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2001—2011
Tio år har gått sedan
det första numret av
Hälleforsnäs Allehanda såg dagens
ljus den 27 mars
2001. Tidningen
grundades och
gavs ut
av
Barbro Sköldebrand fram
till
februari
2007, då Sofia
och jag tog över.

Från början var det
tänkt att föreningslivet i Hälleforsnäs
skulle göra och ge ut
tidningen tillsammans.
Viljan fanns, men det visade
sig snart att Barbro Sköldebrand fick ensam ta hand om
tidningens innehåll och utformning. Tryckningen av tidningen
finansierades utan några annonser av Barbro själv. Hon
köpte helt enkelt en kopieringsmaskin och kopierade tidningen
hemma hos sig.

Lite lokalskvaller

En lokaltidning från Barbro
Sköldebrands hemtrakter, Leksandsbladet, gav inspiration till
de första numren av Hälleforsnäs Allehanda.
— Leksandsbladet var egentligen en reklamtidning, men den
innehöll små lokala annonser
som var roliga att läsa. Bor man

10
år
på
en liten
ort där alla
känner alla så finns det
mycket information att hämta i
småannonser, berättade Barbro
när vi intervjuade henne.
Hälleforsnäs var på god väg i
sin grav vid åren runt millennieskiftet. Gjuteriet gav inte
jobb åt många och Tuna Stålrör
och andra nya företag på orten
kunde inte ens jämföras med
det gamla Bruket, som på dess
glansdagar gav en livslång anställning åt alla som bara ville
arbeta. Men det var svårt för
Hälleforsnäsborna att inse att

den
gamla
goda tiden aldrig kommer tillbaka. Många
flyttade från orten och de som
stannade kvar väntade på att
någon skulle göra någonting.

Visst går det

När Barbro Sköldebrand efter
sex år gav bort sin tidning och
Sofia och jag tog över ändrades
tidningens innehåll och utseende från gula fotokopior med
få bilder till en tryckt tidning
med en kraftigt ökad upplaga.
Tidningen hade tidigare lämnats i buntar till Konsum där lä-

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

sarna kunde hämta den.
Från och med mars
2007 har tidningens
delats ut till alla
hushåll i Hälleforsnäs med omnejd
och tryckningen
bekostats av de
lokala företagens
annonser.
I princip har
tidningen från
allra första början
på sitt sätt försökt
att förändra på
Hälleforsnäsborna
märkliga vana att ta
kål på varje ny idé
genom att med automatik konstatera: ”Det går
inte”. Och om det nu mot förmodan ändå skulle gå, så ”går
det nog åt helvete snart i alla
fall”.
Med den attityden skulle Hälleforsnäs varit folktom vid det
här laget. Det krävs ständigt
nya, fräscha idéer för att Hälleforsnäs ska kunna blomsta.
Mycket har hänt under de senaste åren och vi är på god väg!
JARMO HAAPAMÄKI

Fotnot: En längre intervju med
Barbro Skjöldbrand publicerades i Hälleforsnäs Allehanda nr
70, april 2008. Tidningen går att
ladda ned gratis som en pdffil från tidningens hemsida
halleforsnasallehanda.se.

Gratis leverans vid beställning
av minst två pallar med pellets
(52 säckar per pall) i Mellösa,
Flen och Hälleforsnäs.
Leverans av en pall = 100 kr
Fraktkostnad till andra orter
efter överenskommelse.

B r u ke t p o p u l ä r b l a n d f i l m s k a p a r n a
För andra gången inom ett
halvår väljer ett filmteam
Bruket i Hälleforsnäs för inspelning av en ny film. I början av mars spelades
novellfilmen ”Kidnapparen”
under en helg på det numera
nedlagda järnbruket.

Vi hittade filmteamet i källaren
av personalhuset, i ett före detta
omklädningsrum, där teamet
håller på at filma en novellfilm
med endast en skådespelare.
Hela teamet bestod av skådespelaren Andreas Utterhall, regissören
Erik
Lindhé,
filmfotografen John Sandlund
och
inspelningsassistenten
Johan Anstérus.
— Vi spelar in hela filmen på
ett enda ställe så vi behöver inte
så mycket utrymme. Men det
har varit svårt att hitta en lämplig inspelningslokal. Antingen
är det svårt att få tillstånd att
filma eller så har lokalerna vi
hittat varit för nedgångna, utan
elektricitet eller andra nödvändigheter. I Hälleforsnäs får vi
logi och alla bekvämligheter
inom bruksområdet. Detta är
drömmen för oss!

Viktigt för slutresultatet

Erik Lindhé säger att arbetsförhållandena bakom kameran är
lika viktiga som hur inspelningsplatsen ser ut. Det är svårt
att få ett bra slutresultat om man
måste oroa sig om alla nödvändigheter fungerar eller ej, eller
om man sover och äter dåligt.
Regissören Erik Lindhé berättar att filmen bygger på en pjäs

Action. Novellfilmen Kidnapparen som filmades under en helg på Bruket produceras av stockholmsbaserade Filmoch teaterkompaniet Katakomb Produktion och ska visas på filmfestivaler och på TV. Filmskaparna lovordar bemötandet de fått i Hälleforsnäs och enligt dem hade de hittat det bästa möjliga stället att filma på. Från vänster: regissören Erik Lindhé, filmfotografen John Sandlund och skådespelaren Andreas Utterhall.

skriven av Magnus Dahlström.
Den handlar om en man som
lever vid sidan av mänskligheten och hans enda vän är filmkameran som han samtalar
med. Gränsen mellan galenskap
och genialitet kan vara diffus.
Mannen gömmer sig för den
yttre världen i en källarlokal och
har hamnat i ett högintensivt
tillstånd där han har kommit till
insikt och vill berätta för världen sanningen.
Filmens enda skådespelare,
Andreas Utterhall, är bekant
med sin roll sedan tidigare.
Redan i teaterhögskolan gjorde
han rollen i originalpjäsen ”Kid-

napparen”. Efter det har han
medverkat bland annat i Shakespeares ”Midsommarnattsdröm”
på
Stockholms
Stadsteater och Dostojevskijs
”Anteckningar från ett källarhål” på Umeå Teaterförening.
Han har också jobbat med tv
och film samt radioteater.

Googlade på Internet

Det var Andreas Utterhall som
hittade Bruket i Hälleforsnäs
när han sökte lämpliga inspelningsplatser på Internet. Filmskaparna visste inte om att en
kollega till dem, Fredrik Hiller,
hade hittat till samma ställe

med sin filminspelning, även
han genom googling på Internet. Mindre än sex månader tidigare spelade hans filmteam in
en trailer till Hillers kommande
film ”Zon 261” i Hälleforsnäs.
— Det skulle inte förvåna mig
att fler filmprojekt kommer att
spelas in här. Det finns många
olika och spännande miljöer här,
Hälleforsnäs ligger nära Stockholm och det som är viktigast,
man blir väl omhändertagen
här. Det kan inte bli så mycket
bättre!

TEXT OCH FOTO:
JARMO HAAPAMÄKI

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

Polisen: ”Det är rena
idyllen i Hälleforsnäs”

— Om man jämför med hur
det var på 1970-talet så är Hälleforsnäs i dag rena idyllen.
Det sker mindre brott i Hälleforsnäs än exempelvis Malmköping. Fast många uppfattar
det inte så. Det tar lång tid att
tvätta bort ett dåligt rykte
som en ort en gång fått .

Det säger kommunpolisen StigOve Uddin. Han berättar att när
han började sin bana som polis
var det knivslagsmål nästan
varje vecka i Hälleforsnäs.
Men det var över 30 år sedan.
I dag är det allt som oftast lugnt
och stilla i byn, alldeles för lugnt
enligt många. Det går att gå en
lång promenad på en fredageller lördagkväll i centrala Hälleforsnäs utan att stöta på någon
annan. Men trots detta säger en
del Hälleforsnäsbor att de är
rädda för att gå ut på kvällarna.

Fördomarna kvarstår

— Vi gjorde en undersökning
för något år sedan bland boende
i Hälleforsnäs och Malmköping.
Resultatet av undersökningen
visade att många i Hälleforsnäs
var rädda att bli utsatta för
brott, medan de i Malmköping
kände sig trygga, berättar StigOve Uddin.
— När vi sedan frågade hur
många av de utfrågade hade
faktiskt blivit utsatta för något
brott under de senaste åren blev

resultatet det motsatta. Brottligheten i Malmköping har ökat
markant under de senaste åren
och Hälleforsnäs har blivit ett
lungt ställe att bo i men det tar
en lång tid att ändra på folks
uppfattning.
Malmköpingsborna kände sig tryggare, trots
att brottsligtehen där är högre.

Massmedians makt

Enligt Stig-Ove Uddin kan
skandalsökande
journalistik
ofta vara orsaken till människornas obefogade rädsla.
— Många tidningar skriver
gärna om våldsamma brott och
läsarna förknippar det de läser i
tidningarna med orten. Det dåligt ryktet är sedan väldigt svårt
att tvätta bort.
Han berättar att ett fåtal personer i Hälleforsnäs, några missbrukare av narkotika och en
handfull representanter av ett
folkslag med kringstrykande
och kriminellt levnadssätt, orsakade för en tid sedan lite oro i
byn men när dessa personer
flyttade från Hälleforsnäs har
det blivit riktigt lungt.
— Visst, det begås brott även i
Hälleforsnäs, men inte mer än
någon annastans. Snarare tvärtom, slår kommunpolisen
Uddin fast.
TEXT OCH FOTO:
JARMO HAAPAMÄKI

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

Har sett det mesta. Enligt Stig-Ove Uddin är Hälleforsnäs numera ett lugnt
och tryggt ställe att bo i. Det tar dock åratal att tvätta bort det dåliga ryktet som orten fick på 1970-talet. Då festade man vilt i ungkarlsbarackerna
och knivslagsmål inte var ovanliga. Bilden togs i våras på Flens företagsmässa.
Hälleforsnäs Allehanda #99 • 28 mars 2011
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F i b e r n ä te t b yg g s u t ä v e n p å m i n d r e o r te r i F l e n
Flens kommun vill komma i
kontakt med företag som behöver snabbare Internet. Ett
tiotal företag i kommunen
ska i år få fiberkabel med
hjälp av EU-pengar och kommunalt stöd. Samtidigt ringer
Telia runt bostadrättsföreningar och erbjuder dem fibernät.

— Det finns ett omåttligt behov av bandbredd och den enda
tekniken som klarar av kapaciteten även i framtiden är fiberkabel, som har en kapacitet på
över tusen megabit per sekund,
säger Kent Jonsson, marknadschef på Telia Bredband.
Han berättar att utbyggnaden
av fibernätet sker kontinuerligt
i hela landet och har börjat trappas upp under det senaste året.
Kunderna har börjat efterfråga
större bandbredd och det gör att
man nu är beredd att investera

mer pengar i nya fibernät.
— I dagens läge finns det inga
ekonomiska förutsättningar för
någon aktör att bygga fiberkabel till vartenda hushåll i landet,
utan det handlar om selektiv utbyggnad. Varje fastighet har
olika förutsättningar beroende
på avstånd och även hur lätt det
är att gräva och ansluta en ny
kabel till fastigheten. Vi tar reda
på byggkostnaden och kontrollerar sedan vad det finns för intresse.

Kostnaden varierar

— Om en fastighetsförvaltare
får en förfrågan av oss så har vi
kommit fram till att anslutningen till fastigheten är genomförbar, säger Kent Jonsson.
Han berättar att anslutningskostnaden kan variera väldigt
mycket mellan olika fastigheter
men en investering på mellan
20 000 och 30 000 kronor per

hushåll anses vara skälig.
Att man undersöker marknaden just nu i Flen, samtidigt
med kommunen, är enligt
honom bara en tillfällighet. Men
han utesluter inte möjligheten
att Telia kan samarbeta med
Flens kommun i byggandet av
fibernätet på orten. Det finns
pengar att spara för båda parterna i fall man kan samordna
kabeldragningen.

Flens företag får hjälp

Summorna Kent Jonsson nämner handlar om flerfamiljshus
med gynsamma markförhållanden, det vill säga man behöver
inte spränga bort berg för att
kunna gräva ner kabeln samt att
fastigheten ligger i närheten av
en befintlig fibernät.
Flens kommun har sökt, och
fått, EU-stöd och vill med hjälp
av detta stöd ge fibernät åt de
företag vid utkanterna av kom-

Föreningsnytt

OK Tjärnen satsar på ungdomar och utbildning

Orienteringsklubben Tjärnen i Hälleforsnäs är Södermanlands näst
äldsta specialklubb för orientering. Genom åren har föreningens
medlemmar nått stora framgångar i orienteringstävlingar både på
nationell och internationell nivå. Föreningens mest framgångsrika
medlem, Ulla Lindkvist, har exempelvis blivit världsmästare tre
gånger och vunnit O-ringens femdagarsorientering vid nio tillfällen.
Framgångarna är bl.a. ett resultat av den gedigna rekryterings- och
ungdomsverksamhet, som stått på klubbens program under andra
halvan av nittonhundratalet. Under de senaste åren har dock denna
verksamhet varit vilande p.g.a. ledarbrist. Nu tänker emellertid föreningen på nytt satsa på utbildnings- och ungdomsverksamhet.
Varje elev i skolåren 3, 4 och 5 vid Bruksskolan har nyligen fått en
personlig inbjudan till en nybörjarkurs, och deras föräldrar har
samtidigt fått en inbjudan att delta i en studiecirkel med namnet
”Hitta rätt”. Till denna inbjuds också andra intresserade ungdomar
och vuxna (se annons). Kurserna kommer att starta i mitten av april
och pågå sex veckor under våren 2011.
I utbildningarna, där teori och praktik varvas, kommer man att få
lära sig att läsa kartor och använda dem i skog och mark, lära sig
hur en kompass fungerar och att använda den samt prova på olika
slags praktiska orienteringsövningar.
I OK Tjärnen hoppas man att utbildningarna ska intressera både
den som vill lära sig att orientera för att delta i tävlingar, och den
som vill kunna använda karta och kompass för att kunna röra sig
obehindrat och säkert i naturen vid exempelvis bär- och svampplockning.
ERIK RUNDSTRÖM

OK TJÄRNEN
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munen som behöver en betydligt snabbare Internetuppkoppling än vad de har i dag.
— Kapaciteten i ADSL-tekniken har varit otillräcklig för
många företag. PAX i Hälleforsnäs, som hade stora problem tidigare, fick redan fiberkabel i
höstas, som ett slags pilotprojekt som Flens kommun bekostade. Det har fungerat utmärkt
och nu är det dags att bygga vidare, berättar projektledaren
Hans Clasén på företaget Vicicom AB.
Förhoppningsvis ytterligare
tio företag i Flens kommun kan
förses med en höghastighetskoppling till Internet under året.
Företagen själva ska betala en
anslutningsavgift på preliminärt 30 000 kronor.
Kommunens projektbudget är
på 900 000 kronor, varav EU står
för 315 000 kronor.
JARMO HAAPAMÄKI

Den 23 februari höll OK Tjärnen sitt 68:e årsmöte. Cirka 15
medlemmar närvarade. Ur verksamhetsberättelsen för 2010
framgick följande:
• Det fanns 83 st medlemmar vid utgången av år 2010.
• Dag- och nattklubbmästerskap genomfördes.
• Klubbtävlingar i form av Gängkavle och Årtsoppslopp anordnades. Dessa tävlingar har en mångårig tradition (64:e
respektive 66:e var årets upplaga).
• Motionsorientering (TRIM) genomfördes på våren 2010
med 36 sålda kartpaket till allmänheten.
• Två veterantävlingar anordnades med deltagare från
Södermanland och omkringliggande landskap.
• En nystart av ungdomsverksamheten påbörjades.
• Tre nummer av klubbtidningen "Nytjärnat" gavs ut.
• En orienteringskarta i direkt anslutning till bebyggelsen i
Mellösa färdigställdes.
Dessutom är OK Tjärnen representerad i följande föreningar:
Hälleforsnäs Bruksmarknad, Hälleforsnäs Samarbetskommitté samt IP Skogen.
Föreningens ekonomi är fortfarande ansträngd och visar på
underskott för 2010 och beräknas även göra det för 2011.
Utdrag ur tävlingsstatistik för:
Antal tävlingsaktiva
Antal starter
Antal 1:a platser
Antal medlemmar som
gjorde 25 eller fler starter

2010
11 st
151 st
18 st
3 st

2009
10 st
143 st
3 st
1 st

2008
15 st
150 st
7 st
3 st

KJELL CARLSSON

OK TJÄRNEN
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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
Mattens ansvar. Eftersom hundar vanligtvis inte kan plocka upp sina bajskorvar är det ägarens skyldighet att plocka efter sina hundar. Att inte göra
det är inte bara oansvarsfullt och äckligt, det är även förbjudet enligt lag.

Det är viktigt att matte
plockar upp hundbajset
Några hundägare i Hälleforsnäs vägrar att göra rätt
för sig. Det är inte bara oansvarsfullt och äckligt, det är
även förbjudet enligt lag att
inte plocka upp sin hunds
avföring när den rastats på
allmän plats.

Det är nu på våren när snön vid
vägkanterna smälter bort som
problemet synliggörs på ett påtagligt sätt. På många ställen
ligger högar med hundbajs vid
gator och torg.
Tyvärr så räcker med några få
tjurskalliga hundägare som inte
tar någon bajspåse med sig när
de rastar sin hund. En hund
bajsar i regel varje dag och det
blir många högar på ett år.

Kan ge penningböter

I enlighet med de lokala ordningsföreskrifterna måste alla
andra hundar förutom ledar,
service- signal- eller polishundar hållas kopplade på offentlig plats inklusive kommunens
motionsspår och allmänna
badplatser.
Hundens ägare eller den som
tillfälligt vårdar en hund är
också skyldig att plocka upp föroreningar efter hundar på offentlig plats. Den som bryter
mot dessa bestämmelser döms
enligt ordningsföreskrifterna
till penningböter.
— Det är skitsak egentligen,

men en skitsak som berör och
irriterar många, säger Hans Rosenberg, presstalesman
på
Svenska Kennelklubben.
Han berättar att problemet i
Hälleforsnäs inte är unikt på
något sätt. Trots att merparten
av hundägarna gör rätt för sig
finns det alltid några som förstör ryktet för resten av hundägarna.

Tjurskalliga män

— Ofta är det medelsålders
män som har svårast att göra
rätt för sig. De kanske upplever
det som omanligt att plocka
upp bajs. Det är slappt och oansvarsfullt att inte göra det,
säger Rosenberg.
Han påminner om att det inte
är hundarna utan deras tjurskalliga ägare som gör sig skyldiga till detta lagbrott.
— I Sverige är det numera en
självklarhet att man har med
sig en plastpåse och plockar
upp bajset när man vistas på
allmän plats. Det är en del av
att äga hund.
— I miljonstäder som Barcelona eller Singapore får man
böter på tusentals kronor om
man inte plockar efter sin
hund. Vi inte där än, men i fall
risken bli bötfälld skulle vara
större skulle det se bättre ut
även vid våra gator.
JARMO HAAPAMÄKI

Bo tryggt och bra
i Hälleforsnäs!

Musikinspelningar, digital inspelningsstudio

Ja rm o H aa pam äk i

jarmo@halleforsnas.se 0157-401 24

Hälleforsnäs Allehanda #99 • 28 mars 2011

5

Lyckad barnloppis på Folkets hus

Barnloppisen på Hälleforsnäs Folkets
hus den 12 mars blev en stor succé. Intresset för att sälja och köpa billiga
barnkläder och leksaker var stort och
stämningen hög.

Arrangörerna, småbarnsmammorna Marina Karlsson och Heléne Hugoh säger att
de anordnade loppisen för att hjälpa barnfamiljer som engagerar sig i miljön. Det
talas alltmer om onödig konsumtion och
återvinning ligger i tiden. En barnloppis
ger en utmärkt möjlighet till att sälja eller
köpa ofta nästan oanvända barnprylar till
ett reducerat pris.

Proffsigt och uppskattat

Säljarna som vi pratade med var mycket
nöjda med både publikuppslutningen och
berömde arrangörernas proffsiga handlag.
En mängd varor bytte ägare och det fanns
gott om saker att köpa. Säljarna kom väl
förberedda med massor med leksaker och
barnkläder i gott skick. Även böcker, spel,
skor, skridskor, barnvagnar fanns att köpa.

För sta barnloppisen . Loppmarknaden med
barnkläder och leksaker på Hälleforsnäs Folkets
hus var uppskattad och välbesökt. I kafeterian
serverades bland annat korv med bröd, hembakade bullar och ananaspaj med glass.
— Säljare och besökare kom även utifrån,
bland annat från Katrineholm, Flen, Valla,
Malmköping och Norrköping. När vi ordnar Barnloppis på nytt hoppas vi på ännu
fler besökare, säger Heléne Hugoh.
Arrangörerna har redan satt ett datum
för nästa barnloppis. Den ska ordnas den
17 september.
JARMO HAAPAMÄKI

Favorit i repris

Lördagen den 16 april är det dags för den
numera återkommande vårmarknaden
på Hälleforsnäs Folkets hus. Några drastiska ändringar har inte gjorts till förra vårens framgångsrika formel, utan man
anordnar marknaden med samma beprövade attraktioner.
I programmet finns försäljning av fika,
olika hantverk, loppisprylar, lotter, blommor och andra växter samt andelar i Folkets husföreningen.
Göran Axelsson står för musikunderhållningen med sitt dragspel, Itte Weidman från Sagostigen ordnar ponnyridning
och biblioteket, Bruksvävarna och
snickericirkeln håller öppet hus.

Öppet möte om
ortsutveckling

Ortsutvecklingen i Hälleforsnäs ska sätta
igång i år. Som en start bjuds Hälleforsnäsborna till ett öppet möte i Bruksskolans
matsal den 6 april.
Ortsutvecklingen i Hälleforsnäs är en del
av projektet Färdplan Flen. Man vill ta
fram en vision och en handlingsplan för
Hälleforsnäs.
Som en introduktion till ortsutvecklingen
har Hälleforsnäs Samarbetskommitté ordnat det här mötet tillsammans med Flens
kommun. Inbjudna till mötet är kommunchefen Lars Rådh, planingenjören HansErik Eriksson och Karina Krogh,
projektledare för Färdplan Flen.

Pastorsexpeditionen
har flyttat

Efter om omfattande renovering och tillbyggnad av den gamla Sockenstugan vid
kyrkan flyttade Mellösa församlings pastorsexpedition in i byggnaden. Den gamla
prästbostaden intill järnvägen, där pastorsexpeditionen funnits sedan huset
byggdes på 1950-talet, har sålts och familjen som köpte huset har redan flyttat in.
Maj-Britt Egrér, kanslist på pastorsexpeditionen, berättar att den gamla pastorsbostaden såldes av ekonomiska skäl. Man
ville minska antalet byggnader som församlingen förvaltar.
— Vi skulle ändå behövt att renovera på
den gamla prästgården. Bland annat
skulle en handikapptoalett installeras. I
stället renoverade vi Sockenstugan och
byggde till en handikapptoalett och en
hiss på baksidan av huset. Nu har vi nyrenoverade och fräscha lokaler med bland
annat bättre ventilation än vad vi hade tidigare, säger Maj-Britt Egrer nöjt.
Flytten till den nyrenoverade Sockenstugan skedde i början av februari.
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Skicka gärna in texter och bilder för publicering i tidningen. Vi väljer dock naturligtvis själva vad som kommer med.

Orienteringsklubben
OK Tjärnen

Skicka in material till evenemangsguiden!

Att vara med i evenemangsguiden ”På gång”, både på den
tryckta tidningen och på tidningens hemsida, kostar inget.
Skicka in uppgifter på era evenemang via e-post till adressen
info@halleforsnas.se eller stoppa in ett brev i vår brevlåda på
Torsbovägen 7. Var tydlig, lämna in materialet i god tid och
glöm inte att berätta vem du är, vem det är som arrangerar
evenemanget och hur vi får tag i dig vid eventuella frågor.
För att komma med i aprilnumret måste vi ha fått in materialet senast måndagen den 18 april. Vi behåller oss rätten
att redigera allt insänt material.

På gång
Konstgalleriet Hälleforsnäs 26/2—
3/4. Konstnären Amalia Årfelt, målare, grafiker och skulptör.
tis 29/3 Kaffestund på Gjutaren kl 14
fre 1/4 Andakt på Gjutaren kl 15
sön 3/4 Högmässa i Hälleforsnäs
kyrka kl 11
ons 6/4 Öppet möte om ortsutveckling
i Hälleforsnäs, Bruksskolans matsal
kl 18 (se artikel och annons)
sön 10/4 Sinnesrosmässa i Mellösa
kyrka kl 18
tis 12/4 Kaffestund på Gjutaren kl 14
tor 14/4 Soppträff i Kyrkans hus,
Hälleforsnäs kl 12
fre 15/4 ”Inför helgen” på Gjutaren
kl 15 med sång, musik, andakt, kaffe.
Arr: Centrumkyrkan Flen/Hälleforsnäs
lör 16/4 Vårmarknad på Hälleforsnäs
Folkets hus kl 10—14 (se artikel)
sön 17/4 Städdag i Hälleforsnäs,
samling på Folkets hus kl 10
sön 17/4 Familjemässa i Hälleforsnäs
kyrka kl 11
mån 18/4 Sista chansen att lämna
material till månadens Hälleforsnäs
Allehanda

V il l d u lä ra d ig

h i tattuarernä? t t
in

Anmäl Dig till OK Tjärnens utbildning som startar den 14 april!
Anmäl per telefon 0157-402 25 (Eva-Stina) eller
016-14 07 75 (Erik) senast den 7 april.

Vår fina får tackor på Sagostigen
I mitten av mars blev det officiellt vår. Detta
enligt SMHI. Ett annat säkert vårtecken är när
fåren på Sagostigen blir klippta. Denna gång
bjöds allmänheten för att titta på.

— Fåren på Sagostigen har två uppgifter. De ska
vara söta lamm och de ska producera ull, säger
Philip Weidman och ler.
Han berättar att när de klippte fåren i höstas var
ett par damer närvarande och tyckte det var roligt
att få se på. Då bestämde sig Philip och Itte för att
i fortsättningen låta folk veta när fåren ska klippas.
— Det var inte så många år sedan man började
göra reklam för koutsläpp i Sverige. Ärla använder det numera i sin marknadsföring och de annonserade koutsläppen lockar till sig hundratals,
till och med tusentals personer. Folk börjar allmänt bli mer intresserade av djurlivet på landet.

Klippare med VM-meriter

Den första offentliga fårklippingen på Sagostigen
lockade inte till sig lika stor publik. Ett 20-tal barn
och vuxna kom för att se den prisbelönte fårklipparen Christer Gustafsson göra sitt jobb. På hans
meritlista finns bland annat en tredjeplats på SM i
fårklippning och han representerade Sverige på
VM i fårklippning i fjol, dock med ett blygsamt
36:e plats som resultat.
— Jag tycker att det är trevligt att så många människor kom hit. Vi tänker göra det här till ett återkommande evenemang. Visst, det skulle säkert

tor 21/4 Skärtorsdagsmässa i
Mellösa kyrka kl 19

lör 23/4 Påsknattsmässa i Hälleforsnäs kyrka kl 23, ungdomskören
sön 24/4 Familjemässa i Mellösa
kyrka kl 11, alla körer

mån 25/4 Finskspråkig söndagsmässa
i Hälleforsnäs kyrka kl 11
tis 26/4 Kaffestund på Gjutaren kl 14

JARMO HAAPAMÄKI

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 halleforsnasallehanda.se.
Du kan även prenumerera på tidningen.
Sätt in 175 kr på Bankgiro 5921-8073.
Ange namn och adress och
att det gäller en prenumeration
av tidningen. Eventuella stöd till
tidningen kan sättas in på
samma bankgirokonto.
Hälleforsnäs Allehanda
ges ut tio gånger om året, den
sista måndagen i varje månad.
Det kommer inte ut någon
tidning i juli eller december.
Nästa nummer ges ut måndagen
den 25 april 2011.

fre 22/4 Långfredagsgudstjänst i
Hälleforsnäs kyrka kl 11

mån 25/4 Utgivningsdagen för
Hälleforsnäs Allehanda nr. 100

komma många fler personer om vi
skulle ordna detta på en helg i stället
för mitt på dagen på en vardag. Men
Christer är en upptagen man med
många ställen att besöka. Det är han
som bestämmer när fåren klipps, berättar Philip Weidman.
Fåren klipps två gånger per år. Vårklippningen på Sagostigen sker någon
gång under mars månad och höstklippningen ett halvår senare. De 32
tackorna på Sagostigen klipps nästa
gång måndagen den 29 augusti.

Allt material för publicering i nästa
nummer av Hälleforsnäs Allehanda
ska ha kommit in allra senast
måndagen den 18 april 2011.

Av med vinterpälsen. Tävlingsklipparen Christer Gustafsson har klippt fåren på Sagostigen i över tio års tid men
det är inte förrän nu Philip och Itte Weidman har berättat om detta för allmänheten. Många vill se hur fårklippningen går till.

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

Fläskytterfilé

Nötfärs

max 2/hushåll

m a x 2/ hush ål l

Nybergs

g
k
/
0
9
,
69

Ir land 1 kg

/kg
0
9
,
9
4

Apelsiner

75,00

1 kg m e d l e m s f ö r m

34,90

/kg
0
0
,
9
12

Milda margarå nin

59,00

4 för

Oxpytt Finduså n

Coop

Gevalia kaffe

Findus färdigmat

Priserna gäller vecka 13
28/3 — 3/4 2011

Lövbiff

g
k
/
0
9
,
12

2 för

en sund affär

1 kg m e d l e m s f ö r m

19,90

Bacon

Scan 3 för

33,00

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

