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Antonio och Cherry har
stängt sin lilla italienska restaurang i Lund och flyttat
den till Hälleforsnäs. ”Vi ser
det som en utmaning. Orten
är liten men det ska gå att
driva en liten restaurang
även här.”

Antonio Guarino är 34 år gammal och är född och uppvuxen i
Italien. Han har bott tre år i Sverige. Han har gått en kockutbildning och har även jobbat
som assistent på en kockskola i
Italien.
Han kommer från Napoli, där
den italienska matkulturen är
en viktig del av livet och även
hans uppväxt. Den svenska
matkulturen däremot förbryllar
honom. Svenskar låter sig gärna
influeras av andra ländernas
matkulturer, men det har varit
svårt för honom att hitta något
som är genuint svenskt.
— När jag frågade mina vänner i Lund om de kunde ta mig
någonstans där jag kunde äta
något som var riktigt svenskt
tog de mig till ett kebabställe.

Uppvuxen i Sydafrika

Cherry Magnét de Saissy är
född i Stockholm, men levt
större delen av sitt liv utomlands. Hon har en sydafrikansk
far och det var dit familjen flyttade när Cherry var fyra år. Elva
år senare flyttade familjen tillbaka till Sverige. Nu 27-åriga
Cherry har efter det hunnit med

att jobba ett år i Tyskland och
studera i Nordirland under fyra
år.
— Jag kände mig hemma i
Nordirland, de politiska spänningarna där påminner om Sydafrika, där jag växte upp. Det
spända läget formar en på ett
sätt. Man får bland annat en
viss sorts humor, berättar
Cherry.

Passion för matlagning

Det är inget snabbmatställe Antonio och Cherry öppnar i Hälleforsnäs. Det blir vällagad
italiensk mat från högklassiga
ingredienser. Namnet på restaurangen är Il Madrigale.
— God mat ska lagas från
färska råvaror, det skulle aldrig
falla mig in att använda färdiglagade halvfabrikat. Jag tänker
även göra pastan själv, hemmagjord pasta utan tillsatser är helt
enkelt bättre, säger Antonio.
— Vi vill använda oss av ekologiska och närproducerade råvaror när det är möjligt, men
bara om de håller lika hög klass.
Vissa råvaror får man inte ens
tag på i Sverige och måste importeras.
Antonio berättar att han har
den traditionella italienska
maten som en grund, men han
är inte främmande för att ändra
maträtterna. Han experimenterar gärna och vill sätta en lokal
prägel på maten.
— Jag är inte fast vid de gamla
traditionerna, jag testar gärna

Låt det väl smaka. Pappardelle al Ragú con Involtini Caprini. Antonio är uppvuxen i Italien och kan dess matkultur. Han vill dock gärna testa även nya
tekniker och känner sig inte bunden av det traditionella italienska köket.
nya tekniker. På sommaren vill
vi göra vår egen glass och där
har vi experimenterat med att
använda flytande kväve vid tillverkningsprocessen. Man slip-

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
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per alla tillsatsämnen och det
gör glassen extra ren i smaken.
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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.

L a u r a v i l l g ö r a o s s l i t e va c k r a r e
Hårsalongen vid pizzerian i
Hälleforsnäs har övertagits
av Laura Roznova, Hälleforsnäsbo sedan fem år tillbaka. I
och med ägarbytet har salongen fått ett nytt namn och
kan numera erbjuda även
andra skönhetsbehandlingar.

Laura är född och uppvuxen i
Lettland men har bott i Sverige
i sju år och pratar svenska flytande. Hon jobbade tidigare
som flygvärdinna, men slutade
när hon ville bilda familj och
satsa på ett mera stillsamt liv.
Efter ett par år i Nyköping flyttade hon till Hälleforsnäs. Hennes man har en byggfirma, ett
aktiebolag med hela Sverige
som arbetsplats.
— Jag var mammaledig i fyra
långa år. Jag ville börja göra
något annat än att bara vara
hemmafru. När jag blev tillfrågad om jag ville ta över hårsalongen slog jag till, berättar
Laura.
— Kunderna står inte utanför
och köar precis, men det kommer att gå bra. Vi har börjat fräscha upp lokalen men är inte
riktigt klara än. Skylten utanför
har inte satts upp än och vissa
detaljer kan inte göras innan det
blir varmare ute.

Storstadslyx

Salong Laura är inte bara en
hårsalong. Laura har flera vänner i sitt hemland som gärna
kommer till Hälleforsnäs och erbjuder tjänster på sina respektive områden. Hon vill kunna
erbjuda kunderna i lilla Hälle-

forsnäs samma sorts skönhetsbehandlingar som skönhetssalongerna i storstäderna.
— Jag sambetar med flera
egenföretagare i Riga, som är
experter inom sina respektive
områden. De håller på för fullt
att förbättra sina svenska kunskaper, men för att vara säker på
kommunikationen mellan dem
och kunderna sker problemfritt
finns jag alltid till hands i salongen. I fall det behövs kan jag
agera som tolk.
Laura Roznova berättar att
hon visserligen har gått en frisörkurs själv, men hon överlåter
klippningen åt andra. Hon äger
salongen och är ansvarig för
verksamheten samt står för försäljningen av hårvårds- och
andra produkterna i butiken.

Specialister från Riga

Laura berättar att hennes lettiska vän Katja är den som sköter klippningen, stajlingen och
förlängningen av kundernas
hår. Laura och Katja är de som
alltid kommer att finnas på
plats. De bor i samma byggnad,
ovanför salongen, och är flexibla
vad gäller öppettiderna.
— Ringklockan utanför salongen är kopplad till lägenheten. Om vi inte är i butiken så är
det bara ringa på så kommer vi.
Laura Roznova berättar att de
olika specialisterna kommer när
man fått ihop tillräckligt med
bokningar så att det blir meningsfullt att åka ända från
Riga. Därför måste alla specialbehandlingarna bokas i förväg.
Nagelteknologen Ieva är na-

Mera skönhet. Laura Roznova flyttade till Hälleforsnäs för fem år sedan och
har nu tagit över hårsalongen intill pizzerian. Samarbete med flera specialister på olika områden gör att Laura kan erbjuda oss flera olika skönhetsbehandlingar, inte bara inom hårvården. En manikyrist/pedikyrist, en specialist
på nagelförlängningar och en annan med mikropigmentering som specialområde kommer vid behov till Hälleforsnäs.
gelspecialisten som gör nagelförlängningar och hon har en
lösning på de flesta nagelrelaterade problem, men de vanliga
manikyr- och pedikyrjobben
görs av en annan tjej, Inga.
— Just nu finns Inga finns här
och kan behandla kundernas
naglar, men troligtvis kan hon
inte finnas tillgänglig hela tiden
i framtiden. Det beror lite på
kundernas behov, om det finns
kundunderlag för en heltidstjänst.

Permanent smink

Nensija är en annan specialist
från Riga som är expert i mikropigmentering, även kallad permanent makeup eller kosmetisk
tatuering. Processen innebär att
allergitestade pigment införs i
det översta hudlagret. Pigmen-

ten blir kvar i huden i några år.
Behandlingen kan användas för
att återställa ärr, missfärgad hud
eller som skönhetsbehandling,
till exempel vid ögonbryn och
läppar.
— Många skönhetssalonger
kan erbjuda dessa tjänster i de
större städerna, men sällan
under ett och samma tak. Det
känns bra att kunna erbjuda
kunderna i lilla Hälleforsnäs allt
detta, säger Laura.
Det som gör att det kan fungera är det faktum att specialisterna inte sitter här och rullar
tummarna utan har sina egna
praktiker i Riga och kommer hit
enbart när det finns beställningar.
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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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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

De flyttade från
Lund till Hälleforsnäs

Antonio och Cherry startade
Il Madrigale i Lund för två år
sedan. Först som ett renodlat
cateringföretag, de levererade
maten till en grundskola i
Höör.

— Vi bodde i Lund, Höör låg
fyra mil utanför staden. Det funkade inte i längden. Vi hyrde in
oss i en liten tebutik en bit utanför stadskärnan och öppnade en
matservering där. Vi hade ett
litet men troget klientel och affärerna gick hyfsat bra men stället var väldigt litet och vi ville
ha ett helt eget ställe, berättar
Cherry.
— Det krävdes mycket marknadsföring för att få kunderna
att komma. Och när man väl
lyckades med marknadsföringen var stället för litet för att
kunna ta emot alla som ville
komma, suckar Antonio och
Cherry.

Vill utforska Sverige

De vände blickarna norrut. Det
fanns redan gott om restauranger i Lund och det var egentligen inte i södra Sverige
Antonio ville fastna när han flyttade till Sverige.
På Internet letade Antonio och
Cherry efter möjliga ställen att
hyra och hittade den tomma restauranglokalen i Hälleforsnäs.
De såg sin chans att starta en

självständig restaurang och
samtidigt få tillfället att utforska
nya delar av Sverige.
— Sverige för mig är exotiskt,
på samma sätt som Italien är exotisk för en svensk, säger Antonio.

Ser möjligheterna

— Skillnaden mellan Lund och
Hälleforsnäs är oerhörd stor.
Lund är en livlig stad medan
Hälleforsnäs verkar nästan
övergiven. Men vi ser ortens potential. Det är en utmaning, men
vi vill ha det så. Vi är övertygade att det finns tillräckligt
med kundunderlag här. Vi tror
på vårt koncept.
Restaurangen på baksidan av
tandläkarhuset i Hälleforsnäs är
ganska liten och rymmer kanske
ett 20-tal matgäster, på sommartid kan antalet gäster utökas
med uteserveringen. På veckodagarna serveras lunch och på
helgerna à la carte. Restaurangen erbjuder även cateringservice.
Något
serveringstillstånd för alkohol har inte
sökts, åtminstone till att börja
med. Ägarna vill poängtera att
stället är en restaurang för hela
familjen.
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Uthyrning av ljUdanläggningar
till stora och små evenemang
jarmo haaPamäKi
torsBovägen 7, hälleForsnäs
tel. 0157-401 24, 0709-49 05 29

Öppnar snar t. Cherry Magnét de Saissy och Antonio Guarino öppnar sin
restaurang i Hälleforsnäs så fort de blir klara med uppfräschningen av lokalerna. Det saknas fortfarande några små detaljer i inredningen och allt ska
vara perfekt innan premiären.
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Hett på isen. Många av spelarna har spelat i en mängd olika lag genom åren och några av dem både i HIF och EBK. Men det var ingen mesig vänskapsmatch
man spelade i Eskilstuna, utan båda lagen var fast beslutna att komma vinnande ur striden. Hälleforsnäs vann med 4—3.

HIF-veteranerna vann sin första match
Det nygamla bandylaget spelade sin första match mot Eskilstuna BK den 19
februari. Det blev ingen trängsel på läktarna precis men de som kom dit hade
en trevlig eftermiddag, trots kylan.

— Det var kul som i helvete, säger Niclas
Zazis utan omsvep, när vi ringer honom
efter att han har fått återhämta sig från matchen i ett par dagar.
— Det känns fortfarande i kroppen. Men
vi hade förbaskat roligt. Och jag tror att publiken också hade kul. Det var väl 150—200
personer som hade tagit sig dit, trots det
kalla vädret.
Både Hälleforsnäs IF och Eskilstuna BK
hade skapat ett veteranbandylag enbart för
denna match. Spelarna på isen hade ett fantastiskt kunnande och stor erfarenhet av
spelet. Många har spelat i allsvenskan eller
Sveriges landslag. Det är bara konditionen
och den fysiska styrkan som inte riktigt höll
måttet längre.
Hälleforsnäs Allehandas utsände, Sami
Lehtonen och Adam Andersson, hade aldrig tidigare varit på en bandymatch.

Inte samma tempo

— Jag har väl sett en halv VM-match på
TV någon gång. Det var inte riktigt samma
tempo på isen i Eskilstuna, konstaterar Sami
Lehtonen.
— Vi var även lite besvikna på att det inte
kom mera publik. Jag tror att det skulle ha
kommit många fler om matchen skulle ha
spelats på Edströmsvallen, säger killarna.
Niclas Zazis håller med.
— Det skulle vara drömmen att kunna
ordna en match på Vallen. Men det krävs
bättre maskiner för att göra isen i ordning
för en bandymatch. Vem vet, kanske kan vi
låna ismaskinen från Flens kommun nästa
år. Men det krävs också att vi får en ordent4

Framåt. Ett HIF-anfall som resulterade till ett mål. Målgörare för HIF var Arto Kemppainen, Patrick Pettersson (2) och Jocke Lundin. Målvakten i första halvleken, Mattis Andersson, räddade ett straff. I andra
halvleken stod Patrick Hermansson i målet.
ligt vinter som i år, annars blir det inget.
— Jag håller också med om att det är bättre
fart på en VM-match än matchen vi spelade
i Eskilstuna, skrattat Niclas.

Stenhård match

De må vara äldre och lite tröttare än när de
var aktiva spelare, men det var inget fel på
kämpaglöden. Det var ingen vänskapsmatch man såg i Eskilstuna, utan båda lagen
var taggade till tusen och ville vinna. Någon
armbåge i ansikte kunde man få och ibland
verkade spelarna falla som bowlingklot på
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isen när det gick riktigt hett till, men ingen
av spelarna skadades allvarligt. Matchen
var jämn men Hälleforsnäs ledde från början till slut och gick vinnande ut striden
med siffrorna 4—3.
— Jag hoppas att det blir en ny match om
ett år. Det var mycket surr om en returmatch. Men det får vänta till nästa år. Vi behöver vila resten av året, säger Niclas Zazis
och skrattar.
TEXT: JARMO HAAPAMÄKI
FOTO: SAMI LEHTONEN
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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

Himmelskt gott. Tills vidare sker endast tillverkningen i Hälleforsnäs men så
småningom ska Conny och Kristina Lundström öppna en liten butik där
Hälleforsnäsborna kan köpa Chokladknektens praliner någon dag i veckan.

Chokladpraliner för
finsmakare
Tina och Conny Lundström
från Bäckåsen har flyttat sin
chokladtillverkning från det
egna hemmet till Hälsokällarens gamla lokaler i Hälleforsnäs.

Allt fler vill unna sig något riktig gott ibland. Det kan handla
om specialkaffe, fina viner eller
exempelvis mumsiga chokladpraliner. Tina Lundström föredrar den sistnämnda varan.
— Jag har alltid varit galen i
choklad. Jag älskar att äta choklad och det var min dröm att
starta en egen tillverkning av
specialchoklad, säger Tina.

Chokladskolan

— Tidigare fanns det chokladierutbildningar endast i Belgien, men 2009 dök det upp
kurser även i Sverige. Jag nappade på det direkt.
Tina jobbar heltid som kock
på Vreta förskola i Skogstorp,
men har gått fyra endagskurser
i chokladtillverkning och sedan
ett år tillbaka driver företaget
Chokladknekten tillsammans
med maken Conny.
— Tina har smittat mig med
sin entusiasm. Jag brinner för
det här lika mycket son hon.
Men det är ju inte svårt att
älska choklad, säger Conny och
skrattar. Även han har gått en
grundutbildning i ämnet.
Conny jobbar till vardags som

betongarbetare men många i
Hälleforsnäs har säkert träffat
honom när han jobbade som
försäljare på bensinmacken i
mitten av 1990-talet.
Tina Lundström berättar att
det finns i dag hundratals små
chokladtillverkare i Sverige.
— Vi blir fler och fler. De
flesta jobbar nog väldigt småskaligt, precis som vi. Vi gör
detta på vår fritid för vi tycker
det är roligt.

Fritidspassion

— Vi är nöjda bara det går
runt ekonomiskt. För att kunna
ta ut lön skulle man behöva
köpa in maskiner och börja en
storskalig tillverkning av praliner. Då skulle charmen i det
hela gå förlorad, säger Conny.
Makarna Lundström berättar
att de gärna experimenterar
med nya smaker och smakkombinationer och sparar inte
på ingredienserna i jakten efter
den perfekta pralinen.
— Om man jämför med originalrecepten så använder vi
dubbla mängden smakämnen i
fyllningen. Vi använder bara
färska råvaror och inga tillsatser. Därför håller våra praliner
inte längre än 6—7 veckor.
Men de är himmelskt goda.
Vi har provsmakat.
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Bo tryggt och bra
i Hälleforsnäs!

Musikinspelningar, digital inspelningsstudio
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jarmo@halleforsnas.se 0157-401 24
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Polisen som sprängde en Indian
Mitt namn är Rolf Garenhag, född Gustafsson,
”Usabals pojk”. Jag är uppväxt i Hälleforsnäs,
alltså är jag trots alla års bortovaro en ”Bruksare”. Min uppväxt präglades av omtänksamhet, tolerans och värme från både mina
föräldrar, grannar, lekkamrater och skolkamrater, trots att jag var en liten ”Emil” och hade
många hyss för mig.
Det är alltid en högtidsstund att få besöka
hemvändardagen eller marknaden och då träffa
bekanta. Vid ett sådant tillfälle fick jag frågan
”hur fan kunde du bli polis som hade så mycket
rackartyg för dig när du var pojk”.
Kanske var det därför att jag lekt rommen av
mig som pojk. Jag är nu pensionär efter 32 år
inom polisen och ägnar mig åt att skriva böcker.
Den första heter ”30 år på snuthäcken” och är
för det mesta humoristiska händelser, där jag
vill visa att det finns humor inom polisen. Den
andra boken har just utkommit och har titel
”korsrocken i Tränsjömåla”, det är en släktkrönika om mina förfäder i Småland.

så att vi grabbar fick en motorcykel av en man
som bodde i Kvarn. Det var en 1400-kubikare
av märket Indian. Vi fick inte igång den så vi
beslutade spränga bort den bit för bit.
Det första som rök var styret som vi fyllde med
explosivt material och lade på fars planka som
han hade över ån. Efter smällen flöt det bara
några träflisor i ån. Ut kom min granne Anna
och skrek förtvivlat, ”va skjuter ni med era rackarungar”, vi svarade att det var enkronassmällare som vi köpt i Flen. ”Nej ni, det var andra
grejer eftersom mitt rumsfönster sprack.”
När det inte återstod mer än tanken att
spränga laddade vi den och placerade den på Bolins mjölkpall på stora vägen vid infarten till
Ölmstorp. Vi tände den långa stubinen och
sprang upp i backen ovanför Sundsvalls-källan
där vi hade fin utsikt. Efter en stund kom det en
bil och stannade vid mjölkpallen, ut kom en
kvinna som styrde stegen mot bostadsområdet
ned mot Ölmstorp. Bilen fortsatte åt Flenshållet.
Damen som tur var hade hunnit iväg cirka
150 meter från mjölkpallen då det small. Hon
låg i vågrätt läge och kjolen stod som en strut
över huvudet på henne av tryckvågen som uppstod. Människorna i bilen måste också ha hört
smällen trots att de närmade sig Björkhem, för
de vände och kom tillbaka bara för att se en krater och inte ett spår av mjölkpallen som var

En solskenshistoria är då jag på Internet bjöd
på ett vykort där motivet var Hälleforsnäs Folkets park och fick det mig tillskickat uppe ifrån
Dalarna. När det väl kom blev jag ytterst förvånad då jag läste texten på baksidan. Kortet var
nämligen sänt av min mor Signe till vår släkt i
Tränsjömåla där hon uppmanar dem att komma
till Lillsjödals hållplats medförande cykel för att
möta henne och min syster Solveig. Hur i all sin
dar kortet kunnat hamnat i Dalarna är ett mysterium men märkligt var det.
Det sägs att man alltid återvänder till sina rötter med stigande ålder och det gäller även mig.
Det är en lisa för själen att få besöka de platser
där man som ung människa har upplevt både
glädje och sorg.

gjord av kraftigt rundvirke.
Det dröjde inte länge förrän en polisbil kom
till platsen men vi flydde långt in i skogen ovanför Kattkärret. Då vi satt och tryckte där insåg
vi vad som kunnat hända. Vi hade kunnat skada
eller i värsta fall kunnat orsaka något ännu
värre med vårt smällande. Vi var helt överens
om att nu var det slutskjutet och det har jag hållit sen dess.
Det jag inser nu är att om jag istället ställt
undan motorcykeln och sålt den så hade den betingat ett pris av cirka 40 000 kronor som kunnat användas till något nyttigare än att utsätta
både mig och andra för ev. sprängskador.

Jag har också ägnat mig åt filateli, inte bara
frimärken utan även kort och brev. Hur många
”Bruksare” vet att innan ortsnamnet Helleforsnäs tillkom efter 1877 så stämplades breven på
orten bara ”Näs”? Som Ni ser har jag lyckats
komma över ett ringtypsfrimärke som är avstämplat Näs.

Eftersom jag i unga år var intresserad av kemi
så låg det nära tillhands att experimentera med
smällare Det är ett under att jag inte skadade
mig och att jag fick behålla alla fingrar. Det var
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MED VÄNLIG HÄLSNING

ROLF ”RATTE” GARENHAG

P.S. Min nästa bok går under arbetsnamnet
”Folkhumor och Öknamn” och då är Bruket en
källa att ösa ur. D.S.

Näs och Hellefors
blev Helleforsnäs

Rolf Garenhag började sin karriär
inom poliskåren i Eskilstuna och därefter jobbade han 21 år som polis i
Högsby, Småland. Numera bor han i
Torshälla.
I sin bok ”30 år på snuthäcken” berättar han om sina upplevelser inom
polisen och ”Korsrocken i Tränsjömåla” där han blandar fakta med fiktion, ska ses mer som ett skönlitterärt
verk. En tredje bok ”Folkhumor och
Öknamn” är på gång.
Som en filatist och en före detta
Hälleforsnäsbo är han intresserad av
posten i Hälleforsnäs. Förutom de
gamla frimärken avbildade på denna
sida, har han även kommit över en
cirkulär från den kungliga generalpoststyrelsen från 1877 där man i en
kungörelse meddelar att namnet på
poststationen Näs ändras till Helleforsnäs.
Ortens första poststation upprättades på hösten 1876 i den nybyggda
järnvägsstationen när järnvägen
hade blivit färdigbyggd.
I kunggörelsen från den 3 december 1877 står följande: ”Från och med
den 1 nästinstundande januari kommer namnet å den vid Oxelösund—
Flen—Westmanlands
jernväg
belägna poststationen Näs att förändras till Helleforsnäs.
De breven som avgick från orten
mellan november 1876 och december
1877 blev alltså stämplade ”Näs” och
inte Helleforsnäs, eller Hälleforsnäs,
som man skulle kunna tro.
Ett faktum som många har förbisett
är att även järnvägsstationen hette
till en början ”Näs” och ingenting
annat. Det officiella namnet på järnvägststationen ändrades till Helleforsnäs den 1 juli 1878, alltså ett halvt
år efter att posten hade bytt namn.
När vi sökte på mer information
om Näs station på Internet, hittade vi
en gammal tidningsnotis om en stundande frontalkollision mellan två tåg
just vid Näs station i februari 1877.
Av misstag hade två tåg fått klartecken att åka iväg samtidigt från
både Hällsta och Flen och om inte
stationsmästaren i Näs hade uppmärksammat detta och omdirigerat
det ena tåget till det lilla stickspåret
vid stationen hade en frontalkollision
varit ett faktum.

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

JARMO HAAPAMÄKI

På gång
Konstgalleriet Hälleforsnäs 26/2—
3/4. Konstnären Amalia Årfelt, målare, grafiker och skulptör.
tis 1/3 Kaffestund på Gjutaren kl 14
tor 3/3 Soppträff i Kyrkans hus kl 12
fre 4/3 Andakt på Gjutaren kl 15
sön 6/3 Film Änglagård 3, Bio Facklan, Hnäs Folkets hus kl 18
sön 6/3 Familjemässa i Hälleforsnäs
k:a kl 18, Pytte- och barnkör
mån 7/3 Årsmöte H-SAK på Hnäs
Folkets hus kl 19
tor 10/3 Allträff i Kyrkans hus kl
13.30 tillsammans med Pingst- och
Andreaskyrkan
lör 12/3 Barnloppis på Hälleforsnäs
Folkets hus kl 10—14. Begagnade
barnkläder, skor, leksaker, m.m. Café
med fika och korv
sön 13/3 Högmässa Mellösa k:a kl 11
tis 15/3 Kaffestund på Gjutaren kl 14
tor 17/3 Fårklippning på Sagostigen
kl 12. Tävlingsklippare Christer Gustavsson kommer (för honom tar detcirka två minuter per tacka)
sön 20/3 Taizémässa i Hnäs k:a kl
18. Kyrkokören, Emma Karlsson
tvärflöjt
tis 22/3 Film Nya finska filmer: En
dålig familj (Paha perhe, 2010) Bio
Facklan, Hnäs Folkets hus kl 18
sön 27/3 Familjemässa i Mellösa k:a
kl 11. Ungdomskör, konfirmander.
Kaffe och våfflor serveras i Församlingshemmet
tis 29/3 Kaffestund på Gjutaren kl 14

NBV startar tovningscirkel i Hälleforsnäs
Det är få som arbetar med ull
genom kardning och tovning i
dag. Men att kunna tillverka sina
egna filttofflor är inte så svårt
som man skulle kunna tro. Studieförbundet NBV startar under
mars månad två olika cirklar i
Hälleforsnäs, en grundkurs på
att arbeta i ull och en annan om
nunotovning.

Det var länge sedan NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet) Tovningscirkel. I början av månaden visade Katarina Johanshade några studiecirklar förutom son (till vänster) på NBV på Ateljé Aili vad man kan göra
musikgrupper i Hälleforsnäs. Rock- med ull. Intresset var tillräckligt stort att man kunde starta
banden som repade på Musik- och två olika cirklar i Hälleforsnäs. Cirklarna kommer att anordkulturföreningen It’s Alives lokaler nas i Torsboskolans gamla lokaler på Torsbovägen. På bilden
på Torsbovägen gjorde det under även Siv Persson, Karin Jangedahl och Ritva Manninen.
NBV:s regi. ABF har dominerat i
Hälleforsnäs, men inte helt ensamma i att anordna studiecirklar på orten.
Äldre Vespa köpes. Allt av
— NBV hade en cirkel i bildväv på 1970-talet som jag
intresse, även renoveringsdeltog i, minns Siv Persson, som tänker gå även i den
objekt. Johan 070-55 69 058
nu startande cirkeln.
Det är Katarina Johansson från NBV som håller i cirklarna och lär ut vad man kan göra med ull. Efter en mera
grundläggande cirkel i ämnet med bland annat våttovning och nålfilta följer en cirkel i nunotovning, att tova
ihop ullen med ett tunt tyg.
Hälleforsnäs Allehanda delas ut
gratis till alla hushåll i Hälleforsnäs
Cirklarna kommer att anordnas i Torsboskolans gamla
med omnejd. Tidningen trycks för
lokaler på Torsbovägen.
närvarande i 1 700 exemplar.
TEXT OCH FOTO:
Tryckningen finansieras
JARMO HAAPAMÄKI
genom annonser.
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Finska skönhetsmissar

Det är inte så dött med festligheter i Hälleforsnäs
som man skulle kunna tro. De olika pensionsföreningarna på orten är duktiga på att ordna tillställningar för sig själva.

Skönheter på Folkan. En lite annorlunda skönhetstävling ägde rum på
Hälleforsnäs Folkets hus i samband med festligheter som den finska
pensionärsföreningen Salamat hade anordnat. Pentti Mellin räcker en
blomma till den vinnande skönheten ”Petti Närsiinen” från Eskilstuna.
Konferencier (med mikrofonen) var Tuula Ilvonen.

Den finska pensionärsföreningen Salamat (”Blixtarna”) anordnade en
bankett ”Laskiaisrieha” (fettisdagsfest) på Hälleforsnäs Folkets hus den
19 februari. Cirka 150 inbjudna gäster
från när och fjärran kom till Hälleforsnäs för att äta gott, dansa lite och
över huvud taget ha en trevlig stund
tillsammans.
Bland underhållningen kan nämnas
musikunderhållning av Ville Säkkinen, roliga historier, poesiläsning och
inte minst den lekfulla skönhetstävlingen, där några mer eller mindre
smakfullt klädda damer från Eskilstuna försökte charma domartrion
(Väinö Liikanen, Esko Lahtonen och
Pentti Mellin) från Hälleforsnäs.
TEXT: JARMO HAAPAMÄKI

FOTO: VELI TARVAINEN

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.
Hälleforsnäs Allehanda
ges ut tio gånger om året.
Det kommer inte ut någon
tidning i juli eller december.
Nästa nummer ges ut måndagen
den 28 mars 2011.
Allt material för publicering i
nästa nummer av Allehanda
ska ha kommit in allra senast
måndagen den 21 mars 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 2011.
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Konsum Hälleforsnäs tel. 0157 - 400 09
Öppet vardagar 9-20 lör 9-18 sön 10-18
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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

