Hälleforsnäs Allehanda
25 oktober 2010 · Delas ut till alla hushåll i Hälleforsnäs med omnejd · Nr 95 · Årgång 10

Vic, vår engelska ambassadör
Hälleforsnäsbon
Vic
Thompson har tagit fram
ett nytt Hälleforsnäsvykort, dock med gamla
motiv och texten ”Hälleforsnäs — Flen @ its best”.

— Jag kommer från en
storstad från början men jag
gillar verkligen lilla Hälleforsnäs. Jag vill vara solidarisk mot den by jag bor i,
säger han.
Vic Thompson är född och
uppvuxen i London men
har blivit något av en lokalpartiot för sin hemort Hälleforsnäs. Sedan tolv år
tillbaka har han haft en hemsida för Hälleforsnäs, där
han har presenterat butikerna, företagarna, föreningarna och bland annat

rockbanden som funnits i
Hälleforsnäs.
Hemsidan halleforsnas.nu
var från början skriven både
på svenska och engelska,
men är numera bara engelskspråkig. Sidan har också
fått en systersida, 64030.se.

Många gamla kort

Utseendet och innehållet påVics hemsidor har varierat
en hel del under åren. Alla
länkarna fungerar inte än,
sidorna håller på att konstrueras om och Vic har inte
hunnit klart med alla sidor
än. Men redan nu finns det
en hel del roligt på sajterna,
bland annat bilder som Vic
själv har tagit och mängder
med gamla vykort med

Hemsida. I tolv år har Vic Thompson skött en hemsida om Hälleforsnäs. Numera har de blivit två. Den första sidan halleforsnas.nu
har under åren fått sällskap med varianten 64030.se. Båda hemsidorna är numera skrivna enbart på engelska.

olika Hälleforsnäsmotiv.
— Engelska är ett språk
som jag behärskar till
hundra procent. Jag har inga
problem att prata svenska
men jag har svårare med
den svenska grammatiken.
Därför har jag valt att skriva
allt enbart på engelska.

Datorer och språk

Vic har varit bosatt i Sverige
sedan 1979, bor i Hälleforsnäs med frun Maria och har
två vuxna barn och två barnbarn. Han har haft många
olika jobb under åren men
jobbar helst med datorer
eller översättningar, med
engelska som huvudspråk.
De senaste fem åren har
han jobbat med datasupport
på ett stort IT-företag och på
grund av sitt jobb bor han
stora delar av tiden i Jönköping, som har blivit något av
ett andra hem för honom.
— Jag arbetade först i England på tekniksupport åt en
av Sveriges största datorleverantörer. Jag svarade på
samtal på de norska och
svenska linjen, men vid
behov även på finska och
danska. Denna tjänst var
först i Nottingham, England,
men flyttades till Jönköping
för tre år sedan.
JARMO HAAPAMÄKI

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

Gillar Hällefor snäs. Vic Thompson är född och
uppvuxen i London men trivs i den lilla och pittoreska Hälleforsnäs. Han har blivit tillgiven sin
hemort och gör gärna reklam för Hälleforsnäs
via sina hemsidor, som riktar sig till engelskpråkiga Internetbesökare.

Nygammalt vykor t . Hälleforsnäs är det bästa
som Flens kommun har att erbjuda. Det menar
Vic Thompson, som är lite nostalgisk med sitt
vykort, med Disponentvillan (Stora huset) och
en gammal teckning med Bruket som motiv.
Kortet finns att köpa via Vic Thompsons hemsida eller från honom personligen.

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.

Kortfattat

Sofia Räisänen blev
13:e bäst i världen

I augustinumret av Hälleforsnäs Alehanda berättade
vi om Sofia Räisänen och
hennes resa till streetdanceVM i Tyskland vid slutet av
september. Hon lyckades
komma på en hedersvärd
13:e plats.

Sofia Rönnqvist blev
näst bäst på att baka

En nyhet som vi av någon
anledning missat att berätta
tidigare gäller tidningens
ansvariga utgivare Sofia
Rönnqvist. Hon kom på andraplats på den årliga rabarberpajtävlingen i Yxtaholm den 30 maj. Tävlingen
anordnas varje år som en
del av den Sörmländsk rabarberfestivalen.
— Jag blev sannerligen
överraskad. Jag trodde jag
hade misslyckats med
pajen, den stod för länge i
ugnen. Men domarna
tyckte visst om att den blev
lite knaprig, kommenterade
Sofia sin andraplats.

Glädjeyra. Sofia blev synnerligen
överraskad när hon utdelades
andrapriset i rabarberpajtävlingen På Yxtaholm i våras.
Christoffer Florén överräckte rabarberplantan och diplomen till
den glada pajbakaren.
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Ragnar Boman vill
lämna stiftelsen

Stiftelsen
Hälleforsnäs
Bruksfastigheter letar efter
en ny ordförande. Ragnar
Boman vill gå i pension och
ge ordförandeklubban till
någon annan.

Arbetet (cirka halvtid) har varit
ideellt, det vill säga Ragnar har
inte fått ett öre för sitt arbete för
stiftelsen.
— Nästa år blir jag 65. Jag har
hållit på med det här sedan
1997. Jag har jobbat så länge så
jag vill gå i pension, säger Ragnar Boman.
Han har dock inga planer på
att lämna stiftelsen i sticket.
— Jag känner ansvar för stiftelsen och hoppar inte av innan
det finns en bra ersättare.
Någon sådan har vi ännu inte
hittat.

Hårt arbete

Det har varit stundom ett
ganska hopplöst företag att försöka få det gamla Bruket att
leva vidare. Lokalerna som stiftelsen har förvaltat är gamla
och i stort behov av renovering.
Fastigheten var anpassad för
ett stort järnbruk med olika
ihopbyggda avdelningar. Ett
liknande storföretag skulle
knappast bli intresserad av att
ta över de nedgångna lokalerna
i Hälleforsnäs.
För att bli attraktivare för
mindre företag skapades det
fler fria ytor och ingångar på
bruksområdet. I samband med

saneringen av tjärtippen revs
delar av Brukets fastigher och
på det sättet skapades ytor som
i dag används som parkeringsplatser och ingång till Lager
157 och Serholt Outlet.

Bruket har potential

— Jag tror att framtiden ser
bra ut för Hälleforsnäs. Bruket
har en stor potential. Man
måste dock ha is i magen och
inte hoppa på det första bästa
projektet som erbjuds. Det tog
oss tio år för oss att få hit Lager
157.
Att det har gått så trögt efter
etableringen av Lager 157 och
Serholt beror enligt Boman på
lågkonjukturen.
— Lager 157 öppnade sin
butik här för drygt två år
sedan. Då fanns det ett tjugotal
företag som var intresserade av
att öppna en butik på Bruket.
Men sedan kom finanskrisen.
— Både vi i stiftelsen, Lager
157 och Flens kommun har jobbar hårt för att få flera butiker
till området.

Plåtskjulet är till salu

Delar av fastigheterna på
bruksområdet är i akut behov
av renovering. Bland annat
skulle gjuteriets tak behöva
bytas.
Plåtskjulet vid gamla torget,
som skadades svårt vid en
brand i början av maj, ska enligt Boman rivas. Men först vill
stiftelsen hitta en köpare till

Villa stiga åt sidan. Ragnar Boman
börja nå pensionsåldern och vill att
någon yngre tar över ledningen av
Stiftelsen Hälleforsnäs Bruksfastigheter. ”Det är viktigt att bevara karaktären i bruksområdet och i de
gamla byggnaderna. Men det är dyrt
att renovera och det gäller att hitta
en användning för byggnaderna så
att reparationerna bär sig.”
stommen, som är i bra skick
och går att återanvända.
— Vi vill inte börja renovera
något innan vi vet vilka hyresgäster vi får. Renoveringen får
ske efter behov.
Ragnar, som bor i den gamla
disponentvillan intill bruksområdet, är inte säker på om han
kommer att bo kvar i Hälleforsnäs efter pensioneringen.
— Jag bor ensam i ett stort
hus. Jag kommer inte att kunna
bo där för evigt.
JARMO HAAPAMÄKI

Konstigt
på Bruket

Det var nog inte många
som anade för 13 år sedan, när Stiftelsen Hälleforsnäs Bruksfastigheter
tog över de slitna fabrikslokalerna, att de en dag
skulle inrymma ett konstgalleri, som har öppet
varje dag, året runt!

Sittplats Hällefor snäs. Månadens utställare på konstgalleriet vis turistinformationen på Bruket är Tom Rafstedt, en formgivare som har börjat att
smycka gamla bord och stolar. Utställningen heter ”Ståplats — Sittplats”
och pågår till den 28 november.

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

Lediga lägenheter, Bostadsrätt
BRF Rördelen 3, Nygatan 6, Hälleforsnäs
1 st. 2 r.o.k. 57 m 2 , månadsavgift 2 180;Pris: 5 000,- eller bud
Lägenheten säljes i befintligt skick.
Renoveringsbehov.
För information ring 0157-408 68
efter kl 16. Inger.
Endast seriösa svar önskas.

Kransar. Lovisa Klemettinen tycker om att skapa vackra saker med sina händer. Just nu är det säsong för kransar till Allhelgonahelgen och Julen.

Lovisa ska bli florist
Lovisa Klemettinen är bara 17
år men har redan öppnat sin
första butik. I Hälsokällarens
gamla lokaler tillverkar och
säljer hon kransar.

Det står ingen stor skylt utanför
och butiken har begränsade öppettider. Lovisas bod är öppen
tre dagar i veckan och bara
under ett par månader under
hösten. Sedan stängs den.
— Jag håller på at utbilda mig
till florist. Jag öppnade butiken
först och främst för jag tycker
det här är så roligt. Och det är ju
bra om jag kan tjäna lite pengar,
säger Lovisa.
— Min mamma har haft denna
lokal tidigare. Det var hon som
föreslog att jag skulle prata med
hyresvärden om jag skulle
kunna hyra den bliigt under ett
par månader. Och det fick jag!

Jobbar varje dag

Lovisa pluggar två dagar i
veckan på gymnasiet i Flen tillsammans med andra lärlingar i
olika brancher. Hon jobbar som
lärling tre dagar i veckan på Ekholmens handelsträdgård i
Vingåker. De dagarna hon inte
jobbar i Vingåker har hennes

butik i Hälleforsnäs öppet.
Hon jobbar till sex på kvällarna i Vingåker och kan inte ha
öppet då. Lovisas butik har
öppet två timmar på måndagoch tisdagkvällarna och tre timmar på lördagförmiddagen.
Hon hyr källarlokalen åtminstone fram till slutet av november.

Tycker om att skapa

Lovisa berättar att hon började
göra kransar i julas. Hon gjorde
några julkransar för släktingar
och bekanta.
— Det var så roligt att jag beslöt att fortsätta med det. Det är
en rolig grej att testa på under
ett par månader.
Att Lovisa vill bli florist, det är
hon säker på.
— Jag har alltid tyckt om
blommor. Jag vill jobba med
mina händer och skapa fina
saker. Jag vet inte än om jag ska
bli egenföretagare. Men det
skulle vara roligt att kunna ha
en egen blomsterbutik hemma i
Hälleforsnäs. Jag tror nog att
kundunderlaget skulle behöva
bli lite större innan det skulle
kunna vara möjligt.

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

Uthyrning av ljUdanläggningar
till stora och små evenemang
jarmo haaPamäKi
torsBovägen 7, hälleForsnäs
tel. 0157-401 24, 0709-49 05 29

JARMO HAAPAMÄKI
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Carina fick sin doktorshatt
Spahylococci and enterococci, Studies on activity of
antimicrobial agents and detection of genes involved in
biofilm formation — Med
denna avhandling har Carina
Claesson avlagt sin Medicine
Doktorsexamen vid Hälsouniversitetet i Linköping.

Carina, född Persson och uppvuxen i Hälleforsnäs, har de
sista 20 åren bott o verkat i
Östergötland. Hon är mikrobiolog på laboratoriet för klinisk
mikrobiologi på Universitetssjukhuset i Linköping och ansvarar
för
laboratoriets
bakterieodlingar.

Mikrobiologi

Intresset för denna typ av
mikrobiologi väcktes när hon
studerade i Göteborg och blev
varse att bakterier bildar biofilmer på ytor i reningsverk, på
båtskrov och på stenar i havet.
I Linköping kom hon sedan i
kontakt med ett forskningsteam
som gjorde hennes studier i
sjukhusmiljöer möjliga att genomföra.
Resistenta bakterier som bär
på en viss typ av gener kan orsaka svårbehandlad sjukhussjuka, det visar denna färska
doktorsavhandling.

Sjukhussjuka

Carina har studerat förekomsten av gula stafylokocker och så
kallade koagulas negativ stafylocker (KNS) i olika sjukhusmiljöer i Norden.

Carina har dessutom undersökt förekomsten av tre gener
som är kopplade till en typ av
stafylokocker som orsakar sjukhussjukan. Med hjälp av dessa
gener kan bakterierna sätta sig
fast på ytor, där de de klumpar
ihop sig och bildar biofilm på
inopererade material som proteser och pacemaker. Det är infektionshärdar som är svåra att
råda bot på.

Svårbehandlat

Carina Claesson påpekar att
1—5 % av de patienter som opererar in knä- och höftledsproteser, drabbas av infektioner som
kan betecknas som sjukhussjukan. För dem som råkar ut för
en biofilmsinfektion finns det
idag få antibiotika att ta till.
— Därför handlar det om att
hitta nya antibiotika, men även
att försöka utveckla nya material till proteser som bakterierna
inte fäster på, för att förhindra
att sådana infektioner uppstår,
säger hon.
— Vi måste också lära oss mer
om hur bakterierna bildar biofilm så att vi i framtiden kan
hitta en metod som hindrar bakterierna från att bilda biofilmsinfektioner.
Fotnot: Medicine doktor (förkortas
med.dr. eller MD) är i Sverige en
titel för den som disputerat inom
medicinsk vetenskap.

Fick doktor shatt. Carina Cleasson, dotter till Siv och Stig Persson i
Hälleforsnäs, avlade sin doktorsexamen vid Hälsouniversitetet i Linköping..

SP GRÄV AB
HÄLLEFORSNÄS

Schacktar
Spränger • Transporterar
Försäljning av jord

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

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

Telefon: 0157-400 60

Hälleforsnäs på Facebook
Väldigt många Internetanvändare har bekantat sig
med Facebook.

Facebook är en nätgemenskap
som lockar miljoner av användare runtom i världen. Man
kan skicka bilder, länkar och
meddelanden till andra Facebookanvändare som man har
blivit vän med.
Facebook består av tusentals
intressegrupper och vem som
helst kan skapa en egen grupp.
Grupper skapas under olika
kategorier, exempelvis geografi, utbildning och musik.
Under kategorin ”För skojs
skull” hittar man bland annat
gruppen ”Vi som vill att Hälleforsnäs ska bli Sveriges huvudstad”.

Heda Värdshus

Orten Hälleforsnäs har åtminstone två gruppen på Facebook, en under kategorin
geografi och en under kategorin Underhållning och kultur.
Den ena av grupperna har i
skrivande stund lockat till sig
185 medlemmar. ”Vi som varit
fulla på Heda” är också en populär grupp med över hundra
medlemmar.
Vem som helst kan skapa nya
grupper på Facebook. Det tog
bara några minuter att skapa
en egen grupp för tidningen

Hälleforsnäs Allehanda.
En av de populäraste Hälleforsnäsrelaterade grupperna är
”Säljes/köpes/bytes i Flensområdet” med över 400 medlemmar. Barncyklar, sängar,
kylskåp och till och med hundmat byter (forhoppningsvis)
ägare via gruppen.

Bortskänkes

En motsvarande plats på nätet
för de Hälleforsnäsbor som inte
vill ta betalt för sina prylar är
Facebookgruppen med det
långa namnet ”Bortskänkes/Bytes/Ges/Mottages/Doneras/Hälleforsnäs
med
omnejd”.
Det finns grupper för Bruksskolan, Torsboskolan, Filmbytarklubben
Hälleforsnäs,
Kolhusteatern, Lager 157 och
exempelvis Lasses Gräv. Ni
som är Facebook-användare
hittar alla dessa grupper
genom att använda den inbyggda sökfunktionen. Sök på
”Hälleforsnäs” så får ni en hel
del att välja emellan.
Det sägs många saker om Facebook. Den har många anhängare men även ovänner.
Facebook är en bättre nyhetskälla än BBC, påstår någon. Det
är en lekstuga för vuxna, medger många. Många tycker även
att Facebook är en drog som
man kan bli beroende av.

Köp och sälj. En av de populäraste Hälleforsnäsrelaterade grupperna på
facebook är ”Säljes/köpes/bytes i Flensområdet” med 412 medlemmar.
Facebook är ett så kallat socialt nätverk med hundratals miljoner användare i hela världen. Det kostar ingenting att använda tjänsten, som kan
hittas på adressen facebook.se.

Musikinspelningar, digital inspelningsstudio

Ja rmo Ha apa mäki
jarmo@halleforsnas.se
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Det är klart din
förening ska synas!

Föreningarna kan skicka in
uppgifter om sina evenemang och 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

Köpes

Äldre Vespa köpes.
Allt av intresse,
även renoveringsobjekt.
Johan 070-55 69 058

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
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.
Årets sista nummer ges ut
måndagen den 29 november 2010.
Det kommer inte ut någon Hälleforsnäs Allehanda i december.
Allt material för publicering i
nästa nummer av Allehanda
ska ha kommit in allra senast
måndagen den 22 november 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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bestämmer hur mycket och
vilken information vi publicerar. En betald annons är
en annan sak, där får ni
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 årets

sista Hälleforsnäs Allehanda är måndagen den 22
november. Tidningen kommer ut en vecka senare,
måndagen den 29 november.
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-november 2010

Mellösa kyrka

Jaktmässa sön 31/10 kl 11.
Soppa i Församlingshemmet

Kyrkorna i Mellösa och Hälleforsnäs hålls öppna lör 6/11
kl 12—17. Fika serveras i kyrkorna.

Minnesgudstjänst lör 6/11 kl
18. Kyrko- och Ungdomskör,
Cecilia Bingmark, tvärflöjt.
Taizémässa sön 21/11 kl 18.
Emma Karlsson, flöjt

Familjemässa sön 28/11 kl 11.
Pytte-, Barn-, Ungdom- och
Kyrkokör medverkar.
Öppen verksamhet i Församlingshemmet, Mellösa
Klapp och Klang
fredagar kl 9—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 1/10 kl 15
Kaffestund på Gjutaren
tis 2/11, 16/11 och 30/11 kl 14
Syföreningsauktion i Kyrkans
hus Hälleforsnäs lör 20/11 kl 14

Övrigt

Höstmarknad Hälleforsnäs
Folkets hus lör 30/10 kl 10—
14. Marknad med hantverksknallar, försäljning av kaffe,
mackor och korv. Andelsförsäljning av Folketshusföreningen. Biblioteket, Bruksvävarna och Snickericirkeln
har öppet hus. Göran Axelsson
sjunger och spelar dragspel.

Föreningsnytt
OK Tjärnen

Fredagen den 8 oktober avgjordes den 66:e upplagan av Ärtsoppsloppet. Tävlingen var
också föreningens klubbmästerskap i nattorientering.
Start och mål var förlagt till
norr om Granhedsvägen vid
vägen upp till Mastorp.
De tre främsta placeringarna
I samband med höstmarknaden har Gjuterimuseet, Konstgalleriet och Turistbyrån öppet
på Bruket farm till kl 16.

Julmarknad Mellösagården lör
27/11 kl 13—16
Försäljning av hantverk m.m.
Kaffeservering och fiskedamm.
Pytte- Barn- och Ungdomskören framträder kl 15.

Eleverna på Bruksskolas 5B
kommer att sälja dricka, godis,
chips och popcorn vid insläppet före varje varje biovisning
på Hälleforsnäs Folkets hus
under hela vintersäsongen. Barnen samlar på detta sätt pengar
till en kommande klassresa.
Vid tidningens pressläggning
var det ännu inte klart vilka filmer som ska visas under november månad.

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

Hälleforsnäs kyrka

Temamässa ons 27/10 kl 18
Livets pärlor, Pytte- och Barnkör
Taizémässa sön 7/11 kl 18
Emma Karllson, flöjt

Högmässa sön 14/11 kl 11
Allträff i Kyrkans hus Hälleforsnästor 18/11 kl 13.30 tillsammans med Andreas- och
Pingstkyrkan

Adventsgudstjänst i Hälleforsnäs kyrka sön 28/11 kl 18
Pytte-, Barn-, Ungdoms- och
Kyrkokör, Håkan Lander,
trumpet

Masisloppet. Den 12 oktober tog sig barnen från daghemmet Masmästargården ut till Edströmsvallen för att springa och leka vid det traditionella
Masisloppet. Varje barn fick medalj och diplom för ett väl genomfört lopp.

Utforming av hemsidor och trycksaker, fotouppdrag

Ja rm o H aa pam äk i

jarmo@halleforsnas.se 0157-401 24

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

blev följande: 1) Jan Jonsson, 2)
Ingemar Gustafsson, 3) Jouko
Pajulampi.
Efter tävlingen samlades de
tävlande, åskådare och funktionärer kring ärtsoppan med
tillhörande tilltugg.
Som vanligt var det en
mycket trevlig tävling med
tillhörande efterfest i klubblokalen.
Nästa arrangemang för föreningen är årsavslutningen

söndagen den 14 november kl
15 i klubblokalen.
Mer information om föreningen finns på vår hemsida
www.idrottonline.se/flen/
oktjarnen-orientering.
KJELL CARLSSON
OK TJÄRNEN

Hälleforsnäs
Samarbetskommitté

Hälleforsnäs samarbetskom-

Bruksgrabbar i Dalom
Gunnar Lindberg, före detta
Hälleforsnäsbo men numera
bosatt i Siljansnäs, skickade
en kort text och en bild för
publicering i Hälleforsnäs
Allehanda. Här följer Gunnars text.

Jag heter Gunnar Lindberg och
är född i Luvan i Hälleforsnäs
1927. Min pappa var gjutaren
Axel Th. Lindberg. Min mamma
var Elsa Lindberg, född Moraeus. Pappa avled 1929 och
mamma 1937.
Mina syskon hette Karl-Axel,
Olle, Sten, Else och Åke. Min
syster var gift med Rune ”Parren” Pettersson. Jag och mina
bröder jobbade i kärnmakeriet.
Jag flyttade till Stockholm på
våren 1946. Året innan hade
min gode vän och skolkamrat,
Lennart Wärmell, flyttat till
Stockholm och börjat som elev
på NK:s sidenavdelning. Lennart började spela dragspel
redan i Hälleforsnäs. I Stockholm blev han elev hos den då

välkände och skicklige dragspelaren Andrew Walter. Lennart
slutade på NK 1950 och blev
musiker på heltid. Han har gjort
mängder av grammofoninspelningar och har varit i radio och i
TV, bland annat med Accordion
Club i Stockholm. Där var han
ordförande och orkesterledare i
många år.
Jag anser att Lennart Wärmell
är kvalificerad till gruppen
”Kända Hälleforsnäsare”. Lennart har i alla sammanhang talat
om att han är född och uppväxt
i Hälleforsnäs och har alltid hållit sig á jour med vad som händer
samhället
och
dess
innevånare. Kan Allehanda se
till att Lennart kommer med i
den illustra personkretsen?
Själv blev jag så småningom
anställd i Kriminalvården och
bosatte mig i Skåne.
Nu bor Lennart med sin
hustru Liz i Mora och jag bor i
Siljansnäs med min hustru
Gunnbritt. Vi bor således endast
några mil ifrån varandra.

mitté, H-SAK, beslutade
under veckan att bilda en arbetsgrupp för att samordna
alla de gamla och nya önskemål som finns angående Hälleforsnäs i olika frågor.
Har du förslag eller önskemål om något som du tycker
behövs göras eller förbättras
här på orten så är du välkommen att kontakta H-SAK:s
ordförande Krister Nilsson på
e-post jean.krister@telia.com

eller via telefon på 404 10.

KARL-ERIK LIND

H-SAK

Mellösa Lion

Vid Mellösa Lions månadsmöte 6/10 beslutades att
skänka 2 000 kr till Världens
Barn.
BIRGER MELLSTRÖM

MELLÖSA LION

Bruksgrabbar i Siljansnäs. Hälleforsnässönerna Gunnar Lindberg och Lennart
Wärmell med sitt dragspel.
Nu i oktober hade PRO Siljansnäs en trivselträff i Björkbackens servicehus. Lennart
berättade om sitt musikerliv
och spelade och sjöng. Jag intervjuade honom och vi berättade om vår uppväxt, skolgång
och arbeten i Hälleforsnäs. Vi
berättade bland annat att vi
som 15-åringar tillsammans

med Tage ”Bagarn” Pettersson
vid midsommartid 1942 cyklade till Säter, Leksand, Mora
och Orsa.
Programmet blev mycket
uppskattat. Både Dala-Demokraten och Falu-Kuriren refererade träffen både i text och
bilder.
GUNNAR LINDBERG
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Konsum Hälleforsnäs tel. 0157 - 400 09
Öppet vardagar 9-20 lör 9-18 sön 10-18

Fläskfilé
dansk

max 3/hushåll

g
k
/
0
9
,
59

Priserna gäller vecka 43
25/10 — 31/10

Löfbergs Lila kaffe
2 för

Entrecote i bit
,00 /kg

139

Lingongrova
Guldkorn
P ågens br öd
2 för

25,00

Papparkakor
burk
250 g

9,95

en sund affär

Bananer

55,00

Marabou

dybbla st ycksaker

3 för

/kg
0
9
,
3
1

Juice

C o o p 1 l i t er

2 för

20,00

18,00

Tingsryds öl 3,5%
6-pack

Å lde rs gr ä ns 18 å r

39,90
exk l. p an t

Vi är ombud för ATG, Svenska Spel, Apoteket, Posten, Systembolaget,
Öppet varje dag. RLänstrafiken
ing innan du kombusskort.
mer!

Välkomna!

tel. 0157-401 24, 0709-49 05 29

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

