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Vi har nog fått tillräckligt med snö nu...
De senaste månaderna har
Sverige varit inkapslat i ett
täcke av snö och kyla. På
många håll har vintern varit
den kallaste sedan 1960-talet.

Det finns de som älskar snön
och de som avskyr den. Var
man bor påverkar naturligtvis
ens åsikt. En vän till mig sa att
det ideala läget är en lägenhet
på tredje våningen mitt i en stad
med god snöröjning. När vi
samtalade hade jag just tillbringat några svettiga timmar
med att röja en halv meter snö
från vår gård, så jag var böjd att
hålla med honom.
Vi har fått rekordmycket snö i
vinter. Vägar och trottoarer
krymper märkbart. Folk med
barnvagn eller rullatorer får ta
vådliga färder ut i vägbanan för
att ta sig fram. Många vägar har
varit dåligt plogade och väglaget hopplöst. Det är med hjärtat
i halsgropen man kör in på spåriga och moddiga vägar. Utrustningen och manskapet har helt
enkelt inte hunnit med.

Ljust och lekfullt

Det finns en del positiva saker
med snön också. För många är
det ljuset som är den största
vinsten. Den Sörmländska vintern brukar innebära ett mörker
som ligger som en blöt yllefilt
och pressar oss till marken. Med
snön kommer ljuset och solen
får komma till sin rätt.
De största snöentusiasterna är
naturligtvis barnen och vintersportarna. Äntligen har man
kunnat ta fram alla vinterleksakerna och sportutrustning som
samlat damm i förråden, i brist
på snö. Skidåkning, både längdutförs- och skridskoåkning är
idealt just nu. För att inte tala
om snöslungan man köpt för
länge sedan som man inte kunnat testa ordentligt...

Att köpa en ny snöslunga just
nu kan vara svårt. Till och med
snöskyfflar är slutsålda i butikerna.

Snön och olika kulturer

Sättet att hanter snö kan vara
kulturellt betingat. I Norra Finland kastar man sig i snödrivan
efter bastubadande, fick jag på
ett smärtsamt sätt lära mig
under ett besök i min sambos
hemtrakter. Problemet var att
solen under dagen smält det
översta snölagret, på kvällen
när vi bastade, hade det fryst till
tjock skare. Det kändes som att
kasta sig i en hög taggtråd...
I Kina badar man inte i snön.
Jag studerade ett år i norra Kina,
i Staden Changchun, som betyder betyder ”lång vår”. Våren
var något man definitivt såg
fram emot under vintermånadernas stränga kyla. Jag ryser
fortfarande när jag tänker på
alla dessa vintermorgnar då jag
släpade mig från min lägenhet
till universitetet, hukande
under snålblåsten. Vinden föds i
Gobiöknen, tar fart över slätterna och när den når Kina har
den uppnått orkanstyrka.
Eller så känns det klockan sju
på morgonen i alla fall.
Däremot var inte snön något
större problem. Visst snöade det
en hel del men snöröjningen var
av en annan kaliber än här i
gamla Svedala. Norra Kina är
fattigt och det finns många som
behöver arbete. Ungefär en
kines per kvadratmeter förflyttade sig i bredd och tog hand
om snön. Efter sig lämnade de
barmark, inte minsta isfläck var
kvar.
Man borde skicka de som tar
hand om snöröjningen här på
studiebesök i Kina...
SOFIA RÖNNQVIST

En riktig vinter. I fjol hade vi nästan ingen snö, nu har vi så det räcker. Plogbilar
och traktorer har inte stått oanvända i vinter. De som skulle ta hand om vinterväghållningen har säkert gjort sitt bästa men det har kommit så mycket snö
att vissa gator har varit vara lättare att ta sig fram på med en spark än en bil.
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Kurser i lappteknik och
tvåändsstickning

Kurs i lappteknik. Från vänster: Karin Neselius, Marianne Sahlin, Siw Persson,
Irene Karlsson, Margareta Lindström, Kerstin Krantz. Foto: Jarmo Haapamäki

Några av deltagarna på stickkursen på Risinge. Från vänster: Christina, Kerstin, Maud, Karin, Maria, Niina. Bilden togs av Stig-Åke Nilsson.

En hel del kurser i olika hantverk anordnas lite då och då i
Hälleforsnäs. De flesta av
kursdeltagarna lär sig olika
hantverkstekniker för sitt
egen nöje och många av kurserna hålls inom en liten
kamratkrets. Vi kan i alla fall
berätta lite om två av kurserna som hållits under månaden som gått.

Margareta ”Maggie” Lindström
höll en kurs i lappteknik med ett
halvdussin glada damer som
kursdeltagare.
Vi har redan tidigare skrivit
om Margareta Lindström, som
bor i Ärla men har sina hantverk
till försäljning på Ateljé Aili i
Hälleforsnäs. Hon håller kurser
i lappteknik hemma i Ärla men
även här i Hälleforsnäs.
Margareta har hållit på med
lappteknik i över 20 år. Hon
visar hur man gör nästa lördag,
då Ateljé Aili firar ett år i sina
nuvarande lokaler på Storgatan
16 (Regenten).

Tvåändstickning
på Risinge

Ett gäng stickintresserade
damer tog upp ett gammalt
sticksätt på en tvådagars kurs
på Risinge, Hälleforsnäs. Kvinnorna som förverkligade idén
var Ingalill Nilsson och Karin
Hellström.
Tvåändsstickning är en gammal nordisk stickteknik som
skiljer sig från vanlig stickning
genom att man hela tiden har
två garntrådar som man växelvis använder till varannan
maska och snor om varandra
under stickningen.
Eskiltunabon Karin Åberg
hade bjudits in som kursledare.
— Vi kunde hålla kursen
hemma hos oss i Risinge efter
att vi renoverat i ladan, berättar
Ingalill Nilsson.
— Det blir jättefina vantar och
raggsockor när det blir färdigt,
säger hon glatt.
JARMO HAAPAMÄKI
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Tel. 0157-410 19, 073-97 17 703

L o¨
o¨rr 27 / 2 f irar vi 1 -a˚
a˚rrs jub ile um
p a˚ Sto rg atan 1 6 k l 1 2 715
K a r i n KaJa:s smycken visar smyckesteknik
och ger 20% rabatt pa˚ halsband
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A i l i la¨mnar 20% rabatt pa˚ handma˚lat glas
och visar hur man go¨r kransdekorationer.
Kurs i mars ma˚nad.
Vi bjuder pa˚ kaffe!

Storgatan 16, Ha¨lleforsna¨s tel. 0157-414 99 mobil 076-240 89 56
O¨ppet fredag och lo¨rdag kl. 12715 eller enligt o¨verenskommelse.
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Har du åsikter du vill vädra? Använd gästboken på vår hemsida: halleforsnasallehanda.se

”Lappen” ställer ut
för första gången
Lars-Gustaf Persson, ”Lappen”, har fotograferat sedan
1946. Det har hunnit bli tusentals bilder, men några utställningar har han inte haft.
För första gången har han
gått med på att visa upp sina
bilder på en liten utställning
på Ateljé Aili i Hälleforsnäs.

— Det är många som har frågat men jag har inte varit intresserad av att ställa ut mina
bilder, säger Lars-Gustaf.
— Nu är det så att min fru
Aina råkar vara en barndomsvän till Aili. När det var hon
som frågade så ställde jag upp.
Den lilla utställningen med ett
dussintal bilder på vinterfåglar
hänger i Ateljé Aili fram till
våren. Då ska bilderna bytas ut
till några andra bilder som passar bättre till årstiden.
— Jag är mycket intresserad
av naturen. Allt som oftast har
jag kameran med mig, säger fotografen.
— Den här vintern har varit
fantastisk med mycket snö och
kyla. Jag har varit ute i naturen
i princip varje dag. Många av
bilderna på utställningen är
tagna nyligen och de allra flesta
runt Bruksdammen.

Fick en lådkamera

Lars-Gustaf berättar att han fick
sin första kamera när han var en
grabb på nio år.
— En filmrulle till lådkameran
kostade två kronor och rymde
åtta bilder. Jag fick 55 öre i
veckopeng och det gick i regel

Salong Yvoli
Torsgatan 1, Hälleforsnäs
Tel. 0157-400 86
Yvonne & Lillemor

till bio, så det blev inte så
många fotografier på den tiden.
Det hände också att lådkameran gick isär och då blev den
filmrullen förstörd.
— Jag fotograferade bland
annat den snyggaste tjejen i
klassen med den kameran. Den
bilden har jag kvar än i dag,
skrattar Lars-Gustaf.
Någon flickfotograf blev han
dock inte. I stället fotograferar
han gärna naturen och djurriket. Han har fotograferat bland
annat grizzlybjörnar i Alaska
men den svenska naturen kan
vara lika fascinerande.
— Det gäller att ta tid på sig
och verkligen se allt det fantastiska vi har runtom oss!

Välkom na!

PRYL M AR K N AD E N
MELLÖSA
Nu åter öppet
l ö rd a g a r 1 0 — 1 5
Te l . 0 7 0 - 5 9 1 4 5 6 1
Vä l k o m n a !

Fotograferar digitalt

Under sina år som hängiven
amatörfotograf har Lars-Gustaf
köpt många nya kameror och
objektiv. Numera är det digitalt
som gäller.
— När mina bilder på en björn
blev publicerade i EskilstunaKuriren märkte jag att bilderna
i tidningen var skarpare än de
som jag lämnade ifrån mig. Då
visste jag att det var dags att
byta till digitalt.
— Allt är bättre med det digitala formatet. Det är billigare,
snabbare och man har helt
andra möjligheter att efterarbeta bilderna.
— Men jag är noga med att
inte lägga till något i bilderna
med hjälp av datorn. Det vore
fusk.
JARMO HAAPAMÄKI
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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

070 - 079 43 02

Alla slags bilreparationer, alla märken
Oljebyten, svetsjobb, däckskiftning m.m.

Lars-Gustaf ”Lappen” Persson ställer ut sina bilder hos Ateljé Aili.

Harpsundsvägen 26 (Prylmarknadshuset), Mellösa
Öppet lör—sön 9—17 eller e er överenskommelse

Gynna våra annonsörer! Tack vare de betalda annonserna kan vi ge ut tidningen.

3

Bröderna Zunko hamnade
Bröderna Stefan och Karli Zunko har
båda visat stort politiskt och fackligt engagemang under sina år i Hälleforsnäs.
Den äldre brodern Stefan var facklig
ombudman för Metall medan Karli var
ombudsman för Målarfacket. Men de
kunde lika gärna hamnat i Västmanland. Resemålet var Hällefors i Örebro
län, det råkade bli Hälleforsnäs i stället.

När bröderna Zunko kom till Sverige från
forna Jugoslavien hade de med sig sitt sociala engagemang. Och det har de aldrig
glömt bort.
Stefan Zunko, storebror, kom först till Sverige. Han berättar hur det gick till och att
det var en tillfällighet.
Han ville lämna Slovenien, men det var
inte lätt att få ett pass i Titos Jugoslavien.
Stefan räknade dock med att få ett pass eftersom han var uttagen i ett roddarlag som
skulle tävla i Italien. Väl där tänkte han
hoppa av till ett västland. Men han fick
inget pass för han var ett år för gammal för
roddtävlingen.
— Då bestämde jag mig för att fly över
gränsen, berättar han Det var farligt för vi
kunde bli skjutna om vi upptäcktes. Jag gick
tillsammans med två andra grabbar och vi
kom fram till Österrike.

Skulle till Kanada

I Österrike hamnade de i läger och med
tiden fick de två alternativ att välja på. De
kunde antingen få komma till Kanada eller
Australien. Stefan valde faktiskt Kanada,
men medan han väntade på detta kom
svenska AMS på besök i lägret och erbjöd
Stefan att få komma till Sverige för Sverige
behövde arbetskraft.
Det här var 1961. Stefan hamnade på Asea
i Västerås. Att Stefan sedan hamnade i Hälleforsnäs berodde faktiskt på ett missförstånd. Han var på väg till ett arbete på

järnverket i Hällefors, men åkte
fel. Han fick i stället jobb på Bruket.
1966 var det dags för Karli att
komma efter sin storebror till
Sverige och Hälleforsnäs. Han
fick dock ett eget pass. Reglerna
hade ändrats i Jugoslavien och
Karli kunde komma till Sverige
som turist.
— Myndigheterna ville kasta
ut mig för nu var det högre arbetslöshet i Sverige. Men med
tur och kontakter fick jag jobb
hos Hälleforsnäs Måleri och
kunde stanna kvar, berättar han.
När bröderna Zunko berättar
sin historia märker man inte alls
att de har ett annat modersmål
än svenska. De bryter inte alls
och de framhåller att de tidigt
förstod att om de skulle smälta
in i Sverige så måste de lära sig
svenska ordentligt.
— Varje gång vi lärde oss ett
nytt ord så lärde vi oss också hur
det uttalades, säger Stefan.
— Vi var nyfikna och intresserade av språk. Jag lärde mig
mycket av mina arbetskamrater.
Men jag frågade så mycket att
de inte ville jobba med mig till
slut. Jag var för jobbig.

Bröderna minns. ”Berätta nu, det var ju på grund av dina undermåliga geo
ter) sin bror Stefan. ”Du då? Du kom ju till Sverige för att köpa en vit Merc
tade i Hälleforsnäs, brodern kom fem år senare. Båda bröderna bildade fa

Plåtslagare och målare

Stefan hade en plåtslagarutbildning och
Karli en målarutbildning med sig från Jugoslavien och de är övertygade om att det
hjälpte dem att få arbete i Sverige.
— Det var vår mamma som var helt fantastisk, säger båda.
Mamman var ensamstående med tre barn.
Bröderna har också en syster som aldrig har
bott i Sverige. Mamman var noga med ett

pojkarna skulle få var sin utbildning och
hon fick in dem som lärlingar på två företag. De fick också en teoretisk utbildning tre
dagar i veckan. Det var inte så vanligt att
två fattiga pojkar fick en utbildning
— Jag minns att mamma gick ner på knä
och bad för att jag skulle få börja på målerifirman, säger Karli.
Mamman slet med städning på en fabrik
och jobbade med tvätt och städning hos rikare människor på fritiden.

Hälleforsnäs Tandhälsovård

Kvalitet, noggrannhet och personlig service
Öppeder:
måndag, sdag 08.00—17.30
varannan onsdag 07.00—17.30
varannan onsdag 08.00—20.00
torsdag 08.00—14.00
Hemsida: www.htandh.se
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Storgatan 16, 640 30 Hälleforsnäs

Telefon: 0157-400 60

e i Hälleforsnäs av misstag

— Vi såg ju att fackföreningarna här stod på arbetarnas
sida och kunde göra mycket
för arbetarna, säger Karli. I Jugoslavien var fackföreningarna till för staten.
Stefan blev ordförande i Metallklubben på Bruket med
cirka tusen medlemmar. Han
fungerade också i många år
som tolk för nyanlända jugoslaver både på jobbet, inom
vården och hos polisen. 1975
blev han ombudsman för Metall i Flen och sedan även Katrineholm. Det jobbade han
med ända till 2001. Då kom ett
politiskt engagemang hos Socialdemokraterna. Han sitter
fortfarande i kommunfullmäktige där han vart vice ordförande och har även varit
ordförande i socialnämnden
och suttit i kommunstyrelsen.
— Du började med politiken
när jag hade lagt av. säger
Karli. Jag var också engagerad
och satt i kommunfullmäktige
och även i socialnämnden.
ga geografikunskaper som vi hamnade i Hälleforsnäs” uppmanar Karli (till vänsMen jag märkte att det polit Merca. Var är den?” gav Stefan tillbaka. Nästan 40 år har gått sedan han flyttiska spelet inte var för mig.
ade familj i Hälleforsnäs och stannade kvar på orten.
Jag ville ägna mig mer åt familjen..
Brödernas beundran för sin mamma är inte
Även Karli var fackligt engagerad. Han
att ta miste på. Hon var frispråkig och orädd kom tidigt med i sektionsstyrelsen för Måoch det är från henne som de fått sitt enga- larfacket och blev avdelningsordförande i
gemang som hängt med hela livet. De berät- Sörmland och med tiden även ombudsman
tar också att Mamman en gång fick träffa under 19 år.
Tito, när han kom till fabriken för att träffa
Och som inte politik och fackligt arbete har
vanliga arbetare.
vart nog så har de båda två varit engagerade
i Folkets Hus-rörelsen och ABF genom alla
Engagerade i arbetarfrågor
åren. Karli har varit kassör i ABF sedan 1980Båda bröderna engagerade sig snabbt i fack- talet och varit aktiv i Folkets hus i cirka 30 år,
föreningarna när de kom till Sverige.
varav 25 år som ordförande. Numera har

han gett ordförandeklubban vidare och har
de senaste åren mest varit ledare för olika
studiecirklar.
Bröderna Zunko har lett otaliga cirklar
genom åren och även varit deltagare. Just nu
har Karli cirkel i träslöjd och två cirklar om
sitt hemland Slovenien. I maj ska deltagarna
besöka landet.
Stefan leder en studiecirkel i Keramik, som
han själv lärt sig i en cirkel tidigare.
— Det är så fantastiskt här i Sverige att
folkbildningstanken lever så starkt. För det
är viktigt — och har väl varit ännu viktigare
tidigare.

Språket är viktigt

Bröderna Zunko anser båda att de varit
lyckligt lottade. De har kommit in i samhället genom att de varit intresserade av att lära
språket från början och att de hela tiden har
haft jobb.
— Dagens invandrare har det inte lika lätt,
säger Karli. De har inte fått samma lycka av
att få ett jobb och göra rätt för sig. De invandrare som får jobb anpassar sig snart i
Sverige.
Bröderna är också överens om att deras
lycka till stor del beror på att de båda har hittat en fru i Sverige. Stefan träffade sin Solveig redan 1961 och Karli gifte sig med Ruth
1969. Stefan och Solveig har två barn och tre
barnbarn, Karli och Ruth har fyra barn och
sju barnbarn.
Även om bröderna Zunko kommer att bo
kvar i Sverige kommer Slovenien alltid att
vara viktigt. Karli åker och hälsar på hemlandet varje år, Stefan mer sällan.
— Det har varit jobbigt att inte få hit
mamma och få gengälda det hon gjorde mot
oss. Men hon ville inte bosätta sig i Sverige.
Hon var här ett tag, men åkte tillbaka.
TEXT: ELISABETH ANDERSON

FOTO: JARMO HAAPAMÄKI

Ska ni måla om?
Inne eller ute, nytt eller gammalt?
Kontakta mig gärna för
kostnadsfritt besök på
telefon: 070-4223167 eller
via e-post: peterlindberg@callonme.se

• Nybyggnadsmåleri - Reparationsmåleri
• Fasadmålning/utvändigt
• Fönstermålning/renovering
• Utför även mindre snickeri- och plattsättningsarbeten • Dekorationsmålning
Peter Lindberg, Mellösa
Hälleforsnäs Allehanda #88 • 22 februari 2010
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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

I bättre händer nu. Drefviken Invest AB köpte fem hyreshus i Hälleforsnäs
på exekutiv auktion. De berörda kåkarna var och Masmästarvägen 5 och 6
(på bild) och Torsbovägen 4, 6 och 8.

Bosse sålde husen
för sju år sedan
I förra numret berättade vi
om fem hyreshus i Hälleforsnäs som såldes på exekutiv
auktion. I artikeln nämndes
namnet på den tidigare ägaren, Strängnäs Villatjänst
H/B. Vad som inte framgick,
var att bolaget som lät husen
förfalla, hade bytt ägare 2003.

— Jag köpte de berörda fastigheterna 1996, berättar Bo Larsson, som startade bygg- och
fastighetsbolaget
Strängnäs
Villatjänst 1970.
— Därför kan någon tro att det
är jag som misskött fastigheten.
Men jag vill klargöra att jag
sålde fastigheten redan för sju
år sedan.
Bo Larsson, för många känd
som Bosse från Senapskornet,
Pingstvännernas second handbutik, är snickare till yrket. Han
bor kvar i kvarteret och har
kunnat följa utvecklingen.

”Det känns bättre nu”

Boktips

Ingen slar ver. Bo ”Bosse” Larsson har
tidigare ägt hyreshusen som såldes i
december. Det var dock inte han
som lät ledningarna frysa sönder. Han
sålde sitt fastighetsbolag med de berörda kåkarna redan 2003.

Några av nyheterna på
Hälleforsnäs bibliotek

Barn- och ungdomsböcker

Ev a L i nd s tr ö m : M o p s
S i v W i d e r b e r g & C e ci l a To r u d d : F ö r s k o l a n R ä v l ya n
A n n B r a s h a r e s : V ä n s k a p e n V ä xe r
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— Det har varit lite sorgligt att
behöva se hur underhållet av
husen inte skötts ordentligt.
Värst drabbades ett av hyreshusen uppe på Masmästarvägen. Det ena av husen stod
ouppvärmt och utan el under
större delen av förra året.
— Det känns avsevärt bättre
nu när Drefviken Invest köpte
husen. De verkar seriösa och vill
investera i husen, i stället för att
låta dem förfalla. Förhoppningsvis kan vi nu slippa den
värsta sorten av hyresgäster, att
det blir skötsamt folk i stället.
JARMO HAAPAMÄKI

Facklitteratur

I r is Sc h u e r ma n : B e r ö m d a k ä r l e k s p a r p å re sa
A n n - Kr i s t i n Lu n d m a r k : So r g e n s o l i k a a n s i k t e n
B r ut us Ös tl i ng : K o ns te n a tt ö v e r l e v a d a g e n

Skönlitteratur

Su sa nn a A l a k o s k i: H å p a s d u t r if s b r a i fe n g e ls e t
No r a R ob e r t s: D öd l ig t v i ll os p å r

VI VILL HA
BIBLIOTEKET
KVAR — LÅ
NA
FLER BÖCKE
R!

Evenemang i Mellösa
församling februari—
mars 2010

Mellösa
Högmässa sön 14/3 kl 11
Familjemässa sön 28/3 kl 11
med barn- och kyrkokör. Kaffe i
Församlingshemmet.

Hälleforsnäs
Högmässa sön 28/2 kl 11
Familjemässa sön 7/3 kl 18
med barn- och pyttekör.
Mariamässa 21/3 kl 18, ungdomskör. Kaffe och våfflor i Kyrkans hus.
Kaffestund på Gjutaren tis 23/2,
9/3, 23/3 kl 14
Soppträff i Kyrkans hus tor 25/2
och 25/3 kl 12
Klapp och Klang, på Kyrkans hus
onsdagar 9.00—11.30

Nyfödda

Coop Svea
distriktsmöte

Coop Svea håller distriksstämma i Hälleforsnäs Folkets
hus tor 11/3 kl 19. Tema: Vi
skogen, fattigdomsbekämpning, hållbar utveckling. Kaffeservering
(ekologiskt
rättvisemärkt kaffe), smörgås,
frukt, lotteri, underhållning av
en nystartad ABF-kör. Telefonnumret om ev. samåkning
kommer att stå i butiken.

Konstgalleri
Hälleforsnäs

Konstgalleriet Hälleforsnäs inryms i samma lokaler som
Gjuterimuseet och Turistbyrån
på Bruket.
Aktuella utställningar:
13/2—14/3:
Nina Bondeson, Mölndal,
måleri, grafik och objekt.
20/2—18/4:
Lars Nyberg, Uttersberg,
grafik.

Stöd vår tidning! Köp en Hälleforsnäs Allehanda t-shirt. Färg:
blå. Tryck: vit. Storlekar:
S/M/L/XL. Sätt in 150 kr på
Bankgironummer 5921-8073
och berätta vilken storlek du vill
ha. Glöm inte ditt namn och
adress. Porto eller ev. hemleverans inom Hälleforsnäs ingår.

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.
Helena Tolvanen och Marko Andrén
fick en dotter lördagen den 13/2
2010 på Mälarsjuksjuket i Eskilstuna.
Lilla Emm a Michell e Andrén vägde
2 615 g och var 47 cm lång.
Vi gratulerar!

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 29 mars 2010.
Allt material för publicering i
nästa nummer av Allehanda
ska ha kommit in allra senast
måndagen den 22 mars 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.

Vi ses på Forum Flen den 27 mars!
Öppet fredag 14—17 lördag 10—13. Övriga tider ring 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 8
22/2—28/2 2010

Fläskfilé

Dan mark fr yst
medlemspris

en sund affär
Laxfilé

4-pa ck Co op fr yst

ffe
a
K
g
k
/
,90 L ö f b e r g s L i l a 5 00 g

49

medlemspris

3 st

Herrgårdsost
Arla

g
k
/
0
5
,
59

Skogaholmslimpa
2 st

34,00

Tomatketchup
F e l i x 1 kg
2 st

32,00

69,00

Nötstek

fransyska
Scan Sverige

g
k
/
0
9
,
79

Prästost
Arla

g
k
/
0
5
,
59

Pepsi, Zingo

59,90

Greveost
Arla

g
k
/
0
5
,
59

1 , 5 l exk l . p a n t
3 st
Leksandsknäcke
nor ma lt eller
brungräddat
830 g

33,00

19,90

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

