Hälleforsnäs Allehanda

”Storleken har betydelse”
26 april 20 10 · Delas ut till alla hushåll i Hälle for snäs med omnejd · Nr 90 · År gång 10

”Visst, mina konstverk har
blivit större och större. Fast
jag håller igen ganska
mycket. Egentligen skulle jag
vilja göra ännu större verk”,
säger Gunnar Carl Nilsson.

Den isskulpturen som Hälleforsnäskonstnären Gunnar Carl
Nilsson var med att skapa till
modeikonen Karl Lagerfelds
modevisning i Paris slår nog det
mesta. Han var en av två dussin
konstnärer som fick vara med
att forma världens största isskulptur inomhus.
— Det var en makalöst stor
grej att få vara med i. 13 långtradare med släp fraktades is
från Jukkasjärvi i Lappland till
Paris där vi jobbade dygnet runt
i nio dagar med skulpturen.
Konstnärerna jobbade i skift.
Tre team med åtta skulptörer
vardera turades om att förvandla 280 ton svensk is till ett
vackert isberg till Lagerfeldts
modeshow. Skulpturen stod i en
gigantisk bassäng som byggdes
enbart för skulpturen.
— Vi jobbade under ett gigantiskt tält för att kunna hålla
kylan så vi såg aldrig helheten
innan iskulpturen avtäcktes
inför 2 200 specialinbjudna gäster och 400 journalister. Det var
otroligt spännande .
— Det var en mäktig upplevelse. Skulpturen var faktiskt
sanslöst fin!

De bästa i världen

Gunnar Carl berättar att det var
en stor ära att bli vald till projektet bland alla skulptörer i
världen. Han har jobbat med
isskulpturer i 15 års tid, mest
vid ishotellet i Jukkasjärvi, ett
jättelikt bygge på 6 000 kvadratmeter som byggs upp varje vinter och smälter bort under
följande vår. Men det galna pro-

jektet i Paris hade en ännu kortade livslängd. Modevisningen
där skulpuren användes som
catwalk, var 20 minuter lång.
— Det går ju inte ha 280 ton is
i ett hus när det börjar smälta.
Det blir ju hiskeligt mycket vatten. På eftermiddagen efter visningen fraktades isen bort med
lastbilar och tippades i Seine,
berättar Gunnar Carl.
— Det fanns inget tak på hur
mycket det hela fick kosta, verkade det som. Det handlar om
att uppmärksamma Lagerfelds
kommande vinterkollektion. En
stor organisation och en massa
människor får jobb. Det handlar
inte bara om de 20 minuterna,
det skulle varit fullständigt
absurt annars.
Gunnar Carl berättar att man
faktiskt även tagit hänsyn till
miljöaspekterna. Enligt studier
gjorde fraktandet av allt is från
Jukkasjärvi
till
Frankrike
mindre miljöpåverkan än om
man hade gjort skulpturen av
konstmaterial som frigolit.

”Gräv där du står”

Förutom sina is- och eldskulpturer gör Gunnar Carl Nilsson
gärna skulpturer av järn. En av
hans skapelser finns att skåda
utanför Lager 157 i Hälleforsnäs.
— Min önskan är att det ska
bli en skulpturpark på den
gamla tjärtippen mittemot Bruket. Som en start skänker jag en
första skulptur till Flens kommun och hoppas att det ska bli
en snöbollseffekt. I stadsplanen
har den gamla tippen utmärkt
ssom parkområde. En skulpturpark med bara järnskulpturer
skulle kunna göra området
mycket attraktivt, inte minst för
turisterna.
Gunnar Carl tror att den över
fem meter höga spaden, som

Gräv där du står. Gunnar Carl Nilsson skänker en 5,2 meter hög järnskulptur
till Flens kommun. Den gigantiska spaden är menad som det första verket i en
skuplturpark i Hälleforsnäs. ”Jag hoppas på en snöbollseffekt, förhoppningsvis blir
det nya verk till parken varje år”, säger konstnären.
blir uppsatt och belyst inom de
närmsta veckorna, kan bli en ny
symbol för Hälleforsnäs.
— Spaden har ett stort symbolvärde. Konstverket heter
”Gräv där du står”. Det handlar
om att ta vara på det man har
här och nu och inte drömma om
gräset som är grönare på andra
sidan. Det handlar även om att
skapa nytt. Kan man göra något
finare än gräva en grop och
plantera ett träd? Kineserna har

ett ordspråk: Den man som levt
ett liv utan att ha planterat ett
träd har levt förgäves.

— Hälleforsnäs behöver en ny

identitet. Det är ju ett välkänt

faktum att konst och kultur har

en otrolig dragningskraft. Hela
kommunen skulle dra nytta av
en skulpturpark i Hälleforsnäs.

TEXT: JARMO HAAPAMÄKI
FOTO: KAARIN BONDE JENSEN

Kortfattat
EGAB-hallen
hamnar i Flen?

Enligt ett ännu inte obekräftat rykte ska Electrolux gamla plattmonteringshall i Hälleforsnäs
monteras ner och flyttas
till Talja industriområde i
Flen. Ett staket har redan
satts upp runt byggnaden
som en förberedelse inför
rivningen.
— Jag kan inte bekräfta
detta i dag. Flens kommun har formellt inte
köpt fastigheten än. Dokumenten skrivs under
den 3 maj, säger kommunalrådet Anders Berglöv.
— Vi kan ju inte sälja
byggnaden vidare innan
vi äger den. Men jag bedömer att vi kan sälja hallen till den intressenten vi
har när vi väl äger den.
Det har inte dykt upp
något nytt som skulle
hindra detta.

Vårmarknad på
Folkets hus

När tidningen redan gått
i tryck anordnades en vårmarknad på Hälleforsnäs
Folkets hus den 24 april.
Medarrangör var ABF och
drivkraften bakom marknaden Siv Hangvar.

Konst och visor

Den 14 april spelade
Nicklas Lantz punk- och
teatervisor på Konstgalleriet i Hälleforsnäs. På
väggarna hängde kommunens konstinköp.
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”Lokalhyrorna är billiga här”
En liknande lokal skulle
kosta det tredubbla att hyra i
Stockholm. Det var den låga
prisnivån som gjorde att företaget skaffade en verkstad i
Hälleforsnäs.

Det säger plåtslagaren Robert
Sjöblom, som flyttade från Stockholm till Flens kommun för ett år
sedan. Tillsammans med sin
sambo Maria Söderberg driver
han Bobix Plåtslageri, ett väletablerat företag med fem fast anställda och ett varierande antal
underentrepenörer.
— Maria, som sköter företagets
ekonomi, är uppvuxen i Flen.
Fast det var nog mest jag som
ville att vi skulle flytta från
Stockholm. Jag tänkte mest på
barnens bästa.
Robert Sjöblom berättar att det
går mycket bra för företaget, som
i dag har i princip alla sina kunder i Stockholm.
— Vi har haft tur. Vi sitter på
väldigt starka kunder som ger
oss ständigt nya uppdrag. Det är
sällan jag behöver räkna på jobb,
vi får betalt per timme och får
ständigt nya uppdrag.
— Fast vi jobbar på fasta priser
också, tillägger Robert.
För tillfället lägger Bobix Plåtslageri plåttak bland annat på
Södertörns tingsrätt. Bara det
uppdraget håller företaget sysselsatt i flera veckor.

En lokal i Hälleforsnäs

— Vi tar ofta hand om stora
projekt men tar naturligtvis även
mindre jobb. Om någon vill ha
ett fönsterbläck så gör vi det
också. Robert Sjöblom berättar

Framgångsrik plåtslagare. Söderkisen Robert Sjöblom flyttade till Flen för
ett år sedan. ”Jag visste ingenting om Hälleforsnäs innan jag gjorde ett takjobb här. Jag tyckte samhället var pittoreskt. När jag sedan såg att källarvåningen till Gamla Posten var ledig hyrde jag den som plåtverkstad.”
att det egentligen inte fanns
något behov att skaffa egna lokaler i flenstrakten. Men när har
la märke till att lokalerna under
den gamla posten i Hälleforsnäs
var lediga, och hyran mycket attraktiv, så slog han till.
Robert Sjöblom berättar att
prisnivån här är generellt mycket
lägre än i Stockholm. Lokalen
ska användas för tillverkning av
olika plåtdetaljer till byggen. Råmaterialet klipps och bockas färdigt här.
— Våra utgifter här är lägre än
i Stockholm så våra kunder här
betalar lägre priser än våra stock-

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

holmskunder.
Företaget har funnits i fyra år.
Robert berättar att familjens två
hundar, Bosse och Bixi, gav namnet åt företaget.
— Jag ägde tidigare ett annat
plåtslageri med en kompanjon.
Jag har jobbat som plåtslagare i
snart 20 år. Jag började som 15åring.
— Min dåvarande flickväns
farsa tog mig med sig på sitt jobb
en dag. Han var takläggare. Jag
tyckte väl att det var roligt för
här är jag än i dag!
JARMO HAAPAMÄKI

Folkets husföreningen
fick en ny ordförande
Folkets husföreningen i Hälleforsnäs, som lider av stora
ekonomiska problem, han
fått en ny entusiastisk ordförande. Han är fast besluten
att föreningen kommer tillbaka på sina fötter.

Vid föreningens årsmöte ersattes den avgående ordföranden
Nils-Olof Lahti med en relativt
nyinflyttad Hälleforsnäsbo. Anders Krüger flyttade till Hälleforsnäs för ”bara” 12 år sedan.
— Jag är glad och hedrad över
förtroendet. Det är en fantastisk
uppmaning att försöka återskapa Folkets hus till den mötesplats det en gång varit, säger
den nya ordföranden.

Förändringar på gång

Den ekonomiska krisen skrämmer inte Krüger. Krisen är snarare en veckarklocka för
föreningen och förändringarna
som måste ske kan mycket väl
vara av godo.
— Det är inget sammanträffande att det kinesiska tecket för
‘kris’ betyder också ‘möjlighet’.
Anders Krüger berättar att sty-

ffert!

ör o
Ring f

relsen redan hunnit göra en analys av Folkets husföreningens
ekonomi och det aktuella renoveringsbehovet av fastigheten.

Åtgärdspaket

— Vi har redan hunnit ta fram
ett ganska stabilt åtgärdspaket
och en handlingsplan. Jag vill
ännu inte gå in i några detaljer,
lite finslipning behövs innan vi
är helt klara. Vi kommer att presentera handlingsplanen vid ett
senare tillfälle.
Anders Krüger är född i Linköping och bodde länge i Stockholm innan han flyttade till
”Gamla Värdhuset” i Hälleforsnäs. Han är tandläkare till yrket.
Folkets husföreningens har i
dag följande styrelse: ordförande Anders Krüger, 1:e vice
ordförande Tom Gustafsson, 2:e
vice ordförande Ulf Pettersson,
sekreterare Anita Andersson, ledamot Matti Sivonen, suppleanterna Karli Zunko, Torbjörn
Jansson och Mats Eriksson,
styrelseelev Jörgen Isaksson.
JARMO HAAPAMÄKI

• 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

Boktips

Några av nyheterna på
Hälleforsnäs bibliotek

Faktaböcker
Melanom, sol, skugga och vår hud

Skönlitteratur
Orhan Pamuk: Oskuldens museum
David Baldacci: De rättfärdiga
Richard Swar tz: Vita lögner

VI VILL HA
BIBLIOTEKET
KVAR — LÅNA
FLER BÖCKER!

Barn- och ungdomsböcker
Niklas Krog: Tur k & Ayla
Lin Hallberg: Äventyr med Sigge
Mikael Engström: Ika & Ibsen — onda ögat

BYGG-OCH FÄRGBUTIKEN PÅ ORTEN

Tel. 0708-4000 18

ALLT INOM BYGGPRODUKTER
Hämtlager och beställning med hemleverans

Vi har flyttat till
Kattkärrsvägen 3
mittemot PAX!
Öppettider: Efter överenskommelse. Ring! tel. 0708 400018.
Jag levererar normalt inom en till två dagar efter beställning.

www.byggmacken.se

Shabby Chic & lantlig inredning
Säljer även trädgårdskläder av märket Garden Girl
Tar också jobb på beställning
Har butik hemma i Flen på Björkvägen 23
Öppet:
Tisdag—Torsdag 12—19
Fredag 12—18
Lördag 10—14
Övrig tid eller frågor ring 076-13 61 800
Välkomna! Birgitta & Sten
www.bjorklyan.se

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

3

Föreningsnytt
Söndagen den 28 mars åkte
Hälleforsnäs Gymnastikförening med 47 barn och ungdomar samt 14 vuxna till Tom
Tits Experiment i Södertälje.
Bussen och två bilar åkte
klockan 10 från sporthallen i
Hälleforsnäs mot Södertälje.
På Tom Tits fick vi undersöka
och prova på en massa experiment. Vid lunchen åt vi våra
medhavda matsäck. Bussen
åkte hemåt ungefär klockan
fyra på eftermiddagen. Både
barnen och vuxna var trötta
och nöjda efter en trevlig dag.
Resan kunde vi göra tack
vare Tores gåva, pengar som
skänktes i stället för blommor
vid Tore Eriksson bortgång,
precis som han ville.
BIRGITTA KARLSSON
HÄLLEFORSNÄS
GYMNASTIKFÖRENING

Mellösa Lion höll ett klubbmöte
på Träffpunkten den 3 mars.
Kvällens gäst var en tidigare stipendiat Berit Källung som
mycket uppskattat berättade
om sitt arbete med barn, ungdomar och även vuxna på sin
ridskola i Mellösa.
Mötesbeslut: 5 000 kr var
skänkes till Läkare utan gränser och Lions hjälpverksamhet
på Haiti.
Ny styrelse för 2010/2011:
LP Torbjörn Edlund, vLP
Kerstin Edlund, pLP Birgitta
Lundmark, sekreterare Christer Hjälmare, kassa Annelie
Ekstrand, klubbmästare Stig
Nygren, direktor Tage Grip,
tail-t Birger Mellström, aktivitet Stig Lindström, program
Lena Axelsson, medlemsansvarig Stig Nygren.

Visst går det — bara m

På gaveln av den den gamla
snickerifabriken i Mellösa
hänger flera företagsskyltar.
Mellösafixar’n,
El-Mats,
Prylmarknad och Mellösa
Bigård. Bakom alla fyra företag finns grannarna SvenEric Holm och Mats
Karlsson med sina fruar.

Det stora gula industrilokalen
mellan kyrkan och skolan
byggdes i början av 1970-talet
av företagaren Torsten Brimberg, som byggde även hus åt
sig själv i Mellösa, på samma
gata där Sven-Eric och Marianne Holm byggde sitt hus.
Torsten Brimbergs företag
Opto System tillverkade butiksinredningar baserade på en
speciell rörknut. På 1990-talet
tog andra snickeriföretag över
lokalerna men i början av 2000talet stod lokalerna tomma och
var till salu.
Den före detta snickerifabrikens lokaler används nu till
helt andra syften.

Helt nya idéer

— Det var på en semesterresa
som Mats och jag bestämde för
att köpa fastigheten. Mats var
min granne, han bodde i Brimbergs gamla villa, minns Sven-

Eric.
— Då visste jag inte vem
denna Brimberg var. Folk undrade om jag skulle köpa allt
som Brimberg har ägt i Mellösa, skrattar Mats.
Sven-Eric Holm är en pensionerad snickare uppvuxen i
Flen. Hans fru Marianne är
född i Hälleforsnäs med bodde
i Vadsbro då de träffades.
— Vi flyttade till Mellösa när
vi skulle bygga hus. Det fanns
ingen speciell anledning att
det blev just här.

Elektrikern från
Degerfors

Elektrikern Mats Karlsson är
uppvuxen i Degerfors, Värmland. Han jobbade där som
elektriker, bland annat på Bofors. På 1980-talet blev han
egenföretagare och fortsatte
som industrielektriker men
hade även en egen lampbutik
med två anställda.
Affärerna gick bra men i början av 1990-talet kom lågkonjukturen
till
bruksorten
Degerfors.
— Jobben började tryta och
jag var tvungen att tänka om.
Frugan är från Flen och vi flyttadde dit. Jag avvecklade
lampaffären och tog med mig

elfirman till Flen, berättar
Mats, som flyttade 1995 med
sin fru från Degerfors till Flen.
Året efter köpte de sin nuvarande villa i Mellösa.
— Jag hade jobbat en hel del
med Schneider i Värmland och
Schneider i Flen blev en bra
samarbetspartner. Jag gjorde
en hel del legojobb åt dem,
hade hur mycket jobb som
helst faktiskt.
Mats hyrde först lokaler på
Öja industriområde i Flen och
två år senare köpte han en fastighet vid reningsverket i Flen.
När Sven-Eric och Mats
köpte industrilokalen vid
Harpsundsvägen i Mellösa
2003 flyttade han sin verksamhet till Mellösa.
Vid det här laget hade Mats
även blivit biodlare. Tillsammans med sin fru Marianne
Norén driver han handelsbolaget Mellösa Bigård.
— För tre år sedan flyttade
min huvudsakliga uppdragsgivare Schneider sin verksamhet från orten. Efter det jobbar
jag för privatpersoner.

Prylmarknaden

— Jag hade hållit på med lite
loppis och även Mats hade åkt
runt på marknader och sålt ho-

BIRGER MELLSTRÖM
MELLÖSA LC

DAGENS ROS
vill vi ge till
Auvo Ilvonen
som sköter om vår gård
vinter som sommar!
Vi på Edströms väg 11
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Samarbete mellan grannar. Marianne och Sven-Eric Holm tar hand om prylmarknaden. Paret äger lokalerna tillsammans med grannarna Mats Karlsson och Marianne Norén. Mats är elektriker, hans fru Marianne tar hand om
bokföringen och det administrativa.
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man vågar tänka i nya banor
nung. Det första vi gjorde efter
att ha köpt den gamla snickerfabriken var att anordna en jättestor prylmarknad. Folk hyrde
bord och sålde sina prylar på
gården utanför. Det lev en jättesuccé. Sedan försökte vi en loppis inomhus men den blev inte
lika uppskattad, minns SvenEric.
— Så småningom flyttades
försäljningen till övervåningen.
Efter första säsongen slutade vi
med bordsuthyrningen och senare även med försäljningen på
provision. Det blev för rörigt att
försöka hålla reda på vems prylar det var.

Ingen dag är sig lik

Prylmarknaden har successivt
blivit större och större för varje
säsong. Tusentals prylar, nya
och begagnade, allt från kläder

till möbler, fyller övervåningen.
Dödsbon köps in
— De nytillverkade sakerna
kommer från en grossist, för övrigt köper vi mest in dödsbon,
berättar Sven-Eric.
— Vi kallar det prylmarknad i
stället för loppis, eftersom vi säljer även nya prylar.
Han är numera pensionär och
har tid att ta hand om prylmarknaden tillsammans med
sin fru Marianne.
— Det går runt när vi inte tar
ut någon lön. Vi gör det här helt
enkelt för att det är roligt!
— Man vet aldrig vad som
händer. Man köper in lådvis
med saker, ibland finns något
riktigt fint med, ibland hamnar
det mesta på tippen i stället,
säger Sven-Eric.
Prylmarknaden håller öppet
under sommarhalvåret. Först

Älskar pr ylar. Sven-Eric Holm trivs som fisken i vattnet bland alla tusentals
föremålen på prylmarknaden. ”Kopparföremålen är inte eftertraktade i dag.
Till exempel zinkkannor som denna är däremot mycket populära.”

bara på helgerna, efter midsommar varje dag.
— Vi stänger ungefär vid
Lucia. Det blir för dyrt att
värma upp lokalerna på vintern.

Kafé och uthyrning av
uppställningsplats

Nu när Bysmedjan i Mellösa är
stängt finns det inget kafé i byn
som har öppet året runt. På
sommaren har hembygdsföreningen sitt kafé och för tredje
året håller även Mellösabon
Marie Widegren sitt kafé öppet i
Prylmarknadshuset.
— Vi driver företaget Brostugans Saft & Sylt. Vi säljer våra
produkter här, tillsammans med
fika, hembakat kaffebröd och
på sommaren även lättare maträtter som lasagne, pajer och
pannkakor. Allting är hemmagjort och naturligtvis jättegott!

Marie berättar att hon känner
till kunder som åker långväga,
från bland annat Åkers Styckebruk och Vingåker, flera
gånger om året till Mellösa för
att kunna njuta av hennes goda
strömmingsmackor.
— Men jag vill inte vara med
på bild, säger hon bestämt.
Resten av utrymmet i indutrilokalen hyrs ut, för bland annat
magasinering av möbler. Några
bil- och husvagnsägare har sina
ögonsten uppställda i industrihallen under vintern.
— Vi hade en liten lokal ledig,
den blev precis uthyrd för ett
par killar som vill ha en lokal
där de kan mecka bil, säger
Mats Karlsson, som inte heller
är förtjust i att vara med på bild.
TEXT OCH FOTO:
JARMO HAAPAMÄKI

Många idéer. Skyltarna vid gaveln på den före detta industrilokalen vid Harpsundsvägen i Mellösa berättar om vad som händer innanför dess väggar.
Ägarna av fastigheten nöjer sig inte med en idé utan har många järn i elden.

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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Utforming av webbsidor och trycksaker, fotouppdrag

Jarmo Haapamäki
jarmo@halleforsnas.se

U TH YRNING AV LJU DANLÄGGNINGA R
till stora och små tillställningar
V i h ö r s ! . . . n ä r d u a n o r d n a r f es t er , m ö t en , k o n s e r t er . . .

jarmos.se

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

Vårbilder. Lar-Gustaf ”Lappen” Persson har uppdaterat sin fotoutställning
hos Ateljé Aili.Vinterbilderna har nu bytts ut till vårbilder. Bland bilderna kan
vi se spelande tjäder, svanar, snokar, tranor och andra djur man kan träffa ute
i naturen — om man är lika mycket ute i naturen som Lars-Gustaf, vill säga.
Bilderna byts ut till sommarbilder när sommaren väl är här så passa på att
se dessa fantastiska bilder nu under våren!

Bilder och annan konst
Det bor många duktiga
konstnärer i vår lilla by.
Några av dem kan till och
med leva på sin konst — en
konst i sig bara det.

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

Vi försöker skriva om våra
konstnärer lite då och då. Men
att bara skriva om en konstnär
utan att kunna ge en massa
plats åt bilder på deras konstverk känns lite futtigt. Tyvärr så
är sidantalet på vår tidning yttest begränsat och det är inte alltid möjligt att ge bilderna
tillräckligt med utrymme.
I detta nummer skriver vi
bland annat om Gunnar Carl
Nilssons medverkan i Karl Lagerfelds modeshow i Paris. Vi

beklagar att vi inte fick med
någon bild på den gigantiska
isskulpturen. Men det finns
många fina bilder och även videofilmer på Internet. Här är en
fin film: alturl.com/74oa.

Inte bara proffs

Det bor många fler artister och
konstnärer i Hälleforsnäs och
med omnejd. Det skapas en del
vackra ting i stugorna, det kan
handla om konsthantverk, fotografi, musik och många andra
saker.
Hör av er till tidningen så kan
vi skriva om er och era verk. Artikeln kan inspirera andra att
våga prova på!
JARMO HAAPAMÄKI

Kärrgatan 18, 64030 Hälleforsnäs

Läsarbild. Hälleforsnäsbon
Göran Tibblin skickade
denna fina vinterbild med
ett kort följebrev:
”Skickar en bild på ett naturens ’solskydd’, Hälleforsnäs station. Det är
alltid lika roligt när tidningen kommer i lådan.
Hoppas att ni orkar hålla
ut och fortsätta med tidningen!”
6
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På gång

Mellösa församling
april—maj 2010

Mellösa kyrka
Högmässa sön 2/54 kl 11
Friluftsmässa i Mellösa kyrkpark tor 13/5 kl 11. Medtag kaffekorg. Vid regn i kyrkan.
Sommarkonsert sön 16/5 kl 18
Kyrko-, ungdoms- och barnkörerna.
Konfirmationsmässa sön 23/5
kl 11 med kyrkokören.
Konsert lör 29/5 Con Briokören och Mellösa kyrkokör.
Klapp och Klang i Mellösa Församlingshem fredagar kl 9—11
Hälleforsnäs kyrka
Sinnesromässa sön 9/5 kl 18
Kyrkkaffe i kyrkans hus.
Mässa sön 30/5 Con Briokören. Kyrkkaffe i kyrkans hus.
Kaffestund i Gjutaren tis 4/5
och tis 18/5 kl 14
Vårlunch i Kyrkans hus 20/5
tor kl 12
Andakt på Gjutaren 7/5 kl 15
Öppen verksamhet i Kyrkans
hus i Hälleforsnäs måndagar
9.00—11.30
Klapp och Klang
Kyrkans hus i Hälleforsnäs
onsdagar 9.00—11.30

Bilbingo på
Edströmsvallen

Årets Bilbingo på Edströmsvallen startar fredagen den 7 maj
klockan 18.45. Försäljningen
startar 17.30. Det är bilbingo på
Edströmsvallen varje fredag
fram till mitten av september.
Arrangör: Hälleforsnäs IF

Sagostigen

mellan Hälleforsnäs och Bäckåsen öppnar igen efter vinteruppehållet den 13 maj och har
öppen alla dagar fram till 22 augusti. Se annonsen nedan eller
besök hemsidan sagostigen.se
för mer information.

Valborgsmässofirande
i Hälleforsnäs

startar på Edströmsvallen
klockan 20.30. Vårtalet hålls av
Cecilia Gustavsson. I programmet finns även Ut och Roakören, brasa och fyrverkerier.
Efter firandet på idrottsplatsen visas Nattbio i Folkets Hus
klockan 22. Tillställningen är
drogfri (alkoblås).
Nattvandrarna går runt i samhället under kvällen och natten
under ledning av Peppe
Sjöblom. Nattvandrarna samlas kl 21 på Edströmsvallen.
Arrangör: Hälleforsnäs Samarbetskommitté

Harpsundsloppet
för 39:e gången

anordnas av Mellösa IF söndagen den 23 maj. Banan består av
1 km asfalt, resten är grusvägar,
skogsvägar och terrängstigar på
Harpsunds marker. För mer info
besök hemsidan mellosaif.se.

Konstgalleriet
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

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 31 maj 2010.
Allt material för publicering i
nästa nummer av Allehanda
ska ha kommit in allra senast
måndagen den 24 maj 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.
Tryckt på Linderoths tryckeri,
Vingåker 2010.
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en sund affär

Konsum Hälleforsnäs tel. 0157 - 400 09
öppettider: vardagar 9—20 lör 9—18 sön 10—18

Fläskkarré

benfri Scan

39

,90 /kg

Hot Dogs

Scan 500 g

Priserna gäller
vecka 17
26/4 – 2/5 2010

K -sal at 800 g

medlemspris

29,90

Pommes Frites eller
Pommes Stripeösr
C o o p fle rköp 2 f ö
900 g

30,00

Scan 800 g

21,90

Scan

Potatissallad

14,90

Lantkorv ring

Flintastek

/kg
0
9
,
9
4

Gouda ost

medlemspris
Arla

/kg
0
9
,
9
3

Billy pizza 8-pack k
Gorbys pirog 10-pac

Korvbröd
10-pack

14,90

69,90

Färsk potatis
,90 /kg

14

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

