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Visst känns det tråkigt, man
har ju gjutit järngods på Bruket i 350 år. En epok går graven. Men vad gör man,
volymerna är helt enkelt för
små för att det skulle vara
lönsamt att fortsätta.

Det säger Håkan Högvall, VD
och ägare av Tuna Stålrör och
Bruksprodukter.
— Företaget har inte gått i
konkurs eller så. Vi står helt enkelt inför en rad dyra investeringar som skulle krävas för att
kunna fortsätta och väljer i stället att lägga ner verksamheten.
Håkan Högvall blev en delägare av Bruket vid bildandet av
Hälleforsnäs Industrier AB
1991.
— Kent Pettersson, Wille
Zazis, Stefan Nockton, Dieter
Gellrich, Erik Blomberg, Öbergs
Mekaniska Verkstad och jag
köpte företaget från Eska Komponenters konkursbo. Vi drev
företaget under en femårsperiod, därefter vi sålde företaget
till några investerare i mitten av
1990-talet.

Satsade miljoner

Investerarna som trodde på
Brukets framtid var finansmannen Christer Brandberg och
Hans Harvig, bland annat teknisk doktor i metallografi.
— Männen satsade miljoner i
Bruket, bland annat i en helt ny
gjututrustning. De gjorde allting
rätt, det var bara volymerna
som saknades, säger Högvall.
Trots investeringar gick det
dåligt för Bruket. Personalstyrkan minskades från 140 till 95
personer under våren 1996 och
året efter gick Hälleforsnäs Industrier AB i konkurs.
Fram till dess 1997 gjuteriet
och verkstaden ihop men delades upp efter konkursen. P-O

Lindström, Dieter Gellrich och
Kent Hedberg bildade aktiebolaget Bruksprodukter i Hälleforsnäs och köpte gjuteriet med
tillhörande värmebehandlingsanläggningarna och blästern.
Håkan Högvall och hans företag
Tuna Stålrör köpte verkstadsdelen och flyttade en del av sin
verksanhet från Eskilstuna till
Hälleforsnäs.
Företaget kapar och värmebehandlar stålrör i Hälleforsnäs.
Dessutom finns en hel monteringslinje för bromsbackar för
Scania lastbilar på Bruket.

Köpte gjuteriet

— Tuna Stålrör och Bruksprodukter var väldigt involverade i
varandra. Inte så mycket inom
gjutning men vi behövde deras
blästrar och värmebehandlingsugnar, säger Håkan Högvall.
Det är just de tre blästrarna
och klockugnarna för värmebehandling som gjorde att Tuna
Stålrör AB köpte Bruksprodukter i Hälleforsnäs AB 2003 .
— När P-O Lindström berättade mig för och sa att de hade
fått ett bud, att ett annat gjuteri
ville köpa Bruksprodukter, då
kände jag mig tvungen att köpa
företaget själv i stället.

Fortsätter ett tag till

Håkan Högvall berättar att gjuteriet har fram tills nu gått hyfsat bra. Man har gjutit bland
annat termoventiler, reservdelar
till Scania, domkraftsprodukter
för Nike och presentartiklar.
— Vi kommer att behålla presentariklarna. De kommer dock
att gjutas någon annanstans i
framtiden.
Exakt när gjuteriet kommer att
läggas ner är ännu inte klart.
— Vi trodde först att vi skulle
behöva lägga ner före semes-

Historia. En tidsålder tar slut när gjuteriet i Hälleforsnäs läggs ner. För att kunna
fortsätta skulle man behöva investera miljoner i nya maskiner och reparationer
av lokalerna, bland annat taket. Av dagens 12 anställda blir ingen friställd. De
som inte går i pension får andra arbetsuppgifter hos Tuna Stålrör.
tern. Men det har visat sig att
många av kunderna vill köpa på
sig ett ordentligt lager medan de
kan. Så det beror på kunderna.
Fast jag tror att absolut senast
den sista oktober har vi slagit
igen.
JARMO HAAPAMÄKI
Bruket har haft många olika
namn genom åren:
1659–1686 Hällfårs Bruuk
1686–1781 Hellfors Bruuk
1781–1905 Hellefors styckebruk
1905–1920 AB Hellefors Styckebruk

1920–1978 AB Järnförädling

1978 –1981 AB Överums BrukHälleforsnäsverken

1981–1985 Electrolux Gjuteriprodukter AB

1985-1988 Hälleforsnäs Bruk AB
1988–1990 Traction, Eska Komponenter

1990–1991 Eska Hälleforsnäs AB
1991–1997 Hälleforsnäs Industrier AB

1997–2010 Bruksprodukter i
Hälleforsnäs AB

Kortfattat

Ännu fler tågstopp
i Hälleforsnäs

Tågstoppen i Hälleforsnäs
blir ännu fler. Landstinget
och de berörda kommunerna i Sörmland och
Östergötland satsar sex
miljoner kronor på en ökning från dagens elva
turer per dag på UVENlinjen till 15.
Vi har varit bortskämda
med väldigt många tågstopp redan tidigare och
nu blir de alltså ännu fler.
På vardagar kommer
tågen att gå varje timme
på sträckan NorrköpingKatrineholm-FlenHälleforsnäs-Eskilstuna.
Tåget kommer då att
stanna hela 30 gånger vid
perrongen i Hälleforsnäs,
15 avgångar i vardera
riktning.
Den nya turlistan börjar
gälla den 12 december i år.

Kommunen hjälper
föreningar

Arbetsmarknadsenheten
på Flens kommuns Arbetsmarknads- och Utbildningscentrum
har
bildat olika arbetslag som
hjälper föreningar i kommunen med praktiska arbetsuppgifter. Det kan
handla om målning, lättare byggnationer, röjning
i skog och mark med
mera.
Kommunen står för arbetslaget och arbetsledningen medan föreningen
står för materialkostnad.
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”Nedläggningen var inte oväntad”
Ragnar Boman, ordförande i
Stiftelsen
Hälleforsnäs
Bruksfastigheter, är väl medveten om gjuteribranschens
svårigheter och beskedet om
nedläggningen kom inte som
en större överraskning för
honom.

— Vi har ju sett att jobben i
gjuteriet har minskat, så beskedet att gjuteriet måste läggas
ned kom inte som en överraskning. Men jag trodde inte att
nedläggningen skulle ske så
snabbt, säger Boman.
Än så länge har han inte hunnit fundera på vad man kunde
göra med de enorma lokalerna
gjuteriet har förfogat över.

Maskinparken rivs bort

— Det är gjuteriet som äger
maskinerna. Vad jag förstår så
kommer åtminstone en del av
maskinerna rivas bort och skrotas. Det är nödvändigt för att vi
ska kunna få andra hyresgäster,
säger Boman.
Att någon skulle tänka sig att
starta ett nytt gjuteri i lokalerna
finner han otänkbart.
— P-O Lindström och Håkan
Högvall, med andra, har verkligen jobbat hårt med gjuteriet i
många år. Om inte de lyckas så
kan jag inte tänka mig att någon
annan kan göra det heller.

Svår bransch

Ragnar Boman berättar att det
läggs ner gjuterier i Sverige hela
tiden. Han förklarar att gjuterier i
länder som Kina och Indien konkurrerar ut gjuterier i Sverige.
— Framställningen av gjutjärn

Det vänder for t. Vid Brukets 350-årsfirande i höstas intervjuades Ragnar
Boman (till höger) av Leif Jacobsson. Då visste man inte att det blev det sista
året man firande ett järnbruk i Hälleforsnäs. ”Jag har svårt att tro att vi kan
locka någon annan industri att starta i lokalerna”, säger Boman i dag.
är dels arbetsintensivt, lönerna
är höga i Sverige, dels går det åt
mycket energi till smältningen,
energin är dyr i Sverige. Dessutom har man en del miljökostnader, man måste i Sverige både
sköta arbetsmiljön och ta hand
om utsläpp och restprodukter. I
vissa andra länder tycker man
inte att det är så viktigt med den
saken.
— Dessutom har användningen av gjutjärnsprodukter
minskat med åren. På 1970-talet
var rördelar de viktigaste produkterna, nu använder man
andra material som plaströr i
stället. På fordonssidan har man
också övergått till andra material som aluminium och kompositmaterial.

Butiker eller upplevelser

Ragnar Boman kan alltså inte i
dag säga vad man kan använda

Har du åsikter du vill vädra? Använd gästboken på vår hemsida: halleforsnasallehanda.se

lokalerna till efter att gjuteriet
har flyttat ut.
— Det är ett antal tusen kvadratmeter som blir tomma. Jag
har svårt att tro att vi kan hitta
något industiföretag att ta över
lokalerna. Det kanske blir butiker eller upplevelser av något
slag. Men det är för tidigt att
säga vilka.
JARMO HAAPAMÄKI

Fotnot: Stiftelsen Hälleforsnäs
Bruksfastigheter bildades efter
konkursen av Hälleforsnäs Industrier 1997. Stiftelsen köpte
hela bruksområdet från konkursförvaltaren,
inklusive
35 000 kvadratmeter stora men
mycket
nedslitna
lokaler.
EGAB-hallen, spisplattefabriken, hade redan tidigare sålts till
Mats Göransson i Karlskoga och
ingick därmed inte i köpet.

Boktips

Några av nyheterna på
Hälleforsnäs bibliotek

Facklitteratur

K u r d o B a k s i: M i n v ä n St ie g L a r ss o n
Kurdo Baksi och Stieg Larsson fick ofta täcka upp för varandra,
eftersom de levde under ständiga hot från nynazistiska grupper.
Vi får en unik inblick i vem Stieg Larsson var både som människa och författare.
H a n s E r l a n d s s o n : S ö k o c h h i t t a m ed I n t e r n e t — s o m d u r o p a r
f år du s var
Varje dag ställs hundratals miljoner frågor till sökmotorerna på
Internet. Man kan anta att detta gör jordens befolkning lite klokare givet att alla som söker hittar korrekta svar. Men så är inte
alltid fallet. Boken riktar sig till dig som oftast använder två tre
sökord i Google och bär på en känsla att du missar något.

Skönlitteratur

A n na J ö r g e ns d o t te r : B e r g e t s d ö tt r a r
Tre systrar och två bröder växer upp vid Kungsbergets fot. Vi
får följa syskonen bor t ifrån byn in till lägenheter, arbete och
äktenskap i Sandviken. Det handlar om gemenskap som
spräcks, om mäns och kvinnors olika villkor och om möjligheten att äntligen br yta sig loss.
J o h a n n e H i ld e b r a n d t : Fö rb a n n a d e f r e d
Journalisten Sara Rydberg åker till Afrika för att rappor tera om
konflikten i Darfur. Repor tagen ska visas i en tv-sänd gala, där
pengar ska samlas in till en välgörenhetsorganisation. Med på
resan följer den unga, populära bloggaren Lena Runhag, något
som kommer att få oanade konsekvenser för Sara.

Ungdomsböcker

L o t t a & D a n H ö j e r : S tr u mp ma n ne n o c h ä r k e fie n d e n
Sigge är Strumpmannen de små problemens mästare. En dag
slutar hans magiska strumpor att fungera, mitt i en flygtur!
Har Strumpmannen fått en ärkefiende? Boken är rikt illustrerad
av Ingela Peterson Arrhenius.

En ny bok om Bruket
Henry Bark, som jobbat
på Bruket under större
delen av sitt liv, har skrivit färdigt den första
delen av boken om järnframställning i Hälleforsnäs. Boken ges ut av
Mellösa Hembygdsförening och Hälleforsnäs
Gjuterimuseum.

— Jag har skrivit klart den
första delen som ska till
tryck nu under våren. Den
handlar om åren 1659 till
1884, från Abine Noij till
Lasse Celsing.
Man har hittills inte vetat
om vilken typ av ugnar
man använde på 1600-talet
när Abine Noij grundade
Bruket. Men nu kan Henry
Bark berätta att det var en
typ av masugn.
— Det har skrivits en hel
del om Brukets historia
men jag har koncentrerat
mig på tekniken bakom
järnframställningen, ugnarna och metallurgin,
säger han.
Henry Bark är kunnig inom

sitt område. Han började
arbeta på Bruket redan 1959
och fortsatte jobba där även
i pensionsåldern.Den andra
delen av boken ska bli färdig någon gång under året.
— Jag är redan framme
vid 1920-talet så det lär inte
ta mer än några månader
att bli klar med resten. Nu
vet vi också att det inte blir
någon fortsättning. Det blir
ju ingen mer järnframställning i Hälleforsnäs efter
2010. Gjuteriet stängs.
— Vi visste ju om lönsamhetsproblemen i branchen.
Nedläggningen gick nog
inte att undvika. Det krävs
en modern, rationell och
storskalig produktion för
att kunna konkurrera, säger
Henry.
— Det har gått upp och
ner många gånger under
åren som gått. Nu är vi väl
i botten på en period. Vi får
se om det blir något annat
att satsa på.
JARMO HAAPAMÄKI

I r m e l in S a n d ma n Li l iu s: R a ss e Ra s k fö lj e r s p å r
Den nya Rasseboken är spännande: Rasse och hans vapendragare den flygande hästen Gröna Svans löser en hel del mysterier, det handlar bland annat om spöken och en vild liten
urgammal flygande matta.

Barnböcker

M a x Ve l t h u i j s : G ro d a n p å p y j a m a s p a r t y
Grodan, Ankan och Haren har pyjamaspar ty hemma hos Grisen. De ska sova där tillsammans men först ska de ha roligt
och leka. Det gäller att försöka vara den som är uppe längst.
J u l i a D o n a l d s o n : Ty r a n n o s a u r u s f j a n t
Anknäbbsdinosaurierna bor på ena sidan och gillar gräs och
vatten. På den andra sidan bor Tyrannosaurusfamiljen och de
gillar bara kött. Av misstag hamnar ett anknäbbsdinosaurieägg
i tyrannosaurieboet med deras ägg...

P RY L M A R K N A D E N
MELLÖSA
PÅSKÖPPET FRE, LÖR, SÖN 10—15
FRÅN 10/4 LÖR, SÖN 10—15
TEL . 070 - 591 45 61
VÄ L K O M N A !
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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

Gynna våra annonsörer! Tack vare de betalda annonserna kan vi ge ut tidningen.
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Kortfattat
Skobutiken öppnar
efter sommaren

Skoaffären Scorett Outlet
hade tänkt att öppna sin
butik i Hälleforsnäs nu i slutet av månaden, men så blev
det inte. Företaget har inte
hunnit med allt som behöver
göras inför öppnandet och
butiken öppnas efter sommaren i stället.

Skolteater behöver
scenkläder

Bruksskolans 6—9 har hängt
upp lappar på Konsumbutiken, skolklasserna efterlyser
scenkläder till en kommande
teaterföreställning.
Pjäsen, som ska iscensättas
under våren, handlar om
gamla Hälleforsnäs. Eleverna
behöver låna en mängd olika
kläder, bland annat tröjor,
västar, rockar, kavajer, klänningar, overaller och exempelvis HIF-mössor.
”Vi lämnar tillbaka det i
samma skick”, skriver eleverna i pamfletten, och fortsätter: ”Vill ni skänka så tar vi
tacksamt emot.”
Den kompletta listan på
saker skådespelarna behöver
i föreställningen kan man
läsa på anslagstavlan vid ingången av Konsumbutiken.

Sällsynta djur

I början av mars sågs två lodjur korsa vägen vid Mälby
mellan Mellösa och Hälleforsnäs. Ett ganska stort och
ett lite mindre. Vackra!
BRITT-MARIE PARLING

Allt klart för kommunens köp
Efter en lång väntan kan
Flens kommun nu köpa den
så kallade siporexhallen på
bruksområdet i Hälleforsnäs tillsammans med stora
markområden runt Bruksdammen. Pantbrev som belastar fastigheterna har nu
hunnit bli dödade.
Innan köpet av de tre berörda
fastigheterna från Mats Göranssons konkursbo kan genomföras måste alla pantbrev
som belastar fastigheten hittas
eller få alla eventuella pantbrev dödade efter en ansökan
till tingsrätten. Detta förfarande tar ett år.
— Det året har nu gått och

det är fritt fram för kommunen
att köpa fastigheterna. Om
inget oförutsatt händer så ska
vi kunna skriva ett köpebrev
om fastigheterna inom några
veckor, säger kommunjuristen
Niklas Witt.
Mats Göransson i Karlskoga,
ägren av de berörda fastigheterna, har inte varit intresserad
av att sälja, trots ett flertal försök från Flens kommuns sida. I
fjol försattes han dock i personlig konkurs och då kunde
man göra upp affären med
konkursförvaltaren i stället.

finns en spekulant som är villig att köpa byggnaden, montera ner den och bygga upp
igen på en annan plats. Om
denna affär går igenom kan
rivningen ske väldigt fort. Då
försvinner skamfläcken på
bruksområdet och Bruksdammens sydöstra strand tillgänglig för allmänheten.

Gör bygden attraktivare

— Det handlar om en investering i bygdens attraktivitet.
I första skedet vill vi riva
spisplattefabriken, som är i
mycket dåligt skick och skymmer sikten mot sjön. Köpet
gynnar också hela Brukets utveckling, det har ibland varit
problematiskt att ha många
olika ägare på bruksområdet,
säger kommunalrådet Anders
Berglöv.
Han berättar att det finns en
del idéer, men man har ännu
inte beslutat vad komunen
kommer att göra med markområdena som ingår i köpet.
Det kan bli gröna stråk och
grönområden.
På längre sikt kan det skapas
sjönära tomter och attraktivt
boende på områden som kommunen nu köper.
— Jag vet inte om det kan bli
tal om strandtomter men det
är ändå ett attraktivt område
att bygga bostäder på, säger
Berglöv.

En spekulant finns

Mycket av materialet i EGABhallen går att återanvända. Det

Väldiga områden. Nu ska kommunen köpa de landområden som Karlskogabon Mats Göransson köpte från Brukets konkursbo i investeringssyfte i början av 1990-talet. De berörda områden runt Bruksdammen är
markerade med rutmöster. En hel del skog ingår.

Telefonjour måndagar och torsdagar kl 18—21
dagtid tisdagar och onsdagar

0157-120 10
DAGENS ROS

Rosor till min
matte och husse som
plockar upp bajs efter
mig... Och tack alla
andra hundägare... Jag
tycker inte om att
trampa i andras bajs...
LITEN HUND I HNÄS
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www.kvinnojourenmalva.se
bankgiro: 357-3730

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.
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UTHYRNING A V LJUDANL ÄGGNINGAR
till stora och små tillställningar
V i h ö r s ! . . . n är d u an o r d n a r f e s t e r , m ö t e n , k o n s e r t e r . . .

jarmos.se

Jarmo Haapamäki
Torsbovägen 7, Hälleforsnäs
tel. 0157-401 24, 0709-49 05 29

p av EGAB-hallen

Ska bor t. Flens kommun har sedan länge velat riva den mycket
nedgångna siporexhallen inne i Bruksområdet, den gamla spisplattefabriken vid Bruksdammen. Nu kan kommunen äntligen köpa
markområden där även den nedgångna industrihallen ingår.
En tanke är att man skulle
kunna använda golvet av
spisplattefabriken till parkeringsplats. Men för övrigt är
tanken att byggnaden rivs
bort och området snyggas
upp.

Grönområde vid
Bruket

Visionen är att det ska skapas mera grönytor och området bakom spisplattefabriken ska efter rivningen
kunna användas för promenader vid sjön. Man kan
promenera från spisplattefabriken längs strandkanten till udden bakom Stora
huset och vidare till spångarna. Då kan man gå runt
hela Bruksdammen.
Det höga staketet som tidigare funnits mellan det
gamla
disponetsvillan,
Stora huset, är redan rivet.
— Det är ingen orimlig

tanke att man även rustar
upp och får i gång elljusspåret igen, säger Anders Berglöv.

Stolta traditioner

Vi frågade kommunalrådet
hur han tror Hälleforsnäs
har förändrats om tio år.
— Jag tror att den väg som
inleddes med Lager 157
kommer att befästas. Det
kommer fler småföretagare
till bruksorådet och kultur
och handel växer samman.
Det är oerhört viktigt för
Hälleforsnäsborna att hålla
fast vid sina stolta traditioner, säger han.
— Jag tror att det kommer
att gå bra för Hälleforsnäs
och Flens kommun. Bara vi
har tålamod och inte bryter
ihop vid varje motgång.
Framgång tar tid!
JARMO HAAPAMÄKI

Föreningsnytt
OK Tjärnen höll sitt årsmöte 24
februari i klubblokalen. Cirka 15
av föreningens 81 medlemmar
kom till mötet.
Utdrag ur verksamhetsberättelsen visar att följande arrangemang genomförts under 2009:
• Klubbmästerskap i Dag- och
Nattorientering. Segrare blev i de
olika klasserna Nils Johansson,
Jan Jonsson och Eva-Stina Pettersson och på natten segrade Jouko
Pajulampi.
• Gängkavle genomfördes för
den 63:e gången. Det segrande
laget bestod av Eva-Stina Pettersson, Ingemar Gustafsson och Jan
Jonsson.
• Tillsammans med Katrineholms OK arrangerades en nationell tävling vid Svalboviken den
22 och 23 mars med cirka 500 deltagare per dag.
• Motionsarragemanget för allmänheten, TRIM-orienteringen,
genomfördes
månadsskiftet
maj/juni. 50 kartpaket såldes.
När det gäller ekonomin så visade föreningen ett underskott på
ca 27 000 kr. Underskottet är till
största delen hänförlig till vår
kartkostnad för samarrangemanget med Katrineholms OK.
Tidigare år har kommunalt bidrag
erhållits för kartframställning, för
2009 erhölls inget bidrag.
De förtoendevalda i de olika beattningarna i styrelsen och de
olika kommittérna blev till största
delen omvalda. Erik Rundström
blev nyvald i ungdomskommittén. Till ordförande för OK Tjärnen för 2010 omvaldes Ingemar
Gustafsson.
Den planerade verksamheten

för 2010 omfattar bland annat:
• En ungdomsatsning, i vilken
form är ännu ej bestämd
• Som tidigare år blir det motionsarrangemang i form av
TRIM-orientering i maj månad.
Trim-paket kommer att säljas av
Turistbyrån i Hälleforsnäs.
• Främställan av en orienteringskarta i utkanten av Mellösa
• Investeringar i ny stämpelutrustning att användas vid träning
och i den planerade ungsomsverksamheten
När det gäller ekonomin för 2010
så beräknas verksamheten att redovisa ett underskott. Detta beror
bland annat på att vi inte anordnar någon egen nationell orienteringstävling.
KJELL CARLSSON
OK TJÄRNEN

Hälleforsnäs Gymnastikförening
hade årsmöte den 18 mars i OK
Tjärnens lokal.
Till ordförande för 2010 valdes
Annastiina Karlsson. Till styrelsesuppleanter valdes Helena
Grön, Evy H. Olsson, Diana Björklind och Birgitta Karlsson.
Silverplakett för 15-årigt flitigt
deltagande i gymnastiken tilldelades Ingemar Fridh och Inger Hessel Andersson.
Guldplakett för 20-årigt flitigt
deltagande tilldelades Ingalill
Nilsson.
Guldplakett för 30-årigt flitigt
deltagande tilldelades Birgitta
Karlsson.
Cecilia Gerhardsson avtackades
med biobiljetter, då hon slutat som
ledare. Inger Hessel Andersson
uppvaktades även med en orkidé.
DIANA BJÖRKLIND
HÄLLEFORSNÄS
GYMNASTIKFÖRENING

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

Storgatan 16, 640 30 Hälleforsnäs

Telefon: 0157-400 60
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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

Härligt med snö! Det finns många som inte har klagat på mängden snö i
vinter. Barnen har sällan haft lika bra möjligheter att njuta av vintern och
snön som i år.

Sportlovsglädje
Våren är på god väg men det
var inte så länge sedan vi
hade en mycket vit vinter
med massor med snö för barnen att leka i. Patrik Bodén
från Hälleforsnäs-Mellösa
Fritidshem skickade ett par
bilder och en kort text om
vad de har haft för sig under
sportlovet.
Vi tillbringade sportlovet i Hälleforsnäs med ett strålande
väder de flesta dagarna. Vi passade på att åka pulka och skridskor och gjorde snöfigurer i
snön. Vi hann även med att
baka och idrotta i idrottshallen.
Påsklovet tillbringar vi hos
våra vänner i Mellösa Kyrkskola. Då får vi en härlig vecka
med trevliga aktiviteter och bra
väder.
Framöver kommer vi även att
hinna med att besöka skolskogen, en mycket uppskattad ak-

tivitet bland barnen. Där finns
det möjlighet till att bygga koja
och leka. Där brukar vi även
passa på att grilla korv med barnen.
Tack vare den härliga och
långa vintern med snö och kallgrader har vi varit ute väldigt
mycket och åkt pulka, lekt och
busat i snön.
PATRIK BODÉN

FRITIDSHEMMET HÄLLEFORSNÄS

Gott om lekplatser. Nog har det
funnits gott om snö i år att leka i.

Istid. ”Den 24 februari var på Edströmsvallen i Hälleforsnäs och
åkte skridskor och pulka. Vi hann även med att grilla korv och dricka varm
chocklad”, berättar Patrik Bodén.
6

Hälleforsnäs Allehanda #89 • 29 mars 2010

På gång

Mellösa församling
mars—april 2010

Mellösa kyrka
Skärtorsdagsmässa tor 1/4 kl 19
Påsknattsmässa lör 3/4 kl 23
med ungdomskören
Familjemässa sön 4/4 kl 11
kyrkokör, Håkan Lander trumpet
Högmässa sön 18/4 kl 11
kyrkokör

Det är klart din
förening ska synas!

Föreningarna kan skicka in
uppgifter om sina evenemang om möten för gratis
publicering i Hälleforsnäs
Allehanda (föreningsnytt,
evenemangsguiden). Tidningen delas ut gratis till
minst 1 700 hushåll runtomkring Hälleforsnäs och
läses flitigt av lokalbefolkningen.
Kom ihåg att det är vi som
bestämmer hur mycket och
vilken information vi publicerar. En betald annons är
en annan sak, där får ni bestämma innehållet helt och
hållet.

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 ges ut
måndagen den 26 april 2010.
Allt material för publicering i
nästa nummer av Allehanda
ska ha kommit in allra senast
måndagen den 19 april 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.

Klapp och Klang i Mellösa Församlingshem fredagar 9.00—11.00

Hälleforsnäs kyrka
Långfredagsgudsjänst 2/4 kl 11
Finskspråkig mässa 5/4 kl 11
Temagudstjänst sön 11/4 kl 18
Familjemässa sön 25/4 kl 16
Avslutning på barnverksamheten.
Kyrkkaffe i kyrkans hus
Kaffestund på Gjutaren tis 6/4
och 20/4 kl 14
Seniorshopen i Kyrkans hus 8/4
Andakt på Gjutaren 9/4 kl 15

Soppträff i Kyrkans hus tor 22/4
kl 12
Öppen verksamhet i Kyrkans hus
i Hnäs måndagar 9.00—11.30
Klapp och Klang Kyrkans hus i
Hälleforsnäs onsdagar 9.00—11.30

Årsmöten

Årsmöte, Mellösa Hembygdsförening sön 25/4 kl 14, Mellösagården. Underhållning: Jan-Erik
Larsson och Anders Berglöv, sång
och gitarr.

Hemsida:
www.hembygd.se/
sodermanland/mellosa

Konstgalleri Hälleforsnäs

Konstgalleriet Hälleforsnäs inryms i samma lokaler som Gjuterimuseet och Turistbyrån på
Bruket. Aktuella utställningar:
24 april — 30 maj:
KG Nilsson, Stockholm. Måleri
och grafik
7—18 april:
Flens kommuns konstinköp

BYGG-OCH FÄRGBUTIKEN PÅ ORTEN

Byg gmacken, 640 30 Hällefor snäs Tel. 0708-4000 18

ALLT INOM BYGGPRODUKTER
Hämtlager och beställning med hemleverans
 Aspen miljöbensin finns på lager

 Vårservice 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 13
29/3—4/4 2010

Nötstek
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Sve rige

89
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g
k
/
0
0
,
39

stora 12 -pack
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Vindruvor
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19,90

mini Ingel sta
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0
0
,
9
4

Sc an 6 0 0 g
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Skogaholmslim
d
Va r s å g o d s k i v a d
2 st

Kalkon

29,90

Coca-Cola,
Fanta, Sprite

Godis

lösvikt

/kg
0
0
,
9
5

Avocado 2 s t

12,00

1 , 5 l exk l . p a n t
3 st

36,00

Påsklilja i kruka
2 st

49,00

na!
Välkom
hälsar Ove, Birgitta, Tessan, Anna, Sead, Tilda, Hanna

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

