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OKTOBER 2022 Din lokala golvfirma
Vi utför följande arbeten

Plast – Textil – Parkett – Kakel – Klinker

070-794 37 67

Bergvärme
Badrumsrenovering
Service av alla
värmeslag och
märken

Service av alla
värmeslag och
märken
Övriga VVS-arbeten

Sörbyvägen 3, Kumla
Tel. 019-58 21 30

Vi är auktoriserad
serviceombud samt
installatör för Nibe

villa- och
fastighetsvärme!

Vi h
ar h

elhe
tslös

ning
en!

Välkommen att följa utbudet via vår hemsida, eller hälsa på och gör en intresseanmälan 
om du vill köpa eller sälja. Vi hanterar ett flertal uppdrag, under hand. 

Värhulta gårdsmäklare är ett fristående företag som sedan 1924, i samma familjs ägo, 
värderar och förmedlar lantvillor, gårdar, samt levande jord- och skogsbruk.

www.varhulta.com  -  0585-262 00  -  info@varhulta.com

Skottlanda, Kristinehamn

Gård om 21 hektar. Bostaden är ca 
250 kvm stor. Verkstad samt stora 
ekonomibyggnader. Ca 13 ha åker/
bete och 7 ha skogsmark. 

Bra möjlighet för djurhållning eller 
för mindre företag.

Begärt pris: 3 500 000 kr

Västra Öja, Kumla
 
Med närhet till naturen, de vackra 
vyerna och de öppna fälten, ett sten-
kast från skogen, några kilometer till 
förskola och skola, ligger Västra Öja. 
En fastighet med bostäder, ekonomi-
byggnader och ”lite valfri” storlek på 
arealen. Passar för dig som vill bo, 
odla eget, företaga eller hålla en häst 
eller två. 

Begärt pris: 2 950 000 kr

Granvik, Karlsborg

Granvik en plats att ankra vid!

Herrgården i Granvik med 
tillhörande restaurang, pub, 
festlokal, 10 gäststugor och parken 
är till salu. Marina, vandringleder, 
Tivedens skogar och Vätterns 
klara vatten. Fastigheten säljes i 
AB. Belägen invid Vättern mellan 
Askersund och Karlsborg. Endast 
bokade visningar. 

LARS LITZÉN
ANSVARIG UTGIVARE

Pålsboda
FöretagshotellAB

Vi hyrut lokaler till företag
ochprivatpersoner.

Vid intresse, kontakta
GöstaHedlund.

Tel: 070-3244056
info@palsbodabioenergi.se

När man fyllt 15 år har man rätt att
köra moped. ”Fylla moppe” som ett
steg in i vuxenlivet. En explosions-
motor mellan benen och ett
gashandtag att vrida kan ge en smått
berusande maktkänsla.
I dag kan man se betydligt yngre

förmågor susa fram på eldrivna
sparkcyklar. Klart det måste kännas
kul men jag gillar det inte. Den
gamla 15-årsgränsen för ett motor-
drivet fordon är inte satt av en slump
utan bygger på erfarenheten att
ungefär då finns en mognad för att
ta ansvar och kunna bedöma olika
trafiksituationer.
Sydnärkenytt har just fyllt 15 denna
höst och därmed uppnått viss mog-
nad. Vi tycker åtminstone själva att
vi klarar trafiken ganska bra även
om vi kan vingla ibland och missar
en och annan viktig avtagsväg. Men
vi håller farten och som helhet har
färden varit riktigt lyckad.
I dag har vår webbsida flera tusen

besökare om dygnet och tidningen
når nästan alla 30 000 hushåll i södra
Närkes fem kommuner.
Oddsen för att vi skulle överleva
från starten 2007 var dock inte
särskilt goda (inget startkapital alls)
men vi trodde på idén att bygga en
självständig nyhetssida för Kumla
och konkurrera med länets stora drake.
Det är ju roligare att slå underifrån.
Vi var pionjärer och kom dessutom rätt i

tiden när Internet först sakta, sedan allt snab-
bare började ta större plats hos de flesta.
Men det var trögt i början att få annonser till
webbsidan, företagen var helt enkelt inte vana
att köpa uppmärksamhet på det sättet, få av

dem hade egna hemsidor eller ens e-
postadresser.
Eftersom annonser varit vår enda inkomst-

källa har frivilliga krafter för att driva verk-
samheten varit helt avgörande för vår utveck-
ling. Utan hundratals engagerade medarbetare
och läsare hade vi inte varit där vi är i dag –
och det är fortfarande den ideella föreningen

Kanal Regional som äger verk-
samheten.
Julen 2010 började vi ge ut en pigg
och trevlig papperstidning, som den
du nu läser. Då öppnades nya möj-
ligheter, då upptäckte företagen att
vår journalistik och våra berättelser
om bygden nådde ut till alltfler och
annonserna ökade ordentligt.
Det är ett förtroende vi inte glöm-

mer.
Vi startade i Kumla men sedan

flera år är det hela Sydnärke som
gäller, vår lilla fina plätt på planeten.
Vi har numera flera anställda och
sedan förra året har vi statligt
presstöd om än med blygsamma
siffror – vi får några hundra tusen
medan länsdraken får 25 miljoner.
Ett erkännande av vår betydelse är
det likväl.
Det känns som att Sydnärkenytt
kommit för att stanna. Säker kan
man dock inte vara. Moppen kan få
soppatorsk, lyset slockna, kop-
plingsvajern gå av – har man otur
kan hela motorn skära.
Men vi tror stenhårt på att varje

samhälle behöver en gemensam
berättelse för att hålla ihop och
utvecklas. Genom vår lokala
förankring – och våra öppna sidor –
vill Sydnärkenytt fortsätta ge sitt

bidrag till en demokratisk utveckling av byg-
den.
Så vi kickar igång moppen varenda dag och

hoppas att du hänger med!

Vi har fyllt 15 och klarar trafiken

Efter 15 år - Sydnärkenytt rullar vidare!
TECKNING: ROLF PETTERSSON (FÖLJ PÅ INSTAGRAM @PETSPETTERSSON)

Vi utför
takrenoveringar,

fönsterbyten, om- och
tillbyggnader m.m

Hör av er för en
kostnadsfri offert!

Telenr: 070-8469292

Priserna gäller v. 43

Allt för en lyckad vecka

hittar du på Profilen!

Handla i vår butik på nätet: ica.se/k
umla1

Öppet 8-21
Skolvägen 12 Kumla

Profilen

Pärsons
Smörgåsmat

35ª
Stammispris

2 för

Arla
Hushållsost

Stammispris
/kg8990 Polarbröd

Jubileumskaka

400g
/st18ª

Avokado

20ª2 för
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Den här artikeln kom till av en slump.
Det stod en notis i en minnesbok över 1960-
talet: ”Sibylle Osten, 48 år, i den lilla byn
Tystinge i Östansjö hittades död med 20 yx-
hugg i bakhuvudet. Efter ett dygn stod den
häpnadsväckande sanningen klar. Hon hade
tagit självmord”.
Självmord. Är det möjligt? En kvinna som

svingar en yxa över sitt huvud och träffar
bakhuvudet 20 gånger och därmed avlider av
förblödning. Fallet är lika fasansfullt som ofat-
tbart.
Till en början sågs kvinnan som ett offer för

ett brutalt mord. Men snart ändrades bilden av
händelsen, detta efter polisens frikostiga
spekulationer som tidningarna tacksamt tog
emot.
Vi backar tiden.

Obehagligt samtal
Klockan 9.40 på fredagsförmiddagen den 22
februari 1963 ringer telefonen hos poliskon-
stapel Edwin Wikman i Vretstorp. Ett samtal
han sent ska glömma.
”Jag kom precis hem”, skriker en man för-

tvivlat i luren.
”Min hustru, jag har känt på henne, hon är

kall, nedblodad, hon är död!”
Mannen är Karl Osten, 52 år, Sibylles make.

Wikman kallar på kolleger från Örebro, och
far till brottsplatsen. Snart är det fullt pådrag,
avspärrningsskyltar sätts upp, utredare letar
spår. På kvällen anländer statspolisens krimi-
nalavdelning tillsammans med rättsläkare,
som beslutar att kroppen ska tas med för ob-
duktion.
Karl Osten blir snabbt misstänkt. Han an-

hålls samma dag men släpps efter några tim-
mar efter att ha presenterat ett alibi som
utredarna såg som vattentätt.
Osten hade kommit hem till stugan i

Tystinge på fredagsmorgonen efter att ha varit
borta från hemmet i fyra veckor när han fann
sin hustru död.

Alla uppgifter stämde
Han arbetade i Luleå som resemontör, drygt
100 mil hemifrån, och hade anlänt med tåg till
Örebro och sista biten i taxi. För polisen var
det en lätt match att kolla hans uppgifter med
arbetsgivare, och allt stämde med det som
uppgivits. Det fanns även tågbiljetter, taxikvit-
ton och vittnen som visade att Osten kommit
med morgontåget från Luleå.
Dessutom kunde polisen konstatera att

Sibylle Osten legat död i flera dagar, vilket
fritog Karl från mordmisstankar.
Hustrun låg livlös på rygg i farstun. Huvudet

var nedblodat liksom kläderna. Det fanns rik-
ligt med blod på golvet i köket och på väg-
garna. På köksgolvet låg en yxa och ett
bräckjärn (kofot), täckta av blod. Det var
oreda i köket. Inte likt Sibylle som var en ord-
ningsmänniska.

Okänd person på vägen
Den siste som såg Sibylle i livet var en lokal
fiskhandlare som den 15 mars sålt fisk till
henne. Hon var då pigg och glad.
Ungefär vid samma tid sågs en okänd person

på Tystingevägen inte långt ifrån Ostens stuga.
Ett vittne sa: ”Att jag kommer ihåg det så väl

beror på att det är synnerligen ovanligt att
främlingar uppenbarar sig på Tystingevägen”.
Mannen var barhuvad och hade uppåt-

struket hår och bar en portfölj.
”Han kan mycket väl ha varit ute i ärliga

avsikter, men jag har i alla fall meddelat
polisen”, sa vittnet.

Det fruktansvärda självmordet i Tystinge

Det var ett självmord enligt
polisen. Men polisen kom
även med nya spekulationer
som hamnade i tidnings-
spalterna. Som att Sibylle
även försökt sätta eld på
huset – efter att hon huggit
sig själv med yxa.

Polisen kom ingen vart i sina undersökningar.
Inga fingeravtryck kunde säkras, ej heller
fanns spår efter någon okänd person. Knappt
en vecka efter att Sibylle Osten hittats död,
avslutades brottsplatsundersökningarna som
konstaterade att ett självmord begåtts.
Allt hade gått mycket snabbt.

Fyra dagar efter upptäckten av kroppen utgår
polisen från att Sibylle begått självmord
genom att hugga sig själv i bakhuvudet med en

yxa. Blodspår och hårstrån på yxan stärker
detta enligt polisen. Men hundraprocentigt
säkra är man inte.
”Nej, det finns en och annan dunkel punkt.

Självfallet vill vi även komma i kontakt med
den person som synts i närheten av makarna
Ostens stuga vid tiden för dödsfallet”, sa lands-
fogde Ove Hesselgren, som ledde spaning-
arna.
Men någon sådan person hittades inte, ej

heller några spår efter denne.
Då återstod självmord som förklaring.

Ytterligare en dag senare, den 27 mars, be-
fäster polisen självmordsteorin. Att Sibylle en-
ligt läkarjournaler dessutom tidigare varit
psykiskt sjuk styrker polisens teorier. Spa-
ningsledare Hesselgren säger i Örebro-
Kuriren: ”Fru Osten har av allt att döma i
tillfällig sinnesförvirring tilldelat sig själv det
ena slaget efter det andra”.
Den 28 mars presenterar polisen i media ett

Polisens spekulationer hamnade i tidningarna
nytt antagande i kedjan av självmordsteori-
erna. Att Sibylle Osten innan hon tog fram
yxan försökt hänga sig, men att repet gått av.
Detta eftersom Sibylle Osten även hade
”märken på halsen” och att polisen fann ett
trasigt rep uppsatt på en krok i taket på vin-
den.

Försökte tänta eld på huset?
Därtill lägger polisen att Sibylle även försökt
tända på huset – efter att hon slagit sig själv
med yxan i bakhuvudet. (Polisen hade nämli-
gen hittat en omkullvräkt fotogendunk och
tändstickor på golvet i hallen). Men inte heller
nu var polisen säker på sin sak: ”Det finns ju
en möjlighet att fru Osten oavsiktligt vält
omkull fotogendunken när hon föll i farstun”.
Samma dag, 28mars, sex dagar efter att döds-
fallet upptäcktes, avslutades under-
sökningarna och brottsplatsundersökarna
vände åter till Stockholm. Tystingefallet lades
till handlingarna som ett självmord.

Vad hände egentligen i den
lilla stugan i Tystinge? En
rättsläkare som
Sydnärkenytt talat med
vägrar tro att det var ett
självmord. Men Suzanne
Osten, dotter till Karl Osten,
tvivlar inte på
självmordsförklaringen.

Namnet låter säkert bekant. Suzanne Osten är
välkänd som regissör, dramatiker och för-
fattare. Karl Osten var Suzannes far, och mod-
ern hette Gerd Osten, en känd teaterkritiker.
Karl gifte alltså om sig med Sibylle, och paret
flyttade till huset i Tystinge 1958 efter att ha
bott i Stockholm.
Suzanne Osten menar att Sibylle var i ett så

dåligt psykiskt tillstånd vid den tidpunkten att
hon själv tillfogat sig skadorna.
– Det som hände var en fasa, något som jag

inte grävt i eller ifrågasatt. Det fanns på den
tiden tre dokumenterade självmord som skett
på liknande sätt i Europa. Det var en tragik
och det fanns en psykisk sjukdom med i
bilden. Pappa hade skrivit brev till sin syster
om hur dåligt Sibylle mådde, berättar Suzanne
Osten.

”Din pappa är efterlyst för mord”
Hon fick reda på att hennes pappas hustru av-
lidit samma dag det hände. Hon var 19 år vid
den tiden och satt och pluggade på en stu-
dentskrivning när kvällstidningen Expressen
ringde: ”Är du Osten? Din pappa är efterlyst
för mord”.
– För mig var ju det här ett jättestort trauma.
Kvällspressen drog stort på det förmodade

mordet som var en god story med alla nöd-
vändiga ingredienser för bra försäljning: yx-
mord, ensam kvinna, enslig stuga, hunden satt
i fönstret när matte låg död på golvet, mör-
daren har försprång, och så vidare.
När polisen avskrev mordet som ett själv-

mord gick luften ur murvlarna. Ingen journal-

ist gick vidare på spåret, ingen ifrågasatte
polisens utredning, med några få lokala un-
dantag: “Är ni helt säkra på att det var ett själv-
mord?”

“Låter helt osannolikt”
Så. Hur gick det hela till? Tommie Olofsson
som är rättsläkare och vd för Fria Rättsläkarna
berättar att han i sitt yrke sett de mest märkliga
och bestialiska självmord där otvetydig bevis-
ning ändå visat att de omfattande skadorna
tillfogats av personen själv.
– Smärta verkar alltså inte hindra någon från

att upprepat skada sig själv svårt och seder-
mera avlida, säger han.
Det går att komma åt och slå sig själv i

bakhuvudet vilket dock är ett mycket ovanligt
sätt att ta självmord, tillägger Olofsson. Han är
dock tveksam till att dödsfallet i Tystinge var
ett självmord. Det beror på de många slagen
som Sibylle Osten ska ha gett sig själv.
– Att slå sig själv 20 gånger i syfte att ta livet

av sig låter helt osannolikt. Och oavsett vem
som hållit i yxan besudlas den givetvis av
offrets blod, säger Tommie Olofsson.

Det var en tragik och
det fanns en psykisk
sjukdommed i bilden.
Pappa hade skrivit
brev till sin syster om
hur dåligt Sibylle
mådde.

ʼʼ

Det finns en och annan
dunkel punkt. Självfal-
let vill vi även komma i
kontakt med den per-
son som synts i
närheten avmakarna
Ostens stuga vid tiden
för dödsfallet.

ʼʼ
KÄLLOR: Riksarkivet/polisutredning, dagstid-
ningar, intervjuer, samt Suzanne Ostens bok
”Vem tror hon att hon är, Suzanne Osten” där
händelsen i byn Tystinge delvis finns med.

REPORTAGE: LARS-GÖRAN MÅNZON

Ett av de märkligaste kriminalfallen i Sveriges historia inträffade i en by i
Östansjö på 1960-talet. En kvinna hittades död med 20 yxhugg
i bakhuvudet. Ett brutalt mord! Det var vad polisen först misstänkte.
Efter några dagars utredande avskrevs fallet – som självmord.

Polispådraget var stort vid den lilla stugan i Tystinge, och under dagen anlände också statskriminalen tillsammans med rättsläkare. Området spärrades av, och undersökningarna kom att pågå flera dagar. Stugan där Karl och
Sibylle Osten bodde, som ses i bakgrunden, låg förhållandevis ensligt med några hundrameter till närmsta granne. FOTO: ÖREBRO-KURIREN/ÖREBRO LÄNS MUSEUM

Suzanne Osten, regissör, dramatiker och författare är dotter till Karl Osten, vars hustru avled under
märkliga omständigheter i Sydnärke. Suzanne har däremot aldrig tvivlat om dödsorsaken.

FOTO: HENRIK MONTGOMERY/TT

TIDNINGSKLIPP UR ÖREBRO-KURIREN, MARS 1963

”Det somhände var en
fasa som jag inte grävt i”

KUMLA. Det blir stor baluns på
torget den 6 november när
racerföraren och Kumlaso-
nen Marcus Ericsson
kommer ”hem” till Kumla.
Det är Marcus seger i Indy 500 i USA som ska
firas i staden där han växte upp. Kommunen sat-
sar max 1,5 miljoner kronor på firandet – men
oppositionen är inte riktigt med på noterna.
S, M och KD röstade för beslutet i kommun-

styrelsen, men C, L och SD röstade nej. De hade
däremot ett eget förslag: att som mest satsa
300 000 kronor på festligheterna. De tycker
alltså att framgångarna ska uppmärksammas,
men inom rimliga gränser. Övriga pengar hade
behövts till skola och omsorg, menar de.
Marcus Ericssons framgång i världens

största racingtävling är odiskutabel. De
styrande tycker att satsningen är väl värd pen-
garna och att Marcus satt Kumla på kartan.
Tilläggas kan att en idrottshjälte enligt tradi-
tionen alltid kommer hem till sin uppväxtort
för att visa upp sig och sin pokal.
Så den 6 november blir det stort evenemang

på Kumla torg med Marcus själv i centrum,
storbildsskärm, artistupppträdanden, musik,
merchandise med mera.

Stor fest när
Marcus Ericsson
firas på torget

Marcus Ericsson, racingstjärna från Kumla som
ska firas – i Kumla. FOTO: THOMAS WIRTH

HJORTKVARN. Naturens
Skafferi har traditionsenligt
hållits i Hjortkvarn. Alla
verkade glada att gå
omkring i septembersolen
på marknaden och handla
grönsaker och umgås med
andra. Men så kom en sur
överraskning. Där många
ställde sina bilar skrevs p-
böter ut.
Parkeringsböter en sådan här dag i en liten by
som Hjortkvarn? Det var så många reagerade.
Men de facto hade man ju parkerat fel. Många
syndare hade ställt sig på mackplan, där byns
enda mack finns. Där finns en skylt att det är
p-plats. Men det sitter också en tilläggsskylt
med undantag, och den lämnar enligt uppgift
utrymme för feltolkningar.
Två parkeringsvakter hade fullt upp denna

lördagsförmiddag. Marken ägs av en privat
markägare som ringt in parkeringsbolaget
Aimo Park. Problemet är att det inte finns så
många p-platser i byn, och när tusentals män-
niskor kommer så finns risken att det blir fel-
parkerade bilar.
Arrangören byalaget säger i ett uttalande att

man inte rår för att det blev som det blev, men
lovar att organisera parkerandet bättre till
nästa år.
P-böterna irriterade många besökare, och på

vår webbsida, sydnärkenytt.se, kunde man se
flera bistra kommentarer. ”Jäkligt drygt och
surt att det inte går att se mellan fingrarna, och
att någon de facto ringt parkeringsbolaget en
dag som denna”, heter det i ett inlägg.

Drygap-böter
marknadsminnet
för besökarna
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DJUPVERKANDE MASSAGE
PERMANENT HÅRBORTTAGNING
HEALING m.m.

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER PÅ:

OPTIO.BOKADIREKT.SE

Huvudvärk - Migrän - Yrsel – Tinnitus - Whiplash - Nackvärk - Ryggvärk

INGA KNÄCK,
VRID ELLER RYCK !

www.atlaskotan.net www.optio.nu optio.bokadirekt.se 070-666 29 23 info@optio.nu
optio.bokadirekt.se • Vi finns på Mastgatan 2C i KUMLA

Läs mer om våra behandlingar på
atlaskotan.net. Sök lediga tider på:

Begravning 
från 12 900 kr
(vid bokning online)

Direktkremering 
från 8 500 kr

I begravning ingår
Kista

Bisättningstransport
Ceremonivärd
Bokning och 

administration
Kistläggning

Ett värdigt farväl till en rimlig kostnad

Allmänna Begravningsbyrån
Kumla /Örebro: 019-18 62 50
Lindesberg: 0581-64 56 78 
www.allmanna.se

Kyrkliga och borgerliga begravningar med kista eller urna.

www.klassiskbyggnadsvard.se 
Berga 526, 694 92 Hallsberg • Tel 0703 57 59 41
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Hela denna sida är en annons från MAXI ICA Stormarknad Kumla

ICA Maxi laddar upp inför hösten med ett stort
sortiment av klädesplagg och skor som passar
ypperligt för den kyliga årstiden. Sprillans nytt i
sortimentet är konceptet ”Less is more” få som
består av tidlösa klädesplagg i modernt snitt,
designade för att lätt kunna kombineras med
varandra.

“Less is more” heter det nya koncept av kläder som nu går att hitta
i ICA Maxi Kumlas sortiment. Det handlar om få plagg - med många
stilar. Du kan förvänta dig kläder i fin kvalitet, med en modern touch.

Klädavdelningen på ICA Maxi i Kumla
genomgick en förvandling redan för ett och ett
halvt år sedan. Då passade man på att utöka
avdelningens yta rejält och gav den ett litet lyft,
både gällande skyltning och sortiment.

– Klädavdelningen har blivit bra mycket
rymligare. Det gör att vi kan möta den stora
efterfrågan på kläder, skor och tillbehör, förk-
larar Charlotte som har ansvar för avdelnin-
gen.

Något för alla
Hos ICA Maxi går man efter riktmärket att
kläderna som säljs ska kunna passa alla, ung
som gammal. Här hittar man klädesplagg och
skor både för barn och vuxna, så väl som un-
derkläder, strumpor, väskor och allehanda ac-
cessoarer. Nytt för i höst är konceptet ”Less is
more,” som riktar sig mot kvinnor.

– Det är ett koncept enligt temat få plagg
med många stilar. Det är klassiska plagg i en
mjuk färgskala som man ska kunna matcha
med varandra och är tänkta att passa alla kvin-
nor. Modellerna och färgerna på plaggen är
tidlösa, men ändå moderna. Det ska helt
enkelt kunna tilltala alla, säger Charlotte.

Charlotte har själv märkt av en större varia-
tion av åldrar hos dem som köper kläder i bu-
tiken.

– Förr hade vi kanske en lite äldre målgrupp,
men nu är det folk i alla möjliga åldrar som
handlar kläder av oss. Framför allt har jag sett
en ökning av många unga tjejer och kvinnor
bland kunderna. Dom jag pratar med har ut-
tryckt en tacksamhet över att möjligheten
finns att handla kläder här, menar Charlotte.

Alltid uppdaterat sortiment
Butikens sortiment varierar efter säsong och
man försöker alltid ligga steget före. Om det är

nyheter på ingång, så
ser man till att få hem
dessa snabbt.

– Man får tänka lite
på vad som kommer
gå åt och ha ett öga för
det. Vi brukar vara
snabba på att beställa
mer av ett klädesplagg
som vi tror kommer
vara populärt. Efter-
frågan har blivit så
mycket större efter vår
ombyggnation och
nya plagg går ofta åt
direkt, förklarar Char-
lotte.

Sortimentet i klä-
davdelningen har my-
cket att bjuda på och
uppdateras kontinuerligt.
Klädesplagg anländer
varje söndag, tisdag och
torsdag. Charlotte rek-
ommenderar kunderna
att vara lite kvicka på föt-
terna.

– Många storlekar går åt
fort, men vi försöker givetvis också ta in fler
exemplar i den mån vi kan.

Kunder bär plaggen
Roligast tycker Charlotte det är att se kun-
derna faktiskt bära plagg som dom köpt i bu-
tiken.

–Det är så kul att se kläderna vi säljer på per-
soner, det betyder ju att vårt sortiment upp-
skattas, att vi gör någonting bra. Ofta brukar
jag slänga iväg en liten komplimang, det blir
alla glada över att höra, avslutar Charlotte.

Läs mer och se delar av sortimentet
påICAMaxi Kumlas hemsida!

att byta däck!
Lätt

vet vilka däck du behöver

Åmmebergsvägen 7
0583-77 00 12

Mån-fre 07.00-16:30

garaget.hammar@telia.se

www.garagethammar.se

Däckteam Hammar/
Garaget i Hammar AB

Behöver du service eller reparation av
din värmepump? Vi kan hjälpa dig
oavsett vilket märke du har på din

maskin.

Kontakta oss för mer information och tidsbokning!

0506-30795
service@hovaror.com
www.hovaror.se
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ETT UPPKOPPLAT HEM GENOM HELA LIVET
MED FIBER FRÅN KUMBRO STADSNÄT
Vill du veta mer? Besök kumbro.se

För mer information, ring

Mats Bengtsson tel. 010-175 19 41

Låt oss göra jobbet!

• SNICKERI

• STÄDNING

•MÅLNING

• FLYTTSTÄDNING

• TRÄDGÅRD

• SNÖSKOTTNINGM.M

TEXT & FOTO: HENRIK ÖSTENSSON

– Jag har aldrig, under mina 49
yrkesverksammaår, gjort enmer
vältajmad investering.
Så kommenterar Gustaf Svens-
son, VD på Skyllbergs bruk, den
nyrestaurerade lilla kraftstatio-
nen intill Skyllbergsherrgård.
Samtidigt sombolaget nu rustat
sina kraftstationer för att kunna
bidra till elförsörjningen under
lång tid så vill Länsstyrelsen
helst att produktionen läggs ner
och dammarna rivs.

Kanske är det så att elförsörjning aldrig varit
mer i ropet än just nu, med skenande elpriser.
Skyllbergs bruks AB är troligen länets minsta

elbolag. Bolaget ägnar sig till största delen åt
industriell produktion, mest välkänt är kanske
spikproduktionen. Men bolaget har också el-
nät i Askersunds och Hallsbergs kommuner.
Och så finns det också en blygsam egen elpro-
duktion, i fyra egna små vattenkraftverk. Två i
Skyllberg och två i Skogaholm.
– När det här kraftverket äntligen invigdes

1931 levererade vår egen elproduktion större
delen av elen i nätet. Nu står de för en en min-
dre del, berättar Gustaf Svensson.

Försenadesmed 18 år
Kraftstationen vid Skyllbergs herrgård började
byggas 1913. Men sedan blev det krig och
dåligt med komponenter. Det dröjde av 18 år,
till 1931, innan man kunde starta generatorn.
– Sedan producerade den bra fram till slutet

av 1970-talet. Då gick den gamla ståltuben,
som för vattnet från dammen fram till tur-
binen, sönder. Rosten hade gjort sitt. Då stod
det stilla några år. Efter hand hittade vi en tub
som blivit över från ett annat projekt, i kor-
teenstål. 1979 var stationen igång igen. För 2,5
år sedan var det på nytt dags för att renovera. I
början av september var arbetet klart. Bland
annat har det bytts styrelektronik.
– Nu har vi toppmodern styrning. Den un-

derlättar både övervakning och start och stopp
av kraftstationen, säger Torbjörn Andersson
driftledare.
Det hela utgör en märklig blandning av mod-

ern teknik och utrustning från det tidiga 1900-
talet. Turbinen är den ursprungliga, medan
generatorn är utbytt. Det är turbinen, som med
vatten som kraftkälla, driver generatorn.
– En asynkron generator som denna är i

själva verket en trefas elmotor. Just denna får
sägas vara ett tidigt utslag av återanvändning.
Den utgjorde nämligen drivkraft i Rön-
neshytta sågverk och flyttades hit när sågver-
ket lagts ner.

Nya delar i gammal turbin
Gustaf Svensson fortsätter:
– Vi har låtit gjuta ett nytt rubinhjul och nya

så kallade ledskenor. Det är de som reglerar
vattenströmmen in mot turbinen. Vi har
också installerat automatisk effektreglering via
dammluckorna. Sjunker vattennivån i
dammen, ja, då regleras luckorna så lite min-
dre vatten går till turbinen, effekten sjunker
steglöst ner till en viss nivå. Samma sak om det
blir högre nivå. Då öppnas luckorna mer,
effekten stiger. Vi har provkört allt nu, allt
fungerar perfekt. Stationen ger högre effekt än
tidigare. Nu går det nog 100 år till, minst, säger
en nöjd Gustaf Svensson
– Man får ändå säga att kvaliteten på tur-

binen är okej. Den har ju levererat väl sedan
1931. Då kan det väl vara på plats med lite nya
slitdelar.

Hotmot småskalig kraftproduktion
Det finns dock ett latent hot mot den
småskaliga vattenkraftproduktionen.
– Ja. Länsstyrelsen vill att vi river ut i stort

sett samtliga våra dammar. Därmed skulle vi
ta bort förutsättningarna för elproduktion
lokalt. I tider med stor effektbrist och ske-
nande elpriser får jag inte ihop det resone-
manget. Bara i Bergslagsområdet, dit jag
räknar oss, producerar de småskaliga vat-
tenkraftverken lika mycket som en kärnreak-
tor. Miljövänlig hållbar energi, som skapar en
mer robust elförsörjning. Det vill man slå sön-
der för att gynna sportfisket.

Förbereder avstängning av elkunder
En annan enhet på Länsstyrelsen vill att
Gustaf Svensson förbereder för att kunna
stänga av elkunder tillfälligt om det skulle bli
akut elbrist där elen inte räcker.
– Reglerna är tydliga. Sommarstugorna ska

stängas av först, sedan boende på landsbyg-
den, mindre tätorter. I sista hand äldreboen-
den, vårdcentraler och reningsverk. Natur-
ligtvis känns det helt absurt, för att inte säga
vansinnigt, när en annan del av samma myn-
dighet trycker på för att vi i det läget ska riva
bort elproduktion för all framtid, säger Gustaf
Svensson.

Nystartmed nedläggningshot

Torbjörn Anderson är driftschef för elnät och el-
produktion.

I slutet av september visades kraftstationen för Skyllbergsborna.

Turbinen, längst bak i bild, är från 1931. Generatorn, närmast i bild, är troligen nyare. Den tjänstgjorde som
motor på Rönneshytta sågverk först. Det är turbinen som driver generatorn, som ger strömmen.

Den hypermoderna reglerenheten.

Instrumenten från förr sitter kvar och fungerar.
Mest som kuriosa.

I Skyllberg vill Länsstyrelsen gå mot strömmen

FAKTA SKYLLBERGS BRUKS ELNÄT OCH KRAFTSTATIONER

� Beroende på tillgång på vatten,
nederbörd, varierar produktionen.
Sommest el produceras på våren.
�Mellan 800 000 KWh och 1,8
miljoner KWh på ett år blir det.
– Elen härifrån sänker vårt utpris till
kunder. Ju mer vi producerar, desto
mindre el behöver vi köpa in. Kraft-
stationerna i Skogaholm är de som
ger mest el, säger Gustaf Svensson
– Vi skulle egentligen kunna produc-
era mer utifrån vår vattendom. Vi har
rätt att reglera Tisarens vattenstånd
från 99.1 meter över havet till 101.3.
Alltså drygt 1.30. I praktiken reglerar
vi sjön från 99,6 meter till 100.10 över
havet. Det beror bland annat på att

stränderna sjunkit ihop, satt sig, i
norra delen av Tisaren vid Tis-
arstrand. Blir vattenståndet för högt
riskerar vi översvämning där.
� Elnätet innefattar bland annat or-
terna Kårberg, Skyllberg, Lerbäck,
Rönneshytta, Åsbro, Närkesberg,
Mariedamm och Skogaholm, med om-
givande landsbygd.
� Den damm som sitter närmast sjön
Tisaren, i sjöns norra del, används
också för att plocka ut färskvatten till
Kumla och Hallsbergs vattenverk. Det
går en ledning från den dammen till
reningsverket i Blacksta, norr om
Sannahed.

UTDELNING AV BIDRAG.

STIFTELSEN NYGÅRDSHEMMET
utdelar enligt stadgarna årliga hyresbidrag eller
andra bidrag till behövande f.d lantbrukare eller
lantbrukarhustrur, samt vid särskilt ömmande
fall kan även andra med landsbygdsanknytning

komma i fråga.

Bidrag kan sökas av boende i Kumla och
Hallsbergs kommuner.

Förfrågan och ansökningsblankett
tel. 070-6046673.

Sista ansökningsdag
25 november 2022.
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KUMLA
Hagendalsvägen 12,
692 30 Kumla
019-56 06 66

ASKERSUND
Storgatan 19,
696 30 Askersund
0583-100 58

ÖREBRO
Kungsgatan 1,
702 11, Örebro
019-31 16 00

Det stjäls väldigt mycket
cyklar i Kumla och många av
stölderna inträffar mitt i stan.
Ett gäng kvinnor har tröttnat
på detta och gått ihop för att
bilda en spaningsgrupp i
syfte att få ner antalet
stölder.

Det är mitt på ljusa dagen i centrala Kumla.
Plötsligt påbörjas en cykelstöld. Att det är folk i
närheten verkar inte bekomma tjuven nämn-
värt. Cykeln står omgiven av en mängd andra
cyklar i ett ställ, men låset förstörs och tjuven
cyklar iväg med sitt byte och försvinner. Denna
episod är inget påhitt utan en reell händelse i
augusti i år.

Kvinnor somhåller koll
– Det är ett exempel av många stölder som jag
har sett i Kumla. Jag befann mig en bit bort och
hann knappt reagera innan han var borta, säger
Maria som blev vittne till det hela.
Maria bor i Kumla och det här med cykel-

stölder är en fråga som engagerat henne alltmer
de senaste åren. Hennes engagemang delas av
ett par andra kvinnor i staden. De är ute och
håller utkik på stan, skriver med varann på
nätet och håller koll på köpplatser där försäljn-
ing av stulna cyklar sker. Man kan kanske kalla
dem för privatspanare.
– Utanför stationen och nära torget stjäls det

väldigt mycket cyklar. Jag försöker förhindra
det så gott det går, säger Maria.
Maria och hennes bekant Rut ställer upp på

en intervju, men vill inte vara med på bild och
vill vara anonyma.
– Det är kriminella som håller på och stjäl

cyklar. Många gör det för att finansiera sitt
drogmissbruk och det känns inte tryggt för mig
om de vet vem jag är, förklarar Maria.

Känner igen flera cykeltjuvar
En stor del av de stulna cyklarna säljs via nätet
efter stölden. Maria påtalar att i alla fall ett par
av tjuvarna har flera olika alias på nätet för att
det ska bli svårare att upptäcka dem. Rut delar
Marias uppfattning.
– Jag är engagerad i detta för att jag tycker det

är bedrövligt som de håller på och så tråkigt att
folk inte kan få ha sina saker ifred. Nu när jag
nyligen blivit pensionär känner jag att jag har
lite mer tid att lägga på en sån här grej och kan
jag göra något för att hjälpa till är det väl bra.
Rut känner igen några av de cykeltjuvar som

härjar i Kumla. Och när hon sett att de är i
närheten har hon agerat.
– Jag har gått och ställt mig vid cykelstället

helt enkelt. Jag säger ingenting, jag gör ingent-
ing, men jag finns där.

Skrämde iväg tjuven
En episod hon minns är från i våras. En man
parkerade sin cykel utanför Ica Maxi vid sta-
tionstunneln och gick in i affären. Han var inne
i uppskattningsvis tio minuter bara, men när
han kom ut var cykeln borta.
– Jag såg hur någon lyfte upp hans cykel och

tog med den bakom en buske. Där försökte han
slå sönder låset. Men jag skrämde iväg honom.
Killen som ägde cykeln stod som ett
frågetecken och tittade först när han kom ut,
men han var väldigt tacksamnär han förstod att

jag förhindrat stölden, även om hans lås blev
förstört.
Att en cykel står centralt där det rör sig my-

cket folk verkar inte spela någon större roll. Inte
heller vem som är ägare. Det är självklart trist
för alla som får en cykel stulen, men Maria ty-
cker lite extra synd om vissa.
– När det är barn och ungdomar inblandade

och jag har förstått att de sparat ihop egna pen-
gar och kanske jobbat en del för att ha råd att
köpa en cykel och sen får den stulen efter bara
några dagar är det inte kul, säger hon.

”Kumla sticker ut”
Julia Höglund är kommunpolis i Kumla.
– Vi har sett under året att Kumla är den kom-

mun som sticker ut klart mest i Sydnärke, fast-
slår Julia.
Väldigt ofta blir dock anmälningar om cykel-

stölder nedlagda. Även i fall där en tjuv kan
konstateras ha stulit en eller flera cyklar.
– Det är vanligt att en person som stjäl cyklar

håller på med andra brott också. Förenklat är
det så att om en person till exempel stulit en
cykel, men också är misstänkt för många andra

brott eller nyligen dömts för annan brottslighet,
så påverkas inte straffet om man utreder ännu
ett ärende. Meningen är att utredningsresurs-
erna ska frigöras och användas till annat. Det är
de riktlinjer som polisen måste förhålla sig till.

Vädjan omatt inte köpa stöldgods
Julia delar uppfattningen att de mest utsatta de-
larna för cykelstölder i Kumla är dess centrala
delar. Polisen vet om att det är mycket cykel-
stölder i just dessa områden och försöker vara
närvarande.
– Ser vi en person med en cykel som inte ser

ut att tillhöra denne ingriper vi självklart. Det
händer flera gånger i veckan. Och kan vi
därefter spåra cykeln till dess rätte ägare så gör
vi det.
Även omdet ärmycket cyklar som stjäls är det

enligt Julia ett fåtal personer som ägnar sig åt
det i Kumla. Polisen har bra koll på vilka de är,
men lagstiftningen underlättar inte alltid. Det
skadar inte att vara uppmärksam när man
köper en begagnad cykel privat heller.
– Det kan vara ett kvitto som visar var cykeln

är köpt till exempel. Om nån säljer en cykel för
2 500 som är inköpt för 5 000 kr låter det rim-
ligt.Men en cykel som säljs för 1 000 kr somko-
stat 8 000 kr, då borde man dra öronen åt sig.
Och att köpa stöldgods innebär att man under-
håller den branschen.Många bra tips finns även
på polisen.se
Är det någon idé att anmäla om man får cykeln
stulen?
– Det tycker jag absolut att man ska göra. Är en
cykel märkt på något sätt underlättar det ju för
oss vid spårning av dess ägare och att ha en an-
mälan att gå tillbaka till, avslutar Julia
Höglund.

På spaning efter cykeltjuvar
Privata initiativtagare vill minska antalet cykelstölder i Kumla

Julia Höglund från polisen menar att man ska
anmäla cykelstölder, även om de sällan utreds.

FOTO: HENRIK ÖSTENSSONTEXT: ANDERS BJÖRK

Tänk vad en 
offensiv skogsbruksplan 
kan göra!

Det du ser på bilden är förstås ett lekfullt montage. Men faktum 

är att en offensiv skogsbruksplan kan innebära en stor skillnad för 

skogens utveckling och din framtida avkastning. Den kan dessu-

tom göra livet som skogsägare betydligt enklare.

Vill du veta mer om alla fördelarna? Läs mer på moelven.se/skog 

eller kontakta din lokala virkesköpare.

Eric Pettersson

Lekeberg, Laxå, Degerfors

eric.pettersson@moelven.se

010-122 65 70

Anders Von Mecklenburg

Kumla, Hallsberg, Askersund, Örebro söder Hjälmaren

anders-von.mecklenburg@moelven.se

010-122 65 71

Mer timmer i skogen

moelven.se/skog
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Kumla 019-57 00 61 
Askersund 0583-100 08 
Hallsberg 0582-100 13 
Laxå 0584-103 37
JOUR DYGNET RUNT

Malin Danielsson       Malin Jansson       Sofi e Svallin       Karina Karlsson        Charlotte Ahlgren 

I den stora sorgen kan det vara svårt att samla tankarna 
och fatta alla beslut på egen hand. Hos oss får du en per-
sonlig rådgivare som � nns med dig hela vägen och hjälper 
dig skapa ett � nt och personligt avsked. Tryggt att veta 
är att vi också kan ta hand om allt det juridiska som rör 
dödsboet. Läs mer på www.gotmars.se

Personlig begravningsrådgivare 
– en trygghet i sorgen

Malin Danielsson       Malin Jansson       Sofi e Svallin       Karina Karlsson        Charlotte Ahlgren Malin Danielsson       Malin Jansson       Sofi e Svallin       Karina Karlsson        Charlotte Ahlgren 

Ny operasäsong från Metropolitan!

Se vårt aktuella bioutbud på hemsidan!

Säsongen 2022/2023

14 JAN FEDORA

18 MAR LOHENGRIN

1 APR FALSTAFF
15 APR ROSENKAVALJEREN
29 APR CHAMPION

20 MAJ DON GIOVANNI
3 JUN TROLLFLÖJTEN

5 NOV LA TRAVIATA

10 DEC THE HOURS

La Traviata
Giuseppe Verdi

Nadine Sierra

Anderssons Bilcenter i Kumla AB

Tel 019-58 96 00
www.anderssonbilcenter.se

5 1 95: -

Vårt företag är miljö- och kvalitetscertifierat

Vi utför
kostnadsfri
besiktning av
din vind!

Villa- och fastighetsägare!
Tilläggsisolera vinden och minska din värmekostnad
rejält, samtidigt ökar du värdet på din fastighet.

Telefon: 019-12 94 10
E-post: hakan@mb-isolering.se

019-58 80 00
servicecenter@kumla.se
www.kumla.se

Vuxenutbildningen i Kumla erbjuder Grundskolekurser,
Gymnasiala kurser, Yrkesvux, Distansstudier, SFI och Lärvux
Vill du läsa upp dina betyg? Du har kanske ett samlat
betygsdokument, studiebevis, ofullständigt grundskolebetyg
eller vill höja dina betyg. Vill du läsa grundskolekurser och
gymnasiekurser är det hög tid att söka dem nu.

För information kontakta Roger Källström Komvux i Kumla
019-588040 eller roger.kallstrom@kumla.se

Bygg januari
Målare januari
VVS/Kylmontör januari
Bussförare februari
Yrkesförare - gods februari
Lager & logistik februari
Lokalvård oktober
Undersköterska november
Serviceassistent januari
Fastighetsskötare mars

Följande utbildningar startar hösten 2022 och
våren 2023 och är nu sökbara

Intresserad
av att

studera?

För övriga kurser gäller fortlöpande antagning till hösten,
numera kan du göra webbansökan till dessa kurser förutom
distanskurser och yrkesutbildningar.

Mer information
Kontakta studievägledare Roger Källström,
tel: 019-58 80 40 eller
e-post: roger.kallstrom@kumla.se

Svensk Fastighetsförmedling Köpmangatan 18, Kumla
Torgparken, Askersund

T +46 19 58 75 60
T +46 583 140 30

svenskfast.se/kumla
svenskfast.se/askersund

svenskfast.se/kumla
svenskfast.se/askersund

Vi möter  
människors behov  
i livets alla faser.
Boka ett möte med oss på svenskfast.se
idag så hjälper vi dig att hitta hem.

Ring mig för a� boka �d

Gårdsbutik & Café
Torsdag till Fredag 14 -18

Lördag 12 -16

Äggboden
Alla dagar 06-22

Ekologiska ägg
Lokalt Mathantverk
Ostkaka & Glass

Potatis
Grönsaker efter säsong

Följ gärna Berga Skafferi på våra sociala medier!

Berga Gård, Fjugesta • Telefon: 070-631 65 05 • E-post: info@berga.net

Vi säljer svenska
ostar!

Välkommen till Lekebergs RörAB/Bergqvist rör
i Fjugesta ochAskersund.

- Din lokala rörmokare!

Johan Maxson

070-6115355

johan@lekebergsror.se

Följ oss på Facebook!Peter Eriksson

070-3617322

peter@lekebergsror.se

Telefon: 019-57 55 54
070-330 92 80, 070-561 06 80

Målning Tapetsering
samt allt i branschen

förekommande arbeten.
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Gamla ärevördiga
restaurang Finngården i
Finnerödja bara står och
förfaller. De senaste åren
har fastigheten haft
många ägare som lovat att
rusta upp huset, men
inget händer. Sydnärkes
byggförvaltning lovar nu
att ta tag i saken. Men för
vilken gång i ordningen?

Bilden visar Paradistorp, ett fint namn. Längst ned till vänster ses ”Stenkvists hus”, där Finngården startade
1960.

Finngården på 60-talet, från en epok när vägkrogarna var mycket populära. 1984 byggdes ett annex till
med hotellrum.

Förr var Finngården enmötesplats för gammal och
ung. Med mat, rum och dans.

En kväll bromsade en bil in vid Finngården och ur
steg självaste Manolito från westernserien High
Chaparall. Hans riktiga namn var Henry Darrow,
skådis. Sällskapet var på någon slags turné i
Sverige. Kortet fick Agneta Plan av Henry, med au-
tograf och allt.

Arne Adamsson var med och startade verk-
samheten, här ses han i matsalen 1968.

Trots att restaurangverksamheten stängde för tio
år sedan sitter öppet-skylten kvar.

Familjetrion Neumans med Ulrik, Mikael och Ulla, en av många celebriteter som uppträdde på Finngården..

Eva Hermansson, Maja Wallin och Lena Gribing, ordförande för Finnerödja hembygdsförening, kollar in i Finngården som en gång var en framgångsrik restaurang med hotellrum, men som sedan många år fått stå och förfalla.

Den tornar upp sig som en kuliss till en
Stephen King-film. Dörrar har spikats igen,
målarfärgen är flagnad, det är kort sagt väldigt
ruffigt.
Känslan är en gammal amerikansk film.
Finngården startades 1960. Det var under

många år en blomstrande rörelse med en vida
känd restaurang där allehanda evenemang
hölls och till detta fanns övernattningsrum.
Samma ägarfamilj drev verksamheten fram

till 1988. Sedan kom nya ägare, och nya, och
nya.
Från 2013 har restaurangen varit stängd, allt

medan förfallet tilltagit.
Och Finnerödjaborna har reagerat, vilket

avspeglar sig både på Facebook och i verk-
ligheten.
– Det ser ju förfärligt tråkigt ut, säger Lena

Gribing, ordförande för Finnerödja hem-
bygdsförening som är granne till den
nedgångna fastigheten.
– Till och med skylten med ”Öppet” hänger

kvar! Nej, det här är en skam för Finnerödja.
Lena har tappat hoppet om att fastigheten

rustas upp. Hon får medhåll av Maja Wallin,
som bor bara ett stycke ifrån.
– Vi som bor i Finnerödja har sett förfallet i

trettio års tid nu, man börjar vänja sig …

Men enligt Sydnärkes byggförvaltning finns
det hopp.
– Vi har fyra handläggare, en av dessa ska ar-

beta halvtid med sådana här ärenden, säger
samhällsbyggnadschef Fredrik Idevall.
Kommunen har vid flera tillfällen krävt att

ägaren ska rusta fastigheten.
Men ingen av ägarna har lämnat in renover-

ingsplan som byggförvaltningen kräver enligt
Plan- och bygglagen. Därför utfärdade Syd-
närkes byggnämnd redan 2017 ett beslut om
att ägaren ordnar så byggnaderna på
fastigheten rivs, på egen bekostnad. Beslutet
togs efter att byggförvaltningen gjort många
försök att få kontakt med aktuell ägare.
– Det stökar till det när vi hör av oss till den

vi tror är fastighetsägare, men sedan visar det
sig att det är en annan ägare, och därefter är
det ytterligare en annan, säger Fredrik Idevall.
En fastighetsägare kan förhala processen

men ett föreläggande om rivning kommer inte
en ny ägare undan. Det följer med köpet av
fastigheten.
– Det krånglar ju även till det vid ägarbyte.

Då måste vi ju rikta beslutet till en annan
ägare. Vi vet vem den nuvarande ägaren är, vi
har försökt ringa, skickat brev. Vi borde ha fått
svar, när vår handläggare nu får mer tid ska
man ta tag i detta.
Vilka mer tvångsåtgärder kan ni ta till?

– Vi kan kräva vite (avgifter), men det är bara
verksamt när ägaren har tillräckligt med
ekonomiska medel, säger Fredrik Idevall.
Kan nämnden ta till tvångsrivning?
– Ja, om inte fastighetsägaren själv river inom
ett visst datum. Schaktmassorna i Röfors
fördes ju bort av kommunen fast det egentli-
gen inte var kommunens ansvar. Sedan kan
man skicka en faktura, men det måste finnas
någon som kan betala.

– Jag är ganska säker på att det går att göra på
det här sättet i det här fallet, om ärendet kom-
mer så långt.
Det senaste tjugo åren har fastigheten haft

minst åtta ägare och därtill arrendatorer.
Under något år, fram till senaste årsskiftet, var
det Jawad Abu Mueleq i Stockholm som ägde
fastigheten. I Sydnärkenytt berättade han att
restaurangen skulle öppnas på nytt, inklusive
hotell.

– Jag har sålt till en släkting. Men jag har
hjälpt till med huset, just nu renoveras det in-
ifrån, det ska bli nya fönster och så.
Är inte utsidan viktigare?
– Man börjar inifrån med målning.
Hur såg du på föreläggandet om rivning när du
ägde fastigheten?
– Det är gammalt och gäller inte längre.
Den nye ägaren heter Walid Mahmoud

Mustafa, i Strängnäs. Vi ringer honom, men

får inte kontakt. Vi skickar ett sms med några
frågor om planerna för fastigheten och det
föreläggande som faktiskt finns.
Svaret är kort och gott att fastigheten håller

på att rustas, inifrån.

De förfasasav förfalletpå Finngården

� � �

TEXT & FOTO: LARS-GÖRAN MÅNZON

Som hämtat ur en Stephen King-film

Finngården var i många år
en välbesökt restaurang
med omtalad god mat. Här
hölls bröllop och olika
firanden, och kändisarna var
många som stannade till för
att antingen uppträda eller
käka en bit mat.
– I slutet av sextiotalet hade Agneta, Björn,
Benny och Anni-Frid kräftskiva på Finngår-
den. Stikkan Andersson var med, han var ofta
här som gäst, han kom ju från Hova som inte
är långt härifrån, säger Agneta Plan.
ABBA-gänget på Finngården?
– Jo, men på den tiden hette de väl Festfolket
och var inte alls så kända, säger Agneta.
Det var Agnetas föräldrar Lotten och Arne

Adamsson som 1960 startade Finngården till-
sammans med Lottens syster Daysey Persson.
Agneta bor numer i Ängelholm, men hon är

uppväxt i Finnerödja.
– Vi bodde i våningen ovanför Finngården,

och jag måste säga att jag fick en rik uppväxt i
och med att jag att fick träffa så mycket folk.

Finngården kom i rätt tid
Decennierna efter andra världskriget växte
bilismen fram i Sverige, och med det vägkrog-
arna. Den låg strategiskt vid gamla E 3:an som
drog genom Finnerödja, beläget mitt emellan
Stockholm och Göteborg.
– Det började i blygsam skala men blev

väldigt populärt. Min far hade också som mål-
sättning att alla skulle ha råd att gå ut och äta,
säger Agneta.
Lotten var en entreprenör ut i fingerspet-

sarna, bördig från Skåne.
– Hon hade mycket med sig därifrån, inte

minst maten. Mor hade jobbat i konditorier,
matservering och var kokerska. På menyn
fanns många maträtter.

– På ”Stora tivedsbordet” fanns 15 - 20 sillan-
rättningar, det var kallskuret, småvarmt och
alltid ostkaka med hjortronsylt.

Fick köa ett helt år för bord
På Finngården hölls bröllop, det var fest-
ligheter av alla de slag och uppträdanden. För
att få ett bord till nyårsfirandet var det bäst att
ställa sig på kö ett år innan, berättas det.
Och kändisarna avlöste varandra på den lilla
scenen. Det var Hep Stars, Birgit Nilsson, Brita
Borg, Little Gerhard, Tosse Bark, familjetrion
Neumanns, bara för att nämna några. Sångaren
Nick Borgen kunde ”spela mot dörren” som det
hette när artister fick provision, baserat på hur
många besökare som kommer in.
För en tonårstjej som Agneta var allt detta

ståhej perfekt.
– Jag fick hänga med Hep Stars på en spel-

ning, pappa sa ja till sist, berättar hon.
Stämningen var familjär. En kväll när det var

körigt hjälpte sångerskan Sonja Stjernqvist till
med disken efter att hon sjungit klart.
Rätt vad det var bromsade en bil in med den

amerikanske filmhjälten Michael Landon (Lit-
tle Joe i Bröderna Cartwright).
– Han var på turné i Sverige. Jag avgudade

Little Mike. Men sällskapet bara stannade till,
och Little Mike gick aldrig ur bilen. Jag fick
titta på hjulspåren …

”Ser för hemskt ut”
Agneta har minnen kvar, autografblock och
bilder på kändisarna, som ger näring åt nos-
talgi-nerven.
Agneta Plan blir långtifrån nostalgisk när

hon åker förbi Finngården i dag.
– De ser ju för hemskt ut. Jag finner inte rätt

ord hur det ser ut. Jag tycker att kommunen
borde tagit ett större ansvar för att komma till-
rätta med Finngården, säger hon.
Fotnot: Tack till Gunn Sjöstedt för leverans av bildma-
terialet från förr.

Från ABBA-gängets kräft-
skiva till Manolitos lunch
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Fönsterbyte. Som det borde vara.

Boka ett gratis hembesök 
med vår lokala projektledare på 
020-78 00 00  |  www.morups.se

* Gäller vid köp av minst 7 st fönster. Läs mer om kampanjen på vår hemsida.

ALTANDÖRR 
PÅ KÖPET!*

Besök gärna vår utställning på Radiatorvägen 1 i Örebro.
Öppen onsdagar kl 12-18 eller efter överenskommelse.

Fönster med lågt u-värde 
och kondensskyddat glas.
Många fönstertillverkare hävdar att man måste leva med kondens på utsidan av nya 
fönster. Att det är en naturlig följd av att fönstret har ett lågt u-värde. Men det är inte 
hela sanningen. Det handlar mest om att glaset inte är anpassat för de nya förut-
sättningarna. I våra fönster finns en värmereflektor – Antifog – ingjuten i glasmassan. 
Antifog gör att det yttersta glaset håller samma temperatur som uteluften och då 
uppstår inte kondens. Kondensskyddat glas är standard i alla våra fönster. Vill du 
veta mer om vårt låga u-värde och hur ett fönsterbyte går till? Välkommen in på 
morups.se eller kontakta din lokala projektledare.

Delbetala
räntefritt

Annons

KUMLATANDLÄKARNA
Tandläkarpraktik i samma lokal sedan 60-talet

Tandläkarna Tobias & Niklas
Välkommen att boka tid per telefon 019-575555 eller via
vår hemsida www.kumlatandlakarna.se
Vattugatan 1, Kumla

Telefon: 019-765 20 30 www.verktygsvaruhuset.se
Adolfsbergsvägen 4, Örebro

ÖPPET:
MÅNDAG-FREDAG 7-16

Störst på Makita

& Festool!

Telefon: 019-57 55 54
070-330 92 80, 070-561 06 80

Målning Tapetsering
samt allt i branschen

förekommande arbeten.

Fyrhjulingar • Mopeder • Trädgårdsmaskiner

Mån - fre 8 -17
(lunchstängt 11-12)

0768-910 340
www.solkraft.info

390 Watt

Upp till 36% mer energi än
standardpaneler på marknaden

i Viby AB

Vi städar allt - ingenting är omöjligt!
Hoffes Fönsterputs & Städ AB är

verksamma inom all sorts
fönsterputs och städ.

- Noggrant utfört arbete,
fortsatt förtroende -

Fönsterputs
Flyttstäd
Golvvård

Trädgårdsarbete
Storstäd

Visningsstäd
Byggstäd
Hemstäd
Trappstäd

Mattrengöring
Snöskottning

Kontorsstädning
Takrengöring

Garage/vindsröjning

Ta kontakt med oss i alla frågor som
gäller fönsterputs och städ.

Vi diskuterar gärna
arbetsutföranden och priser.

Ring: 0582-153 81
Maila: info@hoffes.com

Dagliga nyheter hittar du på
sydnarkenytt.se

Energi- och
klimatrådgivningen

0581-83 047
mats.brengdahl@sb-bergslagen.se

Tjänsten är helt kostnadsfri och kommer-
siellt oberoende, där rådgivningen sker per
telefon, mail eller genom ett personligt
besök.
Det hela samordnas av Region Örebro län

och finansieras till största del av Energimyn-
digheten. I Örebro län finns fyra energi- och
klimatrådgivare som är anställda av länets
kommuner.

Opartisk rådgivning
Mats Brengdahl har hand om kommunerna
i Sydnärke: Askersund, Hallsberg, Kumla,
Laxå och Lekeberg.
– Vi tillhandahåller en opartisk och kost-

nadsfri rådgivning som man kan vända sig
till om man har några funderingar eller vill
ha hjälp när det gäller energifrågor. Man
skulle kunna jämföra oss med ett konsumen-
vägledare, men med fokus på teknikfrågor,
förklarar Mats Brengdahl.
Mats är utbildad maskiningenjör och vi-

dareutbildad inom bl.a. energiområdet. Tidi-
gare har han också arbetat som behörig
lärare i teknik och naturkunskap.
–Jag har arbetat som energi- och klima-

trådgivare i elva år och trivs mycket bra som
det. Mitt mål är att hjälpa människor att få en
större förståelse för området. Jag tycker om
att jobba mycket med problemlösning och
att träffa människor, att få hjälpa folk med
råd och att göra skillnad är viktigt för mig.

Individuella lösningar
Mats berättar att han får mycket frågor om
bland annat uppvärmningssystem, ventila-
tion, solceller och laddboxar för elbilar.
– Det handlar mycket om vad man ska

göra, hur man ska tänka och vad man ska
välja. Vilka för- och nackdelar som finns.
Med oss kan man diskutera de frågorna och
hitta individuella lösningar, berättar Mats.
Mats och hans kollegor har märkt av ett

stort tryck på rådgivningen, inte minst efter
sommaren.
– Det är allt fler som vill ha kontakt och

hjälp. Nu är det många som har funderingar
om höstens och vinterns energiförbrukning,
vilket man kan förstå. Där försöker vi mana
till lugn och komma med råd till dem som är
oroliga, avslutar Mats.

RÅDGIVNING HJÄLPER DIG
ATT SPARA ENERGI OCH PENGAR
Energi- och
klimatrådgivningen
hjälper hushåll, små
och medelstora företag,
bostadsrättsföreningar
och organisationer med
tips och råd om hur man
på bästa sätt kan spara
energi. Mats Brengdahl är energi- och klimatrådgivare i

Sydnärkes kommuner.



Sydnärkenytt • #7 202218 Sydnärkenytt • #7 2022 1919

019-58 80 00
servicecenter@kumla.se
www.visitkumla.se

29 OKTOBER - 20 NOVEMBER
varje dag kl. 16.00-21.00

Kumlasjön, Kumla stadspark 

visitkumla.se/
förtrolladesjön

Glimrande ljusvandring i Fablernas värld, Bortglömda skogen, Regnbågens slut och Isriket.
För mer information kring elförbrukningen se visitkumla.se/förtrolladesjön

TEXT & FOTO: LARS-GÖRAN MÅNZON

Trodde ni att pandemin gjorde
att äktenskap gick i kras?
Icke.
Äkta par har hållit ihop bra
under åren med karantän. Och
skilsmässorna har faktiskt
minskat, enligt siffror från
SCB.

Antalet skilsmässor har gått ned i hälften av
länets tolv kommuner. För Sydnärkes del är
det Hallsbergs kommun som sticker ut med
sex skilsmässor under första halvåret 2022.
Året innan var det 17 skilsmässor under
samma period. Hallsberg har den lägsta siffran
sedan 2020.
– Man kanske tänkte att pandemin skulle

märkas i statistiken, att folk gick hemma och
slet på varandra. Men vi kan inte se pandemin
i våra siffror, säger Tomas Johansson, befolk-
ningsstatistiker på SCB till nyhetssajten News-
worthy som sammanställt siffrorna.
Finns det någon effekt så var den väldigt

liten, menar han.
– Under 2020 såg vi en ökning av antalet

skilsmässor jämfört med åren före, men 2021
minskade antalet igen.
Siffrorna som SCB tagit fram gäller alltså för

årets första sex månader 2022, jämfört med
2021.

Vanskliga siffror
I länets övriga kommuner har skilsmässorna
minskat i Degerfors, Karlskoga, Lekeberg,

Lindesberg och Örebro.
Men statistik är vanskligt.
– Det hänger ju ihop med hur många som

har gift sig, ju fler som gifter sig desto fler
skilsmässor blir det. Skilsmässor sker i regel
efter några år, det brukar vara en peak fyra,
fem år efter giftermålet och de flesta som skil-
jer sig gör det under de första tio åren, säger
Tomas Johansson.
Det finns även exempel på kommuner där

skilsmässorna ökat. Som i Askersund och
Kumla, för Sydnärkes del.

”Svårare att träffa andra”
Det gifta paret Anette och Mikael Bergdahl
bor i Fjugesta, tillhörande Lekebergs kommun
vars siffra är fyra skilsmässor första halvåret i
år, jämfört med 2021 då det var tio.
– Man trodde nog att skilsmässorna ökat

efter pandemin när många gått hemma och
nött på varandra, säger paret, och tillägger
med ett leende:
– Eller så vågade folk inte vara otrogna.
– Man hade väl inte möjlighet att stöta på an-

dra …
Anette och Mikael har hängt ihop sedan

2010, och i december firar de sin sjuåriga bröl-
lopsdag. Båda har haft förhållanden tidigare,
och det var kanske det som gjorde att de valde
att ha ett distansförhållande de första fyra
åren.
– Vi har barn bägge två, och det var för deras

skull som vi ville skynda långsamt i början,
säger Anette.
Anette har tre döttrar i åldern 27, 20 och 18

år. De yngsta bor fortfarande hemma.
Mikael har två utflugna barn, en 27-årig son

och en 25-årig dotter.
– Så det blir många barn och släkten här i

huset när vi ska fira någon högtid.

Liknande värderingar
Anette arbetar som arbetshandledare i kom-
munal verksamhet, och Mikael är ombuds-
man för Unionen. De är båda politiskt aktiva i
Lekebergs socialdemokrater. Samma parti, så
politiken har inte orsakat någon osämja.
Men vad är nyckeln till ett bra förhållande?
– Det kanske låter lite schablonmässigt, men
att man trivs med varandra. Att man har unge-
fär samma värderingar, säger Mikael.

Anette håller med.
– Men det är också bra med lite olikheter.

Man behöver bidra med olika saker. Inte vara
stöpta i samma form.
Så vad skiljer mellan er?
– Vi har en Gasa och en Bromsa, säger Anette,
som uppbär den första titeln.
Mikael säger sig vara mer eftertänksam.
– Som ”Bromsa” vill jag undersöka mer,

mäta, innan vi kanske åker till brädgården och
handlar brädlappar för att vi ska göra det och
det. Men det är bra med en av varje sort. Och
jag behöver en spark ibland …

Nyckeln till ett bra äktenskap kan vara att parterna har samma värderingar tillsammans med en gnutta olikheter. Det anser gifta paret Anette och Mikael Bergdahl i Fjugesta.

Lika – med en gnutta olikhet

Ju fler som gifter sig
desto fler skilsmässor
blir det. Skilsmässor
sker i regel efter några
år, det brukar vara en
peak fyra, fem år efter
giftermålet och de
flesta som skiljer sig
gör det under de första
tio åren.

ʼʼ FAKTA
Skilsmässostatistik per kommun för Öre-
bro län. Siffrorna är för första halvåret
2022 med samma period förra året inom
parentes, samt förändring:

Askersund 12 (8) +4
Degerfors 9 (15) -6
Hallsberg 6 (17) -11
Hällefors 8 (8) 0
Karlskoga 35 (36) -1
Kumla 21 (18) +3
Laxå 4 (4) 0
Lekeberg 4 (10) -6
Lindesberg 17 (25) -8
Ljusnarsberg 6 (4) +2
Nora 9 (7) +2
Örebro 159 (161) -2

KÄLLA: SCB

– det är familjen Bergdahls recept på ett lyckat äktenskap

Färre skilsmässor i Sydnärke
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Vi hjälper till att hålla
cancer borta från barn Följ & gilla oss

på FacebookVårt företag är barnsupporter 2021

30 år i branschen

Vi finns på plats
vardagar 8-16Vi kö
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Sortimentmix som marknaden efterfrågar

Kvalitet till rätt pris

ÅKERVÄGEN 18 ASKERSUND
Telefon: 0583-77 08 90
Mail: info@burbagemaskin.se

www.burbagemaskin.se

Hög servicenivå

Stor erfarenhet

Vi finns även på
Blocket.se

Serviceverkstad • Reservdelsförsäljning
Skadeverkstad som jobbar med samtliga försäkringsbolag

AC-arbeten • 4-hjulsinställning
Däckförsäljning - montering & balansering av hjul

Original reservdelar till Toyota • Originaldelar till ett flertal märken

Telenr: 0582-15055
Mail: toyotaservice.hallsberg@telia.com
www.bilcenterab.com

Rasta Brändåsen   E20, väg 50 Kumla   
Beställ på: brandasen.bageri@rasta.se
eller ring: 0582 – 23049   www.rasta.se

Beställ tårtan hos oss!

Välkommen!

Fläskfilé 
med potatisgratäng

Fars dag erbjudande 13/11

139kr

inkl. sallad, dryck, kaffe och dessert

Närmare 150 kvinnliga
skådepelare hade anmält
intresse för att få komma på
casting, men bara 13 valdes
ut i hård konkurrens.
– Det var riktigt svårt. Många
av dem som sökte var både
kvalificerade och mycket
bra, säger Johnny.

Kumladuon Kickmaier/Wallin har gjort två
kortfilmer och två novellfilmer tidigare. Den
senaste filmen, Kull, visades på flera interna-
tionella filmfestivaler, bland annat på Broad-
way International Film Festival i Los Angeles,
och fick också flera utmärkelser på ytterligare
en amerikansk filmfestival, The Horror Movie
Awards.
– Det viktigaste är ju att filmen visas, blir ut-

vald. Vi var med på flera festivaler världen
över.

Stort intresse
Duon räknas som semiprofessionell, men ska-
par film gör paret bara på fritiden. Budgeten
de jobbar med är tajt.
– Vi står för våra skådespelares omkost-

nader, mat och husrum. Alla vi i teamet jobbar
ideellt, berättar Johnny Kickmaier.
Ändå var intresset för att vara med i filmen
stort?
– Ja, när vi hade casting för vår förra film var
det ungefär 50 som ansökte. Nu var det när-
mare 150 stycken.

En casting, det vill säga den process där
skådespelare för en viss roll väljs ut, kan vara
rätt tidsödande. Oftast går det till så att
filmteamet valt ut en del av ett manus, som de
som är med i castingen får spela upp. Ofta är
det ett svårt parti i manuset, med olika
känsloyttringar, så skådepelarna får visa vad
de går för.

Lång castingprocess
– Inför större filmer är det lite av en löpande
band-process. Man får ställa sig framför en
kamera och köra sin repliker. Vi ville ge det
hela lite mer tid, något skådepelarna uppskat-
tade. Vår manliga huvudroll var redan utsedd.
Så han fick vara med och spela mot alla 13 i
castingen.
Varje skådepelare fick spela sina repliker tre

gånger.
– Först fick skådepelaren ge sin egen bild av

manuset. Sedan fick de spela en gång till, med
lätt regi från min sida. Tredje gången ändrade
vi förutsättningarna ännu en gång.
Avsikten var givetvis att få skådepelarna att

ge uttryck för olika känslor, på olika sätt.
– Ett exempel är att jag i en uppspelning ber

skådespelarna avbryta varandra. Det ger ofta
upphov till höjda röster. I den sista uppspel-
ningen kan jag sedan säga att det är ett barn
som sover i rummet intill. Då blir det ett an-
nat, lugnare tonfall och känsloläge. Det kan
också handla om att skådespelarna sitter stilla
i en uppspelning och rör sig i en annan, även
det ger olika energier.

Manuset lockade
Förfarandet tog runt 30 minuter per skåde-
pelare.
– De som kom till castingen tyckte dels vårt

projekt lät intressant, dels på grund av
manuset. Det är ett jättebra manus och det fick
vi mycket kommentarer om. Sen tror jag också
det är tydligt att vi är eldsjälar som verkligen
brinner för filmskapandet.
Var det bara kvinnliga skådespelare som deltog i
castingen?
– Ja, vi sökte ju en kvinnlig huvudrollsin-
nehavare. Den manliga huvudrollen, Erling
Lunde, var redan klar. Honom har vi samarbe-
tat med förr. Filmmanuset är delvis skrivet
med honom i åtanke, så där hade vi ingen cast-
ing. Filmen har bara två roller, en manlig och
en kvinnlig.
Var det svårt att välja ut en huvudrollsin‐

nehavare?
– Ja, men det är lite av ett lyxproblem. Många
var riktigt, riktigt bra. Det gjorde att det var
svårt att välja.

Dystopisk framtidsvision
Vad kommer filmen att handla om?
– Man kan väl kalla det en dystopisk
framtidsvision, säger Johnny Kickmaier.
Den kvinnliga skådespelaren som till sist

valdes ut heter Ida Setfors och kommer från
Stockholm.
Hur kommer man i kontakt med andra skåde‐
spelare som kan tänkas vilja vara med i en kort‐
film av det slag ni gör?
– Det finns olika sajter och forum som film-
folk använder för att komma i kontakt med
varandra, Filmcafe.se exempelvis.
Filmen blir runt 20 minuter lång, hur lång tid
tar det att göra den?
– Vi har planerat sex inspelningsdagar. Men
att göra film är en process som tar flera må-
nader. Just nu jobbar jag med att bryta ner
manuset i bitar och planera själva inspelnin-
gen, så den blir praktisk och rationell.
Vad är målet med ert filmskapande?
– Det är att kunna arbeta med filmskapande
på heltid. Jag har alltid drömt om det. Jag var
mycket hos min morfar och mormor som
barn. De hade 1 500 VHS-kassetter med allt
från italiensk western och Hong Kong-action
till franska nya vågen. Det gav mig ett intresse
för internationell film. För mig blev filmen ett
sätt att förstå omvärlden. Det är först nu jag
börjar känna mig säker som filmberättare, av-
slutar Johnny.
Johnny och Sandras filmer finns på Youtube.

Sök på Johnny Kickmaier.

TEXT´: HENRIK ÖSTENSSON
FOTO: ERIKWIDLUND

I början av november ska det filmas kortfilm i en
gammal industrilokal i Kumla.
Det är filmskaparen Johnny Kickmaier från Kumla
som genomför ännu ett kortfilmsprojekt. Manus står
som vanligt Sandra Wallin för.

Johnny Kickmaier studerar i detalj hur skådespelarna, Ida Setfors och Erling Lunde, agerar ut den aktuella scenen.

Erling Lunde har medverkat i tre av Johnny Kick-
maiers tidigare produktioner.

Johnny Kickmaier på plats i Kulturhuset i Örebro
där castingen ägde rum.

Scenit Kulturhuset,
med Maria Janzon i
spetsen, var generösa
och lät oss låna lokaler.
Det är vi mycket tack-
samma för. Dels ligger
det bra till, nära cen-
tralstationen, och så
har dom lämpliga
utrymmen just för
såna här ändamål.

ʼʼ

Ida Setfors, hemmahörande i Stockholm, blev den
som slutligen knep den kvinnliga huvudrollen.

Aktörer i kö till ny kortfilm

Ove Hjalmarssons åkeri i
Fjugesta AB har förvärvat
Digson Entrepenad i

Mullhyttan

Vi kommer fortsätta sälja och
gräva avloppsanläggningar, bygga
skogsvägar, gräva husgrunder,
jordvärme, dränering m.m

Precis som tidigare tömmer vi
även slambrunnar, fettavskiljare,
oljeavskiljare. Vi spolar och rensar
avlopp och köksavlopp samt har
filmutrustning för besiktning av

avlopp.

Tel: 070-319 92 27
hjalmarsson.slamsug@hotmail.com

Bälsås 3140, 716 91 Fjugesta
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Har du några funderingar är det bara att du hör av dig till oss! 

Varmt välkommen! 

SÅ HÄR KOMMER DET GÅ TILL: 

• Drop-in-dop den 2 oktober i Kvistbro kyrka mellan  kl 13-16. 
• Valfri klädsel. I kyrkan kommer det finnas en dopklänning att låna. 
• Man kan ha en eller fler faddrar. För att vara fadder skall man vara  
      döpt i något kristet samfund (behöver ej vara Svenska kyrkan). 
• Ta med personnummer, samt båda vårdnadshavarnas  
       underskrift om barnet som skall döpas är under 18 år. 
• Vid dopet blir man automatiskt medlem i Svenska kyrkan. 
• Dopet är kostnadsfritt! 

Annonsmall Sydnärkenytt  121,5 x183,5 mm  

Expeditionens tfn: 0585-312 55 
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/knista 

Blev det aldrig tid för dop,  

Framförallt - det finns  
ingen åldersgräns! 

Varannan onsdag är det full
rulle i Larslundskyrkans
källarvåning i Sköllersta. Då
är det nämligen öppet hus
för barn. Lek och pyssel står
på schemat. Själva
pysslandet håller en av
församlingens veteraner i.
Erik Lindström har hunnit bli
89. Trots det brinner han för
att ta fram olika idéer för
roliga pyssel med barnen.
– De här eftermiddagarna
håller mig igång, säger han.

Ett trettiotal barn i varierande åldrar har slutit
upp i lokalen.
För dagen ska barnen måla hästar av trä.

Som vanligt har Erik förberett genom att såga
till massor med små trähästar. Täckpapper,
vaxdukar och färger tas fram. Barnen tystnar
och börjar koncentrera sig.
– Det har varit lite olika grejer, säger Erik.
Han visar pyttesmå bi-hotell som barnen satt

ihop. Små hus som målats, svampar av trä, tul-
paner av trä att limma ihop och måla, för att
bara nämna något.
– Man kan väl säga att jag gör halvfabrikat åt

barnen. Ibland har det varit mer av pappers-
pyssel.
Erik har varit jordbrukare.
– Men när jag slutade med kor blev jag

snickare, så jag är van att arbeta med trä och
har lite verktyg och maskiner, som jag kan an-
vända för att förbereda det här, säger han.
Han berättar att han trivs med trä.

Vill förmedla kristet budskap
Men det är inte bara Eriks träpyssel som er-
bjuds. Vid ett bord leker barnen med trolldeg.
I ett rum håller Bengt Thedéen i en liten
snickarverkstad. Barnen får såga, spika etc.
Det finns också ett rum där man kan få spela
lite boll. Det hela inleds med en liten samling.
Man sjunger en sång där allas namn räknas

upp, som handlar om att det är roligt att alla
kommit.
– Vi vill ju också förmedla lite av kristna

värderingar. Därför brukar vi varje gång
berätta något ur bibeln, eller berätta varför vi
firar jul, påsk och liknande, säger Christina
Hambre.
När Sydnärkenytt var på besök talade

Christina om vikten om att dela med sig, hjäl-
pas åt, att vara solidarisk. Hon berättade då
berättelsen om brödet och fiskarna.

Ser fram emot onsdagarna
Vid Sköllersta skola finns ett lite ovanligt ar-
rangemang. Skola, förskola och fritids ligger
nämligen i direkt anslutning till Larslunds-
kyrkan.
– Vi har ett gott samarbete med skolan och

fritids. Barnen är ofta glada för lite variation.
Vi gör lite andra saker än på fritids. Några ur
personalen brukar gå hit med de barn som vill
delta. Det brukar vara sådär 30 – 40 barn.
Oj, då är ni rejält trötta när ni kommer hem på
onsdagskvällarna?
– Jodå, det är full fart här, men samtidigt är ju
det här jätteroligt. Något vi verkligen ser fram
emot. Barnen får saft och hembakta bullar när
de kommer. Det är uppskattat. För flera barn
är det här det enda tillfälle där de får äta hem-
bakta bullar, fortsätter Christina Hambre.
Öppet hus vänder sig i första hand till bar-

nen på skolan, alltså barn från förskoleklass till
sjätteklass.
– Det är flest yngre barn. De lite äldre kan ju

ofta gå hem själva och är inte kvar på fritids. Vi
har också några föräldrar som kommer hit
med sina barn. Det går också bra.
– Vi skulle gärna ha öppet hus varje onsdag.

Men som det ser ut just nu har vi inte tillräck-
ligt många som jobbar med det här. Allt jobb
är ju ideellt. Med nuvarande styrka räcker det
med varannan onsdagseftermiddag, inflikar
Solveig Hansen.
Öppet hus börjar 15.30 när skolan har slutat.
– Vi håller på fram till klockan 17. Vi har in-

gen regelrätt söndagsskola i Larslundskyrkan.
Man skulle väl kunna säga att det här är vår
variant, avslutar Solveig.

TEXT & FOTO: HENRIK ÖSTENSSON

Erik, 89, fixar
barnens pyssel

Erik Lindström fixar det mesta av barnens pyssel. Här pysslas det med trolldeg.

Bengt Thedéen hjälper till i snickarverkstaden.

Som Nyckelkund får du våra mest populära 
tjänster, som gör det enklare för dig att hålla 
koll på din ekonomi.
Kontakta oss så berättar vi mer.
Tel: 0585-817 00
E-post: banken@lekebergssparbank.se
Besök: Storgatan 15-17, Fjugesta
Mötesplats: Lannalodge

Nyckelkund

Tegelgatan 1
694 32 Hallsberg

Tegelgatan 1
694 32 Hallsberg
0582-61 10 62www.p74bilverkstad.se

3 års garanti

Tel: 073-925 56 02

BILSERVICE
ALLA MÄRKEN

DIAGNOS
AC-REPARATION

DÄCKHOTELL 349:-
ÅTGÄRDA DINA 2:OR

Västra Bangatan 3, Kumla

www.horselhalsan.se
Följ oss gärna på Facebook!

"Den bästa lösningen
för dig och din hörsel"

Arbetshjälpmedel,
personliga hörselskydd och

hörapparater.

För mer info och tidsbokning
ring 019-31 05 84

Mottagningen är belägen på
Järnvägsgatan 16A,Örebro

AB Karl Hedin Bygghandel i Laxå

Handlar där proffsen handlar!
Vi har ett komplett byggsortimentmed

noggrant utvalda varor

ÖPPET:
Vardagar 7-17
Helger 9-12

Revirvägen 2, Laxå

Tel. 0584-10 855

55BÖCKER

55BÖCKER

Allhelgona i 
Kumla
Fredag 4 nov 
17.00 Orgelmusik i allhelgonatid i Kumla kyrka med organist Anna 
Martinson.

13-19 Kumla kyrka är öppen. Diakon finns tillgänglig för samtal.

Lördag 5 nov
10.00 Högmässa i Kumla kyrka. Sammanlyst med Ekeby församling.
10.00 Högmässa i Hardemo kyrka. Därefter är kyrkan öppen och 
bemannad med kaffeservering till kl. 17:00.

13-19 Öppet hus på Kumla kyrkogård och även öppet i Kumla kyrka (till 
18.00) och Ekeby kyrka. Vi bjuder på kaffe. Gravljusförsäljning och 
information. 

16.00 Frälsningsarméns musikkår spelar vid kaffeserveringstältet på 
Kumla kyrkogård.

18.00 Minneskonsert i Kumla kyrka med körledare Krister Kallin och 
organist Anna Martinson.

Söndag 6 nov 
10.00 Högmässa i Kumla kyrka. Söndagsskola Himlakul. Kyrkkaffe i 
kyrkan.

18.00 Minnesgudstjänst med körsång i Kumla kyrka. Ljuständning.
18.00 Minnesgudstjänst med körsång i Ekeby kyrka. Ljuständning.
18.00 Minnesgudstjänst med körsång i Hardemo kyrka. Ljuständning.

Välkommen!
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KOM OCH FIRA KUMLASONEN 
MARCUS ERICSSON 
- VINNARE AV INDY 500!- VINNARE AV INDY 500!

visitkumla.se/marcusericsson

SÖN 6 NOV

KL. 15-18

PÅ KUMLA TORG
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ASKERSUND, LANDSKYRKAN
LÖRDAG 12 NOVEMBER 18:00

BILJETTER:  
MONARCH.SE OCH BOK & PAPPER I ASKERSUND

Behöver du resa med
riksfärdtjänst under jul & nyår?

Ansök senast den 11 november för önskad resa 
mellan 16 december och 6 januari. Du kan ansöka 

skriftligt eller digitalt.

Läs mer på lanstrafiken.se/serviceresor

FREDAG 4 NOVEMBER
15, 16 och 17  Stilla musik i Sockenkyrkan
15.00-18.00 Sockenstugan och Sockenkyrkan öppna

LÖRDAG 5 NOVEMBER
10.00    Högmässa i Adventskyrkan
15, 16 och 17  Stilla musik i Sockenkyrkan, kl. 17 körsång
18.00    Minnesgudstjänst i Sockenkyrkan, körsång
12.00-18.00  Sockenstugan och Sockenkyrkan öppna
13.00-16.00  Församlingsgården och Adventskyrkan öppna

SÖNDAG 6 NOVEMBER
10.00  Högmässa i Sockenkyrkan
18.00   Minnesgudstjänst i Adventskyrkan, Annika Blomfeldt cello

Se exakt kalender och läs mer på
www.svenskakyrkan.se/hallsberg

ALLHELGONA I HALLSBERGS 
FÖRSAMLING

Daniel Lindberg, t v, och Hampus Rönning spelade båda i Kumla Hockey förra säsongen. I höst har Daniel valt att gå över till Hallsberg – gissa om det blir ett
prestigemöte mellan kompisarna när Hallsberg och Kumla möts i Sydnärkehallen den 28 oktober ...

Krister Ahlzén, ordförande i Kumla Hockey.

Kumla Hockey vill se
ytterligare en ishall i
kommunen. Den som finns
räcker långt ifrån till.
– Det är ett jätteproblem för
oss att det bara finns en
hall, säger klubbens
ordförande Krister Ahlzén.

Krister Ahlzén blev ny ordförande i Kumla
Hockey i år. Ursprungligen är han från
Kiruna, men snart 25 år i Kumla har gjort att
den mesta av den lappländska dialekten slipats
bort.

Ny roll skapas i Kumla Hockey
– Jag har haft många roller i klubben. Ur-
sprungligen är jag tränare, men de senaste
åren har jag verkat i styrelsen och det var in-

spirerande att få frågan om att ta över som
ordförande, säger Krister.
Kumla Hockey har märkt att det blivit

svårare att få nya barn att börja. Det vill man
ändra på.
– Vi ska skapa en ny roll som rekryter-

ingsansvarig inom klubben. Den personen ska
fokusera på att få fler yngre att börja. Det har
märkts tydligt att vi tappat spelare.
Som hjälp för att få fler att börja har man

fixat en del låneutrustning så det inte ska kosta
en massa pengar bara att komma och prova
på. Dessutom vill man i större utsträckning än
tidigare återanvända utrustning som tidigare
spelare inom klubben växt ur/inte använder
längre.
– Med start nästa säsong har vi planer på att

ha en loppis här i ishallen med bara hockey-
grejer, fastslår Krister.
Hur ser du på A-lagets roll i klubben?
– De har naturligtvis en viktig roll och är vårt
skyltfönster utåt. Och det här att de åkte ner en
division till tvåan denna säsong behöver inte
vara av ondo. Pengarna har ökat något fruk-
tansvärt för att ha ett framgångsrikt lag i

Hockeyettan och där var inte vi som förening.
Varför var ni inte det?
– Jag tror det delvis beror på att klubben

misslyckats med att synas. Det är inte det här
snacket som var för tio, femton år sen om
Kumla Hockey på stan. Och syns man inte är
det svårt både att få hit publik, personer som
vill jobba i föreningen och företag som vill
sponsra.

Vill att ytterligare en ishall byggs
Just nu när elkostnader skenar är det inte ak-
tuellt, men i klubbens långsiktiga plan vill man
se en ishall till i Kumla.
– Att vi bara har en ishall innebär att lagen

tränar 30 – 40 procent mindre än de borde
göra. Och då delar vi ofta ändå på isen på ung-
domssidan. Det är ett jätteproblem, vi tittar på
att börja hyra istider i andra kommuner, avslu-
tar Krister Ahlzén.

För första gången på nästan
20 år spelar nu Hallsberg
och Kumla på samma nivå.

Senast de var i samma serie var i början av
2000-talet. IFK Hallsberg Hockey gjorde då
tre säsonger i Division 1 innan man åkte ur.
Kumla Hockey däremot har spelat i Division
1/Hockeyettan i över 30 år innan man i fjol
åkte ur.
Då spelade Daniel Lindberg och Hampus

Rönning båda i Kumla. Men denna säsong
kommer de att mötas då Lindberg valt att gå
tillbaka till sin moderklubb Hallsberg efter
flera år i Kumla. De är goda kamrater vid sidan
av isen.
– Men det är skillnad på sidan av och på isen.

Jag ska trycka till Daniel om jag får chansen.
Det ska bli kul att mötas i alla fall. Vi har ett
väldigt ungt lag i år med många spelare som
vill framåt. ”Vår äldsta” spelare är född 1997,
säger Hampus Rönning som är lagkapten i
Kumla Hockey.

Har saknats is i Hallsberg
De senaste fyra åren i Hockeyettan med
Kumla har Daniel Lindberg snittat över en
poäng per match så det är naturligtvis ett
kanonförvärv för Hallsberg, som haft det rätt
tungt i Division 2 senaste åren. Daniel kom-
mer i Hallsberg att spela med båda sina bröder
Mikael och Joel.
Uppladdningen har dock varit dålig då de

inte kunnat träna en enda gång i Sydnärke-
hallen där det saknats is, och den saknas fort-

farande när detta skrivs två omgångar in i se-
riespelet.
– Vi har fått åka till Nora och Fellingsbro för

att träna. Det har krånglat rejält i hallen med

läckor, aggregat och annat. Det har varit segt,
men jag hoppas att kommunen får ordning på
det. Det är inte bara vi som drabbas, säger
Daniel Lindberg.

Fredag den 28 oktober smäller det! Då möts
Hallsberg och Kumla i Sydnärkehallen.
Förhoppningsvis finns det is till dess.

Lagkamraternamöts igen – i efterlängtat derby

TEXT & FOTO: ANDERS BJÖRK

Hanvill ha en ishall till i Kumla
”Bara en ishall innebär att lagen tränar 30 – 40 procent mindre än de borde”
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Lösningar på korsorden hittar
du på sydnarkenytt.se/tidning

Kryßet

Bergvärme
Badrumsrenovering
Service av alla
värmeslag och
märken

Service av alla
värmeslag och
märken
Övriga VVS-arbeten

Sörbyvägen 3, Kumla
Tel. 019-58 21 30

Vi är auktoriserad
serviceombud samt
installatör för Nibe

villa- och
fastighetsvärme!

Vi h
ar h

elhe
tslös

ning
en!

ULL & SKINN AV EGNA FÅR

Egen uppfödning, egen tillverkning

Gudrun Haglund-Eriksson
Bengtstorp, 694 98, Närkesberg

076-84 86 465

www.ullochskinn.se

Ull och Skinn Bengtstorps Lantbruk

Att hitta kantareller är det
roligaste som finns. Alla Karl
Johan, stolta fjällskivlingar,
snöbollschampinjoner och
svarta trumpetsvampar har
ingen chans. Det är
kantarellen som regerar. Nu
ska jag berätta om
kantareller jag mött.

Vi hade varit ute och gått Munkastigen, en
snutt av Bergslagsleden i Sydnärke. I Ra-
mundeboda kunde vi rasta och köpa kaffe
med tilltugg.
Vilka dofter som slog emot oss när vi steg in.

Rena kantarell-symfonin!
– O, sa vi, så gott med kantareller!
Men ack vad vi bedrog oss. I köket stod en

jättekastrull där flera kilo kantareller virvlade
runt i kokande vatten. Den fina kantarell-
smaken är mycket vattenlöslig…

Tina inte råfryst
Och så var det den lessna skogvaktarfrun nå-
gonstans i länet som hade god tillgång på
kantareller eftersom maken ideligen kom hem
med fina skördar.
Men så hade hon läst att man kunde frysa

kantareller råa och det kan man också. Fast vår
snälla skogvaktarfru hade tinat dom först. Det

går inte. Frysta råa kantareller ska direkt ner i
stekpannan eller grytan.

Vilket ställe!
Nu är det i slutet på 60-talet. Vi gick med
skramlade tomma plasthinkar (ja, det var min
dåvarande sambo som tyckte att det dög, och
jag visste inte mycket om svamp överhuvud-
taget).
Jag har hittat en hel del fina kantarellställen

sedan dess, men det här hör till mannaminnet.
Skogarna var lättgångna då. Det var inte så

mycket hyggen och ris överallt och när vi med
våra tomma hinkar kom över en kulle så låg en
hel kantarell-sluttning nedanför oss.
Vilken lycka!
20 liter utan vidare plus en fullproppad jacka.
Och tänk! jag tycker fortfarande att det är

roligt att rensa svamp, det är kontemplativt på
nåt vis.

Brolles kantarell
Sedan var det Brolle från Norrland som aldrig
i sitt liv plockat någon svamp alls.
– Är det här en kantarell? ropade Brolle som

var med oss i skogen och visade upp nästan
den största kantarell jag sett.
Och det har faktiskt blivit en ordlek i skogen

när man hittat en präktig kantarell – är det här
en kantarell?

Kantareller och räkor
Är det inte i senaste laget att skriva om
kantareller? Närå. Kantareller kan man fort-
farande plocka och jag är säker på att många

har kantareller i frysen.
Därför ger jag några enkla tips. Har du bara

lite kantareller gör du så här:
Stek kantarellerna i en myckenhet smör och

lite olja. Ha skivor av franskbröd beredda.
Ta upp svampen, lägg i brödet och stek i det

goda kantarellsmöret. Servera med svampen
och njut.
Har du mycket kantareller kan du göra en god

sås till spagetti.
Stek kantareller och lägg åt sidan, Stek massor

med lök, alla sorter, sallads-, purjo-, vit-, gul-.
Tillsätt kokta, frysta ärtor, skalade räkor,

kantarellerna och grädde. Några chilikorn ger
lite bett. Krydda? Dill förstås som går jättebra
ihop med kantareller.

Subers kantarellsmör
Nestorn i svampskogen var väl i alla fall Nils
Suber. Han har ett recept som borde falla alla
moderna kockar i smaken. Nämligen hur man
gör kantarellsmör!
Ingen konst alls. Lägg ordentligt med smör i

en kastrull, häv i kantareller skurna i rejäla
bitar. Nu ska anrättningen sjuda tills kanta-
rellerna är mjuka.
”Allt har då fått en guldgul färg samt en un-

derbar doft och smak. Efter någon avsvalning
hälls smöret i porslins- eller glasburkar. De
smörkokta varma kantarellerna är färdiga för
omeletter eller kan njutas som de är.
Sedan smör och kantareller kallnat smakar

de underbart till nyrostat bröd”, skriver den
gode Suber.

TEXT: ING-BRITT JONASSON

FOTO: ROGER LUNDBERG

Kantareller jag mött
Lycka är en korg med kantareller. Dom går fortfarande att plocka men du har väl kantareller i frysen efter en lyckad kantarellsäsong. Eftersom kantarellens
smakämnen är mycket vattenlösliga bör du aldrig skölja dom, än mindre förvälla dom. Av så här granna kantareller kan man göra som nestorn Nils Suber –
kantarellsmör!

Ing-Britts mat
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SLÄPP INTE UT VÄRMEN DU HAR INNE

VI HJÄLPER ER ATT BYTA FÖNSTER
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