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Under vårterminen 2010 har
eleverna i Bruksskolan/Särskolan 6—9 arbetat med projektet
Skapande
skola.
Eleverna skapade en sångdans och teaterföreställning
som fick namnet ”Järnkoll,
350 år i Hälleforsnäs”. Ungdomarna arbetade i olika
grupper med ljud/ljusskapande,
ljus/ljudteknik,
manus, scenografi, kostym,
rekvisita, marknadsföring,
scenarbetare och drama/dans.

Tisdagen den 8 juni var det premiär och vilken succé, vad våra
elever kan!
”Det sägs att det som en gång
fått en plats i ens hjärta finns där
för alltid. Det betyder att om
man verkligen tar något till sitt
hjärta och gömmer det där inne,
då har man det alltid med sig.
Vad som än händer kommer det
alltid finnas där. Det kan gälla
en person, en plats, en dröm, ett
liv. Något som man betraktar

Turister på Bruket.

som heligt. Det man gömt i sitt
innersta hänger för alltid ihop
och blir en del av ens person.”
Med en guidad grupp förflyttas publiken i tiden från när
Hälleforsnäs var en allmänning
med fredlösa till dagens samhälle.
Vi träffar på desertörerna
Haar, Sven och Botvid. Gjuteriet
startas och publiken får höra berättelsen om Loe-skatten, liktallarna och mycket annat. Celsing
dyker upp och styr sitt ”rike”
med järnhand.

En resa genom åren

Vi får se hur de stora herrarna
roar sig i de fina salongerna och
hur arbetarna roar sig på dansbanan och bredvid dansbanan.
Vi träffar på en massa smeknamn och små vardagliga händelser, vi får se den stora
branden på bruket gestaltas
genom dans, vi får vara med
under en bandymatch på Edströmsvallen, se ett förstamajtåg
och höra om fackföreningen.

Br ukets Blå fanklubb. Bilderna på föreställningen ”Järnkoll, 350 år i Hälleforsnäs” togs av eleverna i Marknadsföringsgruppen.
Vi får träffa de nya arbetarna
som kommer från Finland, Jugoslavien, Grekland, Turkiet
med många och vi får se beslutet att Bruket läggs ned och affärerna släcks ned.
Föreställningen avslutas med
att det är ju inte slut. Än lever

Ljud- och musikskapande.

Ett skäl räcker: jämn och hög kvalitet
Värmepellets för avhämtning eller hemleverans
Försäljning av BooForssjö Energi träpellets
Jarmo Haapamäki, Torsbovägen 7, Hälleforsnäs
Tel. 0157-401 24, 0709-49 05 29
pellets.halleforsnas.se

Bruket med bland annat Kolhusteatern, Outletbutiken, gjuteriet, gjuterimuseet och bandyutställningen!
ANNE-LIE BRIBY

BRUKSSKOLAN, HÄLLEFORSNÄS

Folkets park.

OBS! Jag har semester under
juli månad. Då gör jag inga
hemleveranser men har ändå
några pallar pellets hemma för
avhämtning.
Men ring alltid först innan du
kommer och hämtar pellets!

Lager 157: ”Vi måste få
fler kunder till vår butik
i Hälleforsnäs ”
I augusti 2007 öppnade Lager
157 en stor outletbutik i Hälleforsnäs. Förhoppningarna
var stora och man målade
upp en bild av ett blomstrande Hälleforsnäs med
många nya butiker som outletbutiken skulle dra med sig
till Hälleforsnäs. Men vad
hände egentligen? Hur går
det för Lager 157? Ska det bli
några fler butiker på Bruket?

— Vi hade nog förväntat oss
mer av etableringen i Hälleforsnäs. Våra kanske för högt
ställda förväntningar har inte
infriats än. Försäljningen under
de första 18 månaderna har
inte motsvarat våra förväntningar, säger Anders Mohlin,
ansvarig över försäljningen i
Lager 157-butikerna.
Mohlin tillträdde i tjänsten i
början av året och har sedan
dess arbetat med att få upp försäljningen i Hälleforsnäs. Han
berättar att man bland annat
satsat rejält på jeans- och barnavdelningen, sett över och förfinat hela övriga sortimentet,
skapat kombinationserbjudanden och även byggt om i butiken.
Förändringarna blev så omfattande att man annonserade om
en nypremiär den 12 maj, då
man blivit klar med alla förändringarna i butiken.

Ökad försäljning i maj

— Vi hade 13 976 besökare i

maj 2010, vilket är ungefär lika
mycket som förra året. Men det
intressanta är att vi hade 10 procent högre försäljning än året
innan. 54 procent av de som
som gick in i butiken handlade
något. Motsvarande siffra i maj
2009 var 42 procent. Denna ökning finner vi mycket glädjande.
Under årets fem första månader har Lager 157 i Hälleforsnäs
besökts av 52 474 personer. Vid
årets slut beräknas besökssiffran uppgå till 150 000 personer.
— Vi hade hoppats på flera
besökare än så. Vi måste bli
bättre i Hälleforsnäs. Men jag är
optimistisk, annars skulle jag
inte tagit jobbet. Min fulla övertygelse är att det kommer att gå
bra! Vi kommer att se en förbättring redan till hösten, säger
Anders Mohlin.

Inga nya butiker på ett
tag

De som väntar på att nya butiker ska öppna på Bruket måste
nog vänta ett tag till. Den tilltänkta tredje outletbutiken
kommer inte att öppnas förrän
tidigast någon gång under hösten.
— Vi har satt full fokus på vår
egen butik och har inte tänkt så
mycket på resten av bruksområdet, säger Anders Mohlin på
Lager 157.
— Det pågår dock fortfarande
ett arbete med att flera butiker
ska öppnas i Hälleforsnäs.
JARMO HAAPAMÄKI

Micke Lindqvist: ”Vi borde
vara stolta över orten”
Reklambyrån Mickes Reklam & Grafik flyttade i höstas från sina lokaler på
bruksområdet till Eriksdal,
en affärslokal vid genomfartsleden, mittemot järnvägsstationen.

— Det har gett mig många
nya kunder. Verksamheten har
fått ett helt nytt ansikte utåt i
och med placeringen av företaget. Förutom ateljén har jag en
liten butik där jag även säljer
andra saker än profilkläder och
skydd, som jag redan tidigare
har haft i sortimentet, berättar
Micke Lindqvist.
— Många ungdomar som kliver av tåget och ska besöka
Lager 157 tittar in och köper en
kall läsk. Det händer även att de
beställer en tryckt t-shirt eller
något annat. Men det är mest yrkesfolk som jag har som kunder.

Undviker ortsnamnet

— Som formgivare tycker jag

att vi har ett ortsnamn som ser
bra ut i tryck. Men många av
mina företagskunder vill inte ha
ortsnamnet Hälleforsnäs i sina
logotyper. De tror att det skulle
ge dem dålig reklam och färre
kunder.
— Så borde det inte vara. Vi
borde inte skämmas för Hälleforsnäs. Ju fler företag som stolt
visar upp att vi kommer från
Hälleforsnäs, desto bättre laddat blir ordet och orten Hälleforsnäs för gemene man, såsom
företagare och privatperson.
— Jag tycker att Hälleforsnäs
är på god väg uppåt. Vi råkade
bara precis komma in i en lågkonjuktur när det skulle dyka
upp flera nya butiker i byn.
Men jag är övertygad att det
kommer fler. Startsträckan blev
bara lite längre än vad vi först
trodde.
— För mitt företag har det väl
gått ganska bra. Jag har ett stort
kundnät och det rullar på bra.
JARMO HAAPAMÄKI

Lokalpatriot. Micke Lindqvist är uppvuxen i Märsta utanför Stockholm och
flyttade till Hälleforsnäs för snart tio år sedan. ”Jag får väl aldrig känna mig
som en riktig Hälleforsnäsbo men jag trivs här och kommer nog inte att flytta.”

Guidad bruksvandring
Söndag den 8 augusti kl. 11.00
Vandring runt Bruket med Ragnar Boman
som guide. Samling utanför Gjuterimuseet/
Turistbyrån.
Kaffe & kaka bjuder Turistbyrån på efter vandringen.
Information: Turistbyrån tfn 0157-195 88
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Vill du kommentera någon artikel i tidningen? Använd gästboken på vår hemsida: halleforsnasallehanda.se

Tandläkaren Gustav Borg:
”Första året var tuffast”
Tandläkaren Gustav Borg
öppnade sin praktik i Hälleforsnäs för snart två år sedan.
Vi tittade in och frågade
honom hur det har gått.

— Det har gått bra. Vi har kunnat konstatera att det finns
kundunderlag här för att kunna
driva en privatpraktik. Samtidigt har det varit ganska tufft.
Framför allt det första året,
säger den unge tandläkaren.
Han förklarar att praxis är att
man köper ett färdigt klientiell
från en redan etablerad tandläkarepraktik med kanske tusen
kunder. Eftersom det inte fanns
någon tandläkare i Hälleforsnäs
så började Gustav från noll.

Stressigt första år

— Jag är ju ny som tandläkare.
Om jag hade vetat vad det innebär hade jag nog varit mer försiktig. Vi är nog lite halvknäppa,
min far och jag, skrattar han.
Gustavs far, Leif Borg, är uppvuxen på orten och kommer
från Mellösa. Han arbetar som
privattandläkare i Möldal utanför Göteborg. Han hjälper sonen
Gustav vid behov och har varit
en stor hjälp när han ska starta
sin karriär i Hälleforsnäs.

— Jag har kontakt med honom
nästan dagligen. Han kommer
även hit vid behov, vid mer
avancerade behandlingar. Vi har
även haft turen att få hit en väldigt bra tandhygienist, AnnaKarin Waller från Vingåker,
berättar Gustav.
— Vi har haft tillräckligt med
kunder så at vi klarar oss. Men
osäkerheten var stor, framför
allt första halvåret. I dag har vi
fullbokat ungefär en vecka
framåt, i början tog vi en dag i
sänder och visste inte riktigt om
vi hade patienter följande dag.
Nu har vi en ganska lagom
mängd kunder. Vi är noga med
att när vi behandlar en patient
så har vi tillräckligt med tid för
att kunna göra ett bra jobb.
— Vår prisnivå ligger nog lite
högre än folktandvårdens, det
måste vi göra för att ge bra vård.

Inte full kapacitet

Hälleforsnäs Tandhälsovård har
öppet fyra dagar i veckan.
— Mottagningen är öppen 60
procent av sin kapacitet. Det är
ett medvetet val. Vi skulle nog
kunna öka till hundra procent
men jag arbetar två dagar varannan vecka i Mölndal på min
fars praktik. Här är jag ju ensam

Över levt det vär sta. Så här i efterhand kan tandläkaren Gustav Borg konstatera att starta en ny praktik från noll var tuffare än vad han hade förutsatt.
Men nu har kundunderlaget växt och han är inte orolig längre.
tandläkare, mottagningen där är
större med flera tandläkare. Det
är nyttigt att träffa andra kolleger och diskutera sitt arbete.
— Det har gått bra och jag ser

inga tecken som skulle visa att
vi inte skulle kunna fortsätta i
Hälleforsnäs.
TEXT OCH FOTO:

JARMO HAAPAMÄKI

Kreativ avkoppling en stund 2
na¨r det passar dig!
K a J a : s s m y c k e n • Prova att go¨ra ditt eget smycke!
A t e l j e´ A i l i • Skapa ditt eget troll eller en dekoration

Kurser:

Hos Atelje´ Aili hittar du saker som a¨r:
• praktiska • vackra • himmelska • naturna¨ra • stolliga
• tomtar och troll
Storgatan 16, Ha¨lleforsna¨s tel. 0157-414 99
Aili 076-240 89 56, Karin 070-480 30 44
O¨ppet fredag 12214 och lo¨rdag kl. 12215 eller enl. o¨k.

Jag stänger för semester v 28—31. Finns åter igen
på Hälsokällaren den 9/8. Jag önskar er en riktigt
skön sommar och välkomna åter i augusti!
Kram från Anna-Karin

Storgatan 16, Hälleforsnäs
Tidsbokning varje dag 076-800 94 20

SP GRÄV AB
HÄLLEFORSNÄS

Schacktar
Spränger • Transporterar
Försäljning av jord

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

ffert!

ör o
Ring f

• 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
Hälleforsnäs Allehanda #92 • 28 juni 2010
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Boktips

Några av nyheterna på
Hälleforsnäs bibliotek

Lästips för lata sommardagar!
Förhoppningsvis i hängmattan...

Barn- och ungdomsböcker

Lin Hallberg: Harr y och den Blå Prinsen
Barbro Lindgren: Dagbok från hönshuset
Petter Lindbeck: Den giftiga ormen

Faktaböcker
Lasse Anrell: Spinkis fotbolls-ABC
Sally Morgan: Min för sta djurencyklopedi

Skolnytt

Torsboloppet och Torsbo Open

Bruksskolan 6—9 har som vanligt haft Torsboloppet, men lite mer ovanligt. De elever
som ville springa och tävla, gjorde det.
Simon Park i årskurs 9 vann av killarna och
Hanna Karlsson i årskurs 8 vann av tjejerna. Många elever valde att i år promenera mentorsvis, utklädda... Best in show
var Mikael Gustavssons mentorsgrupp.
Torsbo Open har genomförts varje år
sedan 1981 på Bruksskolan årskurs 6—9.

Skönlitteratur
Thomas Bodström: Lobbyisten
Mons Kallentoft: Vårlik
Maria Ernstam: På andra sidan solen
Birgitta Stenberg: Eldar och is
...och massor av andra spännande och
roliga böcker — äventyr som är alldeles
gratis! Välkomna!
V I V IL L H A
BI BL IOTE K ET
KVAR — L ÅNA
FLE R B Ö CK E R!

Eleverna tävlar klassvis. Tävlingen startade
i år med cirka en timmes frågesport med ett
50-tal frågor som rörde allt från var målet i
Vasaloppet är till när första tåget från Hälleforsnäs till Eskilstuna går på en söndag.
Därefter genomfördes en femkamp. Slutliga vinnare av Torsbo Open blev klass
8AB, som fick en inskription i Torsbo Openplankan.

Alla samlade. Kyrkskolans elever (förskolan samt
årskurserna 1—5) samlades i Mellösa kyrka vid
skolavslutningen. Foto: Anders Hammarqvist

Kön till spor thallen. Vid Bruksskolan avslutning för
år 6—9 fick elever i avgångsklassen stipendier.
Lions stipendier gick till Simon Park och Anna Olsson, Rotarys stipendier fick Emelie Strandberg och
Matilda Söderqvist. Stipendier som sponsrats av
olika företagare på orten fick: Daniel Lehtola, Einar
Norin, Isabelle Johansson, Markus Hellström, Robin
Eriksson och Elvira Norin.

Strålande sol. Kyrkskolans 4A på skolgården. Elever
och klassföreståndaren Pernilla Pasanen äter glass
och byter presenter. Foto: Anders Hammarqvist

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

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

Telefon: 0157-400 60

”Ränderna går aldrig ur”
Flens Måleri startades för
snart tre år sedan av Pasi
Laine, som jobbat som målare hela sitt vuxna liv. Efter
20 års arbetslivserfarehet tog
kan klivet från att vara anställd till egenföretagare.

— Jag ville helt enkelt kunna
själv bestämma mina arbetstider. Bara en sån sak att man
kan börja en timme senare på
morgonen om man vill det kan
göra en stor skillnad på hur
man trivs på sitt jobb, säger
Pasi, som bytte sitt efternamn
Taskinen till moderns flicknamn Laine för några år sedan.
Flens Måleri fick gott om
kunder och snart behövde Pasi
anlita extra personal. Då kom
gamla jobbarkompisen Magnus Forselius med i bilden.
Även han har bytt efternamn,
han hette tidigare Carlsson.

Driver företaget
tillsammans

I början jobbade Magnus åt
Pasis företag men efter en tid
bestämde de att driva företaget
tillsammans.
— Vi är gamla klasspolare
och har jobbat många många
år tillsammans så vi känner va-

randra ut och in, säger kompanjonerna.
— Det fanns ingen mening
för oss att driva varsitt företag.
Det är bättre att vi driver ett företag tillsammans i stället,
säger Pasi.

Framtiden ser ljus ut

Förutom de två ägarna har
Flens Måleri i dag tre anställda
och en praktikant. Framtiden
ser ljus ut för företaget.
— Vi har inte upplevt någon
lågkonjuktur, snarare tvärtom.
Vi har haft gott om kunder, allt
från byggföretag till privatpersoner.
För bara några dagar sedan
flerårigt avtal med Flens Bostads AB.
— Ett sådant kontrakt ger
extra trygghet. Man kan planera mera långsiktigt.

Hälleforsnäsbor med
adress i Flen

Både Pasi och Magnus är numera bosatta med sina respektive familjer i Flen.
— Men i våra hjärtan kommer vi alltid att vara Hälleforsnäsbor. Ränderna går aldrig
ur...

På Företagamässan i Flen. Pasi Laine (f.d.Taskinen) och Magnus Forselius (f.d.
Carlsson) är båda uppvuxna i Hälleforsnäs, men driver i dag företaget Flens
Måleri och är båda bosatta i Flen. ”Vi har inte känt av oss någon lågkonjuktur. Snarare tvärtom”, säger de.

Lediga lägenheter, Bostadsrätt
BRF Rördelen 3, Nygatan 6, Hälleforsnäs
1 st. 1 r.o.k. 39 m 2 , månadsavgift 1 706;Pris: 1 000,- eller bud
1 st. 2 r.o.k. 57 m 2 , månadsavgift 2 180;Pris: 5 000,- eller bud
Båda lägenheterna är i behov av renovering
som köparen får göra efter sina egna färgval.
För information ring 0157-408 68
efter kl 16. Inger.
Endast seriösa svar önskas.

JARMO HAAPAMÄKI

Kryssa nr 5 på Centerpartiets kommunlista 19/9

Anders Hammarqvist
Utbildning, vård/omsorg och
kultur är mina hjärtefrågor!

Anders Hammarqvist, Åbo 073-568 99 35 hqvist@tele2.se

Hälleforsnäs Allehanda #92 • 28 juni 2010
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Lördag 3 juli kl 18 Claes Britton i Kyrkan

Lördag 28 augusti kl 11—16
Sörmländska Bokmässan i Mellösagården
Bysmedjan håller öppet vissa dagar i sommar
för turister och kaffegäster. Ring 0157-606 07.
www.bokensstad.se

Biblioteket i Hälleforsnäs har inte
semesterstängt som i fjol utan har
öppet hela sommaren!
HÄLLEFORSNÄS BIBLIOTEK
har öppet torsdagar kl 14—18
under perioden 21 juni—13 augusti

Hälleforsnäs Allehanda
Hälleforsnäs Allehanda delas ut
gratis till alla hushåll i Hälleforsnäs
med omnejd. Tidningen trycks för
närvarande i 1 800 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 30 augusti 2010.
Allt material för publicering i
nästa nummer av Allehanda
ska ha kommit in allra senast
måndagen den 23 augusti 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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På gång

Mellösa församling
juli—augusti 2010

Mellösa kyrka
Mässa sön 4/7 kl 11
Musik i sommarkväll med
med Julia Askelöf, sång och
Rasmus Andersson, gitarr
sön 4/7 kl 17
Friluftsmässa i Mellösa
hembygdsgård sön 18/7 kl 11
Sommarmusik ”Baeu soir”
fransk musik med Therese
Wiberg, sång och Pia Widlund,
piano sön 25/7 kl 17
Mässa sön 1/8 kl 11
Sommarmusik Hopplösa
visor med Nicklas Lantz
sön 1/8 kl 17
Högmässa sön 15/8 kl 11
Kyrkokören sjunger vid
Mellösa hembygdsgård
sön 22/8 kl 14
Konsert med Åsa Jinder, kyrkokör och ungdomskör
lör 28/8 kl 18. Entré 180 kr
Mässa sön 29/8 kl 9.30
Högmässa sön 12/9 kl 11
Hälleforsnäs kyrka
Högmässa sön 11/7 kl 11
Mässa sön 25/7 kl 11
Kvällsmässa sön 8/8 kl 18
Högmässa sön 22/8 kl 11

Sommarbilder. Hälleforsnäsbon Lars-Gustaf Persson har nu tagit hem sina
vårbilder och uppdaterad sin fotoutställning hos Ateljé Aili. Helt klart värt
ett besök, förutom ”Lappens” sommarbilder finns det mycket annat vackert
att se i hantverksbutiken på baksidan av tandläkarhuset. Ateljé Aili har öppet
fredagar klockan 12—14 och lördagar klockan 12—15.
Sillunch Gjutarens uteplats tor
12/8 kl 12. Vid regn Gjutarens
matsal. Anmälan tel. 413 85.
Andakt Gjutaren fre 6/8 kl 15

Bilbingo anordnas fredagar kl
18.45 på Edströmsvallen av Hälleforsnäs IF. Försäljningen av
bingobrickor startar 17.30.

Bokens Stad i Mellösa
Författaren och journalisten
Claes Britton talar om kärlek
och sorg i Mellösa kyrka den 3
juli kl 18. Claes Britton är sommarboende i Mellösa. Efter att
hans mor avled skrev han
boken ”Min mamma är död”
(Bonniers 2010). Entré 50 kr.

Årets bokmässa i Mellösa
2010 visar huvudsakligen antikvariska och begagnade men
även nya böcker. ”Tiden – Vad
gör den med oss” är årets tema.
Syftet med mässan är att sprida
läsintresset, fortsätta bygga en
tradition i Sörmland, inspirera
varandra och inspireras av

andra bokälskare. Mellösagården 28 aug kl 11—16
Mer info: 0157 – 606 07

Kolhusteaterns aktuella pjäs
Little Shop of Horrors har premiär den 23 juli kl 19. Totalt blir
det 16 föreställningar under
sommaren i Kolhuset.
Mer info: kolhusteatern.se
Bruksvandring med Ragnar
Boman som guide runt Bruket
anordnas sön 8 aug kl 11—12.

Sagostigen har öppet varje dag
kl 10—16. Barnteater ”Askungen" med Teater Rita Prick
varje dag i juli utom måndagar
samt 1—8 augusti. Samtliga föreställningar börjar klockan 13.

Konstgalleriet H-näs
5 juni—18 juli: Grafik, Lars Nyberg, Uttersberg
24 juli—29 augusti: Foto, video,
animerad film, samlingsutställning med Astrid Göransson,
Ronny Hansson och David
Skoog.

Alltid Öppet. Konstnären Pentti Gullsten byggde ett eget galleri vid sitt hem
på Centralvägen 21 i Hälleforsnäs där alla är välkomna att titta på hans konst.
Galleriet är alltid öppet när konstnären, själv är hemma. Tel. 0157-404 03.

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

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

Krögarpytt
Felix 720 g
2 för

45,00

Bregott
600 g

spris
m
e
l
d
e
m

23,90

Glassbåtar
Kolastrut
SIA-gl ass

spris
med l em

19,90

Priserna gäller
vecka 26
28/6 – 4/7 2010

en sund affär
Lingongrova
Guldkorn

Pågens bröd
5 0 0 g med lemspris

Lönnebergaskinka
oli ka sorter
120 g

21,90

Bordsvatten X-tra
N atu rell
Lemon-Lime

5,90

1 , 5 l ex k l . p a n t

13,90

Bananer
,90 /kg

14

Edet toapapper
1 2-p ack

sp r i s
medlem

29,90

Be stä ll smör gåst årta till sommar festen ho s o ss!

Välkomna!

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

Rösta på Centerpartiet Alliansens gröna alternativ
Centerpartiet inbjuder till öppet möte
vid Domargården (Hembygdsföreningens
lokal) i Mellösa onsdagen den
11 augusti kl.18.30

 Var klimatsmart! Demonstration

av elektriska gräsklippare och
utombordsmotorer

 Träffa lokala Centerkandidater
 Underhållning av trubadur
Vi bjuder på kaffe/saft,

bröd och grillkorv

Flens kommunkrets

H e la f a mi lj e n ä r v ä lk o mm e n !
Håll utkik efter
 vårt valprogram som distribueras med posten under sommaren
 annonser och anslag om våra aktiviteter
Läs me r på he msida n www. ce nte rpart iet .se e ller ko nta kta:
A nde rs Hammarq vist 0157 -400 10 hqvis t@te le 2. se eller
A n d e r s I w e r b o 0 7 0 - 8 15 7 6 55 a nd er s . i w e r b o @ m r s o r ml a n d . s e

