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För fyra år sedan stängdes
barnavårdcentralen i Hälleforsnäs med motiveringen att
det föddes för få barn i Hälleforsnäs. I dag har Landstinget
konkurrens med privata
vårdenheter. Det ger patienterna bättre service.

I oktober öppnades återigen distriktssköterskemottagningen i
Bettna efter att ha varit stängt i
ett år och nu har Hälleforsnäsborna fått tillbaka sin barnavårdscentral.
— Det är klart att den ökande
konkurrensen spelar roll. Vi
måste möta våra kunder på ett
annat sätt och lyssna mera på
vad folk vill ha, säger Elinor Garälv, en av två distriktsköterskorna på BVC i Hälleforsnäs.
— De finns ganska många
barn i Hälleforsnäs och det är ju
lättare för föräldrarna att ta sina
barn till BVC på den egna orten
är att behöva åka till Flen. Vi har
ju ganska stora lokaler här i Hälleforsnäs som inte utnyttjas till
fullo. Det är lika bra att lokalerna används, säger hon.

Hon berättar åven att Migrationsverket i dag hyr ganska
många lägenheter i Hälleforsnäs
och många av flyktingsfamiljerna har barn och många av
dem har svårt att ta sig till Flen.

Hölls stängd i fyra år

Barnavårdscentralen i Hälleforsnäs stängdes 2006 med motiveringen att det föds för få
barn i Hälleforsnäs. Det föddes i
snitt 20 barn per år i området,
det skulle krävts 25 barn per år
”för att man skulle upprätthålla
kompetensen” sades det.
Nu har man alltså ångrat sig
och återigen öppnat BVC i Hälleforsnäs.
Lokalerna där även distrikstsköterskan har sin mottagning
tre eftermiddagar i veckan, är
desamma som tidigare och
barnavårdcentralens personal
jobbar i Hälleforsnäs en halv
dag i veckan. Övrig tid arbetar
de i Flen så det kostade egentligen inte något extra att flytta
verksamheten närmare kunderna.
I Flen träffar de ju fler barn så
de behöver nog inte vara oroliga
för att de inte skulle upprätthålla kompetensen.

Sparade ingenting

Vägning. Elinor Garälv kontrollerar
vikten på tvååriga Amanda. Det görs
regelbunda kontroller på små barn
för att se om de växer som de ska.
Amandas mamma Sofia Rönnqvist
håller i handen.

— Jag förstår egentligen inte
varför man stängde barnavårdscentralen här över huvud taget.
Lokalerna kostar ju pengar
ändå, oavsett om man använder
man dem eller inte, säger Garälv.
— Det är väldigt lite investeringar som behövs. Vi skulle behöva ett nytt undersökningsbord och kanske fräscha
upp inventarierna lite, för barnens skull. Men det är allt.
Elinor Garälv berättar att än så
länge måste barnen som ska undersökas av läkare ta sig till
Flen, men om det finns tillräck-

E n nöjd kund. Lilla Hilda var på strålande
humör när hon besökte ortens egna barnavårdcentral. Till vänster distriktsköterskan
Cecilia Örtegren-Jonsson.
ligt många barn som ska undersökas kan även läkaren ta sig till
Hälleforsnäs.
Efter att man släppte loss konkurrensen i primärvården ligger
det i varje vårdenhets intresse
att patienten är nöjd med servicen som ges. Fördelningen på
de tillgängliga medlen bygger
på antalet listade patienter. Ju
färre patienter, desto mindre
pengar man får från Landstinget.

Tre vårdcentraler i Flen

I Flens kommun finns för närvarande tre vårdcentraler, en i
Malmköping och två på centralorten. Den gamla vårdcentralen

Ett nytt ställe . Det gällde att
vara på sin vakt när Hilda,
7,5 månader, skulle vägas
och mätas. Alla nya ställen
måste ju undersökas noga.
”Det är ju jättebra att
slippa åka till Flen med
barnen. Det är skönt att ha
BVC på den egna orten”,
tyckte Sara Larsson, Hildas
mamma. På bilden även
distriktsköterskan Cecilia
Örtegren-Jonsson och
Hildas åttaåriga storasyster
Johanna.

på Orrögatan heter numera
Vårdcentralen Flen och har genomgått stora förändringar.
Bland annat har sjukgymnasten
flyttats inom byggnaden och
BVC tagit över dess gamla lokaler.
En ny privat vårdenhet, Vårdcentralen Centrum, öppnades i
våras mitt i det centrala Flen och
konkurrerar om patienterna
med Landsstinget. Den nya
vårdcentralen flyttade in i Polisens gamla lokaler i Violencentrum. Även den har en barnavårdcentral.
TEXT OCH FOTO:
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Södertälje svampklubb fyndade på Sagostigen
Den välkände svampexperten Klas Jaederfeldt ledde en
svampexpedition vid Sagostigen utanför Hälleforsnäs för några veckor sedan.
Sällskapet ville se några sällsynta svampar.
Målet för utflykten denna höstdag var naturreservatet Rosmossen och etapp 22:2 på
Sörmlandsleden.
Klas Jaederfeldt, som ledde
svamputflykten,
är
känd
svampexpert och bland annat
författare till böckerna ”Tickboken” och ”Svamboken”. Drygt
20 medlemmar i Södertälje
svampklubb hade slutit upp för
en dag i den vackra naturen vid
Sagostigen.
Besöket inleddes på Sagostigen där Itte Weidman bjöd på
fika med nybakade bullar och
lite information om upplevelseparkens verksamhet.
Därefter tog sig sällskapet till
den närliggande Sörmlandsleden genom naturreservatet Rosmossen, där medlemmarna

En sällsynt svamp. Ett av fynden
under svampexpeditionen: en Gul
kamskivling (Amantia flavescens).

spred ut sig över skogen för att
leta svamp.
Många var på jakt efter matsvamp och min hund Sigge fick
verkligen chansen att visa framtassarna som den duktiga
svamphund han är.

Svampexperter

Men min hund var ju inte den
enda ”svampexperten” i sällskapet. Klas Jaederfeldt har
bland annat arbetat som svampexpert på Naturhistoriska riksmuseet. Hans von Eichwald och
Ove Unander är också namnkunniga svampexperter, den
sistnämnde är ordförande i Södertälje svampklubb.
De tre var helt inriktade på de
ovanliga svampar som man
visste förekommer i naturreservatet.
Självklart fanns ju en önskan
om att hitta något nytt fynd
också, och visst blev det ett nytt
fynd, till och med flera.

Fynd efter fynd

På Sagostigen fann Ove Unander den sällsynta Gula kamskivlingen.
Dessutom fann sällskapet den
relativt sällsynta Bruna aspsoppen, även den på Sagostigen.
Förutom dessa så fann de även
Smal svampklubba. Klas Jaederfeldt berättade att han inte
hade sett så många på samma
ställe tidigare.
Många andra fynd gjordes
under dagen: i Sörmland sällsynt Gulriska,
Svart taggsvamp, Kruskantarell, Rökriska,
Gelétaggsvamp.

Svampexper ter. Från vänster: svampexperten Klas Jaederfeldt, svampexperten Hans von Eichwald, svampexperten Ove Unander. Närmast kameran
svampexperten Sigge Svamphund.
De som letade matsvamp hade
stor framgång.
En av deltagarna var glad för
hon lyckades fylla en stor korg
med Svart trumpetsvamp,
något som hon nästan aldrig
hittar.
Svamptillgången på denna
höstdag var så stor att alla deltagare hade överfulla korgar
med sej ut från skogen. De hittade Trattkantareller och Svart
trumpetsvamp i osannolika
mängder, en hel del kantareller,
taggsvampar och soppar.
Vår vackra natur visade sig
verkligen från sin bästa sida
denna dag.

Nöjda och belåtna

Deltagarna var så nöjda med sin
dag här och talade varmt om
den vackra skogen, all svamp
och gästfriheten på Sagostigen.

Det är inte osannolikt att de
återkommer nästa höst och då
blir det en ny skog att inventera.
TEXT OCH FOTO:

HELENA ANDERSSON

Giftigt. Klas Jaederfeldt hittade Brun
hattmurkla (Gyromitra infula), även
kallad biskopsmössa. Innehåller giftet gyromitrin och bör ej ätas.

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

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

Skolkamrater. Stående från vänster: Kjell Posse (f.d. Ohlsson), Andreas Hendning, Thord Jansson, John Åke Jansson, Göran Alm, Kjell Carlsson, Sigvard
Johansson. Sittande från vänster: Christina Bylund, Gunnel Andersson, Birgitta
Jarås Berns, Anna-Lena Sjöberg Undén, Lena Hendning. Leif Arlebäck var också
med på träffen men han hade redan hunnit åka hem när bilden togs.

Uppföljning av en
klassträff
Vid klassträffen i maj 2009,
för elever i 6:e och 8:e klass i
Bruksskolan med utgångsår
1958 för 8:e klassarna inbjöd
Sigvard Johansson de närvarande till sitt Gästgiveri Stufvenäs cirka tre mil söder om
Kalmar.

Fredagen den 10 september
styrde tolv elever (från Gävle i
norr till Kungsbacka i söder och
några med respektive) färden
till Stufvenäs för att gästa Sigvard på hans gästgiveri.

Den sista kastelanen

På lördagen hade Sigvard ordnat utflykter. Först gick resan
till Borgholms Slottsruin på
Öland. Där den sista kastelanen
i Sverige, Jim Rudolfsson, visade runt och berättade ruinens
histora på ett mycket fängslande sätt.
Det som man uppfattar som
död ruin är i dag en levande
byggnad. Jim Rudolfsson
nämnde bland annat att delar
av ruinen är uthyrd till bröllopmiddagar och andra tillställningar för ett år framåt.

Småländsk björktupp

Efter lunch på Drottning Victorias Vilohem gick färden åter
till Stufvenäs för att sedan fort-

sätta in till hantverkare i Slöjdriket. Besök gjordes hos bröderna Arvidsson, som täljer
fram den berömda Torsåstuppen ur ett enda björkstycke. Vi
besökare fick uppvisning i gammal fin småländsk hemslöjd
som nått världsrykte.

Vinprovning

Kvällen avslutades med vinprovning i Stufvenäs vinkällare.
Ett flertal kvalitetsviner provades ur den välfyllda vinkällaren. Allt under ledning av
sakkunnig person som bland
annat ansvarar för inköpen av
kvalitetsvinerna.
På söndagen gick färden
hemåt efter en underbar helg på
Stufvenäs med omgivningar.
Fint väder, god mat, härlig
miljö och en mycket trevlig
samvaro kännetecknade vår
träff hos klasskamraten Sigvard
Johanson på hans gästgiveri.
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• 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

Sågs igen på marknaden

Den som hållit "i tråderna" för
resan till Stufvenäs, Thord Jansson, hade även kallat till improviserad träff på Hälleforsnäs
marknad för oss gamla klasskamrater. 17 klasskamrater och
några med respektive mötte
upp för en stunds samvaro.
KJELL CARLSSON
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Bilen som blev en båt...
Thore Gustafsson berättar
om sina ungdomsminnen i
Hälleforsnäs i början av 1950talet.

Det är sen höst och min kamrat
och jag sitter på en höskulle och
diskuterar hur vi skall kunna
bygga var sin trampbil till
våren.
Ute regnar det, men i en hölada är det torrt och varmt.
Ibland cyklar någon förbi ladan
med hög fart för att undkomma
regnet. De kan inte se oss och är
ovetande om vår existens.
Vi har i Hobbyförlagets katalog sett en bild och beskrivning
på en cykelbil, och att man kan
skicka efter ritningar till ett
självbygge.
Vi ser framför oss den strömlinjeformade tvåsitsiga bilen,
och vi fantiserar vilt hur vi skall
kunna göra utflykter och skaffa
tjejer. Vi sitter kvar på höskullen
så länge det regnar och först när
det mörknar går vi därifrån.

Välplanerat bygge

Båda har vi börjat arbeta på
”Bruket” och har lite inkomster
som skall möjliggöra bygget. Vi
skickar efter ritningen och när
den kommer studeras den noga
och vi börjar planera för köp av
material.
Under hela vintern pratar vi
om hur vi skall ha det på byggarbetsplatsen och var den skall
ligga. På något vis är själva planeringen det roligaste och vi
lägger ner mycket tid på att diskutera.
Långt innan snön har smält
skottar vi bort den på en stor
fyrkant för att tjälen skall gå ur
fortare.
Det första vi måste köpa är
plattjärn som skall bli själva
chassit till bilen. Vi beställer det
av ortens järnhandlare och vi
kommer att få vår första faktura
i livet. När plattjärnen kommer
till järnhandeln får vi bära hem
det en sträcka på ca 3 km.
Varefter det våras och tjälen går
ur backen slår vi ner pålar, två
och två, med en tvärgående
ribba som bilarna skall placeras
4

på. Så långt går allting bra, men
nu börjar hindren komma. Vi
måste köpa en handborrmaskin
(en som man vevar för hand)
och vi måste köpa skruv och
mutter för att skruva ihop bandjärnen. Först skall bandjärnen
kapas i rätta längder och vi har
bara en bågfil, så det tar en evinnerlig tid.
Vid nästa lön inköps en handborrmaskin (en stor investering)
samt skruv och mutter och så
sätter vi gång att borra. Alla läsare som någon gång borrat
med en handborrmaskin som
man vevar vet att det tar tid och
att man måste ha tålamod.
Sakta nöter vi genom bandjärnet med borren och efter en
vecka har vi åstadkommit fyra
hål. Svårmodet angriper oss.
Det här kommer inte att gå och
vi gör uppehåll för att tänka igenom situationen.

Ändrade planer

Nu sker omplanering och vi diskuterar om vi kan hitta något
enklare projekt. Entusiasmen är
det inget fel på, och efter några
kvällars överläggningar bestämmer vi att vi skall bygga en
badbåt.
Visserligen har vi också diskuterat att bygga en trampdriven
båt, men vi förstår snart att vi
måste krympa ambitionerna. Vi
har en fin långsträckt sjö med
många vikar och kanaler som vi
kan färdas runt i. Det kommer
att bli mycket lättare att bygga
en badbåt eftersom materialet är
av trä.
Byggställningarna kommer att
passa och i stället för var sin bil
bygger vi nu en gemensam båt.

Bättre flyt

Nu går allt mycket lättare. Vi
köper hem plywood och spåntade bräder, ribbor och galvaniserad spik. En badbåt är en
flatbottnad båt med trubbig köl
i båda ändar. Att arbeta i trä går
mycket fortare och nu har vi
också verktyg som passar.
Först bygger vi en stomme och
sen spikas plywood på den del
som skall utgöra botten. I var-
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Cykelbilen Fantom. Ritningen har sålts i över 100 000 exemplar från 1940talet till i dag. Trots det finns endast ett fåtal färdiga byggen dokumenterade.
Ritningen visade sig vara svårtydd och inga mått var utsatta. Därför byggde
folk cykelbilar efter egna konstruktioner. Eller så byggde de en båt i stället...
dera änden bygger vi sittplats
med ryggstöd, och för botten
gör vi trätrallor så att man kan
vara torrskodd om vatten skulle
läcka in. Sedan tillverkar vi var
sin paddel och sist oljar vi in
botten och sidorna målas gröna.
Vad lyckliga vi är när vi äntligen har vårt projekt färdigt,
även om det har ändrats under
vägen! För att travestera en
känd diktare så är inte målet det
viktigaste, utan vägen dit.
Vi har en liten sjösättningsceremoni innan vi paddlar ut på
vår första provtur. Först läcker
vatten in i båten, men vartefter
båten sväller så tätar den bättre.
Så går sommaren och vi an-

vänder båten flitigt, för att utforska vår sjö som är ganska
igenväxt med flyn, men som har
många vikar och kanaler. Vi besöker många badplatser längs
stränderna för att visa upp oss
och båten. Det finns andra ungdomar som har byggt liknande
båtar, men vi tycker att vår är finast.
Kvar på byggarbetsplatsen
finns ställningen som vi har
byggt badbåten på. Kvar finns
också kapade rostiga bandjärn
med några enstaka borrade hål.
Bandjärnen säljer vi sedermera
till skrothandlaren och borrmaskinen till min kamrats pappa.
© THORE GUSTAVSSON

Vill även Mellösaborna läsa
Hälleforsnäs Allehanda?
Det är en fråga vi inte har
fått något bra svar på. Mellösaborna har fått tidningen
i sina brevlådor sedan april
2008 men reaktionerna har
varit få. Vi vet helt enkelt
inte om Mellösaborna vill
ha tidningen. Vill ni det?

Tidningsbudet som under
lång tid har delat ut tidningen
i centrala Mellösa har nu
tackat för sig och vi behöver
ett nytt frivillig tidningsbud
på orten. Om vi inte hittar
någon eller några frivilliga
Mellösabor ser vi ingen annan
utväg än att sluta dela ut vår
tidning i Mellösa.
Det kanske är så att Hälleforsnäs Allehanda inte känns
som även Mellösabornas egna
tidning. Det skrivs för lite om
det som händer i Mellösa —
och namnet på tidningen är ju
helt fel... Vi vet att Mellösaborna är stolta över sin hemort
och det faktum att tidningen
heter Hälleforsnäs Allehanda
och ingenting annat gör inte
situationen bättre.
I varje fall är Mellösaborna
väldigt dåliga på att informera
oss på tidningen vad som händer i byn. Eller vad de tycker
om tidningen.

Tidningen var önskad

Vi började ge ut tidningen
även i Mellösa eftersom några
Mellösabor önskade detta och
vi stötte på några som var villiga att dela ut tidningen på
orten. Men reaktionerna har
varit få sedan dess. Vi behöver
veta vad ni tycker om vår tidning. Berätta vad som är bra
och vad som är mindre bra.
Ge oss förslag! Skicka in eget
material för publicering.
Berätta även om ni struntar i
om ni får tidningen i era brevlådor eller inte. I så fall är det
bara slöseri med tid och
pengar att bära tidningen hem
till er.
Som ni vet ges tidningen ut
med ideella krafter. Vi som
skriver artiklar gör det på vår
fritid utan någon lön och även
utdelningen av tidningen sker

med ideella krafter. Tryckningen bekostas av de betalda
annonserna.

Tidningen förenar

Vi valde att börja ge ut tidningen även utanför Hälleforsnäs för att annonsörerna,
som är livsviktiga för tidningens existens, skulle få mest valuta för sina pengar. Ju större
upplaga, desto större genomslagskraft har tidningen.
Dessutom har vi valt att
hålla gränserna lite diffusa, i
stället för att bestämt markera
var tidningens utdelningsområde börjar och slutar. Vi har,
enligt vår mening, inte råd att
hålla oss inom begränsade
områden och markera våra
egna revir som förr i tiden. För
att kunna behålla någolunda
hyffsad servicenivå på våra
orter måste vi lära oss att samarbeta med varandra.

E t t s k ä l r ä c ke r : jä m n o c h h ö g k va l i t e t
V ä r m e p e l l e ts f ö r a v h ä m t n i n g e l l e r
h e m l e v er a n s , p a l l v i s e l l e r l ö s a s ä c k a r .

B o o F o r s sj ö E n e r g i t r ä p e l l e t s

Jarmo Haapamäki, Torsbovägen 7,
Hälleforsnäs. Tel. 0157-401 24
Mobil: 0709-49 05 29
e-mail:pellets@halleforsnas.se
h e m s i d a : p el l e t s . ha l l e f o r sn a s . s e

Kommunicera mera

Det behövs ett gemensamt
forum för att kunna kommunicera med varandra och berätta vad som försiggår just nu
och hur man tänker i Hälleforsnäs, Granhed, Mellösa
eller till exempel Bäckåsen.
Det forumet finns redan.
Tidningen som du håller i
handen delas ut på ett vitt
utbrett område i kommunen
och skulle kunna användas
mycket bättre för spridning av
information och åsikter. Håll
inte det inom er om ni har
något att säga!
Hör av er och ge era synpunkter. Skriv brev eller epost, gör ett inlägg på
tidningens facebook-sida eller
skriv i gästboken på tidningens hemsida. Ni får vara anonyma om ni vill, men berätta
gärna var ni bor.
Vi vill gärna höra era åsikter,
oavsett var i kommunen ni
bor.
Men kom ihåg att vi inte publicerar några inlägg eller artiklar om vi inte vet vem som
har skrivit materialet.
JARMO HAAPAMÄKI

Utforming av hemsidor och trycksaker, fotouppdrag

Ja rm o H aa pam äk i

jarmo@halleforsnas.se 0157-401 24
Hälleforsnäs Allehanda #96 • 29 november 2010
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Föreningsnytt
OK Tjärnen

Söndagen den 14 november
hade OK Tjärnen sedvanlig
årsavslutning.
Ordförande, Ingmar Gustafsson, redovisade de väsentliga händelserna under 2010.
Förutom alla tävlingar i form
av Gängkavle, KM-tävlingar,
Ärtsoppsloppet och VeteranOL har föreningen påbörjat
en ungdomsverksamhet. Vidare har stora investeringar
gjorts i nytt stämpelsystem

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.
Det kommer inte ut någon
Hälleforsnäs Allehanda i december.
Nästa nummer ges ut måndagen
den 31 januari 2011.
Allt material för publicering i
nästa nummer av Allehanda
ska ha kommit in allra senast
måndagen den 24 januari 2011.
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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att användas i ungdoms- och
tävlingsverksamheten.
För 2011 gäller att även anordna en nationell tävling i
medeldistansorientering.
Priser utdelades till alla deltagarna i KM-tävlingarna. När
det gäller Vandringspriserna
så erövrade Nils Johansson
”OK Tjärnens Vandringspris”.
Detta vandringspris har vandrat i fem år och Nils Johansson
får behålla priset för alltid. Priset består av en tavla och motivet är stugan Fyrsjötorp.
Vandringspriset ”Arvids Östbergs horn” tilldelades Erik

På gång

Mellösa församling
oktober-november 2010

Mellösa kyrka

Sinnesromässa sön 5/12 kl 18

Lucia sön 12/12 kl 18.
Pytte-, Barn- och Ungdomskör.
Mässa sön 19/12 kl 11

Julkonsert sön 19/12 kl 18.
Ungdoms- och kyrkokören.
Musiker: Erik Andersson violin, Nina Kjellertz Edin viola,
Cecilia Bingmark tvärflöjt, Liselott Selén Karlsson paino och
orgel, Andreas Larsson cello,
dirigent Lena Karlsson.
Samling vid krubban fre
24/12 kl 11. Pytte-, Barn- och
Ungdomskör.
Julotta lör 25/12 kl 06.
Kyrkokören.

Nyårskonsert fre 31/12 kl
12.30. Kyrko- och ungdomskör
Taizémässa sön 2/1 kl 18.
Emma Karlsson, flöjt

Julfest i Mellösagården tor 6/1
kl 14. Dans kring granen,
kaffe, saft och tomtebesök.
Högmässa sön 16/1 kl 11
Högmässa sön 30/1 kl 11

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

Ungdomsgården i Församlingshemmet för årskurs 3—6
onsdagar kl 17.30—19.30

Hälleforsnäs kyrka

Mässa sön 12/12 kl 11

Rundström för sitt arbete med
att starta upp ungsomsverksamheten, arbetet med våra
orienteringskartor samt arrangörsarbete i samband med
våra Veteran-OL-tävlingar.
I samband med att Nils Johansson erhöll OK Tjärnens
vandringspris för alltid så donerade han ett nytt vandringspris. Priset består av en
uppstoppad Sparvhök. Detta
pris liksom det tidigare priset
utdelas till den som haft stora
tävlingsframgångar
under
året.
Vår statistikförare, Jouko O
Julnattsmässa fre 24/12 kl 23.
Emma Karlsson, flöjt, Örjan
Edman & Lena Karlsson, sång.

Finskspråkig Julotta lör 25/12
kl 08
Högmässa sön 26/12 kl 11

Musikandakt lör 1/1 kl 18.
Sofia Björklind, Emma Karlsson, Margaretha Mannfeldt
och Lena Karlsson sjunger.
Julfest i Hälleforsnäs Folkets
hus tor 6/1 kl 14. Dans kring
granen, kaffe, saft och tomtebesök.

De vackraste julsångerna tor
6/1 kl 18. Håkan Lander,
trumpet.
Högmässa sön 9/1 kl 11

Taizémässa sön 23/1 kl 11.
Emma Karlsson, flöjt.

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 3/12 kl 15
Kaffestund på Gjutaren
tis 30/11 och 14/12 kl 14
Syföreningsauktion i Kyrkans
hus Hälleforsnäs lör 20/11 kl 14

Övrigt

Julmarknad Hälleforsnäs Folkets hus sön 5/12 kl 10—14.
Marknad med hantverksknallar, lotterier, försäljning av
kaffe, mackor och korv. Skinklotteri, servering av glögg och
pepparkakor. Ponnyridning
från Sagostigen. Biblioteket,
Bruksvävarna och Snickericir-

Pajulampi, hade sammanställt
"Prestationer och Stordåd år
2010". Ur sammanställningen
kan man utläsa att våra medlemmar gjorde 151 startförsök
(fler än 2009 och 2008), 15 st
kom ej till start. Av de som
fullföjde blev det 18 förstaplaceringar, åtta andraplaceringar
och
tio
tredjeplaceringar.
Den medlem som orkade
med mest tävlingar startade i
31 tävlingar under 2010.
KJELL CARLSSON

OK TJÄRNEN

keln har öppet hus. Göran Axelsson sjunger och spelar
dragspel. Gjuterimuseet och
Konstgalleriet har öppet på
Bruket. Luciatåget kl 13.

Luciakonsert 13/12
Elever från Bruksskolan och
Kyrkskolan ger två konserter i
Kolhuset den 13 december.
Medverkande elever är från
förskoleklass, särskolan, år 5
och år 9 , tillsammans cirka 90
barn. Konserterna kommer att
vara kl. 17.30 och kl 19.00. Entré
5 kr. Biljetter säljs på Turistbyrån i Hälleforsnäs och Bysmedjan i Mellösa.
Bio Facklan på Hälleforsnäs
Folkets hus har lyckats boka in
följande filmer: ”Himlen är
oskyldig blå” söndagen den 5
december 2010 och ”Narnia”
(Sverigepremiär på Juldagen)
söndagen den 2 januari 2011.

Under vårvintern ska det under
fyra tisdagar visas nya finska
filmer på Hälleforsnäs Folkets
hus. Filmtitlarna är ännu inte
klara men följande datum är
redan bokade: 1/2, 22/2, 22/3
och 3/5. Filmerna visas i samarbete med Finlandsinstitutet.

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.

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

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

Fläskfilé

Danskt kött

max 2/hushåll

Priserna gäller vecka 48
29/11 — 5/12 2010

59

,90 /kg

Pommes Frites

Grötris

en sund affär

Julknäcke

C o o p 1 kg

S iljans 250 g

19,90

14,90

X-tr a 2 kg

20,00

Pizza

Ristorante
2 för

45,00

Clementiner
,90 /kg

15

Pepparkakor
Annas 300 g
2 för

25,00

Varmkorv

Lithe lls 900 g
spris
medlem

29,90

Pepparkakshus
Annas

24,90

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
Hälleforsnäs Allehanda #96 • 29 november 2010
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personlig - nära - tillgänglig

Vi fick bäst betyg i Sörmland vid en landsomfattande
patientenkät i bemötande och tillgänglighet.

Vi har nu anställt ytterligare en läkare
och har utrymme att ta emot fler patienter.
Vi erbjuder dig det bästa av det mesta inom primärvård.
Fast anställd personal med lång erfarenhet.
Du kan även boka tid för olika intyg, vaccination eller
hälsokontroll. Kostnad mellan 375 och 1 500 kronor.
Intresserad av utbildning i HLR (hjärt-lungräddning)?
Kontakta oss.

Vill du lista dig hos oss
och bli en av våra patienter?
Ring 0157-184 60 eller
besök hemsidan
www.landstingetsormland.se
så får du en listningsblankett.

Välkomna!

