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Bruksområdet förvandlades
till en filminspelningsplats
under ett par fuktiga höstdagar i september. Trailern till
Fredrik Hillers nya skräckactionfilm filmades i Hälleforsnäs.

— Vi letade efter lämpliga
platser på många ställen i Sverige. Platsen skulle vara lite
övergiven och nedgången men
ändå ha en själ. Via Jan Jörnmarks hemsida om Övergivna
platser hittade vi Hälleforsnäs,
berättar Fredrik Hiller, regissör
för filmen Zon 261.
Jan Jörnmark fotograferade
den övergivna EGAB-hallen, de
slitna läktarna på Edströmsvallen, den nedgångna och övergivna kiosken på Edströms väg
och naturligtvis Bruket, åtminstone dess mest nedgångna
delar. Fotografierna hamnade
inte i Jörnmarks storsäljande fotobok men bilderna går att se på
hans hemsida jornmark.se.

Inte lika nedgånget

Bilderna togs på sommaren
2006 och mycket har hänt sedan
dess. Många av Jörnmarks
motiv är numera rivna eller renoverade, men ännu finns det

Kända ansikten. Skådespelarna Jonas Malmsjö och Björn Bengtsson har båda medverkat i ett flertal svenska filmer.
För ett par veckor sedan filmade männen på Bruket i Hälleforsnäs. Även långfilmen kan spelas in i Hälleforsnäs.
charmiga och nedslitna miljöer
i Hälleforsnäs, inte minst vid
det 350-åriga järnbruket, säger
regissören Hiller.
— Vi funderade först på att
filma vid det tomma hyreshuset
på Masmästarvägen man när vi
kom till Bruket visste jag att vi
har kommit till rätt ställe. Det
här en perfekt för oss!

Kameraåkningar. Filminspelning är till stor del planering, scenbygge och annat
förarbete. Själva filmandet går ofta relativt fort.

Brukets blågrå betong och asfalt passar utmärkt som arena
för filmen som spelades in. Men
det var inte dekadent nog.

Lagom slitet och stökigt

Filmteamet stökade till en hel
del på gränden mellan kontoret
och konstnärsateljérna, där utescenerna spelades in. Det är rökigt och det står gamla bilvrak
och annat bråte i vägen, många
av skådespelarna har sminkats
bleka och blodiga.
Det handlar om zombies som

Teaterblod. Ett 40-tal statister medverkade i filminspelningen. Var och
en av dem sminkades rejält. Inte för
att bli vackrare. Tvärtom!

löper amok och (ännu) levande
människor som bekämpar dem.
— Många av skåderspelarna
medverkar även i filmen Psalm
21, däribland huvudrollsinnehavaren Jonas Malmsjö. Men
det handlar om helt olika filmer.
Medan Psalm 21, som får sin
premiär den 5 november, är ett
psykologiskt rysardrama ska vi
nu göra en zombie-actionfilm
med mycket mera fart, berättar
Mikael Eriksson, filmens exekutive producent.
JARMO HAAPAMÄKI

Stör re sår. Några av skådespelarna
fick lite mer avancerad sminkning.
Fler skador skapades efteråt med datorgrafik.

Det blev en regnig marknad
Vi har ofta haft tur med vädret vid
Bruksmarkanden i Hälleforsnäs. I år var
vi inte lika lyckosamma. Det regnade till
och från under hela dagen.
Nej, det blev inget nytt publikrekord i år.
Men det kunde ha varit mycket värre. Visst,
direkt efter att P-O Lindström signalerade
marknadens öppnande med den nyrenoverade sirenen på Brukets tak öppnade sig
himlen och det började spöregna. Men det
regnade inte hela tiden och stundtals var
det riktigt trevligt väder, dock inget strålande solsken som till exempel i fjol.

Paraplyerna gick åt

Två olika grupper av Bruksskolans elever
var på marknaden för att dryga ut sin gemensamma kassa. Klass 4B samlade pengar
till lägerskola och klass 5B skulle göra en
resa tillsammans. Den förstnämnda skolklassen hamnade i ett tråkigt läge när regnet
kom. Ingen hade nämligen tänkt på tanken
att det skulle kunna börja regna, därför
hade ingen tänkt på att skaffa något regnskydd.
Men det ordnade sig. En av föräldrarna
hämtade ett partytält hemifrån som restes
snabbt för att skydda varorna och de unga
försäljarna. En annan förälder, Mikael
Lindqvist, skänkte alla sina kvarvarande
paraplyer från sin butik som eleverna lätt
kunde sälja till marknadbesökare.
Den andra skolklassen, Bruksskolans 5B,
sålde godis, kakor och bland annat tandborstar. Eleverna kommer även att sälja
dricka, godis, chips och popcorn vid insläppet före varje biovisning på Hälleforsnäs
Folkets hus under hela säsongen. Målet är
att kunna åka på en klassresa till Kloten
under våren.

Ruskväder. ´2010 års Bruksmarknad inleddes med ett par rejälä regnskurar. De oroliga knallarna befarade det värsta och
började nästan packa ihop sina varor. Men det finns ju inget
dåligt väder, det finns bara dåliga kläder, sägs det. Det blev en
ganska trevlig marknad ändå. Det var inte ens så trångt som
det har varit under de senaste åren, köerna var mycket kortare
och vissa försäljare gav även regnrabatt. Eskilstunagardet
(nedan) spelade inte bland knallarna utan under tak utanför
Gjuterimuseet, men annars flöt det mesta på som vanligt.

Blött och kallt. Oavsett hur roligt
det är att gå på en marknad så
kunde upplevelsen ha varit ännu
härligare om det hade varit lite
vackrare väder.

Hälleforsnäs-klistermärken

Förutom vädret var det mesta sig likt. Gjuteriet hade öppet hus, av allt att döma för
sista gången. Eskilstunagardet spelade,
dock denna gång under tak utanför gjuterimuseet och hembygdsföreningen visade
gamla Hälleforsnäsfilmer. Knallarna sålde
blommor, olika kläder, matvaror och allehanda krimskrams som vanligt och det
bjöds på lite musikunderhållning.
Hälleforsnäs Samarbetskommitté sålde
sina nya Hälleforsnäs-klistermärken och visade upp bidragen som hade kommit in till
tävlingen.
— Varje bil borde ha en Hälleforsnäs-dekal
för att ortsnamnet sprids i landet. Syns man
inte så finns man inte, menar Karl-Erik Lind.
Hälleforsnäs-klistermärket finns att köpa
bland annat på Konsum i Hälleforsnäs.
JARMO HAAPAMÄKI
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Sålde klistermärken. Karl-Erik Lind från Hälleforsnäs
Samarbetskommitté var på marknaden för att visa
de inkomna bidragen för logotävlingen som resuterade i ett Hälleforsnäs-klistermärke. Den första varianten av märket var tryckt på papper, nu finns även
en variant av plast. ”Man skulle kunna sätta fast dekalen på varje bils registeringsskylt där skattemärket
har suttit”, menar Lind. Det är dock inte tillåtet (se
artikeln på nästa sida).

Köp och stöd. Bruksskolans 5B sålde
bland annat godis och tandborstar. Pengarna går till en kommande klassresa till
Kloten. Från vänster: Tova Lindström,
Sandra Fältskog, Linus Eklöf, Emil Andersson, Gustav Flood och William
Carlsson.

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

Klistra inga dekaler på registreringsskylten

det klart och tydligt vilka regler som
gäller. Man får inte klistra några andra
märken än tidigare utfärdade kontrollmärken på en registreringsskylt, oavsett vilken typ av klistermärke det är.
Detta finns reglerat i förordningen om
vägtrafikregister (2001:650) §8, 7 kap.
Bötesbeloppet för denna förseelse är
fastställt till 500 kronor.
Den 1 januari 2010 togs systemet med
kontrollmärken för fordon bort. Det
lilla märket i mitten av den bakre registeringsskylten fungerade som tecken
på att fordonsägaren hade en giltig trafikförsäkring, hade betalat fordonsskatt
samt att fordonet var godkänt i besiktningen.
Man kan låta det gamla märket sitta
kvar på skylten, men det fyller inte
längre någon funktion.

Bilens registeringsskylt är ingen
reklamplats. Där man tidigare satte
fast sitt skattemärke ska det vara
helt tomt eller så kan man låta det
gamla skattemärket sitta kvar. Annars riskerar man böter.

Detta kan vara bra att veta nu när exempelvis Hälleforsnäs SAK säljer Hälleforsnäs-dekaler som är ämnade att
klistras i just registeringskylten.
På Transportstyrelsens hemsida står

Fredad plats. Det inte är tillåtet att klistra
på något annat än ett kontrollmärke på
registeringsskylten.

Körglädje. Oskar Larsson tog en provtur med elhojen och hade lika roligt som alla andra som
provat tingesten, inklusive fotografen.

JARMO HAAPAMÄKI

JAG HAR ÖPPET VARJE
DAG UTOM SÖNDAGAR.
JUST NU GER JAG 10%
RABATT NÄR DU BOKAR
TID I FÖRVÄG!

Nada

Miljövänli gt. Ganska få Hälleforsnäsbor kom till
Kyrkans hus när Centerpartiet bjöd på fika och
demonstrerade miljövänliga fordon. Det var inga
köer för att få provköra den populära elcykeln.
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Utforming av hemsidor och trycksaker, foto

Ja rmo Ha apa mäki
jarmo@halleforsnas.se

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

SP GRÄV AB
HÄLLEFORSNÄS

Schacktar
Spränger • Transporterar
Försäljning av jord

Tel. 0157-410 32, 0730-277 710
Kärrgatan 18, 64030 Hälleforsnäs
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Torben gjorde en soloplatta
Efter att det långlivade Hälleforsnäsbandet Dorian Gray
avsomnade för några år
sedan har Hälleforsnässönerna Torben och John
Freytag fortsatt att skapa
musik i Stockholm, där de
båda har bott sedan nittiotalet. Brödernas band, Little
Red Snapper, har gett ut två
skivor och Torben, som är
sångare i bandet, har precis
gett ut sin första soloskiva.

— Jag har inte varit typen som
vill tränga sig fram i rampljuset.
Att plötsligt sticka ut hakan som
en soloartist är något nytt för
mig. Det har varit bekvämt att
vara en medlem i en grupp, där
man kan gömma sig bakom
långhåriga gitarrister, skrattar
Torben.
I början av 1980-talet blev han,
tillsammans med lillebrodern
John, medlem i Hälleforsnäsbandet Boy, som hade sin replokal i Hälleforsnäs Folkets hus
sminkloge.
Bandet bytte namn till Dorian
Gray, vann en rocktävling och
fick göra en singel, repade vidare, fick göra ytterligare en
singel för ett litet skivbolag på
västkusten, repade vidare, gav
ut en samlings-CD tillsammans
med tre andra band från orten
samt en egen CD-singel med
fyra låtar. Och repade vidare.

Ut i stora världen

— Det var nog så att vi trivdes
lite väl bra i den replokalen. Det
var inte förrän vid senare
hälften av 1990-talet vi började
satsa mer seriöst i vår musik. Vi
tog ett gemensamt banklån på
60 000 kronor. En stor del av
pengarna gick åt när vi reste till
USA,för att spela på Poptopiafestivalen i Los Angeles, berättar Torben.
Möjligheten att få visa upp sig
för branschfolket i USA var ett
lyckokast för bandet, som så
småningom fick ett skivkontrakt med ett amerikanskt
bolag, Zip Records. I början av
det nya millenniet gavs bandets
första fullängdsskiva ut i USA.
— Skivan fick bra recensioner
4

Little Red Snapper. När tiden mellan repningarna med Hälleforsnäsbandet Dorian Gray började bli länge och längre
bildade bröderna Freytag ett nytt band i Stockholm. Det mer countryinfluerade bandet Little Red Snapper har gett
ut två fullängdare, varav den andra skivcan marknadsförs även utomlands. Bandet har just nu ett sabbatsår och då passar Torben (till vänster) att satasa lite på en solokarriär. De andra medlemmarna i Little Red Snapper är Magnus Fagernäs, Fredrik Matsson och John Freytag.
FOTO: MIKAEL LUNDSTRÖM
och den skapade intresse för
bandet, bland annat i England,
där vi även gjorde några spelningar. Men det tog ytterligare
fem år innan uppföljaren, vår
andra platta, släpptes. Det intresset som vår första skiva skapade hade redan svalnat.
Dessutom var vi i bandet i stort
sett kroknat redan när vår sista
skiva kom ut.
— Vi var nog väldigt naiva på
den tiden. Vi förstod inte att
man själv måste vara mycket
mer aktiv själv och inte bara
vänta på att någon säger åt en
vad man ska göra. Vi har haft
lite olika tomtar genom åren
som har lovat allt möjligt men
sedan hände absolut ingenting.
Vi borde ha gjort mycket mer
själv, det fattar man i dag.
Torben har inga exakta siffror
på hur många skivor Dorian
Gray har sålt ute i världen. Han
tror att det handlar om kanske
två- eller tretusen skivor globalt.
Skivorna gavs ut i USA, England och även som en specialutgåva i Japan. Men skivan

marknadsfördes aldrig i Sverige.
— För att få vår skiva i Sverige
var man i praktiken tvungen att
skicka efter den från USA. Det
är en av anledningarna till att
jag tackade ja när jag blev tillfrågad att ge ut en soloskiva.

De bästa låtarna

Torben Freytags soloskiva ”Life
as it is (2000-2010)” innehåller
inte bara nyinspelat solomaterial. Det är samtidigt en samlingsskiva med några av de
bästa låtarna av Dorian Gray
och Little Red Snapper, bandet
som Torben och John bildade i
Stockholm, dit de flyttade för
studier och jobb.
— Vår bassist, Vesa Saarelainen, lämnade bandet ett par år
innan Dorian Gray helt slutade
att existera. Fredrik Mattsson,
tog över hans plats och vi spelar
med honom fortfarande i Little
Red Snapper, berättar Torben.
Det som började som ett sidoprojekt för fem år sedan blev ett
riktigt band. Fredriks kompis
Magnus Fagernäs blev trummis.

Du kan höra låtar av Torben Freytag på hemsidan myspace.com/torbenfreytag.

Han har spelat i bland annat
Traste Lindéns Kvintett och
Atomic Swing.
Musikaliskt är det inte något
jättehopp mellan Dorian Gray
och Little Red Snapper. Det
handlar fortfarande om poppiga melodier och ganska lugn
musik. Vad som har tillkommit
är en rejäl dos countryinfluenser. Mera trä och jord än elgitarrer, om ni försår vad jag menar.
Torbens nya skiva finns redan
i digital form bland annat på
Spotify och iTunes och som CD
på postorderfirmor som CDON
och Ginza.

Prova vingarna

— Den 16 september hade vi
releasepartyt för skivan på klubben El Mondo i Stockholm. Det
var en riktigt rolig fest, men
samtidigt ett bra tillfälle att få
uppträda inför folk i branchen.
— Nu ska skivbolagsfolket
först och främst försöka få mina
låtar spelade i radio, sedan får vi
se vart det leder. Det är tufft att
försöka komma fram i dag som

artist. Alla släpper ju ut skivor
numera, det är sä enkelt med
den moderna tekniken.
— Även etablerade artister
ute i stora världen har numera
svårt att klara sig ekonomiskt.
Det är inte som på 1980-talet då
man sa upp sig från sitt jobb så
fort någon viskade ordet skivkontrakt.

Jobbar som lärare

Torben har jobbat som bild- och
svensklärare i Sofiaskolan på
Södermalm sedan ett tiotal år
tillbaka. Lillebror John jobbar
på annat håll i Stockholm inom
IT-branchen. Båda flyttade ungefär samtidigt till Stockholm i
mitten av 1990-talet.
— Vi har spelat tillsammans
sedan 1980-talet. Visst bråkar vi
ibland men vi brukar vara
ganska lyhörda och har en stor
respekt för varandra.
När Torben uppträder som
soloartist följer John med även
då och kompar med gitarr.
— Antalet musiker på scenen
kan variera. Det beror lite på
var man uppträder. Ibland kan
det bara vara John och jag,
ibland spelar David Myhr gitarr och piano med oss, ibland
blir det fler musiker. Oftast spelar vi mer eller mindre akustiskt. Spelställen är ofta små så
det är även den mest praktiska
lösningen, säger Torben.

Lovande Projekt

Skivbolaget som ger ut Torbens
soloskiva heter Lovande Projekt. Det är samma bolag som
gett ut även Little Red Snappers skivor.
— Det var Niclas från skivbolaget som kom med ideen om

en samlingsplatta med låtar
från både Dorian Gray och
Little Red Snapper på samma
platta. Jag spelade in även nya
låtar till skivan.
Torben berättar att han ringde
runt alla sina gamla bandmedlemmar för att få deras åsikt om
projektet. Det handlar om originalinspelningar, det är bara
en av Dorian Grays låtar som
man spelade in på nytt.
— Alla tyckte att det bara var
roligt och gav grönt ljus åt skivsläppet.

Sabbatsår

Torbens nuvarande band, Little
Red Snapper, är som sagt vilande för stunden. Men under
de åren som bandet har funnits
i Stockholm, har gruppen spelat flitigt i Stockholmsområdet
och även andra delar av landet.
— Nej, vi har inte tillbringat
lika mycket tid i relokalen som
Dorian Gray gjorde, skrattar
Torben.
— Spelställen i Stockholm är
fler än i Flens kommun och det
är mycket lättare att få spelningar i Stockholm. Och nu när
man har spelat så mycket på
alla möjliga ställen så har man
gjort sig lite känd, det gör lättare för mig att få spelningar
även som soloartist.
Torben berättar att han har
fått förfrågan från skivbolaget
att spela in en skiva med
svenska texter.
— Det låter som en spännande idé, men jag vet inte om
jag pallar det. Jag har ju skrivit
låtar på engelska i alla dessa år.
Men jag ska göra ett försök.
JARMO HAAPAMÄKI

Diskografi • Torben Freytag
1984 Dorian Gray Tysta sånger/Hjärtan

7” single

1989 Dorian Gray Rainy Days/These Nights

7” single

1993 Dorian Gray Bulls Eye (samlingsskiva)
1997 Dorian Gray Dorian Gray

CD

CD (egen utgivning, 6 låtar)

1999 Dorian Gray There is a Light

CD-single (USA)

2000 Dorian Gray The Sounds of Dorian Gray
2000 Dorian Gray The Sounds of Dorian Gray
2003 Dorian Gray Daydreamer
2005 Dorian Gray Hazel Grow

CD (USA)

CD (Japan)

CD-single (USA)

CD (USA)

2006 Little Red Snapper Little Red Snapper
2008 Little Red Snapper Morning Light

CD

CD

2010 Torben Freytag Life as it is (2000-2010)

CD

Musikinspelningar, digital inspelningsstudio

Ja rmo Ha apa mäki
jarmo@halleforsnas.se

De andra medlemmarna i Dorian Gray var trummisen Tero Larsson och gitarristen Lars Carlsson, som ersatte Dan Östberg 1989.
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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

Du vet väl att du
kan prenumerera på
denna tidning om
du bor utanför tidningens spridningsområde? Följ bara
anvisningarna i
rutan nedanför.

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
Redaktör, annonser, layout, foto
(om inget annat nämns):
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 25 oktober 2010.
Allt material för publicering i
nästa nummer av Allehanda
ska ha kommit in allra senast
måndagen den 18 oktober 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 18 oktober.
Tidningen kommer ut en
vecka senare, måndagen den
25 oktober.
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
oktober 2010

Mellösa kyrka
Skördemässa sön 10/10 kl 11
Kyrko- och ungdomskör,
Håkan Lander, trumpet
Auktion i Församlingshemmet
Jaktmässa sön 31/10 kl 11
Soppa i Församlingshemmet

Öppen verksamhet i Församlingshemmet, Mellösa
Klapp och Klang
fredagar kl 9—11

Föreningsnytt

OK Tjärnen anordnade
två orienteringstävlingar för
veteraner i Södermanland
och omkringliggande landskap under hösten.
Första tävlingen anordnades den 26 augusti med tävlingscentrum i Svalboviken.
150 startande hade fyra olika
banlängder att välja på.
Det som gjorde denna tävling så attraktiv är förutom
bra tävlingsförhållanden och
att det finns möjlighet att
köpa hembakade smörgåsar
med stekta ägg.
Den andra av höstens tävlingar ägde rum den 7 september i utkanten av Mellösa. 85 startande hade tre
olika banlängder att välja på.
Klubbmästerskap (dag)
avgjordes den 31 augusti på
markerna vid Hedlandet.
Tävlingen anordnades av IK
Standard i Hållsta.
Följande segrare korades:

D75 Dagny Andersson, H65
Sven Pettersson, H50 Jan
Jonsson.
Den 8 oktober anordnas
den 66:e upplagan av Ärtsoppsloppet. I samband
med denna tävling kommer
också klubbmästare (natt)
att koras. Efter tävling kommer ärtsoppa att serveras i
klubblokalen.
Besök gärna vår hemsida
för information om vår verksamhet.
Adressen
är:
www.idrottonline.se/flen/
oktjarnen-orientering
KJELL CARLSSON

OK TJÄRNEN

OK Tjärnens Trimorientering är slut för året. Av inlämnade starkort drogs
följande vinnare: Frank
Ljuslin Furumark, Flen,
Kerstin Johansson, Hälleforsnäs, Robin Karlsson,
Hälleforsnäs.

Höstmarknad på Folkets hus

Högmässa sön 17/10 kl 11

— Våra tidigare marknader på
Folkets hus har varit så lyckade
att vi vill få det här till en tradition. Vi vill anordna tre marknader varje år, en vårmarknad,
en höstmarknad och en julmarknad, säger Siv Hangvar på
Folkets husföreningens vägnar.
Den 30 oktober är det dags för
höstmarknaden.

— Vi hoppas att många vill
hyra ett bord för att sälja sina
prylar eller hantverk. Det kostar
250 kronor att hyra ett bord och
då stödjer man Folkets hus.
Pengarna går oavkortade till
Folkets hus överlevnad.
Siv kan nås på telefonnummer
0157-403
80
eller
07333 05 718.

Öppen verksamhet i Kyrkans
hus måndagar 9.00—11.30
Klapp och Klang onsdagar
9.00—11.30 start v. 36

Hälleforsnäskonstnären Gunnar
Carl Nilssons skulpturer kan
skådas på Eskilstuna konstmuseum fram till den 24 oktober.

Medverkar gör även konstnärerna Mia Jarnsjö, måleri och
Olle Qvennerstedt, teckning/
blandteknik.

Ungdomsgården i Församlingshemmet för årskurs 3—6
onsdagar kl 17.30—19.30
start den 13 oktober

Hälleforsnäs kyrka
Rättvisemässa med pytte- och
barnkör sön 3/10 kl 18
Temamässa, Livets pärlor
med pytte- och barnkör
sön 24/10 kl 18

Andakt på Gjutaren
fre 1/10 kl 15
Kaffestund på Gjutaren
tis 5/10 och tis 19/10 kl 14
Soppträff i Kyrkans hus
tor 7/10 kl 12

Konstgalleriet H-näs
4 september — 10 oktober
Åsa Hällgren-Lif, Stockholm,
Måleri

Konst i stora format

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

0157-120 10
www.kvinnojourenmalva.se
bankgiro: 357-3730

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

UT HYR N IN G A V LJ UD A NL ÄG G N IN G AR
till stora och små tillställningar
V i h ö r s ! . . . n ä r d u a n o r d n ar fe s t e r , m ö t e n , k o n s e r t e r . . .

jarmos.se

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

Hälleforsnäs Gymnastikförening
www. idrottonline.se/flen/halleforsnasgf-gymnastik

Måndag:
Tisdag:
Torsdag:
Söndag:

Höstens träningstider

Bamsegympa, 4 – 6 år, Sporthallen
17.30—18.30
Ungdomsgympa, 6 — 9 år, Sporthallen
18.30—19.30
Motionsgympa, hopplös Folkets Hus
19.00—20.00
Pilates, nybörjarnivå, Rektorsvillan
18.30—19.30
Pilates, fortsättning, Rektorsvillan
20.00—21.00
Truppgympa, 7—10 år, Malmaskolan*
16.30—17.30
Truppgympa, fr 11 år, Malmaskolan*
17.30—18.30
Manlig Motion, Sporthallen
16.30—17.30
Motionsgympa, Sporthallen
19.00—20.00
Truppgympa, 7—10 år, Malmaskolan*
16.30—17.30
Truppgympa, fr 11 år, Malmaskolan*
17.30—18.30
Ungdomsgympa 10—14 år, Sporthallen
19.00—20.00
Motionsgympa med innebandy, Sporthallen 19.00—20.00
*) Malmaskolan, Malmköping

Terminsavgifter: Barn, 6—14 år 100 kr, vuxna 300 kr
Engångsavgifter: 40 kr
Avgifter betalas via bankgiro: 5793-5223 eller kontant till ledaren.
Terminsavgift Truppgymnastik: Barn 11—14 år 100 kr
Trampettförsäkring: 105 kr/år
Ledare:
Bamsegympa – Lena
Ungdomsgympa, måndagar – Birgitta
Ungdomsgympa, söndagar – Diana
Truppgympa - Thord
Pilates – Stiina

Motionsgympa, måndagar – Helena
Motionsgympa, torsdagar – Lena
Manlig Motion – Lars-Olof
Motionsgympa med
innebandy - Mattias

Pionjärer. The Explorers var ett av Flenstraktens gitarrband som spelade
”taggtråd” på 1960-talet. Det handlade om poppig instrumentalmusik med
elgitarrer i stil med Spotnics eller Shadows. Hälleforsnäsbon Stig Fritz (andra
från vänster) spelade bas.

När elgitarren kom till byn...

Vi publicerar gärna gamla bilder med Hälleforsnäsanknutning, speciellt då det finns en historia bakom bilden. Stig Fritz
gamla bild om sitt popband får en given plats i tidningen.
Stig var en av pionjärerna inom popmusik i Flensbygden. Hans
popband The Explorers var ett av de allra
första att spela på det nya modeinstrumentet elgitarren. Bandet hade sin replokal i
Flen, i omklänningsrummet under Amazons utescen, som numera är riven.
— På bilden syns min baslåda som tidigare tillhört Sven-Ingvars. Det var det bästa
vi hade i förstärkarväg. Samma baslåda kan
även ses i en gammal Åsa-Nissefilm. Jag
köpte den i Östersund, berättar Stig.
— Det var länge sedan. Det är väl inte så
Stig Fritz i dag.
mycket att skriva om, säger han ödmjukt.

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
hemsida: 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
efter överenskommelse.

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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en sund affär

Konsum Hälleforsnäs tel. 0157 - 400 09
Öppet vardagar 9-20 lör 9-18 sön 10-18

Kycklingfilé

Priserna gäller vecka 39
27/9 — 3/10

925 g färsk svensk

99,00

Her rgård, Prästost
G r e v é ed l ems p r i s

Fläskfilé

m

dansk fär sk

m a x 2 pa ke t/ hush ål l

59

,90 /kg

Högrev S c a n
sven skt kött

/kg
0
0
,
9
7

Arlaost

Chips 300 g
Cheez 250 g
2 st

35,00

Bob 95 cl

29,00

Col a, Ap elsin

Munkar
donuts

12,00

3 st

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

OLW

Saft
2 st

Läsk X-tra
2 st

/kg
0
9
,
9
5

15,00

Lambi

toapapper 8-pack
k
hushålls pa ppe r 4-pac
2 st

45,00

mna!
Välkohälsar
Ove, Birgitta, Tessan, Anna, Sead, Tilda, Hanna

Vi är ombud för ATG, Svenska Spel, Apoteket, Posten, Systembolaget,
Öppet varje dag. RLänstrafiken
ing innan du kombusskort.
mer!
tel. 0157-401 24, 0709-49 05 29

