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Spisplattefabriken revs efter bara 30 år
Ibland måste man riva bort
det gamla innan man kan
bygga nytt.

Det gjorde man när man
byggde EGAB-hallen för 30 år
sedan. För att få plats åt den
enorma siporexhallen var man
tvungen att riva den gamla
tjänstemannamässan och en
stor lagerbyggnad, båda från
1800-talet. Ortsborna protesterade men Electrolux fick ändå
göra som de ville.
Industrihallen byggdes inte
för att montera spisplattor i, för
det är det onödigt högt upp till
taket. Byggnaden skulle användas som höglager för rördelar.
Men i stället fick kvinnorna (ja,
det var mestadels kvinnor som
jobbade med plattmonte-

ringen) en ny, modern och ljus
lokal att arbeta i.
Några år senare, efter att
EGAB sålt gjuteriet till Stig
Bergman, fortsatte man att
gjuta spisplattor åt Electrolux
på gjuteriet och montera
spisplattor i den moderna industrihallen intill.

Flyttade ut efter tio år

Redan efter tio års användning,
hösten 1990, övergavs spisplattefabriken av Electrolux. Maskinerna monterades ner och
hamnade i Kina. Hälleforsnäs
JF & WR AB, ägd av Wille
Zazis, hade sedan ett par år tidigare hyrt en tredjedel av
EGAB-hallen som rördelslager.
Cirka ett år efter att Electrolux

flyttat sin produktion från Hälleforsnäs flyttade även JF &
WR till andra lokaler.
Spisplattefabriken såldes till
en affärsman i Karlskoga, som
köpte hallen och markområden
runt Bruksdammen som en
framtida investering.
Under en kort tid tävlade
man med motorcyklar i industrihallen men under många år
har byggnaden stått tom och
förfallit. När kommunen nu
kunde köpa loss fastigheten
ville man så snabbt som möjligt
bli av med industrihallen.

Går inte att återanvända

Flensföretaget A. Granlunds
Grävmaskiner AB genomförde
rivningen av hallen. Meningen

Ut med jordmassorna. När hallen
Revs på en månad. Plattmonteringshallen som EGAB (Electrolux Gjuteri- användes till motocrossåkning fyllprodukter AB) byggde för 30 år sedan revs under månaden som gått. des den med hundratals kubikmeTyvärr så visade det sig att materialet inte går att återanvända.
ter av jord.

Kontorist sökes
för bokföring m.m.
cirka 10 timmar/vecka

var att företaget skulle ha köpt
byggnaden för att kunna återanvända stommen och montera
upp den igen på Talja Industriområde i Flen.
Att siporexbitarna i väggen var
förstörda och smulades sönder
visste man redan innan men att
även stommen hade fått skador
av frost och fukt fick man veta
först vid slutfasen av rivningen.
— När vi hörde att stommen
hade frysskador och inte var
säker att återanvända så tog vi
tillbaka affären med Granlund. I
stället ersätter vi honom kostnader han har haft för rivningen av
byggnaden, en kostnad i storleksklass hundratusen kronor,
säger Bo Aläng, chef för tekniska
förvaltningen på Flens kommun.
I dagsläget har man inga konkreta planer på vad man ska
göra med betongfundamentet
som står kvar.
— Det är möjligt att man på
kort sikt kan använda plattan till
bilparkering. Den går även att
användas som fundament för
nya byggnader, till exempel butiker, säger Bo Aläng.
JARMO HAAPAMÄKI

Kortfattat

Tillverkningen av
radiatorer flyttas
till Polen

Pax Electro Products AB
slutar med att tillverka radiatorer i Hälleforsnäs.
Det är billigare att tillverka radiatorerna i
Polen. Företaget kommer
att fortsätta med tillverkningen av fläktar och
handdukstorkar i Hälleforsnäs. Inga uppsägningar är planerade.

Blomsterattack

De vackra tulpanplanteringarna vid korsningen
Storgatan-Celsings Allé
har tyvärr blivit vandaliserade. Av spåren att
döma har någon nidning
kört igenom blomsterarrangemanget med en
fyrhjuling.

Nygifta

Hälleforsnäsborna Andreas
Hangren och Rosemar y Engb er g vigdes av kyrkoherde
Tomas Angerud i Mellösa
kyrka den 22 maj.
FOTO: JARMO HAAPAMÄKI
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Det brann på Bruket
När brandkåren kom till
brandplatsen såg det inte bra
ut. Lågorna var flera meter
höga och den norra änden av
skrotgården helt övertänt. Lågorna hade på kort tid ätit sig
igenom plåtväggarna och
taket och det såg ut som att det
anrika Kolhuset, som låg vägg
i vägg med den brinnande
indutrilokalen, skulle också
kunna slukas upp av lågorna.

Branden förstörde den norra
ändan av plåtbyggnaden vid
torget men spred sig lyckligtvis
inte vidare. Halmbalarna som
bevarats i byggnaden under
flera år brann snabbt och intensivt men elden var relativt lättsläckt.
Halmbalarna
stod
uppställda en bra bit ifrån väggen mot Kolhuset och den han
aldrig fatta eld.
Det var eftersläckningen som
tog tid. Halmbalarna var tätt
packade och när man sprutade
vatten på balarna, rann vattnet
bara av. Brandmännen jobbade
sent in på natten med att frakta
ut halmbalarna ut på gården,
sprida ut dem och spruta vatten

Plåtväggarna brändes sönder. Värmen från de brinnande halmbalarna brände
sönder båda taket och väggarna inom några minuter. Balarna tillhörde en av
traktens jordbrukare som hyrt en del av byggnaden.
på halmen. Detta för att vara
säker på att allt glöd var borta
och att halmen inte skulle fatta
eld på nytt.
För säkerhets skull lämnades
även brandslangarna på plats
för att man skulle få i gång
släckningsarbetet snabbare i fall
det skulle börja brinna på nytt.

Var det mordbrand?

Många av ortsborna har sett hur
några skolpojkar ibland smiter
in i byggnaden genom små öppningar under väggen. Det är

Mycket rök. Plåtbyggnaden som brann står där, mitt i bilden. Den syns bara
inte för all rök. Räddningspersonalen kunde relativt lätt få branden under
kontroll men eftersläckningsarbetet tog lång tid. Halmbalarna som hade fattat eld behövde öppnas och spridas ut innan de kunde släckas helt.

Vill du kommentera någon artikel i tidningen? Använd gästboken på vår hemsida: halleforsnasallehanda.se

möjligt att dessa ungdomar har
orsakat branden, kanske genom
oaktsamhet. Det fanns inga spår
av eld utanför byggnaden innan
väggarna gav vika, elden måste
ha börjat inne i byggnaden. Polisen rubricerar händelsen som
mordbrand eftersom det inte
finns någon naturlig förklaring
för branden.
Byggnaden var försäkrad. Det
är fortfarande osäkert om den
ska repareras eller rivas.
TEXT OCH FOTO:

JARMO HAAPAMÄKI

Avspärrat. Hela området mellan
Hästskon (på bild) och Stora
Värdshuset, inklusive torget, spärrades av under släckningsarbetet.

Kortfattat

Logotävlingen avgjord

Hälleforsnäs Samarbetskommitté hittade till slut en
ny symbol för Hälleforsnäs.
Det vinnande tävlingsbidraget visar en bild av statyn
Gjutaren fotograferad vid
äldreboendet i Hälleforsnäs.
Bilden ska förses med en
text ”350 år av järn” och
”Hälleforsnäs”.

Så gott som släckt. Branden på Bruket upptäcktes strax efter klockan sex på förstamajkvällen. Det lät som en byggarbetsplats när de heta lågorna åt sig igenom plåtväggarna och taget. Bilden är tagen inne i den brinnande byggnaden, en kort tid efter räddningstjänsten hade tagit sig platsen.

Ur askan kom Hälleforsnäs
Det luktade illa efter branden på Bruket.
Stanken efter den uppbrända målarfärgen
låg kvar ett par dygn efteråt och irriterade
ögonen och luftvägar, åtminstone om man
bodde nära brandplatsen. Men sånt går
snabbt över.

Det var värre när elden slukade stora delar av
Bruket den 21 augusti 1934. Branden, som började mitt i natten i gjuteriet, spred sig snabbt och
vid morgonen var arbetsplatsen för 500 gjuterianställda i ruiner. Bara ett fåtal av byggnaderna
på fabriksområdet kunde räddas. Men fabriken
byggdes upp igen. Av dagens Bruket är det i
princip bara Kolhuset som är byggt före den
stora branden.
Man kan bara föreställa sig förtvivlan bland
ortsborna som ser sin arbetsplats försvinna upp
i rök. Bruket var ju den enda stora arbetsgivaren
på orten.

När det började brinna på Bruket den 1 maj 2010
var inte reaktionerna bland ortsborna lika kraftiga. Många tog sig på platsen för de var nyfikna
och man skämtade om hur brasan på Valborg
brann ovanligt bra och länge i år. Vissa var oroliga att det vackra Kolhuset skulle också börja
brinna men stämningen var annars lugn och till
och med likgiltig. Folk har slutat att bry sig.

Det blir ingen frivillig brandkår

Planerna att bilda en frivillig brandkår i Hälleforsnäs läggs ner. Hälleforsnäsborn Victor Horley, som under våren försökt att samla ihop folk
som skulle kunna rycka in vid brand och förbereda för brandkåren, ger nu upp. Några personer har hört av sig till honom, men intresset är
för svalt för att man skulle kunna starta en frivillig brandorganisation i Hälleforsnäs.
TEXT OCH FOTO: JARMO HAAPAMÄKI

Gjutaren. Det vinnande bidraget.
Karl-Erik Lind tog bilden. Både
han och Karin Neselius föreslog
samma symbol för Hälleforsnäs.

— Vi var eniga om att gjutaren skulle få symbolisera
Hälleforsnäs. Vi har sökt
och redan fått ett halvt löfte
om bidrag från kommunen
för att kunna redigera bilden och trycka upp självhäftande dekaler med
symbolen, säger SAK:s ordförande Krister Nilsson.
Samarbetskommittén tänker sälja dekaler och visa
upp
samtliga inkomna
tävlingsförslag på höstmarknaden.
JARMO HAAPAMÄKI

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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Skolan skapar teater för 50 000
Varje elev på Bruksskolans
årskurser 6—9 är på något
sätt involverad i skolans
stora teaterprojekt. Under två
dagar i juni spelar eleverna
den egenproducerade pjäsen
om Brukets och hela ortens
historia under de gångna 350
åren. Skolan sökte och fick
50 000 kronor i statligt stöd
för projektet.
Det snickrades, det syddes, det
spelades, både musik och teater.
Alla gjorde någonting för det
gemensamma skolprojektet när
jag besökte skolan en regnig
majdag för att göra ett reportage om det hela. Några av eleverna som satt i en PR-grupp
guidade mig runt på skolområdet, mellan olika skolbyggnader
och till slut till Kolhuset, där övningarna pågick för fullt.
— Vi har hållit på med projektet i princip hela terminen. Vi
har samlat ihop och sytt gamla
kläder, byggt kulisser och rekvisita, skapat musik till pjäsen
och allt möjligt som krävs för att
de på scenen ska kunna göra
bra ifrån sig, förklarar eleverna.

Delat i olika grupper

De visar mig gruppen
”Musik- och ljudskapande”, ett
gäng elever som övar in färdiga
låtar men även skapar ny musik
och olika ljudeffekter till pjäsen.
— Musiken är en viktig del i
pjäsen. Det blir mycket varierat,
från pop och rock till mera klassiska toner, säger musikläraren
Cecilia Bingmark.
— Det roliga är att en del av
eleverna i gruppen har inte tidigare spelat något instrument
utan lär sig att spela under
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tiden vi förbereder oss för pjäsen!
En annan grupp elever samlas i
en annan byggnad. ”Kostym och
smink” har en viktig funktion,
pjäsen sträcker sig över 350 år
och klädstilen har som bekant
ändrat sig gankska radikalt med
åren. Det krävs mycket olika kläder till pjäsen.
— Vi har fått en hel del kläder
till låns och folk har även skänkt
oss kläder. Men vi saknar fortfarande mycket. Vi skulle behöva
15 stycken blåskjortor som arbetarna på Bruket använde tidigare, berättar läraren Karin
Jangedahl.
— Vi skulle även behöva ett
gäng HIF-mössor, helst av den
tidigare modellen, så kallade
vinst- eller förlustmössor som
hade olika färger på olika sidor.
Genom att man vända mössan
ut och in och kunde man visa
om man var på gott eller dåligt
humör.
I slöjdsalen målade och snickrade man olika rekvisita som behövdes i pjäsen av tyg, metall
och trä. Lärarna Lillian Frisk och
Maria Pettersson bär ansvaret
för scenografigruppen.

Kretsar kring järn. Skoleveverna skapar teater i Kolhuset. Föreställningen
heter ”Järnkoll, 350 år i Hälleforsnäs” . Bruket har en central plats i pjäsen.
Pjäsen, som spelar i Kolhuset
den 7 och 8 juni, handlar alltså
om Hälleforsnäs 350-åriga historia. Det blir en ganska påkostad
historia för att vara en skolpjäs,
tack vare bidraget.

Bidraget Skapande skola

Varje år fördelar Kulturådet 112
miljoner kronor i bidrag till kulturinsatser i skolans årskurs 4—
9. Syftet är att långsiktigt
integrera kulturen som en del av
lärandet i skolan. Årskurserna
6—9 på Bruksskolan i Hällefors-

Musik- och ljudskapande. Orkestern har övat hela terminen inför premiären på Kolhuset i juni.

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

näs fick som sagt 50 000 kronor
av miljonerna.
— Hälften av stödpengarna används för tekniken som behövs
under föreställningarna. Att
hyra ljud- och ljusarrangemang
och tekniker som kan sköta alltihopa kostar en hel del. Resten
går till inköp av material som
tyg, kläder och byggmaterial för
kulisserna, berättar regissören
Carine Holegård.
TEXT OCH FOTO:
JARMO HAAPAMÄKI

Kostym och smink. En hel del scenkostymer behövs, pjäsen handlar om åren 1659 och framåt. Det blir många
olika modeinriktningar.

Kortfattat

Mellösadagen blev en
stor uccé

Det regnade en hel del i slutet av månaden men under
Mellösadagen den 22 maj,
dagen rådde det mycket
vackert väder. Rekordmånga
besökare och knallar kom till
Mellösa centrum och den årliga marknaden, den 18:e i
ordningen.
I ortens samlingslokal serverades fika och våfflor.Malmabygdens spelmän och
Spelorrarna från Flen stod
för musikunderhållningen.
Den gamla varuautomaten
vid kiosken har renoverats,
den återinvigdes i samband
med Mellösadagen.

Personalhusets tak
renoveras

Taket på huskroppen intill
Kolhuset, personalhuset, ska
renoveras under sommaren.
Byggnadsställningarna är
redan på plats. Gjuteriets tak,

som även den skulle behöva
repareras, får vänta.

Det blev ingen
vårstädning

Traditionen med den årliga
städdagen återupplivades
2006. Sedan dess har frivilliga Hälleforsnäsbor städat
allmänna utrymmen, vägrenar och parker från allt skräp
som samlats under vintern.
Men det blev ingen vårstädning i år.
Hälleforsnäs samarbetskommitté lyckades helt enkelt inte att ta fram sopkärl
inför den planerade städdagen.
— Sörmlands Vatten, som
även står för renhållningen,
var inte samarbetsvilliga,
säger Krister Nilsson, ordförande i Hälleforsnäs SAK.
— De var helt oförstående
inför våra önskemål. De
skulle ha tagit betalt för att
ställa upp tunnorna. Så det
blir ingen städning i år.

DROP-IN OCH TIDSBESTÄLLNING

Nada

OM TVÅ VECKOR SKA JAG
PÅBÖRJA EN SEX MÅNADERS
FORTBILDNINGSKURS PÅ
HÅRAKADEMIN I STOCKHOLM.
UNDER TIDEN HAR JAG
BEGRÄNSADE ÖPPETTIDER.

Föreningsnytt

Han höll en mycket uppskattad
förevisning om hur man kan
rädda en person med hjärtstillestånd.

Vid Mellösa Lions majmöte på
Träffpunkten beslutades att
skänka 3 000 kr för stipendier till
avgångsklass i Bruksskolan,
1 000 kr till bokpremier för avgående elever i Särskolan, 1 500 kr
till årets kulturstipendiat HansGöran Mähl från Malmköping

BIRGER MELLSTRÖM
MELLÖSA LC

Tack till Birgitta
i Storgården när
vår bil strejkade!

och 5 000 kr till Barndiabetesfonden. Kvällens gäst var Mats
Elfwén från Räddningstjänsten.

Boktips

Anders Hammarqvist

Några av nyheterna på
Hälleforsnäs bibliotek

Barn- och ungdomsböcker

Moni Nilsson: Sommar och hemliga härligheter
V I VI LL HA
Eva Susso: Street
B IB LI OT EK ET
Magnus Ljunggren: VM-sommar
KVA R — L Å NA

Faktaböcker
Eva Stenbacka: Gamla fönster — renovera
Bob Flowerdew: Odla ekologiskt
Min första engelska ordbok
Skönlitteratur
John Ajvide Lindqvist: Lilla Stjärna
Johan Theorin: Blodläge
Sarah Waters: Främligen i huset

FL ER B Ö C K ER !

21 JUN—13 AUG
B IB LI OTEK ET Ö PPET
TOR SDAGA R K L 14—18

Lediga lägenheter på
Edströms väg 6- 8-10

NYA ÖPPETTIDER: LÖRDAGAR 10-18
ANDRADAGARENLIGTÖVERENSKOMMELSE
RING! 073-9717703

HELA FAMILJENS FRISÖR
Salong Fjärilen • Bruksallén 1 • Hälleforsnäs

Den 1 juni flyttar vi butiken från Flen
till Landsvägsgatan 32 i Malmköping.
Vi tar fortfarande emot beställningar
på Garden Girl kläder och textiler
i shabby chic & lantlig stil.
Tel. 076-13 61 800
Välkomna! Birgitta & Sten
www.bjorklyan.se

1:or — 4:or, hyra
2493 kr — 6067 kr/mån

För mer information kontakta
Fastighetsägarna Mellansverige
Maria Öhrvall tel. 016-17 22 56
maria.ohrvall@mellan.fastighetsagarna.se
Hälleforsnäs Allehanda #91 • 31 maj 2010
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Utforming av webbsidor och trycksaker, fotouppdrag

Jarmo Haapamäki
jarmo@halleforsnas.se

P RY L M A R K N A D E N
MELLÖSA
ÖPPET FRE - LÖR - SÖN 10—15
TEL . 070 - 591 45 61

VÄ L K O M N A !

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

SP GRÄV AB
HÄLLEFORSNÄS

Schacktar
Spränger • Transporterar
Försäljning av jord

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

Det knallar och går. Folkets hus i Hälleforsnäs fick in välbehövliga 20 000
kronor för att reparera fastigheten med. Pengarna kom dels från knallar som
hyrde bord på Vårmarknaden den 24 april, dels från marknadsbesökare som
köpte godsaker från kafeterian och köpte andelar i föreningen. En stor del
av pengarna kom från en enda person som köpte andelar för 6 000 kronor.

Lyckad vårmarknad
Vårmarkaden på Hälleforsnäs Folkets hus den 24 april
blev uppskattad och välbesökt. Huvudsyftet med tillställningen var att rädda
Folkets hus risiga ekonomi.
Den trevliga marknaden kom
liksom på köpet.

— Jag är jätteglad att jag tog
detta intiativ, för att göra något
för samhället. Vårmarknaden
blev så lyckad som jag hade
tänkt mej att den skulle bli. Jag
hoppas att det blir en tradition,
säger Siv Hangvar, initiativtagaren bakom evenemanget.
Många ortsbor hjälpte till att
anordna evenemanget, dels för
att hjälpa Folkets hus att samla
in pengar till upprustning av
byggnaden, dels för att skapa en
trevlig vårmarknad i Hälleforsnäs.
— Dom flesta knallarna verkade vara nöjda, fast alla kan ju
inte göra storkovan på en marknad. Det handlade ju i första
hand om att försöka rädda Folkets hus.

Klirr i kassan

Räddningsaktionen resulterade
i över 20 000 kronor till den
krisdrabbade Folkets husföreningens kassa. Uthyrning av
försäljningsplatser gav nästan
5 000 kronor, vinsten på försäljningen av korv med bröd, kaffe,
bullar och mackor blev cirka
6

2 700 kronor och under dagen
såldes 28 andelar á 100 kronor i
Folkets husföreningen. Dessutom köpte före detta Hälleforsnäsbon Göran Jorsenius andelar
för hela 6 000 kronor.

Vill stödja föreningen

— Det är bedrövligt om man
inte kan behålla Folkets hus. Jag
hade redan tidigare andelar i
föreningen men för att hjälpa till
ytterligare köpte jag själv andelar för 1 000 kronor och 5 000 för
mitt företag, säger Göran Jorsenius, före detta Hälleforsnäsbo.
Han berättar att han flyttade
permanent från Hälleforsnäs
vid slutet av 1960-talet och bor
numera i Kumla.
— Jag hade inte så mycket att
göra med Folkets hus men mina
föräldrar var engagerade i föreningslivet i Hälleforsnäs. Själv
flyttade jag för länge sedan från
orten men jag är fortfarande intresserad av vad som händer i
samhället. Jag läser Hälleforsnäs Allehanda och artiklar i
andra tidningar via Internet för
att hålla mig uppdaterad.
— Jag har bytt namn men alla
infödda Hälleforsnäsbor som är
födda 1950 eller tidigare lär
känna till mig, jag hette Göran
Johansson i efternamn då jag
bodde i Hälleforsnäs.
Göran själv är född 1944.

Skicka gärna in texter och bildern för publicering i tidningen. Vi väljer dock naturligtvis själva vad som kommer med.

JARMO HAAPAMÄKI

Insändare

”Vilken fantastisk möjlighet Hälleforsnäs har!”

Har ni tänkt på vilken fantastisk möjlighet Hälleforsnäs
har
med
sin
järnvägsförbindelse? Det går ju
tåg varannan timme i vardera
riktningen till och från Hälleforsnäs.

Under hösten 2009 åkte jag och
några andra intresserade tåg för en
dag mellan Hälleforsnäs och Oxelösund och tänkte då på vilken fantastisk möjlighet järnvägen ger. Att
sedan perrongen i Hälleforsnäs rustats upp och att det kommit till en

DAGENS ROS

Tack till alla
som köpt Majblommor av oss!
Ni har stöttat barn med
olika behov och ni har bidragit till vår skolresa!
Klass 4A
Kyrkskolan, Mellösa

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 28 juni 2010.
Allt material för publicering i
nästa nummer av Allehanda
ska ha kommit in allra senast
måndagen den 21 juni 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.

modern digital tavla med avgångstider gör att det känns ännu mer
roligt.
Att kunna resa med tåget Uven
från och till Hälleforsnäs är också
en jättemöjlighet för orten Hälleforsnäs med omnejd.
I dagsläget går det dagligen 11 tåg
i vardera riktningen från Hälleforsnäs, vilken fantastisk möjlighet till
miljösmarta transporter.

I min tankevärld finns det här:
• Biogasbuss till och från järnvägsstationen, kanske till och från

På gång

Mellösa församling
juni 2010

Mellösa kyrka
Högmässa sön 6/6 kl 11
Sommarmusik med Magnus
Bosson sön 13/3 kl 18
Högmässa sön 20/6 kl 11
Friluftsgudstjänst i Mellösa
kyrkpark lör 26/6 kl 11
Medtag kaffekorg.
Hälleforsnäs kyrka
Mässa sön 13/6 kl 11
Friluftsgudstjänst i Hälleforsnäs kyrkpark lör 26/6 kl
11. Medtag kaffekorg.
Teater på Kolhuset

Bruksskolans åk 6—9 presenterar: "Järnkoll, 350 år i Hälleforsnäs", 8—9 juni kl 18.30,
plats: Kolhuset. Biljetter kan
köpas från Turistbyrån.

Bilbingo fredagar kl 18.45 på
Edströmsvallen. Försäljn. 17.30

Sagostigen har öppet varje
dag kl 10—16. Barnteater Askungen den 5—6/6, 10/6,
12—14/6 och 18—20/6 kl 13.

Spel- och dansträff

Durspelsgruppen
Spelorrarna från Flen, med medlemmar även från Hälleforsnäs,
firar i år 20-årsjubileum och arrangerar en spel- och dansträff
vid Hyltinge Hembygdsgård
lördagen den 5 juni kl 14—22.
Konstgalleriet H-näs
Aktuella utställningar:
5 juni — 18 juli Lars Nyberg,
Uttersberg. Grafik

butikerna på bruksområdet.
• Resenärer kan komma från olika
orter med tåget, åka till och från
stationen med buss och sedan åka
tillbaka med lämpligt tåg.
•
Biogasbuss
från/till
Hökärr/Svalboviken/Fjällskäfte/Flo
dafors/Granhed till/från Hällefors-

näs vid frekventa arbetsresetider.
• En återupptagen järnvägstrafik
till och från Oxelösund, kanske en
turiststräcka per järnväg.
Jag har hört att många personer

åker med bil från Eskilstuna till
Nyköping och åter varje dag. Tänk
viken möjlighet det skulle vara att
persontrafiken på järnvägslinjen
återupptas.
Låt fantasin flöda du också så
kanske din tanke blir förverkligad.
Hälleforsnäs med omnejd har potential att bli turistmagnet!
Uppmaning till politikerna i
Flens kommun: Ta tag i Hälleforsnäs utvecklingsmöjligheter!
Leif Strand
Granhed

Byggmacken bygger nytt
Lars Norman, ägaren av
bygg- och färgbutiken Byggmacken har flyttat sin verksamhet från bruksområdet.
Han har köpt en tomt mittemot Pax där han nu ska bygga
en ny industrilokal.

— Det var svårt att hitta några
lämpliga lokaler så jag får lov att
bygga nytt, säger Lars Norman.
— Jag har köpt två stora containrar som nu står på tomten.
Mellan dem ska jag bygga ett
provisoriskt tak så att vi kan
driva verksamheten även under
byggtiden.
I fastigheten som ska bli färdigbyggd under sommaren
ryms både försäljning av färg
och byggvaror samt produktionen av Normans egna produk-

ter, bland annat golvspackel och
lagningsasfalt.
Som grannar på Kattkärrsvägen har Byggmacken välkända
Pax Electro Products AB och
byggfirman Keijo L Bygg AB,
som köpte nyligen Gunnarssons
Snickeris gamla industrilokal
vid Pax, där senast Vitamix hanterade vitaminpreparat och torkat naturtugg för djur.
Tomten som Lars Norman
köpte ägdes förut av Flens kommun och ligger som sista tomt
på vänster, intill Keijo Lambergs fastighet.
En del av jordmassorna från
den nyrivna spisplattefabriken
kommer astt användas som utfyllnadsmassor vid Lars Normans bygge.
JARMO HAAPAMÄKI

BYGG-OCH FÄRGBUTIKEN PÅ ORTEN

Tel. 0708-4000 18

ALLT INOM BYGGPRODUKTER
Hämtlager och beställning med hemleverans

Vi har flyttat till
Kattkärrsvägen 5
mittemot PAX!
Öppettider: Efter överenskommelse. Ring! tel. 0708 400018.
Jag levererar normalt inom en till två dagar efter beställning.

www.byggmacken.se
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en sund affär

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

Priserna gäller
vecka 22
31/5 – 6/6 2010

Laxfilé

färsk norsk

g
k
/
0
0
,
99

Hamburgare

Hamburgerbröd

Färdigmat

Fi ndu s Wärd sh us
5 för

99,00

g
k
/
0
0
,
159

Coop 200 g

34,90

24,90

fr yst Brasilien

Rostad lök

Coop 8-pack

Påg ens 8-pack

Oxfilé

10,00

Läsk
Cola, Apelsin
X-tr a
2 för

Tomater
svenska

19

,90 /kg

1, 5 l exk l. p an t

Pommes Frites
Pommes Stripers

Gurka

svenska

12,00

g
k
/
0
9
,
14

C o o p fl er k ö p 2 fö r
900 g

30,00

Beställ smörgåstårta till sommarfesten hos oss!

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

