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Sofias sista stora mästerskap
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Hälleforsnäs egna dansdrottning, Sofia Räisänen har
redan många pokaler att polera. Hon har tävlat i dans
sedan 13-årsåldern och i fjol,
efter fem års flitig tävlande,
blev hon svensk mästare i
street dance. Om en månad
ska hon delta i världsmästerskapen i Tyskland i klassen
hip hop/vuxna tjejer.

— För min del blir det en extra
viktig tävling för detta blir mitt
sista världsmästerskap i hip
hop-dans. Jag har tävlat i sex år
nu, de sista fyra åren även
utomlands. Det känns som att
det är dags att leta efter nya utmaningar, säger 19-åriga Sofia.
Hon har tävlat i både singel
och formation. Meningen var
att Sofias dansgrupp med ett 20tal tjejer och killar skulle också
delta i VM i Tyskland men Sofia
har precis fått höra att gruppen
inte kan delta i mästerskapet.

Ensam kvar

När vi skrev om Sofias framgångsrika dansgrupp i Hälleforsnäs Allehanda i april 2007
fanns hela fyra tjejer från Hälleforsnäs med i VM-gruppen. I
dag är bara en av dem kvar.
— Jag kommer att fortsätta
dansa även i framtiden, men jag
slutar att tävla, åtminstone
inom vårt förbund.
Sofia bor numera Eskilstuna
där hon har studerat och övat
med sin dansgrupp. Vid sidan

av sina studier jobbade hon som
danslärare på samma dansstudio där hon själv har finslipat
sina kunskaper med åren. Hon
var lärare i street dance för dansare i åldern 6—18 år.
I dag jobbad hon inom handel.
Världsmästerskapet går i år i
Bochum, Tyskland vid nästa
månadsskifte. Torsdagen den 30
september är det Sofias tur att
tävla i singeldans. Hon letar
fortfarande efter sponsorer för
att resan dit ska bli möjlig.

Jagar sponsorer

— Att jaga sponsorer har varit
en återkommande sysselsättning under åren. De tävlande
får betala sina tävlingsresor och
uppehälle själva även om man
placerar sig bra eller vinner. För
att klara av det letar vi ständigt
efter företag som kan bidra med
pengar till resorna.
Sofia vill passa på att tacka alla
sina sponsorer som någonsin
har stöttat henne så att hon har
kunnat fortsätta tävla genom
sin framgångsrika danskarriär.
Trots att hon redan tävlat så
mycket tänker inte Sofia ta det
lungt vid sitt sista världsmästerskap.
— Om jag är fortfarande tävlingssugen? Å gud ja, det är nu
det gäller! Det här är min sista
chans att placera mig bra i VM
och jag kommer att göra mitt
absolut bästa!
JARMO HAAPAMÄKI

Vinnarsmajl. 2009 blev Hälleforsnästjejen Sofia Räisänen Svensk mästare i
Streetdance och tog en bronsmedalj i streetdance par. Vi håller tummarna
för Sofia när hon ska till VM i Tyskland om en månad. ”Det är nu det gäller!
Detta blir ju mitt sista VM”, säger Sofia. FOTO: FRANK HINDERSBO

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

Gratis leverans vid beställning
av minst två pallar med pellets
(52 säckar per pall) i Mellösa,
Flen och Hälleforsnäs
(leverans av en pall = 100 kr).
Fraktkostnad till andra orter
enligt överenskommelse.

Barnen hittade nästan 20 år
gammal flaskpost i stenröse
I början av 1990-talet började
en tonårig Hälleforsnäskille
Erik Hedberg bygga ett stenröse i skogen till minne av familjens två Chow-chowhundar. 18 år senare hittade
några lekande barn sakerna
och brevet Erik hade gömt
bland stenarna.

Några barn lekte i skogen i närheten av det gamla kruttornet i
Hälleforsnäs i somras. När de
lekte vid stenröset råkade att av
barnen skymta till något mellan
de grova blocken. Efter en
stunds gemensamt grävarbete
hade barnen hittat flera gömda
”skatter”.
Det som fascinerade barnen
mest var ett meddelande de hittade i en burk, skrivet av Erik
Hedberg för 17 år sedan.
Meddelandet innehöll följande text:
”Det här stenröset byggdes för
att hylla våra Chow-Chow hundar Apache och Cherokee som
levde på 1980—1990 årtalet.
Stenröset restes av Erik Hedberg år 1992—1993 som vill
minnas sin vackra hundar på ett
fint sätt. Skattetabellen är ett
bevis på att röset verkligen
byggdes på 1992 och 1993 årtalet. Hällsningar till dig som
läser det här. Hundar är det
bästa som finns och ha ett bra
liv.”

Förutom en skattetabell som
barnen hittade i en glasflaska
fann de en Nescafeburk innehållande en busstidtabell från
vintern 1993—1994 och Expressens TV-bilaga från 4 november
1993. I ett annat litet paket hittade de bland annat en 50-öring
från 1968.
— Det var riktigt spännande
att hitta så gamla saker, tyckte
barnen som visade upp sina
skatter.
Speciellt roligt var det att hitta
en mynt från 1968. Barnen räknade snabbt att pengen var hela
42 år gammal!
Barnen som tog sakerna med
sig bor inte i Hälleforsnäs utan
var här på visit under sommarlovet hos sina släktingar, bosatta
i närheten av stenröset i skogen.
I samma område bodde även
Erik och familjen Hedberg.

Vi hittade byggaren

Efter lite detektivarbete fick vi
tag i nu 35-årige Erik Hedberg,
sedan länge bosatt i Strängnäs.
Han kommenterade barnens
fynd via e-post.Han berättar att
han var 18 år när jag började arbetet. Han jobbade ensam och
byggde stenröset i två år mellan
1992 till 1994. Sedan byggde
han lite extra på dem på sommarloven när han kom på besök
mellan åren 1994 och 1997.
— Jag byggde stenrösen till
Minne av våra Chow-chow
hundar Apache, Cherokee och
Commanche. I min ungdomsdagbok så nämner jag att stenrösen i Hälleforsnäs är vad jag
lämnat efter mig till framtiden
som forskarna och arkeologerna
skulle förundras över precis
som de Egyptiska Pyramiderna.
Jag ville gärna lämna mitt avtryck i historien. Och så skrev
jag att jag brukade lägga en sten
där varje gång jag gick förbi så
skulle det ge mig lycka i livet
som var tanken, berättar Erik.

”Skapa en ny skatt”

Ha ett bra liv. Emma Ljuslin Furumark
håller upp brevet som barnen hittade
gömt i ett stenrös i närheten av Kruttornet, väster om Bruksdammen.
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— Till barnen som hittade sakerna som jag gömt i stenröset
så skulle jag vilja säga. Den som
söker han skall Finna. Och Den
som hittar han får skatten. Från

Stolta över fyndet. Barnen som hittade sakerna och meddelandet som Erik
Hedberg hade gömt i stenröset blev blev glatt överraskade av fyndet. För
barnen var det ofattabart länge sedan sakerna begravdes i röset. Ingen av
dem hade ju ens född då. Från vänster: Frank Ljuslin Furumark, Sofia Keränen,
Emma Ljuslin Furumark, Jamilia Bideklint, Jennica Bideklint, Emppu Keränen.

Nybyggt. Byggaren själv tog bilder på stenröset när han fortfarande bodde
kvar i Hälleforsnäs. Med på bilderna är även en av familjens då levande hundar, Hophi, som sitter på toppen av röset.
Engelskans Finders Keepers. Jo
visst vore det roligt om “skatten” funnits kvar till omvärlden
efter 100 år. Jag uppmanar i stället barnen att stoppa i en ny
“skatt”, berätta lite om sig
själva och hur de fann dem och

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

FOTO: ERIK HEDBERG

stoppa ner en tidning och några
mynt likt en flaskpost. Så det
finns något kvar tills nästa gång
någon får för sig att rota där i.

TEXT OCH FOTO:

JARMO HAAPAMÄKI

Miljövänligare fordon och säkrare vägar
Centerpartiets lokala avdelning och Studieförbundet Vuxenskolan kallade Mellösaborna till ett öppet möte med
samkväm vid Domargården den 11 augusti. Kvällens tema var miljötänkande
och förutom annonserade demonstrationer av elektriska gräsklippare och
utombordsmotorer visade man upp
även Toyotas nya miljöbil som går med
både el och bensin.

Anders Iverbo, marknadschef på Maskinring i Flen, kom till Mellösa med sin tjänstebil som han har hunnit testa ordentligt
själv. Efter nästan ett år och cirka 3 000 mil
är han väl bekant med bilen.
— När det var dags att köpa nya tjänstebilar så skaffade vi två elbilar. Jag är helnöjd
med bilen, den går lika bra som en vanlig
bil men är mycket skonsammare mot miljön, säger Anders.
Han berättar att det finns både en elmotor
och en liten bensinmotor under huven. Bat-

NYTT FÖRETAG!

terierna laddas när man motorbromsar och
växling mellan el- och bensindrift sker automatiskt.
— Vid stadstrafik upp till 50 km i timmen
är det normalt elmotorn som driver bilen
framåt. På landsvägen när man behöver
mera fart hjälps båda motorerna åt, då är
bilen riktigt pigg.

Liknande möte i Hälleforsnäs

Anordnarna kallar till ett motsvarande möte
även i Hälleforsnäs (se annonsen på sista
sidan). Temat för kvällen är miljö och vägar.
Förutom demonstration av elektriska gräsklippare och hybridbil visas även en eldriven
cykel. Hälleforsnäsborna får även en chans
att träffa de lokala Centerkandidaterna och
diskutera vägar och cykelbanor.
Det utlovas även gratis kaffe, saft, fikabröd
och grillkorv samt underhållning av trubadur Lennart Johansson. Evenemanget anordnas vid Kyrkans hus den 1 september.
JARMO HAAPAMÄKI

Utombordare. Gunnar Andersson, sommarboende i Mellösa, ställde upp med sin båt för en demonstration av batteridriven båtmotor. ”Jag kan
tänka mig att köpa en sån här”, tyckte båtägaren.

G räsklipparrobot. Den självgående elektriska
gräsklipparen väckte stor förtjusning, inte minst
bland de yngre gästerna på Domargården.

Utför hushållsnära
tjänster:
Vanlig Städning
Flyttstädning
Trappstädning
Lättare trädgårdsarbeten

Utnyttja skatteavdraget på 50% av arbetskostnaden!

Även tjänster åt företag.
Innehar städcertifikat samt F-skattsedel.

Anne Järvi Hälleforsnäs 0733-34 81 89

Hälsokällaren fyller 5 år i september!
Det firar jag med att ge alla kunder
20 % rabatt på alla behandlingar.
Gäller 1/9 — 20/9. Endast behandlingar på
ordinarie öppettider. Gäller ej spa-kvällar.

J a g v i l l p a s s a p å a t t t a c ka a l l a
m i na kun de r s om g jor t d es s a
f e m å r m ö j l i g a , TA C K : )

Kram från Anna-Karin

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

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

Butikenharupphört!

Jag vill tacka alla våra kunder i Hälleforsnäs.
Internetbutiken lwmusik.se kommer att
återöppnas under hösten.
- Lennart Westman Hälleforsnäs Allehanda #93 • 30 augusti 2010
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Från snickarlärling till AB
Snickaren och entrepenören
Keijo Lamberg är inte känd
för att ligga på latsidan. Snarare tvärtom. Under vissa perioder har det varit lättare att
räkna timmarna han inte har
varit på jobbet än tvärtom.
Hans byggföretag har vuxit
med åren och har i dag nio
anställda.

— Jag skulle kunna anställa
minst fem gubbar till men då
skulle inte jag hinna med det
administrativa. Tyvärr så måste
vi tacka nej till en del jobb.
Kejio Lamberg började sin karriär som lärling hos Byggnads
AB Thedor Andersson vid slutet
av 1980-talet. Den numera avsomnade byggfirman från Hälleforsnäs hade en gång i tiden
hela 120 anställda. Från 1950 ritade och byggde företaget i stort
sett alla nya hus i Hälleforsnäs.
— När jag började så var de
fortfarande stora. jag tror att vi
var fortfarande ett 50-tal hantverkare, minns Keijo.

Lågkonjuktur

Byggbranchen gick i en djup
lågkonjuktur i början av 1990talet och den till åren komna företagsledningen gav upp. 1992
byggde företaget sitt sista hus.
1997 provade Keijo sina vingar
för första gången som egenföretagare. Det blev dock ändrade
planer när han blev anställd av
Skanska.
— Jag fick ett bra erbjudande
och jag började på det jobbet i
stället. Jag jobbade som snickare

i Stockholm fram till 2003 då jag
ledsnade på att pendla och startade eget på hemmaplan.
Keijo berättar hur har redan i
tidigt skede insåg att han inte
skulle klara av alla arbeten själv.
Ett samarbete skapades med
Pelle Holmgren, som då startade sitt företag Mälardalens
Bergvärme och Bygg. Det samarbetet har bestått genom åren.

AB med nio anställda

Med tiden har jobben blivit allt
fler och Keijo började så småningom våga anställa folk.
— Det har skett successivt. I
dag är vi nio anställda inklusive
mig själv, en lärling och flera inhyrda egenföretagare.
I början av året tog Keijo steget
från enskild firma till att bilda
ett aktiebolag. Orderstocken är
välfylld och trenden fortsätter.
— Så länge ROT-avdraget
finns kvar kommer det att finnas gott om arbete på privatsidan. Alla duktiga hantverkare
har gott om arbete i dag.
Skattelättnaderna har skapat
många nya arbetstillfällen men
alla har inte riktigt förstått hur
mycket stöd man kan få. Med
ROT-avdraget kan man dra av
50% av arbetskostnaden på sin
slutliga skatt. Men man kan inte
få mer ROT-avdrag än vad man
faktiskt ska betala in i skatt,
efter alla andra avdrag som man
gör i självdeklarationen. Saknar
man lån går gränsen för fullt
ROT-avdrag om 50 000 kronor
per individ vid en inkomst på
cirka 300 000 kronor.

Takbyte på Kärrgatan. Ett av de mest höglyftande projekt som Keijo L Bygg
AB åtagit sig var takbytet på Bostadsrättsföreningen Kärnmakaren 8 i somras.
Nybyggen är sällsynta i Hälleforsnäs men det befintiliga fastighetsbeståndet
börjar bli gammalt och behöver en hel del omsorg.
— Jag brukar säga till varje
privatkund att ta reda på sin
egen skatt innan de räknar hur
mycket stöd de kan få. Om man
drar av för mycket får man restskatt i stället, säger Keijo.

Keijo L. Bygg AB

I samband med bildandet av aktiebolaget byttes företagsnamnet från KL Bygg till Keijo L.
Bygg AB. Det visade sig att
namnet KL Bygg var redan
upptaget i bolagregistret.
Det nybildade aktiebolaget
köpte före detta Gunnarssons
snickeri mittemot Pax, en in-

dustrilokal med 700 kvadrat förvaringsutrymme och 100 kvadrat kontors- och övriga
utrymmen med bland annat
dusch och bastu.
Keijo, som bodde sina första
sju år i Finland, flyttade med
sina föräldrar till Hälleforsnäs i
början av 1980-talet och bor
kvar än i dag.
— Ett mindre samhälle som
Hälleforsnäs är ett bra ställe att
växa upp i. När man är vuxen
spelar det mindre roll var man
bor, säger Keijo.

Hälleforsnäs Tandhälsovård

JARMO HAAPAMÄKI

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

Rödrandiga kattungar, leveransklara

Födda i maj. För mer info, ring Anders Hammarqvist
Å bo tel. 0157-400 10, 073-568 99 35

Snickaren med ansvar. Med åren har Keijo Lambergs (i mitten) arbetsuppgifter ändrats något. Han tar fortfarande på sig snickabältet när det behövs
men i dag jobbar han allt mer med planering och med det administrativa i
stället för att ta hand om själva hantverket.

SP GRÄV AB
HÄLLEFORSNÄS

Schacktar
Spränger • Transporterar
Försäljning av jord

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

Kryssa nr 5 på Centerpartiets
kommunlista vid valet 19/9

Anders Hammarqvist
• Jag vill slå vakt om små skolor,
service och kultur på landsbygden
och i småsamhällen i kommunen.
• Jag vill ha en trygg och säker
cykelväg längs hela sträckan
Hälleforsnäs-Mellösa-Flen.
Anders Hammarqvist, Åbo 073-568 99 35 hqvist@tele2.se
Hälleforsnäs Allehanda #93 • 30 augusti 2010
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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 i Hälleforsnäs med omnejd.
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

DAGENS ROS

Tusen rosor och
ett stort tack till
våra grannar Irja och
Martti som skötte om
våra blommor i sommar!
Zaida, Lasse, Chicko
Edströms väg 11

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 27 september 2010.
Allt material för publicering i
nästa nummer av Allehanda
ska ha kommit in allra senast
måndagen den 20 september 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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bestämma innehållet helt
och hållet.
Skicka in informationen
(allra helst som e-post) i god
tid innan tidningen ska
tryckas. Sista chansen för att
lämna in material inför nästa
Hälleforsnäs Allehanda är
måndagen den 23 september. Tidningen kommer ut en
vecka senare, måndagen den
29 september.
Hälleforsnäs Allehanda ges
ut den sista måndagen i
varje månad, förutom i juli
och i december då det inte
kommer ut någon tidning.

På gång

Mellösa församling
augusti—september 2010
Mellösa kyrka
Högmässa sön 12/9 kl 11

Öppen verksamhet i Församlingshemmet, Mellösa
Klapp och Klang fredagar
kl 9—11 start v. 36
Hälleforsnäs kyrka
Konsert med kyrkokören
lör 4/9 kl 16
Högmässa sön 5/9 kl 11

Öppen verksamhet i Kyrkans
hus måndagar 9.00—11.30
Klapp och Klang onsdagar
9.00—11.30 start v. 36
Andakt på Gjutaren
fre 3/9 kl 15
Kaffestund på Gjutaren
tis 7/9 och tis 21/9 kl 14
Soppträff i Kyrkans hus
tor 9/9 kl 12

Ny tradition. Lärarna på Bruksskolans 1—5 och fritids skaffade sig varsin
sockendräkt inför skolavslutningen i våras. Tuula Ilvonen, som egentligen har
redan gått i pension men har fåt rycka igen, berättar att detta är en ny tradition och och vi får se lärarna uppklädda i de vackra dräkterna även nästa
vår. Själv hade hon på sig en sockendräkt från sin hemort Kantola i Finland.
Bland dräkterna kunde man se även Mellösadräkten (längst till vänster) och
Hälleforsnäsdräkten (längst till höger). Från vänster: Ann-Sofie Hagberg, Jon
Philipsson, Tuula Ilvonen, Margaretha Moby, Inger Hessel-Andersson, Gunilla
Borelius, Maria Schultz, Patrik Bodén, Karin Hellström.
Ny färg på avbytarbåset. Fem
tappra penseldragare svettades
under en solig och mycket varm
julieftermiddag när det var dags
för målning på Edströmsvallen
och avbytarbåset skulle snyggas
upp. De frivilliga, rustade med
penslar och skrapor, som trotsade
värmen var Trus, Arild, Stig-Ove,
Karl-Ivan och Rigmor, alla medlemmar i Hälleforsnäs-Mellösa
Bouleförening.
MOBILFOTO:

RIGMOR VON MECKLENBURG

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

Sagostigen stänger sina portar
efter sommaren. En sista chans
att besöka upplevelseparken i
år är nästa helg. Sagostigen har
extra öppet måndagen den 30
augusti och helgen 4—5/9 kl.
10—16.
Konstgalleriet H-näs
4 september — 10 oktober
Åsa Hällgren-Lif, Stockholm,
Måleri

Boksläpp. En bild från utgivningsfesten gällande utgåvan av skriften Järnframställning av Henry Bark. Från vänster: gjuterimuseets ordförande Lennart Cederberg, Henry Bark, Hans Andersson, ordförande i Mellösa
hembygdsförening. Utgivningsfesten hölls den 16 juli vid Gjuterimuseet.

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

FOTO: EVA FORSELIUS

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

Priserna gäller vecka 35
30/8 — 5/9
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Sommargrönsaker Pommes Stripes
p 1 kg
Coo p
2 st

30,00

Välkomna!

25,00

Coop 900 g
2 st

25,00

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

hälsar Ove, Birgitta, Tessan, Anna, Sead, Tilda, Hanna
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ANNONS

C e n t e rp art i e t
inbjuder till

öppe t
mö t e

Flens kommunkrets

Miljö & vägar

KYRKANS HUS HÄLLEFORSNÄS ONS 1/9 KL 18.30—20.30

• Demonstration av elektrisk gräsklippare och -cykel samt hybridbil
• Diskutera vägar och cykelbanor
• Träffa lokala Centerkandidater
• Underhållning av trubadur
• Vi bjuder på kaffe/saft, bröd och grillkorv

Hel a f a mi l jen ä r vä l k om m en !
Rösta på Centerpartiet — Alliansens gröna alternativ
Håll utkik efter vårt valprogram som distribueras med posten!
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

