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Br ukets Blå. Det lär vara tidningen Folkets sportschef som i en av sina artiklar på 1960-talet gav Hälleforsnäs IF:s bandylag dess smeknamn. På den tiden var
de allra flesta, om inte alla i laget anställda av ortens och kunde träna på betald arbetstid. ”Ungdomarna” på bilden hade inte samma träningsförutsättningar.
Bristen på konstfryst bana i kombination med flera milda vintrar i rad tog till slut kål på det en gång så framgångsrika bandylaget. Från vänster: Niclas Zazis,
Jörgen Wallström, Fredrik Eriksson, Ola Kåbring (tidigare Andersson), Panu Arola, Mattias Andersson, Johan Hedlund, Patrik Pettersson, Arto Kemppainen.

Sorgen var stor när bandylaget i Hälleforsnäs lades ned
2005. Men nu har isen på Edströmsvallen börjat spolas
igen och ett bandylag har
återuppstått från de döda.
Visserligen för bara en match,
men ändå.

— När vi var små var det en
självklarhet att man började
spela bandy i Hälleforsnäs. Var
och en av oss i laget har spelat
bandy sedan barnsben. När jag
gick i mellanstadiet spelade vi
SM-final i skolbandy. Alla kunde
spela bandy, säger Niclas Zazis,
en av initiativtagarna till åter-

föreningen av laget.
— När vi lade ner bandyverksamheten 2005 fanns det inget
intresse alls att ens spola upp
Edströmsvallen. Både ismaskinen och lastbilen såldes och det
fanns ingen is att åka skridskor
på. Det var inte förrän i fjol när
det blev en kall vinter som vi tog
fram vattenslangar och började
spola isen igen.

Veteranlag

När det fanns is började Niclas
och några andra gamla bandyspelare leka med tanken att sätta
ihop ett veteranlag och börja

träna igen. En match mot ett
annat veteranlag ordnades och
nu tränar ett tiotal av spelarna
två gånger i veckan på Edströmsvallens is.
Lördagen den 19 februari
möter det återuppväckta bandylaget Eskilstunas BS i en förmatch på Eskilstuna Isstadion.
Även laget de möter är ett veteranlag som formats för denna
match.

Alla vill vara med

— Intresset för matchen har
varit stort. Alla spelarna som vi
kontaktat har velat vara med

och även intresset bland fansen
har varit stort. Det blir ju enganska namnkunnig skara spelare som kommer till matchen.
Konditionen kanske inte är densamma som förr men ändå…
Niclas Zazis berättar att cirka
hälften av spelarna som kommer till matchen har inte tränat
någonting med resten av laget.
— De får själva se till att vara i
form till matchen, skrattar Niclas.
— Normalt har ett bandylag
två eller tre avbytare. Vi kommer att behöva många fler än
så…
JARMO HAAPAMÄKI

Flens kommun firade 40 år med en ljusfest

Alla kommuner i Sverige
fyller 40 eftersom kommunreformen genomfördes 1971,
men långt ifrån alla kommuner firar detta. I Flens kommun firar man. Firandet började redan den 2 januari med
en ljusfest. Hundratals svävande ljuslyktor släpptes
upp på kvällshimlen på
olika orter i kommunen. Firandet ska fortsätta i olika
former året ut.
Uppskattningsvis 2 000 personer kom för att se ljusfesten på
olika delar av kommunen. 450
lyktor hade köpts in de släpptes upp i Hälleforsnäs,
Vadsbro, Flen, Mellösa, Skebokvarn, Malmköping, Bettna,

Årdala och Sparreholm, 50 lyktor på vardera ställe.
En kort tid efter att man hade
tänt dem började de tunna papperslyktorna sväva i väg, en
efter en. En vacker syn på den
kolsvarta vinterhimlen.
Vindarna tog de svävande
lyktorna med sig och gjorde att
de kunde skådas i princip hela
kommunen. På flera håll i kommunen rapporterades det att
man hade sett lyktor från både
den egna orten och från andra
kommundelar samtidigt. Bland
annat hade lyktorna från Hälleforsnäs färdats över Mellösa
och kanske ända till Flen. Vädret var perfekt och lyktorna
kunde skådas från långt håll.
Aftonbladets webb-tv rapporterade på kvällen om ”märkliga ljusfenomen från Flen”.

Glögg, varmkorv och
kommunhistoria

Magiskt.Visst är det fantastiskt, man
håller upp papperslyktan medan
man tänder eld på bränslet och
snart gör den varma luften att lyktan börjar sväva upp på himlen,
som en varmluftsballong.

Förutom ljussläppet hade föreningslivet ordnat en mängd
olika aktivitetet på sina håll i
kommunen. På Edströmsvallen
i Hälleforsnäs hade man ordnat
servering av kaffe, glögg och
varm korv. Många passade
även på åka skridskor på isen.
Barnen kunde rida på Sagostigens ponnyer.
I Mellösa hade ett 100-tal
människor samlats vid gärdet
upp mot kyrkan för att se när
deras lyktor steg mot himlen.
Lyktsläppet avslutades med att
kyrkklockorna ringde in till
Taizémässan. Bysmedjan i Mellösa hade i samband med firandet extraöppet, där Tage
Claeson
från
hembygds-

Hälleforsnäs. En efter en tändes lyktorna som snart började sväva upp på himlen. Bilden är tagen utanför Edströmsvallen i Hälleforsnäs, dit uppemot 200
personer hade kommit för att umgås med familjen och se ljusfesten. Lyktorna
brann en bra stund och de färdades i
flera kilometer, svävande fritt med vinföreningen höll ett föredrag om
den.
kommunsammanslagningen
FOTO: JARMO HAAPAMÄKI
för de intresserade gästerna.
Flens kommun har avsatt
125 000 kronor till 40-årsfirandet. Man låter föreningslivet
komma med idéer och ger föreningarna en möjlighet att söka
pengar till olika evenemang
som kan knytas till kommunens 40-årsfirande. Evenemang
som knyter ihop kommundelarna och som får flera föreningar eller aktörer att
samverka prioriteras.
I Flens kommun ska jubileet
synas och märkas för både
kommuninvånare och besökare
och samtidigt bli en start på
kommunens viktiga utveck- Hela kommunen firade. I Mellösa hade
lings- och varumärkesarbete. ett 100-tal människor samlats vid gärMan vill helt enkelt göra det upp mot kyrkan, för att se när lykreklam för kommunen.
torna steg mot himlen.

Hälleforsnäs Tandhälsovård

FOTO: ERIK ANDERSSON
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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

2

Vi tar emot nya patienter.
Storgatan 16, 640 30 Hälleforsnäs

Telefon: 0157-400 60

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

Is eller inte is, det var
(den avgörande) frågan

Bandyn är utan tvekan idrotten som gjort såväl Hälleforsnäs IF som orten Hälleforsnäs
kända. HIF tillhörde under
en lång tid den svenska
bandyeliten med 21 allsvenska säsonger och fem SMslutspel på 1960- och
1970-talen.

— Vi yngre nådde aldrig upp
till samma nivå som laget gjorde
på sin storhetstid. Vi spelade i
division 1 i många år och de
sista ett par åren i division 2 tills
vi lade ner bandyverksamheten
helt 2005, berättar Niclas Zazis,
en av spelarna i laget som tillhör
generationen som inte fick njuta
av de stora framgångarna. Niclas spelade sin första match i
HIF:s A-lag 1985 när han var 14
och har varit sitt lag trogen fram
till dess nedläggning 20 år senare.
— Vi kunde ha fortsatt några
år till men det fanns inga pojklag som kunde fylla på underifrån. Vi såg slutet närma sig och
vi saknade motivation att fortsätta.
— Vi hade helt enkelt ingen is
att spela på. Vissa vintrar kunde
vi bara ha en eller två hemmamatcher på Edströmsvallen. Allt
som oftast var vi tvungna att
åka till Katrineholm eller Eskilstuna för att kunna spela.
Både Niclas och hans fem år
yngre broder Henrik har bandy
i generna. Deras far, Vilnius
”Wille” Zazis var spelande tränare i ortens bandylag på 1970talet och var med då Brukets Blå
tog sig till SM-slutspelet 1979.

Saknade is

Trots insamlingar och omfattande ideellt arbete på 1970- och
1980-talen för att skaffa konstfryst isbana i Hälleforsnäs lyckades man aldrig fullfölja
projektet. De milda vintrarna
gjorde det omöjligt för laget att
använda sin hemmabana på Edströmsvallen
Tack vare de kalla vintrarna
har man sedan förra året kunnat
åka skridskor på Edströmsvallen igen.

Niclas Zazis ger ett stort eloge
till Kjell Carlsson, Kent Edberg
och Hans-Åke Björklind som
har lagt ner mycket arbete med
att spola isen och hålla den ren
från snö.
— De har lagt ner så mycket
arbete. I början spolades isen för
hand, nu har de byggt en enkel
spolningsmaskin med en enkubiks vattenbehållare på en släpkärra.
— Vi spolar inte upp mer än
halva banan, men än så klarar vi
inte av utan en riktig ismaskin.
Men det går åt mycket tid och
energi att hålla isen i gott skick.
Det går åt tre kubik vatten för
att spola banan en gång. För att
få isen fin krävs det två eller tre
spolningar.
— Isen är mest för barnen i
samhället, inte för oss gubbar,
understryker Niclas.

Veteraner och stjärnor

Med ”gubbar” menar Niclas det
nybildade veteranlaget som tränar på fullt inför matchen i Eskilstuna den 19 februari.
Meningen är att laget ska återuppstå igen nästa år för nästa
match.
Merparten av spelarna i veteranlaget som tränar på Edströmsvallen är i åldern 30—45
år men till matchen kommer
även tidigare stjärnor i laget
som börjar närma sig pensionsåldern. Med i laget är bland
annat veteranen Christer ”Lunkan” Lundqvist men även yngre
spelare som Johan Hedlund och
Jocke Lundin med allsvenskameriter (KSK).
Även motståndarlaget har
många namnkunniga spelare,
bland andra Peter Fröjdfeldt och
Lasse Ström. Domarteamet som
dömer i matchen, Olle Modin
från Eskilstuna och Dan Söderqvist från Hälleforsnäs, är
bland de mest meriterade
bandydomare i Sverige.
— Det blir nog en rolig och
uppskattad match. Lite glöggdoft blir det nog på läktaren,
skulle jag tro. Det hör till, skrattar Niclas.

Nytt år och nya kurser!

l o¨ r 5 / 2 k l 1 2 * 1 5 Katarina NBV visar olika tovningstekniker och Karin KaJa:s smycken visar smyckestillverkning. Aili visar hur man skapar tomtar och troll.
l o¨ r 1 2 / 2 k l 1 2 * 1 5 Pia Keramikstugan visar dekoration
med papper och Maggie Lappha¨xan visar lappteknik.
Hos Ateljé Aili hittar du saker som är: vackra
praktiska • himmelska • naturnära • stolliga • tomtar och troll
Storgatan 16, Hälleforsnäs tel. 0157-414 99, 076-240 89 56
Öppet fredag och lördag kl 12—14 eller enl. överenskommelse

Hälleforsnäs socialdemokratiska
förenings årsmöte äger rum
15/2 kl. 18.30 i Folkets hus.
Välkomna!

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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Stockholmsföretaget som
expanderar i Hälleforsnäs
I våras skrev vi om plåtslagarfirman som hade sin verksamhet i Stockholm men
hyrde källarlokalen under
den gamla posten i Hälleforsnäs, mest för att den var så
billig att hyra. En liknande
lokal skulle kosta det tredubbla att hyra i Stockholm. I
dag är företaget det största företaget i sin bransch i Flens
kommun.

— Många var skeptiska. ”Här
kommer Stockholmaren, han
sticker väl snart”, sa många. Jag
gjorde tvärtom. Jag expanderade i stället, säger företagets
VD Robert Sjöblom.
Bobix Plåtslageri, som nyligen
ombildats till ett aktiebolag, är
ett väletablerat företag som tidigare hade sina kunder uteslutande i Storstockholmsområdet.
I dag har företaget ett halvt dussin anställda som jobbar heltid i
Flens kommun med Hälleforsnäs som bas.

Kan tänka sig att flytta
till Hälleforsnäs

— Jag är glatt överraskad hur
väl jag har blivit bemött i Flen
och Hälleforsnäs. Många varnade mig att det skulle bli svårt
att bli accepterad i Hälleforsnäs.
Men jag har inte upplevt något

sånt, tvärtom. Jag tycker om
orten och kan faktiskt tänka mig
att köpa ett hus och flytta till
Hälleforsnäs.
Robert och Maria startade och
byggde upp sitt företag i Stockholm. Maria, som sköter företagets ekonomi, är uppvuxen i
Flen. Familjen flyttade till Marias hemkommun för cirka två
år sedan.
— Vi tänkte mest på barnens
bästa, säger Robert om flytten
från Stockholm.

Etablerade snabbt på
orten

— När vi flyttade hit hade vi i
princip alla våra kunder i Stockholm. Ofta handlar det om stora
byggprojekt som ger jobb i flera
veckor i stöten. När vi hyrde
den lilla källarlokalen i Hälleforsnäs var det mest för att den
var så billig. Vi hade inte mycket
verksamhet häromkring. Men
efter artikeln i Hälleforsnäs Allehanda fick vi hur många jobb
som helst och behövde anställa
mer folk. I dag har vi åtta fast
anställda gubbar och vi hyr in
en massa folk vid behov.
Snöskottningen har blivit en
betydande del av företagets
verksamhet. Under vintern som
varit har snöröjningen hållit
30—40 man sysselsatta i cen-

Gamla Posten. Efter att Bobix Plåtslageri flyttade in i Postens gamla lokaler i
Hälleforsnäs har företaget kunnat anställa ytterligare tre plåtslagare. I dag
samarbetar plåtslageriet med byggfirman Dahlberg AB och både Robert
Sjöblom (till vänster) och Fredrik Dahlberg ser positivt på utvecklingen.
4
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Brottsplats. Det finns ingenting kvar som avslöjar att lokalen har tidigare variut ett postkontor. Det sägs dock att det skulle finnas kulhål kvar i väggarna
efter ett postrån som begicks i lokalerna för många år sedan. ”Vi har inte hittat några kulhål än men vi letar vidare”, säger Robert Sjöblom.
trala Stockholm. Bobix Plåtslageri har bland annat tagit hand
om snöröjningen av World
Trade Centers tak.

Det fanns ett behov

— Jag tror att det fanns ett
behov av ett nytt plåtslageri i
Flens kommun. Vi etablerade
oss här väldigt snabbt och är
redan den största aktören i kommunen, säger Robert.
Först och främst skulle lokalen
användas för tillverkning av
olika plåtdetaljer till byggen.
Råmaterialet klipps och bockas
färdigt där. Det dröjde inte mer
än några veckor innan företaget
hade växt ur den lilla källarlokalen under den gamla posten i
Hälleforsnäs och behövde mer
utrymme.
Lämpligt nog blev postens
gamla affärslokal ledig och plåtslageriet kunde hyra en våning
till i samma byggnad. Så fort lokalen blev ledig tog Bobix över
även den delen av huset.
— Sedan flytten till Hälleforsnäs har vi anställt tre nya plåtslagare. Två av dem har faktiskt
flyttat från Stockholm till Hälle-

forsnäs. När vi växer så gynnar
vi orten också. Vi skaffar allt
material vi kan från egna orten.
Bland annat skaffar vi alla våra
arbetskläder och trycksaker från
Mickes Reklam & Grafik i Hälleforsnäs. Det är en principsak
att gynna de lokala företagen.
Under året som gått har Bobix
Plåtslageri börjat ett nära samarbete
med
flensföretaget
Dahlberg AB med fem anställda
snickare.
— Företagen kompletterar varandra. Robbans firma jobbat
med plåt, vi tar hand om snickeriarbetet, säger företagets VD
Fredrik Dahlberg.
— Vi har samarbetat med varandra ett tag. Numera gör vi
gemensamma offerter, det gynnar alla parter.
Lokalerna i Hälleforsnäs kan
utnyttjas av båda företagen. Förutom utrymme för tillverkning
ryms även kontor, duschrum
och fikarum i postens gamla lokaler mitt i samhället.
TEXT OCH FOTO:

JARMO HAAPAMÄKI

Flera nya företag på
gång i Hälleforsnäs
Flera av de tomma affärslokalerna i Hälleforsnäs har
fått nya hyresgäster. En italiensk restaurang ska öppnas i
konditoriets gamla lokaler
under tandläkaren och två
andra företag etablerar i fastigheten intill.

Tråkigt nog har vi sett många
butiker komma och gå i Hälleforsnäs. De tomma affärslokalerna längs Storgatan blev
snabbt uthyrda när Lager 157
flyttade till byn. Men glädjen
var kortvarig. En efter en
stängde de nya butikerna när
”köpturisterna” som vallfärdade till outletbutiken inte
brydde sig om småbutikerna i
byn.
— De som flyttade in i lokalerna då höll egentligen på med
sina hobbyverksamhet, säger
Thomas Lundberg som äger de
berörda fastigheterna.
— Vi ska inte överdimensionera vikten av Lager 157. Företaget har haft en positiv
inverkan på Hälleforsnäs, men
spin-off-effekterna
kommer
inte av sig själv. Man måste
göra något själv också.

Italiensk restaurang och
chokladfabrik

Affärslokalerna som stått
tomma ett tag har alltså nu fått
hyresgäster. Kafeterian i baksidan av Regenten, Storgatan 16,
har haft två olika föreståndare
under de gångna två åren, utan

framgång. De nyinflyttade Hälleforsborna som nu tar över lokalen har drivit sin restaurang
”Il Madrigale ” tidigare i Lund.
Italiensk vegetarisk mat är restaurangens specialitet. Förutom lunchservering i veckorna
och á la carte på helgerna erbjuds även catering. Restaurangen ska öppnas under
februari månad.
I fastigheten intill, Storgatan
14, fanns två tomma affärslokaler. Båda är nu uthyrda.
Panu Arola, som tagit över företaget Swedcases i Flenmo,
har hyrt LW-Musiks butikslokal, för tillverkning och som utställningslokal.
Swedcases
handlar med väskor som
specialinreds efter kundernas
önskemål.
I andra änden av byggnaden
har bland annat Hälsokällaren
bedrivit sin verksamhet. Ett
Malmköpingsföretag, Chokladknekten, kommer att starta chokladtillverkning i lokalen.
Företaget specialiserar sig på
handgjorda chokladpraliner
med tryffelfyllning.
— Vi kommer inte att ha
någon försäljning i Hälleforsnäs. Inte i början i alla fall, säger
chokladfabrikören
Kristina
Lundström.
Vi återkommer med större artiklar om de nya företagen i
något av de kommande numren av Hälleforsnäs Allehanda.
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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

Bo tryggt och bra
i Hälleforsnäs!

JARMO HAAPAMÄKI

Färre tomma lokaler. Konditoriets före detta lokaler på baksidan av tandläkarhuset som stått tomma sedan förra vintern för nu nya hyresgäster. De
som ska öppna en restaurang och catering i lokalerna har drivit en motsvarande verksamhet i Lund. Vi välkomnar alla nya företagen och
företagarna och önskar dem all lycka med sina respektive verksamheter.

Musikinspelningar, digital inspelningsstudio

Ja rm o H aa pam äk i

jarmo@halleforsnas.se 0157-401 24
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Finska filmer och
Harry Potter

Biograf Facklan fortsätter att visa filmer på Folkets hus i Hälleforsnäs. Den lilla biografen har än
så länge kunnat visa nya och populära filmer,
men det blir allt svårare att få tag i filmer, när
branschen håller på att överge det gamla analoga
filmformatet. Att konvertera biografen för digital film är dyrt, något som Folkets hus inte i dagsläge har råd med.
Kaj Freytag, bioansvarig på Folkets hus, berättar att filmkopior som skickas från biograf till
biograf blir allt färre. Övergången till digital utrustning är ett måste om biografen ska överleva
men det är dyrt. En utrustning för att visa film
digitalt med internationellt satt standard kostar
uppemot 700 000 kronor. Även om Svenska Filminstitutet kan ge bidrag till köpet av filmvisningsutrustning är det är en kostnad på flera
hundra tusen kronor, pengar som föreningen inte
har.
Men som sagt, ännu har man inte slängt yxan i
sjön. Redan på tisdagen den 1 februari (kl 18)
visas nästa film på Facklan. Då är det dags för
den första av fyra finska filmer som visas under
våren i samarbete med Finlandsintitutet. Filmen
i fråga är från 2009 och heter Post till pastor Jakob
(Postia pappi Jaakobille).
På söndagen den 6 februari (kl 18) visas nästa
”vanliga” film (titeln vid tidningens pressläggning ännu inte klar) och under sportlovsveckan,
torsdagen den 24/2 (kl 12.30) visas den nya
Harry Porter-filmen Harry Potter och dödsrelikerna.
På tisdagen den den 22 är det dags för den
andra finska filmen, Under Polstjärnan II (Täällä
Pohjantähden alla II, 2010).
De finska filmerna har svenska undertexter.

Tidningen delas ut
som tidigare

Flera Mellösabor och även sommarboende svarade på vår fråga som vi ställde i novembernumret. Rösterna var entydiga: Mellösaborna vill läsa
Hälleforsnäs Allehanda och tidningen är uppskattad av många. Vi hittade även en Mellösabo
som var villig att ta hand om utdelningen av tidningen i centrala Mellösa. Vi tackar alla som
skickade oss mejl och speciellt Lennart Mattsson,
som åtar sig att dela ut tidningen i Mellösa.

Kortfattat

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 28 februari 2011.
Allt material för publicering i
nästa nummer av Allehanda
ska ha kommit in allra senast
måndagen den 21 februari 2011.

En långvarig rör lagning. Avloppsrören i hörnet på Torsgatan och Storgatan har orskakat stora bekymmer och
har lagats flera gånger under hösten och vintern. Gatan
har rivits upp vid varje lagningsförsök och biltrafiken på
Torsgatan begränsad eller helt stängt. Även Storgatan
har varit spärrad och all trafik på huvudleden genom
samhället har varit omdirigerad via Celsings Allé. En otillräcklig lutning på avloppsrören under gatan sägs vara
orsaken till det allt mer växande lagningsprojektet.
FOTO: 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

6

Hälleforsnäs Allehanda

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 2011.

Köpes

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

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.

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

Fläskkarré
benfr i Scan

g
k
/
0
9
,
39

Lövbiff
Coop

Priserna gäller vecka 5
31/1 — 6/2 2011

/kg
0
0
,
9
12

Spaghetti

B a r i l l a 1 kg
3 för

30,00

Laxfilé

4 x 125 g

max 2/h ushåll

Findus soppor

49,90

gl asbur k 465 -5 00 g
2 för

35,00

Kelda grädde
25 cl
3 för

15,00

Baguettes

Tropicana juice Ketcxh1ukpg
Feli
1 liter

ck
Coo p 2- 4- eller 6-pa
3 för

30,00

en sund affär

18,90

2 för

32,00

Hushållsost
Arla
,90 /kg

69

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, Therese, Birgitta, Hanna, Sead, Anna, Tilda
Hälleforsnäs Allehanda #97 • 31 januari 2011
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