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” m i n i ga l l e r i a n i h ä l l e f o r s n ä s ”
Hälleforsnäs Elektronikservice
Jesper Rur

tel. 0735-011 248

Celsings Allé 13, Hälleforsnäs (vid Coop)

servar, felsöker och uppgraderar datorer,
installerar och felsöker hemelektronik, fasta
och trådlösa nätverk, hemmabio m.m.

Alltid Kostnadsfri felsökning av datorer och hemelektronik
Försäljning av begagnade datorer och hemelektronik
Erbjudande t.o.m. februari 2020:
Uppgradering till Windows 10 inkl. installation från 699 kr
Uppgradering till SSD-hårddisk inkl. installation från 799 kr

Begagnade datorer från 1500 kr

NYHET: • Överföring från gamla analoga videoband,
Öppettider: onsdag – fredag kl 12–16 Övriga tider efter överenskommelse vinylskivor och kassettband till digitalt media
• Scanning av gamla fotograﬁer, diapositiv
Har du gammal elektronik som ligger och skräpar ?
Jag tar emot eller hämtar den för återbruk eller återvinning!
och negativ till digitalt Media

Theas Medicinska Fotvård
Thea Rur tel. 070-739 81 74
Celsings allé 13 (vid Coop)

Julklappstips!!
Försäljning av stödstrumpor i bomull, bambu och ull
Tåstrumpor i bambu, kashmirull, bomull
Strumpor med lös resår i bambu, kashmirull, merinoull
Fotvårdsprodukter och presentkort på fotvård

Välkomna!
Extra öppettider i december:
lördag 12 & 19 dec. kl 12–15

Trasig telefon eller platta?
Ingen fara, den går att rädda!

Tidsbokning via telefon.

Mobilservice
• Reparation och service av mobiltelefoner
och surfplattor, försäljning av tillbehör
• Köper och säljer begagnade telefoner
och surfplattor, köper även defekta

Öppet vid Jul och Nyår:
21—23 dec, 28—30 dec

Mellandagsrea 28 dec—8 jan:
50% på all telefontillbehör

Fådinfavoritbildprintadpådittmobilskal!
Phoenix Profix, Celsings allé 13 (vid Coop), Hälleforsnäs
tel. 072-448 84 66 facebook: Phoenix Profix

Öppettider:
mån-fre
10—18

Julen blir lite annorlunda i år
Pandemin med covid-19, som
tagit fart igen, hindrar många
fysiska möten med människor. Många evenemang har
blivit inställda.
Mellösa församling ställde in
alla sina publika konserter, även
den populära Luciakonserten i
Mellösa kyrka. I stället visar de
musikuppträdanden via Internet.
Teater Klämman håller också
stängt tills pandemin släpper.
Bruksrestaurangen ställde in
sina julbord. Restaurangen håller dock öppet som vanligt och
serverar mat på restaurangen
och som avhämtning.
Monicas café vid Coop är
stängt och hon erbjuder endast
avhämtning och catering.
Prylmarknaden i Mellösa håller stängt.
Det var meningen att biografen i Hälleforsnäs skulle öppnats igen vid jul, men det blir
inget av det. Just nu har även
biografen i Flen stängt.
— Vi håller på att kika på om
man kan köra lite repriser runt
jul om de släpper på till 50 pers
igen. Alla nya filmer har ju film-

bolagen flyttat till 2021, berättar
Alexander Weiszhaupt på Saga
Bio i Flen.
— Samma sak i Hälleforsnäs.
Vi hade ju planerat öppning där
i december men har inget bokat
just nu på grund av omständigheterna.
Flens bibliotek följer de
skärpta restriktionerna genom
att tillfälligt stänga alla sina filialer. Huvudbiblioteket i centrala Flen har ”kiosköppet”,
vilket innebär att entrén är
öppen för hämtning och återlämning av böcker och annan
media. Bara två personer får vistas i kiosken samtidigt.
— Man kan kontakta oss och
boka böcker. Vi ordnar även utkörning till de som tillhör en
riskgrupp och inte har möjlighet att åka till Flen. Ring eller
mejla oss för mer information,
säger Therese Nordström, bibliotekarie på Flens bibliotek.
En del företag har gott om
kunder även under pandemin.
Många livsmedelbutiker har
snarare ökat sin försäljning.
Anders Carlsson, som driver

företaget Total Skydd & Underhåll, berättar att pandemin
inte har nämnvärt påverkat försäljningen i deras butik i Flen.
— Vi säljer arbetskläder och
andra yrkesrelaterade prylar,
Pandemin har nog inte påverkat vår försäljning nämnvärt. Vi
säljer ju inga lyxvaror som man
kan vara utan, säger Anders.
— Det är nog värre för butiker
som vanligtvis förlitar sig på
den ökade försäljningen inför
julen. De kan få det svårt.
Massören och telefonisten
Anna-Karin Andersson på Hälleforsnäs Tandhälsovård berättar att hon har haft gott om
kunder, trots covid-19.
— Jag har snarare fler kunder
är vanligt. Det kan delvis bero
på att massörer som vanligtvis
kommer ut till arbetsplatser inte
längre gör sådana besök.
— Däremot har vi fått många
avbokningar hos tandhygienisten. Det tycker jag är lite synd.
Vi spritar, använder handskar
och munskydd och gör det så
säkert som möjligt att göra besöket säkert.
— Man ska naturligtvis inte
komma om man har förkyl-

ningssymptom, men annars
tycker jag inte att det finns
någon anledning att avboka.
Man ska ta hand om sina tänder
även under en pandemi.
Thea Rur, medicinsk fotvård,
berättar att hon har en fullbokad kalender, men pandemin
har ändå påverkat hennes verksamhet. Hon har ställt in alla
sina hembesök och besöken i
vårdhem. Hon planerar även
sina behandlingar så att kunderna slipper stöta på några
andra kunder medan de väntar.
Ungefär samma strategi har
Theas man Jesper, som har sin
verksamhet med elektronikservice intill fotvården (se annons på förstasidan). Jesper,
som ganska nyligen startade sin
verksamhet i Coop-huset, har
varit nöjd med den ökande skaran av kunder.
— Ökningen under de senaste
tre månaderna har varit markant. Det kan delvis förklaras
med att folk sitter i större utsträckning hemma och får
större behov av en pigg och välfungerande hemdator.
Jarmo Haapamäki

Hälleforsnäs
Tandhälsovård
Hälleforsnäs
Tandhälsovård
Kvalitet, noggrannhet och personlig service

Vi vill önska alla en God Jul & G ny år!
– Gustav med personal -

Storgatan 16, 648 30 Hälleforsnäs Tel. 0157-400 60

www.htandh.se

Jag bygger och renoverar – så som kunden vill ha det!
Utför nybyggnationer, renoveringar och allt inom
branschen förekommande arbeten
Ring föR gRatis offeRt!

Pelle H Bygg
Per Holmgren, Centralvägen 9, 648 31 Hälleforsnäs Tel. 070-415 62 66
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Har du gamla bilder från orten som du kan dela med dig av?

Café Bysmedjan i Mellösa blev Pizzeria Lion
Den tidigare närbutiken och
cafeterian i centrala Mellösa
har fått ny skrud. Den nya
ägaren har döpt om näringsstället till Pizzeria Lion.
Fiket vid Harpsundskorset,
Café Bysmedjan, har bytt inriktning och fått pizzaugnar och
en grill. Efter att fläktarna hinner bli färdigmonterade kan
man få en riktig pizza serverad
även i Mellösa.
— Senare under vintern bygger vi ut köket så att vi även kan
laga husmanskost, fram till dess
kan vi erbjuda pizza, grillat,
kebab, sallad och fika, säger
Bassam Bakos, den nya ägaren.
Han köpte den före detta bysmedjan i höstas. I samma veva
blev han för övrigt också ny
ägare till restaurangen Tuna
Gate vid utkanten av Flen.
Bassam säger att han har fått
ett välkomnande mottagande
av ortsborna under de tre månaderna han har drivit stället i
Mellösa. Men han poängterar
att han ännu inte är klar med sin
satsning i Mellösa.

matglädje. Bassam Bakos spexar framför kameran med ett viktigt instrument i en pizzeria.
— Som jag redan tidigare har
berättat kommer vi att bygga ut
köket för att även kunna servera
vanlig svensk mat. Det blir
nästa fas i utvecklingen av stället. I det skedet kommer vi

också att börja med alkoholservering, säger Bassam. Han
berättar att man även kommer
att få sin pizza hemkörd till dörren.
Varför döptes stället till

Foto: Jarmo Haapamäki

Pizzeria Lion?
— Jag valde namnet Lion för
det är vad min hund heter,
avslöjar Bassam och ler.
Jarmo Haapamäki

Östertorpsvägen 22, Flen tel. 0157-154 50

Arbetskläder • skor • HAndskAr
www.totalskydd.com
Hör gärna av dig om du har gamla Hälleforsnäs- eller Mellösabilder!
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Paret som köpte det före detta baptistkapellet Salem
Ilse och Oskar Wersäll ville
flytta tillbaka till Sörmland
och letade efter en villa med
strandtomt. De hittade en
sådan i Mellösa, men budgivningen skenade i väg och det
blev ingen affär. Men paret
hittade ett annat fantastiskt
objekt i Hälleforsnäs.
Det före detta baptistkapellet
Salem vid utkanten av Hälleforsnäs var inte det självklara
valet för det unga paret, men
efter en andra visning blev de
båda kära i det nästan 110 år
gamla kapellet, som ligger avsides, en bit från genomfartstrafikens muller.
— Det är fantastiskt lugnt och
fint här, men ändå nära samhället och butikerna. Vi älskar att
strosa på de många stigarna
runt Hälleforsnäs, naturen är
väldigt fin här, säger Oskar.
Det finns flera sjöar i närheten.
Att huset inte ligger vid en sjö
gör tydligen inte så mycket.
— Vi måste ha varit mest av
alla vid Tallsjöbadet i somras.

Tillbaka till Sörmland
Oskar och Ilse är uppvuxna här
i Sörmland, Oskar i Högsjö och
Ilse i Marmorbyn. De har varit
ett par sedan skoltiden. De gick
på samma skola på högstadiet i
Vingåker och senare på gymnasiet i Katrineholm.
Efter gymnasiet utbildade sig
Ilse till läkare i Göteborg, dit
även Oskar flyttade. ”Jag
byggde segelbåtar och spelade
musik”, berättar han och med
detta avslöjar han två av sina
stora intressen. Han är medlem
i det Göteborgsbaserade hård-

rocksbandet Hypnos, som har
turnerat utomlands och gett ut
flera skivor.
Nu utbildar Oskar sig till finsnickare i Eskilstuna.
— Rockbandet ligger vilande
just nu, på grund av pandemin.
Båda pendlar till Eskilstuna.
Ilse har en läkartjänst på Mälarsjukhuset och Oskar är lärling
på en snickerifirma i Eskilstuna.
— Vi är båda skapande människor. Vi älskar att vårt hus inte
ser ut som alla andra, säger Ilse.
— Vi trivs i Hälleforsnäs. Men
det har varit jättesvårt att lära
känna folk här. Vi är mycket sociala personer men den rådande
situationen är ju som den är. Det
är extra svårt att lära känna nya
personer just nu.

Hus med historia
Ilse och Oskar har två söner, den
ene snart fyra år och den andre
cirka fyra månader. Förutom att
ha jobbat och tagit hand om den
nyaste familjemedlemmen har
de hunnit renovera en hel del.
Bland annat har ett nytt bergvärmesystem med golvvärme
installerats och utsidan har
målats om.
— Det är en häftig byggnad
med intressant historia. Vi har
hittat en hel del dokument
redan men vill veta mer om
byggnadens historia och vilka
som har anknytning till den.
Ilse och Oskar har i sitt ägo en
tjock bunt med gamla dokument rörande Salem och dess
historia – köpebrevet mellan
August och Clara Karlsson och
Lilla Mellösa Baptistförsamling,
som köpte tomten 1910 och
bland annat dokument där Axel

oskar och ilse Wersäll med deras söner.
Erlandsson tillät sätta upp stolpar på sin mark så att Salem
skulle kunna få elektrisk belysning i mitten av 1920-talet.
Vad vi vet så användes Salem
som gudstjänstlokal men även
som skola. Åren 1913–1923
hyrde Mellösa skolstyrelse både
samlingslokalen och tillhörande
köksutrymmen på Salem.
1936 sålde församlingen fastigheten till Algot och Astrid Andersson och kapellet blev en

Foto: Jarmo Haapamäki

snickerifabrik. Baptistförsamlingen byggde en ny samlingslokal, Betel, vid Centralvägen.
En annan snickarfabrikör, Carl
Eklöv, tog över 1956. Eklövs
snickeri var verksam i fastigheten fram till 1964 , då den såldes
vidare till Sven Johansson. Vi
tror att även han även han drev
ett snickeri i kapellet.
Sedan 1970 har Salem varit en
privatbostad.
Jarmo Haapamäki

B o t r y g g t o c h b ra
i Hä l le fo r s n ä s !
104 år gammal bild. Familjen Wersäll köpte det tidigare baptistkapellet Salem
i Hälleforsnäs. köpbeslutet togs i höstas och paret flyttade in i februari. parets
lägenhet i Göteborg behövde säljas först.
Foto: Jarmo Haapamäki
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www.lundberg fastighe

ter.se

God Jul & Gott Nytt År!
Vi har egen facebook-sida: facebook.com/halleforsnas

Eija öppnar en hudvårdsklinik
Eija Keane Zunko, diplomerad hudterapeut,
öppnar
inom kort en mottagning i
”minigallerian” vid Coop i
Hälleforsnäs.
Eija är uppvuxen i Järna och Enhörna, men har haft anknytning
till Flens kommun via sin släkt.
Hennes syster drev en brödbutik i Malmköping.
— Jag bodde en tid i Malmköping när jag var i tonåren,
men jag har rest runt och bott
utomlands större delen av mitt
vuxna liv, berättar Eija.
Efter att ha studerat ekonomi
och utbildat sig till hudterapeut
här i Sverige hamnade hon i
Australien och Nya Zeeland,
där hon bildade familj.
Från det äktenskapet har Eija
två nu vuxna barn, som bor och
studerar i Nya Zeeland. Det gör
att Eija fortfarande känner landet som sitt andra hem.
— Jag arbetade i Nya Zeeland
som hudterapeut och massör.
Men jag råkade ut för en bilolycka och fick en wiplashskada. Jag är bättre nu, men
under många år fick jag jobba
med sysslor som var mindre fysiskt krävande. Bland annat utbildade jag mig till florist.
— Jag trivdes bra men efter att
äktenskapet kraschade flyttade
jag till Sverige.
På en fest för 15 år sedan träffade Eija sin nuvarande man,
Hälleforsnäsbon Peter Zunko.
Två år senare gifte de sig.
— Jag flyttade till Hälleforsnäs. Jag jobbade som hudterapeut i Duveholms herrgård i
Katrineholm och i Hudvårdssalongen i Eskilstuna.
Eija berättar att tanken att
öppna en egen hudvårdsklinik i
Hälleforsnäs hade slagit henne

Eija keane Zunko, HelaDu Hudvård
redan tidigare, men då avfärdade hon idéen .
— Det tog ett tag att vänja sig
vid att bo i lilla Hälleforsnäs. Jag
hade ju bott så många år i Nya
Zeelands största stad, Auckland.
Jag tänkte att det inte kan gå att
ha en egen mottagning på en så
här liten ort.
— Det är andra tider nu. Det
öppnas nya spännande företag
på orten och det finns en annan
nyfikenhet och framtidstro än
det var för bara några år sedan.
En viktig inspirationskälla var
Thea Rur, som för ett par år
sedan öppnade en framgångsrik
fotvårdsklinik i Coop-huset.
— Jag blev erbjuden av Thea
och Jesper Rur att hyra ett rum
bredvid Theas mottagning. Jag
känner mig jättemotiverad att
börja igen. Jag märker hur mycket jag har saknat detta!
Eijas hudvårdsklinik i Coophuset är inredd och klar, men
pandemin har satt lite käppar på
hjulen för Eija. Hon följer noga
de rådande rekommendationer
som i dag avråder från skönhetsvård, men hoppas att kunna
öppna inom kort.

Brukspadel och Nyckelgym lockar
motionärer till Bruket i Hälleforsnäs
De nya attraktionerna på
bruksområdet i Hälleforsnäs,
sportanläggningen
Brukspadel och styrketräningslokalen Nyckelgym har
nu varit i gång nästan tre
månader.
Brukspadel, som drivs av
Jürss mejeri, har två banor
och är belägen i före detta
kärnmakeriet. Bokningen
sker via en app i telefonen
och banorna är bokningsbara sju dagar i veckan.
Magnus Forselius kommer
frekvent från Flen till Hälleforsnäs för att spela padel
med sina vänner.
— Jag tycker banan är mycket bra, det enda jag saknar
är en poängtavla och klocka
som tydligt markerar hur
mycket tid man har kvar. Sådana har man i Katrineholm.
Men själva hallen och banan
är mycket bra, säger Magnus.
Han berättar att han vanligtvis spelar padel med sina
vänner två gånger i veckan.
— Det är bra konditionsträning, och roligt är det också!
Både Brukspadeln och

Selfie, tagen i padelhallen i Hälleforsnäs. Från vänster: magnus
Forselius, rikard Bakondi, pontus
roglar och anders axelsson.

Nyckelgymmet, som är belägen i huskroppen där Lager
157 tidigare fanns, går att använda även när ingen personal finns på plats. Till
Brukspadeln kommer man
genom att knappa in en kod
man får vid tidsbokning.
Medlemmarna i Nyckelgym
får ett träningskort, som man
använder som nyckel för att
komma in i lokalen.
Perfekt vid dessa pandemitider, man slipper träffa en
massa människor!
Hemsidor: brukspadel.se
nyckelgym.se
Jarmo Haapamäki

Välkommen till Högtorps butik i Framtidsbruket!
Vi gör unika, prisbelönta delikatesser
från skog och vilda växter.
Köp klappar, skogens prisbelönta
delikatesser till julbordet.
Vi ordnar utlämning
och hemleverans.

Ring eller mejla!

www.hogtorp.se
Butiken öppen fredagar kl 12-17

Följ oss på Instagram
eller Facebook För
aktuell InFormatIon

Jarmo Haapamäki

MELLÖSA BIGÅRD
Mats & Marianne
Honung från egen bigård
Mats
070-591 47 45

Marianne
070-309 49 47

Vi finns i prylmarknadshuset i Mellösa.

Hemleverans kan ordnas.
Det anordnas ingen Bruksmarknad i år på grund av covid-19.

För aktuella öppettider ring 070-277 24 58
eller besök hemsidan mellosaprylmarknad.se
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Inskickat
Gratis forum för privatpersoner, ideella föreningar och klubbar inom
tidningens utdelningsområde. Vi förbehåller oss rätten att redigera
allt insänt material. Nästa manusstopp: lördag 20/2 2021.

Orienteringsklubben Tjärnen
Vandring Svalboviken-Hälleforsnäs till minne av Olle Edlund
För 70 år sedan, den 30 augusti 1950, bjöd Näshulta IF in till träningstävling i nattorientering vid Svalboviken, där deltog fyra löpare från OK Tjärnen: Lars Pettersson, Åke Karlsson, Arne Svensk
och Olle Edlund.
Tragiskt nog kom inte alla löpare tillbaka från skogen, Olle blev
kvar där ute. Han hittades dagen därpå efter en stor sökinsats. Han
hittades avliden i en kärrkant strax före första kontrollen som var
vid den lilla sjön Båven. Man konstaterade att han hade dött av en
hjärtattack.
Senare under hösten restes en sten till minne av Olle Edlund, på
platsen där man funnit honom, stenen restes av kamrater. I november 1950 invigdes stenen i närvaro av ett tjugotal personer, orienteringskamrater från OK Tjärnen, vänner till Olle, hans fosterföräldrar
och komminister Arvidsson, som höll ett minnestal.
Numera går Sörmlandsleden förbi stenen. Den 31 augusti 2020
samlades ett gäng Tjärnare på fjorton personer för att vandra från
Svalboviken till Hälleforsnäs, stanna vid Olles sten och hedra minnet av Olle. Det sattes upp en låda med en gästbok i, däri finns även
en artikel om händelsen för 70 år sedan, skriven av Lars Pettersson,
en av deltagarna som sprang nattorienteringen.
Om man inte vill gå ända till Olles sten för att läsa om natten den
30 augusti 1950 står artikeln även att läsa i Mellösa hembygdsförenings årsskrift 2005.
iNGEmar GuStaFSSoN

Mellösa Bygderåd
Under hösten har aktiviteterna på boulebanan vid Tomtebovallen
fortsatt. Det är kul att den används frekvent. Vi hade hoppats att vi
skulle kunna förbättra den och få till två banor. Detta har inte lyckats
ännu men vi fortsätter att arbeta mot det målet. Glöm inte bort att
man kan grilla vi Tomtebovallen, som är en trevlig samlingsplats i
samband med utevistelse vid lekplatsen eller i skogen.
Cirkelträningen i Kyrkskolans gymnastiksal har fortsatt under hösten men fick för några veckor sedan ta en paus på grund av restriktionerna och coronaläget. Framtiden vet vi ej så mycket om. Håll
utkik på sidan ”Mellösa - träning” på Facebook. Till dess får vi hålla
igång själva.
Representant från bygderådet arbetar tillsammans med Hälleforsnäs och ser över möjligheter för att cykla på säkra vägar, få till cykelbanor med mera. Denna översyn ingår och diskuteras i Flens
cykelgrupp som leds av Emelie Palmberg, infrastrukturstrateg på
Flens kommun.
Under hösten har vi arbetat för att få fram synpunkter från befolkningen på skolfrågan i Mellösa. Vi fick kännedom att fyra förslag utreds och vi ville ha en dialog kring detta. Information kring detta
har lagts ut få Facebook, vi har uppmanat befolkningen att komma
med tankar/synpunkter till oss eller till folkvalda politiker.
Vi har pratat med föreningar och fått in deras synpunkter. Det har
skrivits en artikel i tidningen Sörmlandsbygden i ärendet. Detta material är sammanställt.
Vi hade ett planerat ett möte den 11 november med gruppledarna
för de olika partierna inbjudna, men det fick vi avboka på grund av
de nya restriktionerna. Tanken var att lägga fram det material vi fått
fram och skapa en dialog kring F6-skola i Mellösa. Ett nytt möte är
bokats preliminärt till den 9 december.
Vi har också genomfört en SWOT-analys där hela Mellösa var inbjudna. Denna analys ska vara till grund för lokal utvecklingsplan i
Mellösa. Tack till er som var med. Vi kommer att arbeta vidare med
denna plan.
Nu är alla tomter vid Hasselbacken sålda. Det känns mycket bra
för bygdens utveckling.
Är du intresserad av att vara med i utvecklingen i Mellösa och eller
har du idéer om vad vi kan arbeta med? Hör av dig till Mellösa bygderåd!
Vi behöver bli fler medlemmar. Betala in årsavgiften 100 kr till
Bankgiro: 5272–6759 eller Swish: 123 305 78 82
BirGitta HErmaNSoN
bygderadet@mellosa.nu

Vid olles sten. Vi som gick: Nils Johansson, Erland karlsson, Yngve Lund,
ingrid andersson, Erland Larsson, anders Jynfors, Sören Gustafsson, Eddy
Lindström, tommy andersson, Leif Åhlund, inger Jynfors, Christina
Gustafsson, Dagny andersson. ingemar Gustafsson stod bakom kameran.
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Hemsida: halleforsnasallehanda.se Facebook: facebook.se/halleforsnas
Tidningen går att ladda ner gratis som en pdf-fil på vår hemsida.
Du kan även prenumerera på Hälleforsnäs Allehanda. Sätt in 175 kr på
BankGiro 5921-8073 för tio följande nummer av tidningen.
Ange prenumerantens namn och adress och att det gäller en prenumeration
av tidningen. Eventuellt stöd till tidningen kan sättas in på samma konto.
Tidningen ges ut fyra gånger per år, sista lördagen i varje
februari, maj, augusti och november. Nästa utgivningsdag är
lördagen den 27 februari 2021. Allt material för publicering i
nästa nummer ska ha kommit in senast lördagen den 20/2 2021.
Vi förbehåller oss rätten att redigera allt insänt material.
Tryckt på Linderoths Tryckeri, Vingåker.
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Mellösa Omställningsgrupp
Att det är bra med motion för både unga och gamla, det vet vi. När
skolbarnen går eller cyklar till skolan får de en del av den vardagsmotion de behöver. Undersökningar visar också att skolresultatet
förbättras när barnen går eller cyklar till skolan. Även självförtroendet och självständigheten ökar när barnen kan ta sig till och från skolan på egen hand.
Tänk så bra det vore om vägen till kommunens skolor gjorde det
säkert och trevligt för våra barn att cykla och gå. Tyvärr är skolvägen
ofta farlig på grund av många bilar och därför vill föräldrar gärna
skjutsa sina barn, vilket leder till ännu mer biltrafik och farligare
skolväg. Att bryta denna onda cirkel har det rikstäckande initiativet
”Trafikkalendern” tagit fasta på. Under hösten har de genomfört en
kampanj för att minska biltrafiken och öka barnens egna rörlighet.
De två sista veckorna i september anslöt sig Kyrkskolan i Mellösa
till detta initiativ.
Omställningsgruppen inom bygderådet bidrog genom att under
två morgnar stå placerade vid Sockenvägens övergångsställe och vid
järnvägs-plankorsningen för att uppmuntra och hjälpa elever över
gatan och järnvägen. Det blev mycket trevligt för både vuxna och
barn.
marGarEta ELLNEBo

Vill du annonsera i vår tidning? Prislistan hittar du på vår hemsida halleforsnasallehanda.se

Hälleforsnäs Bygderåd
Vi är så glada och oerhört tacksamma för alla medlemmar som
stödjer föreningens existens och för de aktiva volontärer tillika frivilliga funktionärer, som har haft möjlighet att engagera sig i aktiviteter som föreningen har anordnat under ett minst sagt
annorlunda år.
Vi behöver alltid bli flera! Vi utvecklar föreningens volontärarbete och söker därför dig som vill engagera dig ideellt i föreningen. Styrelsen har ett särskilt ansvar för olika delar av arbetet
i föreningen, men ideellt engagerade volontärer behövs för att det
ska vara en levande förening där vi fortsätter synas och glädja invånare och besökare.
Alla kan bidra med sitt och varje enskilt engagemang är viktigt.
Var och en tar på sig det som man känner att man har tid och ork
till. Engagemanget kan variera över tid.
Mellan mars och september har ett antal av våra engagerade packat matkassar till personer i någon riskgrupp samt till dem som
av andra skäl tillbringat lång tid i ofrivillig karantän. Vi har även
varit funktionärer vid aktiviteter som Wild Heart Hälleforsnäs genomfört i samverkan med skolan, vid Nattvandring, vid arrangemang i samverkan med Scenkonst Sörmland. I somras anordnade
vi Sommarträffar för pensionärer i ett fint samarbete med PRO
Hälleforsnäs/Mellösa. Under 2019 genomförde vi bl a Julmarknad,
Vårmarknad, Midsommarfirande och Valborg. Vi samverkar gärna
även med andra föreningar.
Vi söker även dem som vill sätta upp affischer, dela ut flygblad,
möblera inför olika arrangemang, stå i bygderådscafé, vara med i
planering, vara med i genomförande, marknadsföring, leda studiecirklar, delta i barn- och ungdomsverksamhet, engagera sig i
någon av hjärtefrågorna, exempelvis ”En bygd att åldras i”.
Vill du engagera dig som volontär och göra en aktiv insats för
andra? Du är välkommen att ringa 073-622 79 50 eller kontakta
någon av oss medarbetare. Kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida www.halleforsnas.org.
Är du inte redan medlem är du hjärtligt välkommen att komma
med i vårt gäng! Du väljer själv om du vill vara aktiv eller passiv
medlem eller varför inte variera beroende på hur din situation ser
ut. Gå in på vår hemsida där du finner all information!

lekplatser, bänkar, parkeringsplatser, hållplatser med mera.
Protokoll från den senaste vandringen finner du uppsatt på anslagstavlan på Coop, på vår hemsida www.halleforsnas.org eller på
Facebook: halleforsnasbygderad. Du kan även ta kontakt med oss
på halleforsnasbygderad@gmail.com för att komma med synpunkter eller rekvirera dokumentet till din e-postadress.
mariNa karLSSoN
orDFöraNDE i HäLLEForSNäS BYGDErÅD

Nattvandring i Hälleforsnäs
Måndag den 14 december har vi ett digitalt informationsmöte där
du förutom oss träffar Jan Lundholm från organisationen nattvandring.nu. Privatpersoner och föreningar! Loggar ni in? Tid: 18.30.
Startplats: Zoom. Vi hjälper dig med information om hur du laddar
ner appen och hur du ansluter dig. Det är mycket enkelt.
Kontaktperson: Marina Karlsson/Hälleforsnäs Bygderåd.
E-post: bruksvandrarna@nattvandring.nu.
Nästa steg är att genomföra en grundkurs där du är välkommen
att delta. Hoppas vi syns!
mariNa karLSSoN
orDFöraNDE i HäLLEForSNäS BYGDErÅD

Planerade utgivningsdagar under 2021:
• nr 168 (1/2021) lördag 27/2 2021
• nr 169 (2/2021) lördag 29/5 2021
• nr 170 (3/2021) lördag 28/8 2021
• nr 171 (4/2021) lördag 27/11 2021
OBS! Inlämning av redaktionellt material och
annonser senast en vecka före utgivningsdagen

Vi saknar Er ungdomar! Vi vill träffa er för att höra hur ni vill att
Hälleforsnäs utvecklas. Vad saknar just du här? Skicka SMS med
ditt namn och kontaktuppgifter till 073-622 79 50 så hör vi av oss
med en inbjudan.
mariNa karLSSoN, orDFöraNDE

Trygghetsvandring i Hälleforsnäs
Den 9 november samlades vi för en trygghetsvandring i Hälleforsnäs utanför Celsingeskolans entré i det varma skenet från två eldkorgar. Vi var tretton deltagare med boende i Hälleforsnäs samt
representanter från räddningstjänsten, kommunala fastighetsbolagen, fritidsgården och brottsförebyggande samordnare från Flens
kommun.
Vandringens syfte är att identifiera och åtgärda platser som upplevs otrygga eller bedöms vara osäkra. Dessa upptäckter görs i samverkan mellan olika verksamheter och i dialog med invånare som
bor i och känner till det berörda området. Trygghetsvandringar gör
också att människor kommer samman och diskuterar viktiga frågor.
Synpunkter och förslag på åtgärder skall sedan förmedlas till berörda beslutsfattare.
Under en trygghetsvandring tittar man på miljön utifrån fyra perspektiv: skötsel och underhåll, bebyggelsen och anläggningars utformningar, stadsplaneringens utformning och det mänskliga livet
(sociala problem). Mer konkret studerar man till exempel buskage,
belysning, tillgänglighet, utsmyckning, klotter, skadegörelse,
Tidningen ges ut tack vare de betalande annonsörerna, tidningens enda inkomstkälla.
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Välkomna !

Vi är ombud för ATG, Svenska Spel, Apoteket,
Posten, Systembolaget, Länstrafiken busskort

hälsar Ove, Lena, Anna, Sofie, Amelia, Lina, Emma, Susanne

