
Han har stenkoll på sin energiför-
brukning. I sin smartphone har
han en app så han kan följa spot-
priserna på elen och i sin dator kan
han följa sin egen energiförbruk-
ning, timme för timme. Han vet
hur mycket av energin som går till
uppvärmningen av huset, varm-
vattnet och hushållselen. 

— Man behöver inte göra allt detta
för att kunna spara på elen. Jag bara
vill ha extra koll. Det är en yrkesskada
jag har, skrattar Hans Jältorp, Hälle-
forsnäsbo sedan några år tillbaka.

Han arbetar som energi- och klimat-
rådgivare åt flera olika uppdragsgi-
vare, bland annat Flens kommun. En
dag i veckan har han stadshuset i Flen
som arbetsplats, där han svarar på
Flensbornas frågor inom området.

Gratis energirådgivning

— Det är fortfarande många  som
inte vet att det finns någon som man
kan vända sig till och få gratis rådgiv-
ning inom energiområden.

Han själv har satsat på flera olika
energikällor. Vintertid värmer han sitt
hus med pellets, på sommarhalvåret
värms varmvattnet med solvärme.

— Jag köpte en ny pelletspanna till
huset för tre år sedan och i samma
veva installerade jag även solpaneler
på taket, som värmer upp varmvatt-
net från april till september. Under
den tiden använder jag ingen annan
värmekälla i huset.

För att varmvattnet ska räcka även
på natten och extra molniga dagar, be-
hövs en isolerad ackumalatortank,
som lagrar det varma vattnet för se-
nare användning. Hans har en 750 li-
ters ackumulatortank.

— Jag räknar med att solpanelerna
betalar sig själv på sex år, men jag
monterade allt själv och fick på det
sättet ner kostnaderna. Annars skulle
återbetalningstiden varit cirka tio år. 

Pensionsförsäkring

Nu har Hans Jältorp tagit nästa steg
och låtit installera 20 solceller på sitt
tak, som på en solig dag tillsammans
alstrar 4,9 kW elström.

— Det är min pensionsförsäkring.
Jag producerar mer ström än jag kan
använda. Överskottet säljer jag till
min elleverantör. Om cirka åtta år har
jag fått tillbaka mina investeringar och
börjar tjäna pengar på elen.

Hans Jältorp har investerat cirka
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Han satsar på gratis energi från solen

hans Jältorp  (till höger) arbetar en dag i veckan som energi- och klimatrådgivare på flens kommun, där han gärna svarar på våra frågor om exempelvis
hur man borde värma upp sitt hus. ”mitt val att ta vara på solenergin baserade jag helt och hållet på ekonomiska kalkyler”, säger han.       

Solpanelerna (på bilden bakom montörerna) installerade
hans själv, men han lät en firma installera solcellerna. arbe-
tet gjordes under andra veckan i juni och tog tre dagar.

100 000 kronor i en modern pelletsanläggning som
tillsammans med solfångare tar hand om varmvatt-
net. Solcellerna som ger honom gratis el kostade lika
mycket, fast stödet från Länsstyrelsen ger tillbaka
35% av investeringen.

Under åren 2013—2016 har regeringen avsatt 210
miljoner kronor för stöd till solceller med syftet att
bidra till omställningen av energisystemet och till
näringslivsutveckling inom energiteknikområdet.

text och foto:
Jarmo haapamäki
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Trycksvärtan på vår senaste
tidning hade knappt hunnit
torka när Flens kommun med-
delade att majoriteten i full-
mäktige hade kommit överens:
Flens kommun ska ta över
även de resterande fastighe-
terna på Bruket i Hälleforsnäs.
Förutom socialdemokraterna
och vänstern,  vill nu även mo-
deraterna att Flens kommun
tar över fastigheterna. De öv-
riga partierna är fortfarande
tveksamma till affären.

Stiftelsen Hälleforsnäs Bruks-
fastigheter har ett banklån
med kommunal borgen på
cirka 4,5 miljoner kronor. Kö-
pesumman borde rimligen bli
denna summa. Då kan stiftel-
sen bli skuldfri och kommu-
nen fri från sin borgen.

Hur mycket övertagandet i
slutändan kommer att kosta
för kommunen vet nog ingen.
Exakt vad man kommer att
göra med brukets alla tomma
fastigheter är oklart.

Gjuteriet, som tömdes från all
verksamhet för tre år sedan,
ska antingen rivas eller dess
tak totalrenoveras. Båda alter-
nativen är kostsamma och slu-
kar miljoner.

”Inom ortsutvecklingsarbetet
i Hälleforsnäs är det tydligt att
Bruket spelar en viktig roll för
hela ortens framtid och ut-
veckling” skriver man i juni-
numret av kommunens infor-
mationsblad, Glimten.

Jarmo haapamäki

Kommunen köper

Brukets fastigheter

ett glatt revygäng. revyn ”en revy, en kommun” hade sin premiär på teater klämman den 15 juni. förutom
teater, bjuder kulturförening på en mängd olika musikkvällar under sommaren.

Kultursommaren på Fridals gård 
Teater Klämman utanför
Mellösa har etablerat sig
som en liten men mysig
sommarrestaurang med mu-
sikunderhållning. Somma-
rens evenemangskalender
är välfylld med mer eller
mindre välkända artister.

Det är nu tredje sommaren Fri-
dals Kulturföreningen driver
en musikpub i familjen Östers
egenhändigt byggda teaterlo-
kal. Många av föreställning-
arna under de tidigare
somrarna har varit slutsålda
och allt pekar på att även som-
maren 2013 borde bli en succé.

Artister som Mikael Rickfors,
Jack Wreesjvik eller Stockholm
Stompers står för musikunder-
hållningen under sommaren. 

— Att boka in kända artister
är ju alltid ett ekonomiskt risk-
tagande. Vi kan ju inte släppa
in hur många betalande som
helst, säger föreningens ordfö-
rande Janne Öster.

— Vår målsättning är att
kunna leva på denna kultur-
rörelse, och då menar vi inte
på föreningen, för den kom-
mer nog alltid att gå back, utan
på lantgården. Vi har lagt ner
runt 150 000 kronor per år för
att ”komma igång” samt byggt
Teater Klämman för runt en
halv miljon kronor.

Mysigt småskaligt

Den mysiga teaterbyggnaden i
anslutningen till familjens hem
rymmer 50—75 personer. På
grund av det begränsade anta-

let sittplatser måste biljetterna
till de flesta föreställningarna
bokas i förväg.

Musiksommaren på Teater
Klämman sparkades i gång
den 15 juni med den satiriska
revyn ”En revy, En kommun”
och följs upp av med över 50
musikkvällar, melodikryss
eller barnkulturföreställningar! 

En del av inkomsterna kom-
mer från försäljningen av mat
och dryck under konsertkväl-
larna. Föreningen har alkohol-
rättigheter under sommaren.

Alla sommarens uppträdan-
den på Teater Klämman hittar
ni i evenemangsguiden på
sidan 6 i  denna tidning. Se för-
eningens hemsida fridal.se för
mer info.

Jarmo haapamäki

foto: Jarmo haapamäki

Vi har semesterstängt v. 28—31

Vi vill önska alla en skön sommar!

Storgatan 16, 648 30 Hälleforsnäs   Tel. 0157-400 60

www.htandh.se

Hälleforsnäs Tandhälsovård
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Stjärnstatus. Det är klart en känd skådespelerska ska ha en egen loge, tänkte
arrangörerna på teater klämman och reserverade en hel husbil åt Guhn...                          

Guhn är med i filmen om hundraåringen
Guhn  Andersson från
Hälleforsnäs har en
ganska framträdande roll i
Felix Herngrens kom-
mande långfilm, filmatise-
ringen av Jonas Jonassons
succébok ”Hundraåringen
som klev ut genom fönst-
ret och försvann”.

— Det var min dotter
Anna-Karin som tjatade om
att jag skulle provfilma till
rollen. Hon tyckte att jag var
som gjord för rollen som sys-
ter Alice, föreståndarinnan
på ålderdomshemmet. Till
slut gav jag efter. Och jag fick
rollen! berättar Guhn när vi
träffas vid premiären på
revyn ”En revy, en kommun”
på Teater Klämman.

— Det här är min debut på
scenen. Jag har aldrig någon-
sin varit med om sånt här
förut, säger Guhn.

—  Och i december ska en
långfilm där jag har talroll ha
sin premiär. De säger att fil-
men ska visas även i många

andra länder utanför Sverige.
Det känns lite overkligt...

Internationell stjärna

De andra medverkanden i revyn
säger att en internationell film-
stjärna uppträder med dem.
Guhn fick till och med en egen
husbil som loge vid Fridal.

— Det är ju bara på skämt,
säger Guhn. Jag ser mig inte som
en filmstjärna precis.

Efter flera provfilmningar och
godkännande spelades Guhns
filmscener in i Trollhättan i maj.
Några kompletterande scener
med Guhn spelades in i början
av juni.

— Det roligaste är att filmska-
parna har varit så otroligt nöjda
med min insats. Det har varit så
roligt att få vara med!

text och foto:
Jarmo haapamäki

Under Fest i Flen den 15 juni
trafikerades TGOJ-banan
återigen med persontåg, som
stannade på orter där inga
tåg har stannat på länge. Ett
äldre tåg körde skytteltrafik
mellan Bettna och Hällefors-
näs och stannade även på
stationerna i Mellösa, Flens
Övre och Vadsbro.

Fest i Flen-kommittén hade
hyrt in veterantågföreningen
SKÅJ, Stockholms Kultur-
sällskap för Ånga och Järn-
väg, som skötte trafiken.

TGOJ-banan mellan Gräng-
esberg och Oxelösund bygg-
des i slutet av 1800-talet. Den
har historiskt spelat en stor
roll för forslande av järn-
malm men banan har också
nyttjats för persontrafik fram
till 1983.

Persontrafiken på TGOJ-
banan mellan Oxelösund
och Flen upphörde för 30 år
sedan, men många vill att
den ska startas igen.

Persontrafik på TGOJ-

banan under en dag
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Harrieths 
sommarcafé
Trädgårdscafét på Harrieth
Larssons bakgård på Malm-
vägen 11 i Hälleforsnäs har
blivit en uppskattad och väl-
besökt träffpunkt för många
kulturälskande ortsbor och
sommargäster. 

— Många har redan varit
här och frågat om caféet
redan är öppet. Jag öppnar så
fort jag har fått tillståndet be-
viljat, förhoppningsvis redan
efter midsommarhelgen, be-
rättar Harrieth.

Cafét har öppet 11—16
varje dag, hela sommaren ”så
länge det finns väder”. 

— När jag flyttade till Häl-
leforsnäs fanns det ingenting
att göra här på somrarna. Jag
gillar när det händer saker
runt en så jag beslöt att
öppna ett sommarcafé i min
trädgård, säger Harrieth.

Harrieth älskar kultur i alla
former så förutom fika och
blomdoft kommer cafébesö-
karna även att bjudas på
konst, levande musik, poesi,
olika föredrag eller vad det
nu kan vara just den dagen. 

Årskurs två från Bruksskolan
har haft besök av mariest
Skrot & m rivningar aB, mari
berättade om vad de gjorde
i företaget. Vilka maskiner de
använder m.m. alla eleverna
gick därefter bort till Grön-
viksvägen för att skåda riv-
ningen av hyreshuset. tack
mari för en trevlig och läro-
rik eftermiddag. från klass 2B
på Bruksskolan.  
foto: pia BlomBerG 23/5 2013

År 1—4 på Bruksskolan hade en
håvdag vid Simmelsjön. eleverna
håvade upp många smådjur ur
djupet. Det var bland annat
kärrspindlar, blodiglar, vanliga iglar,
grodyngel, vattenödlor, skräddare,
gråsuggor m.m. Några elever
kände även på vattnet, vissa klev
ner och fastnade med stövlarna
och några doppade sig upp till
midjan.  Vi grillade korv till lunch
och hade det mycket trevligt.
foto: pia BlomBerG 22/5 2013

• Utför reparationer, om-
och tillbyggnader
• Lång erfarenhet   

i byggbranschen
• Vi åtar oss allt

från grund till nock
• Innehar F-skattsedel

Jan-Olof Gustafsson, Kärrängsvägen 4, 64031 Mellösa
e-post: janne@mellosabygg.se

Ring för offert!

Scenkonsten i trakten håller
ofta mycket hög klass. Även
Bruksskolans elever över-
raskade med sin musikal
”Dödens hemliga sida”.
Uppträdandet höll anmärk-
ningsvärt hög standard.

Under två dagar med skolföre-
ställningar dagtid och kvälls-
föreställningar för
allmänheten underhöll Bruks-
skolans 6—9 med sitt egen-
händigt skrivna teaterstycke
om dödens rike. Hela ensemb-
len skötte sig klanderfritt och
genomförde pjäsen som rik-
tiga proffs under ledning av
dramapedagogen Carine Ho-
legård och musik-
läraren Sanna Andersson.

Stora delar av Bruksskolans

6—9  var involverade i arbetet.

15 elever agerade med i pjä-

sen, men många fler jobbade

med rekvisita, scenografin,
musiken och tekniken.

text och foto:
Jarmo haapamäki

Professionell skolteater på Folkets hus

Kortfattat



Under nio helger i sommar
arrangerar Mellösa Hem-
bygdsförening sommarcafé
med musikunderhållning
och diverse utställningar.

Hembygdsgården intill Mellösa
kyrka är en uppskattad träff-
punkt under sommarmåna-
derna. Sommarcafét har öppet
varje lördag och söndag från
och med den 29 juni fram till 25
augusti.

En mängd olika utställare
visar under sommaren sina
hantverk, konst eller vad det nu
kan vara. En av sommarens ut-
ställarna är Irja Björnlund, som
under den första helgen i juli
visar en del av sina fotografier
som hon tagit under åren. 

Ytterligare drygt 50 hantver-

kare och konstnärer visar upp

sina alster på hembygdsgården

under sommaren. Tyvärr finns

det inte tillräckligt med plats

att publicera alla namnen här.

Varje lördageftermiddag

bjuds cafébesökarna på levande

musik av mer eller mindre

kända artister. Bokade är artis-

ter som Simon Stålspets och

grupper som Munktellsextetten

(se även sidan 6 i denna tid-

ning). På söndagarna är det dä-

remot öppen scen och då kan

även glada amatörer pröva sce-

nen. Anmälan gör man i cafét

och det är principen först till

kvarnen som gäller.
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Uthyrning av ljUdanläggningar
24-kanals  inspelningsstUdio
jarMo haapaMäki
torsBovägen 7, hälleForsnäs
tel. 0157-401 24, 0709-49 05 29

rent hus. fastigheten köp-
mannen eller ”Bankhuset”
har fått en snyggare fasad.
Daniel (på bild) och kalle
munter på km:s Byggsmide
aB gick runt hela huset och
rengjorde fasaden med hett
vatten och ånga.  arbetet
gjordes på uppdrag av fas-
tighetsägaren thomas lund-
berg fastigheter aB.     
foto: Jarmo haapamäki 22/5 

torsboloppet, traditio-
nella tävlingen där sko-
lans elever löper 5,3
km på asfalt, grus och
terräng.  Årets vinnare
blev melker Skoglund
(tid 20.57), snabbaste
tjejen blev Josefin
Norén (tid 29.22). för-
sta torsboloppet an-
ordnades 1981.
foto:  Jarmo 
haapamäki 11/6 2013

Sommarcafé i Mellösa Rätt ska vara rätt

Angående artikeln om Stora
huset i majnumret: Jouko Pa-
julampi ringde och berättade
att Stora huset inte finns med
på någon karta från 1716. 
Enligt honom är den första
kartan, där Stora huset i Häl-
leforsnäs nämns, från 1772

och ingenting annat. 
Jouko Pajulampi skriver i sin
bok om Brukets historia att
Stora Huset sannolikt upp-
fördes under 1756—1758.
Kammarrådet Johan Wul-
fenstjerna bodde i varje fall i
huset 1758. Möjligen blev
huset helt färdigbyggt 1761.

Maria 
Anell

Jag har semesterstängt 

under veckorna 26—30.

Jag önskar er alla 

en trevlig sommar!

För aktuella öppettider ring 070-591 45 61

eller besök hemsidan mellosaprylmarknad.se
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Det är gratis att vara med i eve-
nemangsguiden, både i den
tryckta tidningen och på tidning-
ens hemsida. Annonseringen kos-
tar däremot pengar. Prislistan
hittar ni på vår hemsida halle-
forsnasallehanda.se

Konstgalleriet Hälleforsnäs:
15/6—18/8  John E Franzén, Ulf
Wahlberg, Bo Jensen, Bilder
kring temat mc, bilar och motiv-
lack  24/8—13/10 Roger Metto
och Helena Brunius, Stockholm,
måleri och skulptur

Sagostigen öppen varje dag kl
10—16 under tiden 9/5—30/6
1/7—11/8 öppet kl 9.30—17
12/8—25/8 öppet kl 10—16
www.sagostigen.se

Teater Rita Prick: Askungen 
Teaterlogen, Sagostigen varje
tis—lör fram till 10/8 kl 13 
www.prickis.se

Bilbingo på Edströmsvallen varje
fredag kl 18.45  Försäljningen
börjar kl 17.30  www.svenska-
lag.se/halleforsnasif

Kolhusteatern: Tillbaka till den
förbjudna planeten 26/7—17/8
onsdag—söndag kl 19 
Förköp: Turistinformationen
www.kolhusteatern.se

Juni

tor 27/6  Jons Bokklubb kl 18.30
”Kärlek i kolerans tid” av
Gabriel Garcia Márquez, 
Bokens Stad i Mellösa

lör 29/6 och sön 30/6  Sommar-
café Mellösa hembygdsgård kl
13—17  Tennbroderi, teckningar,
akvareller, ullhantverk m.m.

lör 29/6  Sång och musik vid
Mellösa hembygdsgård kl 14:
Conny Andersson underhåller
med sång och keyboard

lör 29/6  ”Mitt liv med bilder
och bubblor” Alf Thorsjö 
berättar om Knasen. 
Bokens Stad i Mellösa kl 14

lör 29/6  Musikkväll, öppen scen
på Teater Klämman, Fridal 

Juli

ons 3/7  Drop-in, musikkväll på
Teater Klämman, Fridal: 
Allsång och allspel kl 19.30

fre 5/7  Musikkväll Teater Kläm-
man. Artist meddelas senare.

lör 6/7  Melodikryss med frukost
på Teater Klämman, Fridal 
kl 9.30—11.30

lör 6/7 och sön 7/7  Sommarcafé
Mellösa hembygdsgård kl 13—17
Mellösabilder, textilhantverk m.m.

lör 6/7  Sång och musik vid 
Mellösa hembygdsgård kl 14
Glade Glenn, dragspel

lör 6/7  Musikkväll Teater Kläm-
man, Fridal:  Gypsyswing med
Swing Magnifique kl 19.30

sön 7/7  Musikeftermiddag på
Teater Klämman, Fridal:  Eine
Kleine Konzert med Anita Agnas,
Tomas Agnas, Gabriel Litsgård
och Johan Strindberg kl 16

sön 7/7 Musik i sommarkväll
”Från visor till Verdi” med Jacob
Lidåkra sång, Erik Rosenius
piano. Mellösa kyrka kl 17

ons 10/7  Drop-in, musikkväll på
Teater Klämman, Fridal: 
Allsång och allspel kl 19.30           

fre 12/7  Musikkväll Teater
Klämman, Fridal: Lucas Stark, 
K-G Malm, Simon Stålspets 
kl 19.30        www.fridal.se

lör 13/7 och sön 14/7  Sommar-
café Mellösa hembygdsgård kl
13—17:  Dockor, keramik, 
oljemålningar m.m.

lör 13/7 Sång och musik Mel-
lösa hembygdsgård kl 14: ”Trio
Gubbröra” (Rolf Dahlström,
Gunnar Lindskog, Arne Lindén)

lör 13/7  Musikkväll Teater
Klämman, Fridal:  Trubadurerna
Sonny & Petter kl 19.30

sön 14/7  Barnkultur Teater
Klämman, Fridal. Två föreställ-
ningar, kl 16 och kl 17

ons 17/7  Drop-in, musikkväll på
Teater Klämman, Fridal: 
Allsång och allspel kl 19.30     

fre 19/7  Musikkväll Teater
Klämman, Fridal: Mikael Rick-
fors och Jonatan Stenson kl 19.30

lör 20/7  Melodikryss med fru-
kost på Teater Klämman, Fridal
kl 9.30—11.30

lör 20/7 och sön 21/7  Sommar-
café Mellösa hembygdsgård 
kl 13—17: Gräskronor, korn-
dockor, målningar, träsnide m.m.

lör 20/7  Sång och musik Mel-
lösa hembygdsgård kl 14: Simon
Stålspets, folkmusik och visor 

lör 20/7  Musikkväll Teater
Klämman, Fridal: Mikael Rick-
fors och Jonatan Stenson kl 19.30

sön 21/7  Musikeftermiddag Tea-
ter Klämman, Fridal kl 16.  
Artist meddelas senare.

ons 24/7 Bokens Stad i Mellösa:

Öppet hus för turistande stock-
holmare och andra kl 14

ons 24/7  Drop-in, musikkväll på
Teater Klämman, Fridal: Allsång
och allspel kl 19.30

fre 26/7  Musikkväll på Teater
Klämman, Fridal.
Artist meddelas senare.

lör 27/7  Melodikryss med fru-
kost på Teater Klämman, Fridal
kl 9.30—11.30

lör 27/7 och sön 28/7  Sommar-
café Mellösa hembygdsgård kl
13—17: Hantverk, målningar,
konstnärlig sakletare m.m.

lör 27/7  Sång och musik vid
Mellösa hembygdsgård kl 14:
Musikalisk pyttipanna med
Eriksson & Kvarnström

lör 27/7  Musikkväll Teater
Klämman, Fridal:
Jack Vreeswijk kl 19.30
www.fridal.se

sön 28/7  Barnkultur Teater
Klämman, Fridal.  Två föreställ-
ningar, kl 16 och kl 17

ons 31/7  Drop-in, musikkväll
Teater Klämman, Fridal: Allsång
och allspel kl 19.30

Augusti

fre 2/8  Musikkväll Teater Kläm-
man, Fridal: Markus Hultcrantz
& Bugari Reele kl 19.30

lör 3/8 och sön 4/8  Sommarcafé
Mellösa hembygdsgård kl 13—17
Mellösamålarna, hantverk m.m.

lör 3/8  Sång och musik vid 
Mellösa hembygdsgård kl 14:
Munktellsextetten

lör 3/8  Musikkväll Teater Kläm-
man, Fridal: Tina Ahlin, Sanna
Andersson, Annelie & Johan
Strindberg, Anne & Janne Öster 
kl 19.30           www.fridal.se

sön 4/8  Barnkultur Teater Kläm-
man, Fridal. Två föreställningar,
kl 16 och kl 17

ons 7/8  Drop-in, musikkväll på
Teater Klämman, Fridal: Allsång
och allspel kl 19.30

fre 9/8  Musikkväll Teater Kläm-
man. Artist meddelas senare.

lör 10/8 och sön 11/8  Sommar-
café Mellösa hembygdsgård kl
13—17: Kläder, Mellösabilder,
målningar m.m.

lör 10/8 Sång och musik vid
Mellösa hembygdsgård kl 14:
Anna Mi, piano, gitarr, dragspel

lör 10/8  Musikkväll Teater
Klämman, Fridal: The Double

Inn kl 19.30      www.fridal.se

sön 11/8  Barnkultur Teater
Klämman, Fridal. Två föreställ-
ningar, kl 16 och kl 17

ons 14/8  Drop-in, musikkväll på
Teater Klämman, Fridal:        
Allsång och allspel kl 19.30

tor 15/8 Förfest med dryck och
tilltugg för deltagare inför Sörm-
ländska Bokmässan kl 18.30
Bokens Stad i Mellösa

fre 16/8  Inför helgen på 
Gjutaren med sång, musik, 
andakt, kaffe kl 15

fre 16/8  Musikkväll på Teater
Klämman, Fridal.
Artist meddelas senare.

lör 17/8 och sön 18/8  
Sommarcafé Mellösa hembygds-
gård kl 13—17: Konst, hantverk, 
biodlarförening m.m.

lör 17/8  Sång och musik vid
Mellösa hembygdsgård kl 14:
Gnyfolket (Eric Jacobsson, 
Henning André, Joar Eriksson
Linander)

lör 17/8  Musikkväll Teater
Klämman, Fridal.
Artist meddelas senare.

sön 18/8  Barnkultur Teater
Klämman, Fridal. Två föreställ-
ningar, kl 16 och kl 17

mån 19/8  Sista chansen att
lämna in material till månadens
Hälleforsnäs Allehanda

ons 21/8  Drop-in, musikkväll på
Teater Klämman, Fridal: 
Allsång och allspel kl 19.30
www.fridal.se

lör 24/8 och sön 25/8  
Sommarcafé Mellösa hembygds-
gård kl 13—17  Konst, hantverk,
släktforskning m.m.

lör 24/8  Sång och musik vid
Mellösa hembygdsgård kl 14:
Hot’n Blue Jazz Band, 
traditionell gammeljazz 
med rötter i 20-talet.

sön 25/8  Barnkultur Teater
Klämman, Fridal. Två föreställ-
ningar, kl 16 och kl 17

mån 26/8  Utgivningsdag för
Hälleforsnäs Allehanda nr 123

ons 28/8  Drop-in, musikkväll på
Teater Klämman, Fridal: 
Allsång och allspel kl 19.30
www.fridal.se

lör 31/8  Sörmländska Bokmäs-
san i Mellösagården kl 11—16

På gång

foto:  Jarmo haapamäki



Följande Bruksskolans elever belönades med sti-
pendier vid skolavslutningen (motivation följer):

Rotary:  Jim Lindström, för att genom ambition
och flit uppnått breda språkkunskaper av ut-
märkt god kvalité i såväl engelska som tyska
samt Erica Lamberg, en språkbegåvning av
klass, i såväl svenska, engelska som spanska

Lions: Ludwig Karlsson och Emma Carlsson,
som tar ansvar för såväl kamrater, studier och
omgivning.

Företagarna: Oliver Fredberg, en kille som stäl-
ler upp för både stora och små. Han bär och sli-
ter, han löser problemen. Morgan Asplund, som
har förvandlats från skolans ”värsting” till en
kille med stort hjärta och stort ansvar. Fredrik
Ricke,  från en snurrig själ till medveten, fokuse-

rad och intresserad kille. Linn Falk, en solstråle
som tagit morfar till hjälp och lyckats mycket bra
med både det ena och det andra. Ronja Rem-
nebrand, en tjej som vi fått lov att hejda för att
hon inte ska jobba övertid. Men det har gett re-
sultat! Mikaela Andersson, en ambitiös estet, idé-
rik låtskrivare som är mycket teatralisk. Har en
förmåga att sätta sig in i en roll.

Bruksskolans stipendie: Linn Meijer, en enorm
resa, från en tyst tjej till teaterapa. Ett positivt an-
sikte utåt för skolan. En tjej som med driv och
framåtanda breddat sina kunskaper i många
ämnen. 

I samband med särskolans avslutningsfest
som hölls på Föreningsgården i Malmköping
delade Mellösa Lions Club ut bokstipendier till
följande avgångselever: Marina Wegmacher Ry-
lander, Fredrik Andersson, Amanda Hidvegi,
Alexandra Andersen.

Bokens Stad och Barnbokstaden deltog i samma
tält som Mellösa Hembygdsförening på Fest i
Flen. Bilparaden med underbara vrålåk från förr
lockade fler åskådare än Mellösahjulet och Sa-
gotanten. Hon hade tre sagor att berätta: ”Den
vilda jakten på lillebror” av Megner, ”Till vil-
dingarnas land” av Sendak och ”Helge, den blå
flodhästen” av Monica Falk. Hammarvallen kan-
ske inte var rätt forum för sagoberättande utan
mer för upplevelser i hopptorn och karuseller.

Jons Bokklubb är öppen för alla och de som
inte hinner eller får tag i beslutad bok kan bara
komma och lyssna och själva tipsa en egen fa-
voritbok. Meddela gärna att du vill komma.

Snart är det dags för den åttonde Sörmländska
Bokmässan med dragplåster som Peter Bratt.
Välkomna att vara med i en pristävling där vin-
narna presenteras på mässan den 31 augusti. Ett
pris går till den som nominerat hen som blir
årets prestigekulturpris. Det finns många dolda
kulturpersonligheter i Hälleforsnäs-Mellösa-
området. Den som kan få det fina kulturpriset
ska ha fyllt 18 år och vara någon som med
glädje och esprit kan bidra till Bokens Stads ut-
veckling och som arbetar för att böcker ska fort-
sätta leva och sprida kunskap, historia och
inspiration. 

Tema för mässan = Tunna böcker med tungt
innehåll.   Tema för Paneldebatten = Litteratu-
ren och samhället.

Skicka gärna in texter och bilder för publicering i tidningen. Vi väljer dock naturligtvis själva vad som kommer med.                                                          7

Behöver du eller

ditt företag en

ny hemsida?

Ska den nuvarande

hemsidan upp?

Ta kontakt med mig

för ett prisvärt

paketerbjudande!

jarmos.se
Jarmo Haapamäki

Torsbovägen 7, Hälleforsnäs

0157-401 24, 0709-49 05 29

info@halleforsnas.se

Den 26 juli är det premiär för Kolhustea-
terns sommarmusikal ”Tillbaka till den för-
bjudna planeten”, en musikalkomedi med
kända låtar från 1950- och 1960-talen som
gjort stor succé över hela världen.

— Det var otroligt populärt förra året när vi
spelade All Shook Up med Elvismusik, så vi
tänkte gå vidare på det spåret, säger Kolhus-
teaterns ordförande Jesper Bengtsson.

Årets föreställning bygger på Shakespeares
pjäs Stormen. Men istället för ett fartyg ute på
världshaven har handlingen flyttats till ett
rymdskepp. Skeppet hamnar i en meteorit-
storm (Great Balls of Fire) och dras till en pla-
net, där de möter den mystiske vetenskaps-
mannen Prospero.

— Det är en väldigt rolig handling, med mas-
sor av snabba skämt, och musiken funkar både
som en del av handlingen och för att lyfta taket
på Kolhuset. Det kommer bli ett sjukt bra sväng
i sommar, säger Jesper Bengtsson.

Regissör är precis som under de tre senaste

Kolhusteatern ger

sig ut i rymden

pontus larsson, Åke Bjurstam Wejeus och Josephine
thunell, tre av huvudrollsinnehavarna i kolhusteaterns
nya musikal.

Bokens Stad i Mellösa

Bruksskolans stipendier

Hälleforsnäs Allehanda

Hälleforsnäs Allehanda delas ut

gratis till alla hushåll i Hälleforsnäs

med omnejd. Alla tidningar delas ut

av frivilliga tidningsbud. Ingen på

tidningen tjänar några pengar på

sitt arbete utan allt görs ideellt.

Tidningen trycks för närvarande

i minst 1 700 exemplar.

Tryckningen finansier as

genom annonser.

 Ansvarig utgivare, redaktör, 

texter, annonser, layout, foto

(om inget annat nämns):

Jarmo Haapamäki

Adress: Torsbovägen 7

64831 Hälleforsnäs

Telefon: 0157 - 40124

E-post: info@halleforsnas.se

Hemsida: halleforsnasallehanda.se

Tidningen går även att ladda ner

som en pdf-fil på vår hemsida

halleforsnasallehanda.se.

Du kan 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 skickas in via

samma bankgironummer.

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

utgivningsdag är måndagen 

den 26 augusti 2013. 

Allt material för publicering

i nästa nummer av Hälleforsnäs

Allehanda ska ha kommit in

senast måndagen den

19 augusti 2013.

Inför tryckning av tidningen har vi

bråda dagar så lämna in ert material 

i god tid, tack! Vi förbehåller oss

rätten att redigera allt insänt material.

Tryckt i Vingåker 2013. 

åren Erik Lindman. För musikinstudering och
scenografi ansvarar Ola Sjönneby och för ko-
reografin står Ingela Karlsson.

”Tillbaka till den förbjudna planeten” spelas
varje dag förutom måndag och tisdag under
tiden 26 juli—17 augusti.

Kolhusteatern är en ideell förening som bil-
dades 1996. Under somrarna har föreningen
anordnat teaterföreställningar i det vackra Kol-
huset på bruksområdet i Hälleforsnäs.



en sund affärKonsum Hälleforsnäs tel. 010-741 45 70
Öppet vardagar 9-20 lör 9-18 sön 10-18

Öppet varje dag. Ring innan du kommer!
tel. 0157-401 24, 0709-49 05 29

Välkomna!
Vi är ombud för ATG, Svenska Spel, Apoteket, Posten, Systembolaget, Länstrafiken busskort.

önskar Ove, Anna, Eric, Johanna, Birgitta, Sebban, Sofia, Pernilla, Roxanna

mmeeddll eemmss fföö rrmmåånn

3232,90,90
(jämf. pris 36,55 kr/kg)

mmeedd ll eemmss ff öörrmmåånn

8989,00,00
(jämf. pris 35,60-47,66 kr/kg)

Dafgård färdigmat
oo ll iikkaa   ssoorr tt eerr

337755——550000 gg

Priserna gäller vecka 26
24/6 — 30/6  2013

139139,00,00/kg/kg

3535,00,00
Risifrutti
oo ll ii kkaa   ssmmaakkeerr   

117755 gg

Varmkorv
LLii tthhee ll ll ss   2200--ppaacckk

990000 gg

55 ff öörr

55   ff öö rr

Entrecote, Biff
BBrraass ii ll ii eenn   

(jämf. pris 40 kr/kg)

5959,90,90/kg/kg

Prästost
Herrgårdsost
Greveost
SSkkåånneemmee jjee rr ii eerr

1919,90,90
(jämf. pris 9,95 kr/l)

Glass Big Pack
GGBB  GG llaaccee   22 ll ii tt eerr

2121,90,90
(jämf. pris 2,88 kr/l drickf.)

Saft Bob
9955 cc ll

1212,90,90
(jämf. pris 107,50 kr/kg)

Maränger i påse


