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”En kvinnojour behövs även i vår kommun”
Mörkertalet är stort men man
beräknar att cirka 300 kvinnor i Flens kommun utsätts
för våld i hemmet. Dessa
kvinnor behöver någon att
vända sig till för att få hjälp
och stöd. Därför startades
Kvinnojouren Malva.

— Kvinnojouren finns till för
att hjälpa kvinnor som utsätts
för fysiskt och psykiskt våld i
hemmet. Vi som arbetar inom
organisationen är vanliga kvinnor, inga psykologer. Till oss
kan utsatta kvinnor ringa för att
få råd och stöd. Vi har tystnadsplikt och rapporterar inget till
myndigheterna, säger Andrea
Moby, ordförande i föreningen.
— Många kvinnor tycker att
det är drastiskt att göra en anmälan. De är osäkra på om det
de blivit utsatta för är ett brott
eller inte. Många gånger tycker
de att det är deras eget fel, säger
Jessica Holmstedt, sekreterare
på Kvinnojouren Malva.

Kvinnors rättigheter

Jessica arbetar halvtid med
stödsamtal på Malva dit kvinnorna kan komma och prata om
sin situation. Det är gratis att
ringa till Malva och att komma
dit för stödsamtal. Hon är även
ute i samhället och informerar
om kvinnojouren och om kvinnors rättigheter. Bland annat på
SFI, Svenska För Invandrare.
Kvinnorna på jouren får först
genomgå en kortare utbildning
där de lär sig att bemöta kvinnor i utsatta situationer och
praktiska frågor om vart man
kan vända sig, hur man tar kontakt med myndigheter, vad man
har för rättigheter.
— Vi kan hjälpa och stötta
kvinnor genom rättegångsprocessen. Allt ifrån att göra en anmälan till att förklara hur själva

rättegången går till. Många vet
inte om sina rättigheter, säger
Andrea Moby.
— Många är rädda att kontakta myndigheter. De kan tro
att socialen tar deras barn om
allting inte är som det ska i
hemmet.
Det kvinnorna som ringer till
Malva är mest rädda för, förutom att förlora sina barn, är att
förvärra en redan dålig situation. Och att ingen ska tro på
dem och ta deras situation på
allvar.
Kvinnojouren Malva startades
2008 och telefonjouren i våras.
— Det finns folk som har en
konstig syn på oss, som att vi
skulle vara några slags militanta
feminister som hatar män. Det
är långt ifrån sanningen, skrattar Andrea.
— Vi är helt vanliga kvinnor
som vill hjälpa till.

Mansjour

Det finns även hjälp att få för de
män som misshandlar. Vingåker, Flen och Katrineholm har
en gemensam mansmottagning
för män som slår men som vill
förändra sitt beteende. Alla de
män som döms för misshandel
eller olaga hot erbjuds hjälp.
Flens kommun och Länsstyrelsen stödjer föreningens verksanhet men mer pengar behövs.
Malva leta hela tiden letar efter
stödmedlemmar och sponsorer
för att kunna göra mer för samhällets utsatta kvinnor.
— Det känns skönt att kunna
göra en samhällsinsats. När
chansen dök upp för mig att bli
delaktig i det här tog jag den.
Det är viktigt att få vara med
och påverka, säger Andrea
Moby.
TEXT: SOFIA RÖNNQVIST
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G ör en insats. Jessica Holmstedt och Andrea Moby är två av kvinnorna
bakom Kvinnogruppen Malva. ”Vi är inga feminister som hatar män som vissa
verkar tro, utan helt vanliga tjejer som vill hjälpa till där vi behövs.”
För mer info, besök föreningens hemsida www.kvinnojourenmalva.se.
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Hälleforsnäs Folkets hus
fick stöd av kommunen
— men inte tillräckligt
Hälleforsnäs Folkets hus fick
mindre av hälften av det ekonomiska stödet föreningen
skulle ha behövt från kommunen. — Jag vet inte hur vi
komma ur den ekonomiska
krisen Folkets hus befinner
sig i, säger föreningens ordförande Nils Lahti.

Vid slutet av förra året sökte
Folkets husföreningen akuthjälp från Flens kommun. Kassan var tom minst 50 000
kronor behövdes för att kunna
åtgärda de allra nödvändigaste
reparationerna av fastigheten.
Bland annat behöver ventilationssystemet repareras omgående.
— Efter våra samtal med
kommunen lät det som att det
skulle lösa sig. Vi skulle få det
stödet som vi behövde. Men nu
fick vi veta att i stället för 50 000
får vi bara 20 000 kronor, säger
Nils Lahti.
Nils betättar att underhållet
av fastigheten har halkat efter
en längre tid. Anledningen till
detta är just att man regelbun-

det fått mindre stöd än man behövt.

— Vi har varit ärliga och be-

rättat exakt hur mycket pengar
som vi behöver. När vi har fått

bara en del av pengarna har en

del saker inte blivit åtgärdade.
Nu har situationen blivit ohållbar när det blev underkänt vid
ventilationskontrollen.

Det

krävs mycket pengar att åt-

gärda bristerna, pengar som vi
inte har. De 20 000 kronor vi
fick räcker inte.

Sömnlösa nätter

Nils Lahti är synnerligen oroad
över den ekonomiska situatio-

nen och säger sig ha legat

sömnlös om nätterna på grund
av den krisartade situationen.

— Vi har inte löst problemet

än. Vi kan ju inte fortsätta verk-

samheten hur länge som helst

utan att bristerna på fastigheten
åtgärdas. Jag har kontaktat vår

riksorganisation, Folkets hus

och parker, och bett om hjälp,
vet inte vad annat jag kan göra.
Förhoppningsvis har vi löst den

akuta krisen vid det kom-

mande årsmötet i mars, säger
ordföranden Lahti.
Nils Lahti
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Har du åsikter du vill vädra? Använd gästboken på vår hemsida: halleforsnasallehanda.se
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Väntjänst hjälper de som mest behöver det
Väntjänstföreningar finns i
så gott som hela landet. De
har som mål att organisera
och förmedla frivilliga sociala insatser. Sedan en tid
tillbaka har en väntjänstgrupp funnits även i Hälleforsnäs, fast det är kanske
inte så många som har vetat
om dess existens.

— Vi har nog varit lite dåliga
på att berätta om att vi finns.
Gruppen startade här i Hälleforsnäs i höstas och vi har förstått att det är långt i från alla
som vet att den finns. Vi vill att
fler ska ringa till oss och be om
hjälp. Det är därför gruppen
finns, säger Karli Zunko.
Karli är ansarig för väntjänstgruppen i Hälleforsnäs, som
drivs genom ABF. En handfull
långtidsarbetslösa, stationerade
på Folkets hus, finns tillgängliga
att hjälpa behövande med snöskottning,
— Det fanns något liknande
här på 1990-talet i form av ett
ALU-projekt. Dagens projekt är

också ett åtgärd för att aktivera
arbetslösa, nu kallas det för sysselsättningsgaranti.
— Projektet ska pågå i två år.
fast reglerna ändras så fort numera, vi får se hur länge vi kan
fortsätta, säger Karli.

Ersätter inte yrkesfolk

Väntjänstföreningar utför inte
hemtjänstsysslor och skall inte
ses som ersättning för hemtjänsten utan som ett komplement.
På sommaren kan det handla
om gräsklippning och andra
trädgårdssysslor, på vintern
skottas en hel del snö hos äldre
villaägare. Kvinnorna i gruppen
har mest hjälpt till i hemmet,
bland annat hängt gardiner.
— Vi har även burit in ved och
till och med pelletssäckar när
folk inte klarat av det själv.

Inte bara Hälleforsnäs

Det finns ingen exakt gräns på
var man måste bo för att få
hjälp. Även de som bor i Mellösa och Granhed kan ringa till
Väntjänsten och få hjälp.

Gör en väntjänst. Guido Stikovic är en i gruppen som hjälper de behövande
med allehanda sysslor, bland annat med att skotta snö.
— Vi hjälper de behövande,
sjuka, pensionärer och andra
som av någon anledning inte
klarar av sina sysslor. Men vi får
inte gå in i andra yrkesgruppers
områden och ta deras jobb. Vi
får därmed inte till exempel
bygga eller måla, förklarar Karli
Zunko.
— Vi måste även prioritera de
som verkligen behöver hjälp.
Om en åldring till exempel har
barn som bor i närheten som

kan skotta snön, då prioriterar
vi inte det uppdraget.
— Men var inte rädda för att
ringa, vi är sällan fullbokade,
säger Karli.
Hjälpen man får kostar ingenting. Väntjänstgruppen kan bäst
nås på Hälleforsnäs Folkets hus
vardagarsmorgnar mellan 8 och
10. Telefonnumret dit är 408 37.

som innefattar både bild och
text, en logo som symboliserar
Hälleforsnäs.

vår vita idélåda vid Konsumbutikens utgång. Ni är också välkomna att lämna in era bidrag
vid vårt månadsmöte måndagkvällen på Folkets hus!
Hälleforsnäs Samarbetskommitté håller sitt månadsmöte
måndagen den 25 januari,
denna tidnings utgivningsdag.
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Ingen symbol för Hälleforsnäs vald — tävlingen inte avgjord än
Hälleforsnäs Samarbetskommitté utlyste i höstas en tävling där det gällde att
utforma en logga för Hälleforsnäs. Tävlingstiden gick
ut i december men ingen av
tävlingsbidragen har förklarats som vinnare. I stället
väntar man på att få in ytterligare tävlingsbidrag.

— Vi har fått in flera fina förslag, bland annat från skolungdomar. Ett tiotal tävlingsbidrag
har kommit in. Men vi vill få in
ännu fler förslag och förlänger
därför tiden för tävling åtminstone till början av mars, då vi
har vårt årsmöte, säger Krister
Nilsson, ordförande i SAK.
Det gäller att utforma en logo

Idén viktigast

Krister Nilsson påpekar att
man behöver inte vara duktig
på att rita, det är själva idén till
en symbol som är viktigast.
— Ni kan lämna era förslag i
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Gynna våra annonsörer! Tack vare de betalda annonserna kan vi ge ut tidningen.
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Vi vandrar på barndomens stigar
Thore Gustavsson fortsätter att minnas
sin barndoms Hälleforsnäs på vår tidnings sidor.

Jag har länge velat besöka kallkällan vid
Marionstorp där vi hämtade vatten och förvarade mjölk och färskmat. Den 20 april
2002 blir det verklighet. Då går min bror
Åke och jag ut på barndomens stigar.
Stövlar och en oöm tröja tas på och sen bär
det av via Hjärpstugan in på Mastorpsvägen och nästan direkt viker vi in på stigen
vid vilarstenen, där mamma som flicka
stannade och läste följetongen sen hon hämtat tidningen ner vid bruket.
Vi fortsätter stigen mot Marionstorp. Jag
tycker det är konstigt att stigen ännu finns
kvar efter så många år. Passerar ”flata berget” som ser ut som det alltid har gjort.
Vi hittar en handgjord tegelsten som vittnar om tiden före industrialiseringen. Stenen är säkert hundra år men i skick som
nytillverkad, slät och fin.
Nu är vi framme vid Finntorp som är torpställena före Marionstorp. Där låg det två
gårdar och vi tittar på gamla grundrester
från hus och lagård. Syrenbersåerna finns
kvar men där många har tagit skott för egen
plantering.
Mycket är igenvuxet men man ser var
åkrar, ängar och så kallade inägor har funnits. Jag letar efter en halv kvarnsten som
jag sett i min ungdom men som jag inte då
brydde mig om. Men jag hittar den inte.
Vi fortsätter stigen och Åke berättar att här
gick pappa hem en vinternatt med händerna i rockfickorna då han plötsligt trillar
ner för en bergslänt. Han reser sig, fortfarande med händerna i rockfickorna och fortsätter och gå nu på skaren som bär honom
lätt.
Här delar sig stigen men vi följer den
högra ner mot ”Nya vägen” och passerar
stället där jag kastade bort brorsans fina
kniv med benskaft. Det hände när jag kastade prick mot ett träd och jag missade. Kniven har aldrig återfunnits.
Vi viker nu in till vänster där det för 60 år
sen var åkrar och gärden men är nu helt
igenvuxet med skog som växer högt över
våra huvuden men snart kommer vi fram
till källan där vi förvarade mjölken och
maten under de heta sommarmånaderna.
Jag tittar på källan och minns. Stora stenen
finns där som vi rundat så många gånger.
Kvar är stigen från Finntorp som gick förbi
källan och upp mot Marionstorp. Vi hukar
oss vid källan och sköljer bort skräpet på
ytan med baksidan av handen skopar sedan
upp vatten och klunkar i oss. Det är kallt
och gott.
Fortsätter genom skogen och försöker
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Kallkällan vid Marionstorp. ”Min bror Åke hukar vid kallkällan där vi förvarade mjölken och maten
under sommarmånaderna.” Thore Gustavsson tog bilden.
komma ihåg hur det såg ut när man sprang
här och lekte. Vilka lekytor vi hade! Flera
kvadratkilometer med ängar, skog, bäckar,
myrstackar, hasselsnår och stenrösen men
hela tiden nära till hemmet.
Vi passerar ruddammen där min bror med
kamrater byggde och inplanterade rudor.
Vi kommer nu upp bakom huset där vi
bodde och jag tycker att huset nu ser så litet
ut. Vi går ett stycke till och är nu framme
vid fotbollsplanen där vi utkämpade många
matcher. Här är det inte igenväxt och man
kan peka ut var målen stod en gång i tiden.
Vi går ner mot Bruksjön och Åke pekar ut
en kokälla från den tiden då korna gick på
skogen. Ett slags fäbodvall på den tiden.
Vi kommer in på Sörmlandsleden och vi
sätter oss på en utplacerad bänk och Åke berättar att här fanns Mariontorps första
tvättbrygga — och här i backen hängde man
tvätten väl vald med stort vindfång.
Vi har en hänförande utsikt över Bruksjöns
övre del som mest består av flyn men emellan slingrar sig öppet vatten som rännilar.
Vi ser ett stort fly som håller på att dela sig.
Landskapet med flyn förändrar sig hela
tiden.
Här på flyna rastar tranorna och några par
stannar väl också och häckar. Jag som inte
ser utsikten så ofta tycker det är en stor
skönhetsupplevelse.
Vi fortsätter ut med stranden som bara är
en remsa vatten till flyna och kommer fram
till badberget där vår familj badade och
tvättade sig och hade en avkopplande
stund.
Vi går upp mot den andra stugan i Marionstorp och pekar ut gamla inägor och
slaskhögar som funnits. Promenaden fortsätter bakom ”vårt hus” och till platsen där
kaninburarna stod och jag hittar mitt gamla
”borrhål” under mossan på en bergsklack.
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Våra potatisland pekas ut och gölen där
mygglarverna kläcktes. Gamla ladugården
passeras med intakt stengrund. Sen vill jag
gå bakom vedbodarna och dassen som mer
ser ut som en svankryggig häst som är färdig att falla ihop.
Vi fortsätter upp mot Finntorp och kommer snart fram till ”Boxningsringen” där
grannsonen byggde en riktig boxningsring.
Fast jag vet inte om det utkämpades några
matcher. Det blev nog mest drömmar.
Vi går nu in i mörka skogen med sina högresta 90-åriga granar som mamma och hennes syster planterade omkring 1908—1910.
Vi kommer ut vid Gruvasbacken och går
sen Mastorpsvägen fram och brorsan pekar
då och då och säger ”Här byggde jag och
våra kusiner en koja” och ”Här såg jag
ensam en brunstig älgtjur som pinkade i en
parningsgrop som han skrapat upp med
framklövarna”.
Nu är vi snart hemma igen och vi har väl
gått en 6—8 kilometer. Brorsan är genomblöt av svett och måste byta skjorta.
Vi dricker gott kaffe och summerar intrycken när den ljumma vinden sveper in
och jag tycker det är halvsommar.
© THORE GUSTAVSSON
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Boktips

Några av nyheterna på
Hälleforsnäs bibliotek

Deckare

Arnaldur Indridason: Frostnätter
En kulen höstkväll hittas en kvinna
hängande i en snara i sin sommarstuga vid en ensligt belägen sjö. Strax
därpå får Erlendur ett kassettband
med en inspelning av en seans kvinnan deltog i strax före sin död och
börjar undersöka ”självmordet”.

Skönlitteratur

Annchar lotte Alverfors: Igelkottsklubben
Igelkottsklubben av Ann-Charlotte
Alverfors är en tillbakablickande
samtidsroman som med humor
och mörkt allvar berättar om
spruckna familjedrömmar, kärlek
och hat. Men också om vänskapsglädje, passion och ett obändigt
framtidshopp.
Klas Öst ergren: Den sista cigaretten
Ett oväntat möte på La Bohème, en
operaföreställning överförd digitalt
från Metropolitan i New York till en
landsortsbio i Sydsverige, är ouvertyren till Klas Östergrens roman.
Den rymmer de mest skilda känslolägen och uttryck, från ren slapstick till verklig tragedi. Den sista
cigarretten är en roman om åttiotalet, då en gammal symbol för exklusivt snille och exceptionell smak
fick nytt liv: dandyn, död som levande.
Salman Rushdie: För trollerskan från
Florens
Till Akbar den Stores hov i 1500talets Indien kommer en ung man
som säger sig vara sändebud från
jungfrudrottningen Elisabeth av
England. Men är denne Mogor
dell’Amore egentligen en bedragare eller rentav en okänd släkting
till Stormogulen själv?

Ungdomsböcker

Mar tin Sören Olsson: Ber t och den
r yska invasionen
Bert är i högform lika rolig som alltid. Den här gången kommer en
gymnastiktrupp från Ryssland på
besök till Öreskoga. En av tjejerna
ska bo hemma hos familjen Ljung,
och när det visar sig att hon ska ta
över Berts rum blir han vansinnig.

Barnböcker

Gillian Lobel: Magiska önskesagor

Magiska önskesagor innehåller 4
sagor. Önskekatten, En väldigt upptagen liten mus, Den mest dyrbara
saken och Mus, Mullvad och stjärnskottet

Facklitteratur

Rober to Saviano: Skönhet och helvete- Texter 2004—2009
Här finns några av Roberto Savianos allra bästa texter samlade. Han
visar återigen prov på sin unika berättarförmåga då han blandar ett
starkt personligt engagemang med
gedigna faktakunskaper. Det gör att
texterna, oavsett vad de handlar
om, berör och känns brinnande aktuella och angelägna.
Malou Holm: Tjejmiddag
För att inspirera till ännu fler roliga
tjejmiddagar har barndomsvännerna och kokboksförfattarna Åsa
Swanberg och Malou Holm satt
ihop ett antal middagar med tema
som Bråttom, Asieninspirerat, Afternoon tea, Pank och Schlagerfestival. Boken innehåller närmare
hundra recept på drinkar, smårätter,
förrätter, varmrätter och desserter,
tips på hantverk och pyssel samt en
mängd vackra foton.

Den positiva tidningen
Vi har fått beröm för vår positiv anda i tidningen och att
Vi vill blicka framåt i stället
för bakåt. Vi har dock även
mött personer som tycker att
vi borde även skriva om folk
och händelser som inte ger
en lika idyllisk bild av Hälleforsnäs.
Visst, det finns rötägg även
i Hälleforsnäs och visst, polisen får rycka in ibland även i
vår lugna by. Men varför
skulle vi slösa spaltutrymme
för sådant? Vi har våra dagstidningar som så gärna rapporterar om kriminella aktiviteter i Hälleforsnäs. När det
väl står någonting om vår ort
i morgontidningarna, är det
alltför sällan något positivt.
Vi skulle gärna skriva mer
om bland annat de trevliga
arrangemangen som anordanas inom vår tidnings utgiv-

Evenemang i Mellösa
församling januari och
februari 2010
Mellösa kyrka

Högmässa sön 31/1 kl 11

Ljusmässa sön 7/2 kl 18. Pytte-,
barn- och kyrkokören

Högmässa sön 21/2 kl 11

Hälleforsnäs kyrka
Taizémässa sön 14/2 kl 18.
Emma Karlsson, flöjt. Kyrkkaffe i
kyrkan.

Övriga evenemang och
möten

Konstgalleriet Hälleforsnäs
Utställningen AD Infinitum med

ningsområde, men vi måste
erkänna att vi har varit dåliga
på att bevaka olika evenemang. Vi har helt enkelt inte
haft tid eller ork för det. Att
ha ett litet barn hemma är en
heltidssyssla och när man väl
hittar en ledig stund så vill
man inte använda den för att
jobba åt tidningen.
Ofta har det hänt att vi inte
ens vetat om att det arrangerats någonting och därför har
inte våra läsare heller fått
veta det. Vi gör denna tidning på vår fritid och har inte
samma resurser att jaga efter
information som kommersiella tidningar har. Var mer
aktiva, skicka in information
om kommande evenemang
så att inte evenemangsguiden gapar tomt som den ofta
gör
JARMO HAAPAMÄKI

måleri av Harri Monni och Stefan
Johansson från lör 16/1 till sön
7/2.
Hälleforsnäs Samarbetskommittés (SAK) månadsmöte
Hälleforsnäs Folkets hus mån
25/1 kl 19

Införandet i evenemangsguiden
kostar ingenting. För införande i
nästa nummer av Hälleforsnäs
Allehanda måste vi ha materialet senast måndagen den 15
februari. Se även evenemangsguiden på Internet, på vår hemsida halleforsnasallehanda.se.
Annonserna i tidningen bekostar tryckningen. För annonsering se gällande prislista på vår
hemsida eller ring: 0157-401 24.

Hälleforsnäs Tandhälsovård
Vi h

älsar profylaxta
ndsköterskan
Tandvård för HELA familjen
Tina Elfving vä
lkommen i team
et!
Kvalitet, noggrannhet och personlig service
Öppeder:
måndag—onsdag 08.00—17.30
torsdag 08.00—14.00
Hemsida: www.htandh.se

Storgatan 16, 640 30 Hälleforsnäs

Telefon: 0157-400 60

Hälleforsnäs Allehanda #87 • 25 januari 2010

5

ALLT INOM BYGGNATION
Tel/fax: 0157 - 410 57 Mobil: 070 - 247 43 78
Bruket, 640 30 Hälleforsnäs

SP GRÄV AB
HÄLLEFORSNÄS

Schacktar
Spränger • Transporterar
Försäljning av jord

Tel. 0157-410 32, 0730-277 710
Kärrgatan 18, 64030 Hälleforsnäs

rt!
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• Utför reparationer, omoch tillbyggnader
• Lång erfarenhet
i byggbranchen
• Vi åtar oss allt
från grund till nock
• Innehar F-skattsedel

Jan-Olof Gustafsson, Kärrängsvägen 4, 64031 Mellösa
e-post: janne@mellosabygg.se

Arbetarbostäder. Drefviken Invest AB köpte fem hyreshus i Hälleforsnäs på
exekutiv auktion. De berörda kåkarna var Torsbovägen 4, 6 och 8 (på bild)
och Masmästarvägen 5 och 6. Den tidigare ägaren var Strängnäs villatjänst
H/B som blev ägare till husen husen vid mitten av 1990-talet.

Hyreshus på Torsbovägen
och Masmästarvägen såldes
på exekutiv auktion

1,5 miljoner kronor blev köpesumman för fastigheten
Hällefors Bruk 1:97 när den
hamnade under klubban i
december. Köparen blev
Drefviken Invest AB, som
nu tänker rusta upp de skamfilade husen.
Drefviken Invest AB är ett relativt nystartat företag som
drivs av Anders Fridman, Stallarholmen, och Jörgen Kåhre,
Skogås. Bolaget äger en fastighet i Malmköping samt fem fastigheter i Hälleforsnäs där
tillträde skedde den 7 januari.
Jörgen Kåhre har även en rörelse under namnet Kåhre Service,
som
främst
utför
fastighetsskötsel, reparationer
och enklare installationer, samt
fastighetsbolaget Kåhre Fastigheter AB som äger fem fastigheter i Sörmland sedan tidigare.

Långsiktig investering

I Hälleforsnäs äger Kåhre Fastigheter AB den gamla lärarbostaden vid skolan. Bolaget har
även fastigheter i Sköldinge och
Vingåker.
Jörgen Kåhre berättar att un-

derhållet av fastigheten är minst
sagt eftersatt och ett av husen
till och med i så dåligt skick att
en omfattande renovering behövs innan den blir beboeligt
igen.

Ledningar frysit sönder

— Det ena hyreshuset på Masmästarvägen har fått omfattande skador till följd av att
vattenledningarna frysit sönder.
Det dröjer nog mer än ett år
innan huset är färdigrenoverat.
Vi ska rusta upp alla husen så
småningom men det är lite för
tidigt att kunna säga hur lång
tid det hela kommer att ta.
— Vi tänker långsiktigt. Vi tror
på en positiv utveckling för Hälleforsnäs och hela regionen. Jag
tror och hoppas att orten kommer att blomstra igen, säger
Kåhre.
Fastigheten såldes av kronofogden på exekutiv auktion.
Den tidigare ägaren, Strängnäs
Villatjänst H/B, som blev ägare
till fastigheten 1996, har överklagat försäljningen.
TEXT OCH FOTO:
JARMO HAAPAMÄKI

Renoveringsobjekt. Fastigheten Masmästarvägen 6 är i sämst skick av de
fem husen som ingick i köpet. Värmen och till och med inkommande elen
har varit avstängda en tid och vattenledningar och värmeelementen frysit
sönder. Det krävs en omfattande renovering innan huset är i beboeligt skick.
6

Hälleforsnäs Allehanda #87 • 25 januari 2010

Frivilliga brandkåren

I förra numret av Hälleforsnäs
Allehanda skrev vi Victor Horley och hans önskan att kunna
starta upp en frivillig brandkår
i Hälleforsnäs. Än så länge har
inte intresset varit så stort som
han hoppats. En trupp på cirka
15 personer skulle behövas för
att kunna starta upp organisationen.
— Jag har fått kontakt med två
personer fram tills nu som visat
intresse. Om de har några kompisar som är villiga att ställa
upp så kanske det kan fungera.
Just nu är vi tre man om man
räknar in mig. Vi skulle behöva
tolv till, säger Victor Horley.
— Det är fortfarande en lång
väg att gå. Men jag har har inte
gett upp hoppet. Har jag inte
fått tillräckligt med intresse till
april så då får det vara. Det är
ingen mening om det inte finns
intresse och om ingen ställer
upp.
Om du kan tänka dig att bli en
frivillig brandsoldat i Hälleforsnäs kan du kontakta Victor Horley, som själv är en före detta
brandman, eller Leif Rydstedt,
tillförordnad räddningschef på
räddningstjänsten i Flen.
SOFIA RÖNNQVIST

Hälleforsnäs Allehanda
Hälleforsnäs Allehanda delas ut
gratis till alla hushåll i Hälleforsnäs
med omnejd. Tidningen trycks för
närvarande i 1 700 exemplar.
Tryckningen finansieras
genom annonser.
Ansvarig utgivare: Sofia Rönnqvist
Annonser, layout: Jarmo Haapamäki
Adress: Torsbovägen 7
640 30 Hälleforsnäs
Telefon: 0157 - 401 24
E-post: info@halleforsnas.se
Hemsida: halleforsnasallehanda.se
Tidningen går att läsa gratis
på hemsidan.
Du kan prenumerera på tidningen.
Sätt in 175 kr på Bankgiro 59218073. Ange namn och adress och
att det gäller en årsprenumeration
av tidningen. Eventuella stöd till
tidningen kan sättas in på
samma bankgirokonto.
Nästa nummer delas ut
måndagen den 22 februari 2010.
Allt material för publicering i
nästa nummer av Allehanda
ska ha kommit in allra senast
måndagen den 15 februari 2010.
Inför tryckning av tidningen har vi
bråda dagar så lämna in ert material så tidigt som möjligt, tack!
Vi förbehåller oss rätten att redigera
allt insänt material.

Visan om Brukets Blå ges ut på skiva?

Vissångaren Lucas Stark tänker ge ut sin sång
om Hälleforsnäsbandylaget Brukets Blå som en
singel.
— Jag är mycket nöjd med låten och ger eventuellt ut den som singel senare i vår. Jag ska bara
mixa om den lite, säger Lucas.
Visan om Brukets Blå hade sin premiär vid Brukets 350-årsjubileum i höstas. Den inspelade versionen kan man höra på Internet, på sidan
myspace.com/lucasstark.

Målningen av vattentornet går på en
halv miljon

Vattentornet i Hälleforsnäs har ännu inte fått
någon ny färg. Bidragande orsak var att hela
målningen blir ungefär dubbelt så dyrt som
ansvariga räknat med.
— Notan landar på 500 000 kronor, säger
Lotta Edström, VA-chef på Sörmlands Vatten
och Avfall AB. Men nu har vi pengar i budgeten och målningen ska ske så fort det blir så
varmt att det går att måla.

BYGG-OCH FÄRGBUTIKEN PÅ ORTEN

S n i c ke r i e t , B r u ke t H ä l l e f o r s n ä s

Te l . 0 7 0 8 - 4 0 0 0 1 8

ALLT INOM BYGGPRODUKTER
Hämtlager och beställning med hemleverans
Vi finns längst in på bruksområdet i gamla snickeriet.
 Vinterservice gräsklippare inkl. slipning, pris från 350 kr
 Ny produkt: reparationsasfalt i 20-kilos säckar

Öppettider: Efter överenskommelse. Ring! tel. 0708 400018.
Jag levererar normalt inom en till två dagar efter beställning.

www.byggmacken.se

Värmepellets!

Återförsäljare av BooForssjö värmepellets i Hälleforsnäs:
Jarmo Haapamäki, Torsbovägen 7, 640 30 Hälleforsnäs
Tel. 0157- 401 24, 0709-49 05 29
Hämtpriser (en pall = 52 st. 16-kilos säckar):
1—5 pallar 2 350 kr, 6—10 pallar 2 300 kr
12 säckar 560 kr, 24 säckar 1 120 kr
Gratis leverans inom Hälleforsnäs
vid köp av minst två pallar pellets.

Alla priser inkl. moms. Ev. pant för EUR-pall tillkommer.
NY SÄCKDESIGN, SAMMA
HÖGKLASSIGA INNEHÅLL
SOM TIDIGARE

idan

För mer info v.g. besök hems

p e l l e t s .h a l l e f o r s n a s . s e

Tryckt på Linderoths tryckeri,
Vingåker 2010.
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Konsum Hälleforsnäs tel. 0157 - 400 09
öppettider: vardagar 9—20 lör 9—18 sön 10—18

Priserna gäller
vecka 4
s v e n s k k ö t t 8 0 0 g 25/1—31/1 2010

en sund affär
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Kycklingfilé

Guldfågeln, fr yst
max 3 köp/hushåll

Lambi

49,90

Skogaholmslimpa
775 g

14,90
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99,00

tvättmedel

100,-

a!
Välkomn
hälsar Ove, Birgitta, Tessan, Anna, Sead, Tilda

Öppet varje dag. RinLänstrafiken
g innan du kommebusskort.
r!
Vi är ombud för ATG, Svenska Spel, Apoteket, Posten, Systembolaget,
tel. 0157-401 24, 0709-49 05 29

