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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

Bergvärme
Badrumsrenovering
Service av alla
värmeslag och
märken

Service av alla
värmeslag och
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Övriga VVS-arbeten

Sörbyvägen 3, Kumla
Tel. 019-58 21 30
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serviceombud samt
installatör för Nibe

villa- och
fastighetsvärme!

Vi h
ar h

elhe
tslös

ning
en!

Här kommer ett helt färskt nummer av Syd-
närkenytt. I det presenterar vi en liten nyhet.
Och då menar jag inte en sådan vi skriver om,
utan vår nya ungdomsredaktion. Två unga
kvinnor kommer att arbeta med oss, skriva,
fotografera och och inte minst, bidra med sina
perspektiv.
Kanske kommer de att föra in lite energi i
redaktionen, ett viktigt inflöde av idéer, tankar
kring hur vi bevakar nyheter och vad vi ska ta
upp, för att allt fler ska kunna ta del av det vi
gör och läsa oss.
Jag har jobbat på tidningar länge, mer än 25
år. Under den tiden har man alltid diskuterat
hur man ska få ungdomar att läsa tidningar,
nyheter. Det har gjort olika ungdomssat-
sningar, ungdomsredaktioner, ungdomserbju-
danden och allt möjligt. Det har, för att vara
ärlig, gått lite så där.
De som prenumererar på en papperstidning
blir allt äldre. Detsamma gäller nog vår egen
papperstidning. Vi vet att de som väntar allra
ivrigast på att Sydnärkenytt ska dyka upp i
brevlådan, eller i ett tidningsställ i närheten,
nog i alla fall hunnit fylla 50. Ungdomarna
läser oss också, men mestadels på webben.
Men vad beror detta på då? En orsak är
givetvis att vuxna journalister kanske inte
alltid är så bra på att fånga upp vad unga är in-
tresserade av. Många skyller på internet, so-
ciala medier.
Och jovisst, att unga hänger på Tiktok vet vi.
Men det började faktiskt långt innan dess.
Jag har kollegor som flyttade hemifrån och
bildade eget hushåll på 1970-talet. För dem
var dagstidningen en självklarhet. Men redan
när jag skulle flyga på egna vingar i slutet av
80-talet så hade dagstidningen flyttat ner rätt

långt i prioteringen för en ung man som
skaffade eget boende.
Hur som helst. På Sydnärkenytt är vi ju vana
att ta tag i saker, förändra, förnya, föra in nya
perspektiv. Om vår ungdomsredaktion får
Sydnärkes unga att vilja sluka nyheter återstår
att se.
Men vårt jobb är ju att spegla det lilla utskott
av världen vi lever i. Det kommer vår ung-
domsredaktion att kunna bidra till.
Ungdomsredaktionen består så här långt av
två tuffa, duktiga, tämligen olika tjejer som har
ett gemensamt brinnande intresse, de älskar
att skriva och är mycket samhällsengagerade.
Och håll i er. Det är faktiskt just i papperstid-
ningen de känner mest för att medverka, även
om Nikki och Ida även kommer skriva en del
på webben. Vad de ska ta upp, ja, det vet vi inte
riktigt än. Kanske är du ung och vill träffa tje-
jerna, vill att de ska ta upp något? Hör av dig
till oss på Sydnärkenytt!
En liten nysatsning på sociala medier utlovar
vi också.

Ungdomsredaktionen
ska ge nya perspektiv

HENRIK ÖSTENSSON
REDAKTÖR

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

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!

Flera fastigheter kommer inom kort. Boendegård mellan Svennevad och Hjortkvarn 10-12 ha. Gård 
Olshammar 24 ha åker och skog samt naturbeten och byggnader. Skottlanda Kristinehamn 32 ha 

åker och skog. 

Skog, tomt och gårdar till salu!

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

Tomt vid Åmmelången

Vi utbjuder till försäljning en tomt 
på 2.519 kvm. Belägen öster om 
sjön, i ett skogsparti. Väg fram till 
tomten och del i vägsamfällighet. 
Området runt Åmmelången är 
mycket tilltalande och vackert. 
Sjön sträcker sig över flera 
kilometer, med inlopp i norr från 
sjöar och bäckar. I söder övergång 
till Vättern, vid Åmmeberg.

Simontorp

Avstyckat gårdscentrum med 
stor och välbyggd lantvilla från 
1900-talets början cirka 250 
kvm, med ett underbart högt 
läge är denna gård en dröm för 
många! Lillstuga, ladugård och 
loge, smedja, magasin med flera 
byggnader. Ca 9000 kvm bestående 
av trädgård, gårdsplan osv. 
Möjlighet till arrende av mark kan 
diskuteras med en köpare.

Kumla Frommesta 24 ha 
skogsmark

Totala areal är 23,7 ha och den 
produktiva skogsmarksarealen 
uppgår till 23,2 ha. Total 
virkesvolym är 4.284 m3sk. 
Medeltal 185 m3sk/ha. 
Bra drivningsförhållande och 
tillgång till upplagsplatser.
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Hammars
Julmust

30ª
+ pant. 1 liter

2 för

Saffran
ICA

30ª
0,5 gram

2 för

Vetemjöl
ICA

35ª
2 kg

2 för

Priserna gäller v. 48

Hela veckans mat med ett klick!

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

Öppet 8-21
Skolvägen 12 Kumla

Profilen
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Det värsta kriget på flera
årtionden pågår för fullt i
Europa efter Rysslands
invasion av Ukraina. Ett 40-
tal av alla ukrainska
flyktingar har hamnat i
Kumla. Hur ser de på kriget,
sin framtid och närvaron
här? Vi har träffat några av
dem för att ta reda på det.

Kumla kommun har ålagts att ta emot 60med-
borgare som flytt kriget i Ukraina. Hittills har
runt 40 av dem kommit. Kommunen erbjuder
två olika möjligheter för bosättning, dels kor-
ridorsboende vid Frejgården och dels lägen-
heter för personer med specifika behov enligt
bosättningsunderlag.

Blågula flaggor på väggen
På Frejgården bor nästan 20 av ukrainarna. De
flyttades dit i september och kom då närmast
från Örebro. Frejgården var senast ett HVB-
hem, men har stått tomt sedan 2018.
Vid ett besök på Frejgården är det första som
möter en två flaggor som hänger på väggen.
Den svenska och den ukrainska i blågul sym-
bios. De flesta som bor här är kvinnor och
barn, men tre män bor också här.
38-åriga Julia bor på Frejgården med sin 9-
årige son Yura. De delar på ett rum som endast
är sju, åtta kvadratmeter stort.
- I Ukraina bodde vi i en stad som heter Slov-
jansk som ligger i republiken Donetsk i östra
Ukraina. Den har lite mer än 100 000 in-
vånare, förklarar Julia.
Hon håller på att studera svenska. Hon kan
ingen engelska och undertecknads ukrainska
är inte heller på topp, så vi genomför intervjun
med en app som översätter från svenska till
ukrainska och vice versa.

Dag och natt i skyddsrummet
Julia jobbade i Ukraina med konst och
hantverk medan Yura gick i skolan och på
fritiden gillade han att spela schack och gå i
musikskola. I närheten av paret bodde pappan
till Yura, de träffades varje dag.
– Vi hade ett lugnt och fint liv. Mitt jobb gav
en stabil inkomst och Yura hade sina in-
tressen. På helgen vid ledighet brukade vi gå
på teater, balett, eller åka på utflykter i närom-
rådet, förklarar Julia.
I början av året förändrades dock allt. Den
del som Julia och Yura bor i (Donetsk) var
sedan 2014 annekterad av Ryssland. Men det
är inget som går att jämföra med när kriget
bröt ut på allvar i år. Julia och Yuras lugna liv
förbyttes till ett helvete.
– När kriget bröt ut fick vi börja med att till-
bringa varje dag och natt i ett skyddsrum nära
vårt hem, det var väldigt jobbigt. Det var
omöjligt att fortsätta leva ett normalt liv och
efter enmånad fick jag nog, jag ville räddamin
sons barndom och vi flydde.
Datumet de flydde var 30 mars. Fem dagar
senare nådde de Sverige och Malmö där de
bodde i en vecka. Därefter vidare flytt till Öre-
bro där de inkvarterades på ett hotell i fyra
månader innan de flyttades vidare till Kumla.
– Kumla är en lugn och vacker stad, säger Ju-
lia.
På dagarna studerar Julia svenska och Yura
har fått börja på Fylsta skola. Samtidigt stu-
derar han över nätet för att klara av den
ukrainska skolan, om de framöver skulle åter-
vända. I Kumla har Yuras stora intresse för

schack och musik hamnat i bakvattnet. Sam-
tidigt har han hittat ett nytt intresse i in-
nebandy.
– Vi hade aldrig tidigare hört talas om denna
sport innan vi kom till Sverige. Men Yura tyck-
te det var jättekul när han provade och har nu
börjat att spela. Han ser fram mot varje trän-
ing, säger Julia.

”Kriget förstörde mitt liv”
Julia är osäker på om hon och Yura kommer
att återvända till sitt hemland. Känslorna är
svåra att sortera just nu.
– Det känns som det här onödiga kriget
förstörde mitt liv. Just nu har vi tillfälligt skydd
i Sverige och om kriget slutar kommer vi bli
ombedda att återvända. Men den region vi
bodde i är så förstörd och trasig nu och
Ryssland kommer aldrig låta oss vara ifred, jag
vet faktiskt inte hur det blir, säger hon och
skakar på huvudet.
De pratar ofta i telefonmed Yuras pappa som
bor kvar i Slovjansk. Han arbetar som journal-
ist och skriver mycket om kriget.
– Varje dag ser han döda människor,
förstörda städer och folk som förlorat allt. Det
är som två olika världar mot det liv vi har här.
Julia har 61 kronor per dag att klara sig på i
Kumla. Det är den dagsersättning somMigra-
tionsverket betalar ut. Men det är inget hon
vill klaga på.
– Jag kan inte klaga över det när jag vet att
det finns många i Slovjansk och Ukraina som

inte har nånting längre.

Inget bra liv under Sovjetåren
En annan familj som bor på Frejgården är
paret Veronica och Andrei och Veronicas mor,
som är i 80-års åldern. I Ukraina bodde de alla
tre under samma tak i ett hushåll i Charkiv,
landets näst största stad. Deras hus bombades
sönder.
– Jag har alltid vetat om att Ryssland skulle
invadera Ukraina sedan annekteringen 2014.
Det var bara en tidsfråga innan kriget skulle
bryta ut på allvar. De klarar inte av att vi vill
vara ett land som sköter oss själva, säger An-
drei.
I hemlandet jobbade han med frågor
rörande klimatet och Victoria var lärare. An-
drei är i 60-års åldern och minns tiden innan
1991 när Ukraina tillhörde Sovjetunionen.
Därefter vid Sovjets splittring blev Ukraina
självständigt.
– Det var inget bra liv under Sovjetåren. Folk
i Charkiv hade ett dåligt leverne. Det fanns in-
gen frihet och var väldigt fattigt. Man var hela
tiden kontrollerad. Det blev direkt bättre tider
när Ukraina blev ett självständigt land. Fram-
förallt friheten.
Andreis känslor för Ryssland är allt annat än
varma.
– Jag vill inte ha någon uppgörelse med
Ryssland, jag vill att de ska försvinna från
Ukraina. Det går inte att tänka på att leva i fred
med folk som vill se en död och utrota ens na-

tion. Självklart tror jag att Ukraina kommer att
vinna kriget, förhoppningsvis redan inom ett
år. Om inte så tror jag att Ryssland kommer gå
vidare och vilja lägga beslag på än fler länder.

Studerar språket hos kyrka
En aktör som hjälper de boende på Frejgården
är Fylstakyrkan. De håller till en kilometer
söder om Frejgården i centrala Kumla och i
deras lokaler studerar ukrainarna det svenska
språket via Örebro Folkhögskola som hyr in
sig hos Fylstakyrkan. Det är integrationsen-
heten hos Kumla kommun som har ordnat
samarbetet.
– De är här måndag till fredag på förmidda-
gar för utbildningen. Dessutom hjälper vi dem
med lite allt möjligt utanför studierna, säger
Robin Arvidsson som är pastor och förestån-
dare på Fylstakyrkan.
Vad är ditt intryck av ukrainarna?
– Det är många familjer som kommit hit med
tunga bördor. Men de jobbar hårt för att
komma in i samhället. De vill lära sig språket,
de vill hitta jobb. De vill bidra till samhället
helt enkelt.

”Kastats in i ett skjul”
Pastor Arvidsson är inte imponerad över det
boende somKumla kommun ordnade på Frej-
gården åt flyktingarna. Han anser att standar-
den på lokalerna inte är tillräckliga.
– Det är inte särskilt human levnadsstandard
där. Att de nu äntligen fått wi-fi är bra, men de

bor fortfarande väldigt trångt och en del föns-
ter är inte tillräckligt tätade, det blåser rakt in.
Pastor Arvidsson anser att Kumla kommun
borde ha gjort mer.
– Jag tycker det är märkligt att en kommun
säger sig vara redo att ta emot flyktingar och
sen kastas de in i ett skjul, mer eller mindre.
Nu blev det betydligt färre som kom till Kumla
än vad som var sagt från början med. Jag und-
rar hur det hade sett ut om den siffran varit
högre.
Du är irriterad över detta?
– Ja, faktiskt. Jag tycker det är dålig stil. Det är
kanske bara jag som har en annan bild av vad
det innefattar att säga att man är redo, men om
jag skulle säga att jag är redo då innefattar det
allt, inte bara att förvara dem i en dålig bygg-
nad.
Vad tycker du borde göras annorlunda då?
– Jag bara önskar att vi kunde inleda en dialog
med kommunen där levnadsstandarden för
flyktingarna är det väsentliga. Jag förstår att de
kanske inte har ett överflöd på tomma och bra
byggnader att använda, men säger man att
man är redo då ska det levas upp till på ett bät-
tre sätt, avslutar Robin Arvidsson.

”Kommunen har tagit sitt ansvar”
Anna Gustafsson jobbar som avdelningschef
för arbetsmarknads- och integrationsavdel-
ningen hos Kumla kommun och är ansvarig
för ukrainarnas närvaro. Hon har en annan
syn på uppdraget än pastor Arvidsson.

– Om vi ser hur andra kommuner löst boen-
defrågan, för de närmare 50 000 ukrainska
medborgare som kommit till Sverige under en
kort tid, ser vi att Kumla kommun tagit sitt
ansvar och välkomnat alla flyktingar utifrån
Migrationsverkets önskemål. Det är ledsamt
att höra att pastor Arvidsson har dessa
värderingar då boendet har godkänd boende-
standard.
– Det är bättre att ha en dialog och arbeta
tillsammans med civilsamhället. Hade vi in-
ledningsvis haft hyreslägenheter hade vi
självklart erbjudit det till samtliga flyktingar.
Grunden i allt flyktingmottagande är att er-
bjuda skydd, och boendefrågan är väl för-
ankrad på både tjänstepersons- och politiker-
nivå.
Enligt Gustafsson har man lagt ner mycket
jobb på att förbättra Frejgården inför inflytten.
– Frejgården har rustats upp av Kumla kom-
mun. Samtliga ytor invändigt har målats om,
nya vitvaror har installerats, samtliga rum har
sängar och skåp, det finns en gemensam mat-
sal med bord och stolar och en trevlig in-
negård och det har även tillkommit ett lekrum
för barn samt obegränsadmängd wi-fi. Icke att
förglömma bor de flesta ukrainska flyktingar
nu i lägenheter som kommunen fått möjlighet
att hyra efterhand, avslutar Anna Gustafsson.

TEXT & FOTO:

ANDERS BJÖRK

”Kriget förstörde mitt liv”

Veronica och Andrei från Charkiv.

Julia och Jura från Slovjansk tvis bra i Kumla, men är oroade för att aldrig kunna återvända hem.

Ukrainska flyktingarna i Kumla

� � �

Det är många familjer
som kommit hit med
tunga bördor. Men de
jobbar hårt för att
komma in i samhället.

Robin Arvidsson
Fylstakyrkan

Här kan du hitta:
Juliga klurigheter, skojsiga tomteklappar, 
mysiga gosedjur, stjärngossestrutar, 
kuliga bokmärken, flodhästar, stjärnor, 
magiska grejer, kendamas, leksaker, 3D, knep, 
knåp, brädspel, dinosaurier, experiment,
dockhus, musikinstrument, bitringadockhus, musikinstrument, bitringar, badankor, 
gelehallonformar, mobiler, swingcards, jojo
och mycket mer ...

VÄLKOMMEN TILL MIG OCH JULHANDLA
PÅ HOSPITALSGATAN 5 I ASKERSUND! 

ÖPPET  ALLA DAGAR FRAM TILL JUL!  

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

Vill du bli färdig
med gymnasiet?

Ansök till Allmän kurs
Här kan du läsa in gymnasiet eller det sista 
från grundskolan. Just nu har vi lediga platser. 
Ansök redan idag!

Mer information
www.kavesta.fhsk.se
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När vi så stiger in i december månad är det åter dags att hälsa
julen välkommen: vintermörkret lyses upp av adventsljusstakar,
granen väntar på sitt pynt, julklappar ska inhandlas och skinkan
griljeras. På ICA Maxi har man redan smugit igång julfirandet
med en välfylld specialavdelning och julklappar till både stora
och små.

“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.

– Allt för julen under ett tak!
Julstämning i Kumla

Julen är, kanske inte helt överraskande, ICA
Maxis mest hektiska period på året och en
högtid som man planerar länge och mycket
för.
– Det är definitivt vår viktigaste tid. Det är då

vi får hem absolut mest varor till butiken och
det är även då vi har flest antal kunder på
besök, berättar ICA-handlareMagnusWinges.

Julklappar och pynt
Butiken tillhandahåller en specialavdelning,
fylld till bredden av allt det som hör julen till.

Bland annat hittar man här skimrande julpynt,
klassiska adventsljusstakar och sirliga ad-
ventsstjärnor, allsköns tomtar i olika storlekar
och ett stort utbud av granar - både konst-
gjorda och riktiga.
– Sen är det förstås vårt sortiment av julklap-

par, framförallt till barnen, som är av stor be-
tydelse. LEGO och Barbie är alltid en populär
julklapp att köpa, men även presentkort har
ökat i populäritet, säger Magnus.

En välplanerad högtid
Det är viktigt att vara ute i god tid och därför
planerar och förbereder man inför högtiden
redan långt i förväg. En förhandsorder på jul-
nötter lägger man redan under tidig vår och
julskinkan beställer man i augusti månad.
– Vi har en stark jultradition och matkultur i

Sverige som gör det till en rejäl högtid. Så här
inför första advent är det bakprodukter, så
som smör, grädde och saffran, som vi säljer
mycket av. Ju längre vi kommer in i december,
desto mer fokus på julklappar blir det. Under

sista veckan innan julafton går det åt otroligt
mycket mat, frukt och grönt.

Favorit på julbordet
På tal om mat. Vad vore julbordet utan jul-
skinkan? På ICA Maxi försöker man alltid
hitta lokala leverantörer med bra erbjudanden
och hög kvalitet på råvarorna.
– Det gäller inte bara vårt utbud av julskinka,

utan vi tänker lokalt och närodlat även på an-
dra plan. Vi har flera lokala starka leverantörer
vars produkter finns att köpa året om, bland

annat ägg från Närkeägg och potatis frånMar-
garetelund.
Magnus egen favorit på julbordet är varm-

rökt pepparlax.
– Till den vill jag gärna ha en romsås. Den

brukar jag göra själv med creme fraîche, en
liten klick majonnäs och rejält med rom, salt
och vitpeppar. Det går fint att lägga till lite dill
om man gillar det, tipsar Magnus.

Firar in med glögg
Även om julen redan smugit sig in i butikens

sortiment vill ICA Maxi passa på att fira in
högtiden lite extra lördagen den 26 november.
– Då kommer vi att ha glögg- och pep-

parkaksbjudning mellan klockan 11 till 15 i
butiken. Vi hälsar alla kunder hjärtligt
välkomna!

Hela denna sida är en annons från MAXI ICA Stormarknad Kumla Hela denna sida är en annons från MAXI ICA Stormarknad Kumla

Två nyheter i butik när det gäller juliga snacks: chips med smak av julost och julstjärnor med smak av cream cheese. Vilken dryck som passar till? Ett glas iskall julmust, så klart!

Vare sig du är ute efter pynt, belysning eller dekorationer som hör högtiden till, så går det mesta att finna på ICA Maxi. Här syns ett urval av porslin och
textil med juligt tema.

Citrusfrukter i alla dess former hör julen till, inte minst apelsiner och mandariner. Populärt
till julbordet är även fikon och dadlar.

Julskinkan är kung på julbordet, men Magnus favorit är varmrökt pepparlax med romsås.

Julklappar till barn är en storsäljare för ICA Maxi i Kumla. Bland de mest köpta
leksakerna att lägga under granen finns Barbie och LEGO.
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När vi så stiger in i december månad är det åter dags att hälsa
julen välkommen: vintermörkret lyses upp av adventsljusstakar,
granen väntar på sitt pynt, julklappar ska inhandlas och skinkan
griljeras. På ICA Maxi har man redan smugit igång julfirandet
med en välfylld specialavdelning och julklappar till både stora
och små.

“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.

– Allt för julen under ett tak!
Julstämning i Kumla

Julen är, kanske inte helt överraskande, ICA
Maxis mest hektiska period på året och en
högtid som man planerar länge och mycket
för.
– Det är definitivt vår viktigaste tid. Det är då

vi får hem absolut mest varor till butiken och
det är även då vi har flest antal kunder på
besök, berättar ICA-handlareMagnusWinges.

Julklappar och pynt
Butiken tillhandahåller en specialavdelning,
fylld till bredden av allt det som hör julen till.

Bland annat hittar man här skimrande julpynt,
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ventsstjärnor, allsköns tomtar i olika storlekar
och ett stort utbud av granar - både konst-
gjorda och riktiga.
– Sen är det förstås vårt sortiment av julklap-

par, framförallt till barnen, som är av stor be-
tydelse. LEGO och Barbie är alltid en populär
julklapp att köpa, men även presentkort har
ökat i populäritet, säger Magnus.

En välplanerad högtid
Det är viktigt att vara ute i god tid och därför
planerar och förbereder man inför högtiden
redan långt i förväg. En förhandsorder på jul-
nötter lägger man redan under tidig vår och
julskinkan beställer man i augusti månad.
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Sverige som gör det till en rejäl högtid. Så här
inför första advent är det bakprodukter, så
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desto mer fokus på julklappar blir det. Under

sista veckan innan julafton går det åt otroligt
mycket mat, frukt och grönt.

Favorit på julbordet
På tal om mat. Vad vore julbordet utan jul-
skinkan? På ICA Maxi försöker man alltid
hitta lokala leverantörer med bra erbjudanden
och hög kvalitet på råvarorna.
– Det gäller inte bara vårt utbud av julskinka,

utan vi tänker lokalt och närodlat även på an-
dra plan. Vi har flera lokala starka leverantörer
vars produkter finns att köpa året om, bland

annat ägg från Närkeägg och potatis frånMar-
garetelund.
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Vare sig du är ute efter pynt, belysning eller dekorationer som hör högtiden till, så går det mesta att finna på ICA Maxi. Här syns ett urval av porslin och
textil med juligt tema.

Citrusfrukter i alla dess former hör julen till, inte minst apelsiner och mandariner. Populärt
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– Jag har ju bara jobbat
några veckor. Så än känner
jag mig för, lär mig
verksamheten. Men ett av
mina stora utvecklingsmål
med det här är givetvis att
kunna rekrytera ett par fast
anställda läkare, säger Lise
Ohlin. Sedan den 14 oktober
är hon verksamhetschef på
privatägda Pålsboda
vårdcentral.

Pålsboda vårdcentral är speciell på flera sätt.
Förutom att det är länets minsta vårdcentral,
med 3 000 listade patienter, så var den också den
allra första privat drivna vårdcentralen i Sverige
när företaget tog över driften 1992. Det var Per
Hemberg somdåhelt enkelt tog över sin egen ar-
betsplats. Valet stod inte mellan att ha en privat
vårdcentral eller en landstingsdriven, utan mel-
lan en privat vårdcentral eller ingen alls. Det som
då hette Örebro läns landsting ville lägga ner
vårdcentralen.
– Min tjänst är egentligen helt ny. Ägaren, Per
Hemberg, har varit både verksamhetschef och
MAL,medicinskt ansvarig läkare.Och så har här
tidigare funnits en sjuksköterska som varit biträ-
dande verksamhetschef. Så för mig handlar det
dels om att utveckla den här verksamheten, men
också att utforma mitt eget uppdrag, berättar
Lise.
Hon leder 15 anställda, bland annat sjuksköter-
skor, en undersköterska och en fysioterapeut.

– Vi brottas med samma problem som
primärvården i stort, men är samtidigt lite
privilegierade. Vi har inte svårt att rekrytera
övrig personal. Vi har bra, lojal personal som
tar ett enormt ansvar för våra patienter. Jag
upplever också väldigt hög arbetsmoral. Per-
sonalen brinner för det de gör. Men, som på så
många andra håll är det svårt att rekrytera
fasta läkare. Just nu har vi en hyrläkare och en
så kallat ST-läkare. En ST-läkare är en legi-

timerad läkare, men är fortfarande inte spe-
cialiserad. Så vi har läkare, även om målet
måste vara att få fasta läkare.
Hon fortsätter:
– Jag tror att en fördel, som gör att inte minst
sjuksköterskor och undersköterskor trivs här,
är att man både kan bli ansvarig för en egen
verksamhet, och samtidigt få jobba väldigt
brett, göra många varierande arbetsuppgifter.
Vi har ju bland annat astmamottagning, sår-
mottagning, blodtrycksmottagning och vacci-
nationsmottagning. Vi har även före-
tagshälsovård. Så det är verkligen varierande
uppgifter på en liten personalstyrka, det
utvecklar personalen.

Nytt journalsystem kommer
– Ytterligare en sak som jag vet kommer bli en
av mina uppgifter är ett byte av journalsystem.
Hela regionen ska på sikt byta system. I den
förändringen kommer vi haka på och införa
samma journalsystem. För oss fungerar det
system vi har bra, vi har tillgång till den infor-
mation vi behöver för relevant vård. Men vi
vet att det funnits en viss kritik mot att vi inte
har samma journalsystem som regionen. Att
information inte helt automatiskt överförs om
man exempelvis sökt vård på USÖ. Så kom-
mer det att bli nu. Exakt när vet jag inte än
dock, säger Lise.
Primärvården ses ju ofta som nyckeln till att
hela vården fungerar, en viktig uppgift. Hur ser
du på det?
– Jo, men så är det. Vi är ju och ska vara första
linjen. Det är vi som ska avgöra om en patient
kan få hjälp av oss, vilken hjälp, eller om
vederbörande ska skickas vidare till annan
vård. Det vi beslutar avgör hur övrig vård be-
lastas. Vi är bra på det. Det kräver tillgäng-

lighet, att man kommer fram när man ringer.
Men vi måste ständigt utvecklas och hänga
med när samhället förändras. Allt fler söker
för psykisk ohälsa exempelvis. Hur bemöter vi
dessa patienter när de blir fler? frågar sig Lise
Ohlin och fortsätter:
– Det är ändå relativt lätt att nå fram till oss,
Man gör mätningar. Vi har en tillgänglighet på
94 procent. Det ringer ungefär 900 samtal in
till oss i månaden. Det är i princip en person
som ägnar sin tid åt det. Påmåndagar är vi ofta
två som ansvarar för rådgivning och bokning
via telefon då trycket är högre i början av
veckan. Många väntar till måndagen med att
höra av sig.
Framtiden för Pålsboda vårdcentral då? Det
finns ingen politisk vilja att lägga ner. Men det
är en liten enhet och det blir allt svårare för en
liten vårdcentral att klara ökande krav. Att
rekrytera fasta läkare är ytterligare ett problem.
Kommer ni klara framtiden?
– Det är inget jag reflekterar så mycket över.
Jag är anställd för att leda och utveckla verk-
samheten. Det kommer jag att göra. Det kom-
mer ske förändringar till det bättre här. Vad
som händer sedan får vi se.
– Ett mål är givetvis att få fler Pålsbodabor
att lista sig på vår vårdcentral. Vi köper i dag
in mödravård och barnavård från Kumla
vårdcentral. Helt enkelt för att det är för få
barn för att motivera att vi har dessa tjänster
själva. Med fler listade patienter här kommer
vi att kunna utbeckla och erbjuda mer.
Lise Ohlin har en examen i socialt arbete och
har en stor del av sitt yrkesliv arbetat som chef
inom framför allt äldreomsorgen i Kumla och
Örebro kommun. Men hon har också varit
projekt- och processledare. Hon är bosatt i
Svennevad.

Hon leder minsta vårdcentralen i länet

Den första december går
Hallsbergs vårdcentral över i
det privata vårdbolaget
Capio Närsjukvårds regi.
– En skillnad som våra
patienter förhoppningsvis
kommer märka av rätt
snabbt är att vi rekryterat
fyra läkare. Det har saknats
fasta läkare i Hallsberg
sedan en tid, säger Åke
Kihlberg, regionchef på
Capio närvård.

Det var i april Region Örebro län offentlig-
gjorde planerna att Capio närsjukvård skulle
ta över driften av Hallsbergs vårdcentral.
Beslutet togs i juni. Andreas Svahn (S) medgav
att det varit ett starkt krav från deras koalition-
spartners i regionstyret, C och KD, att privatis-
era och släppa in även privata alternativ i
sjukvården i länet. Han medgav också att re-
gionen i flera år misslyckats med att rekrytera
läkare till vårdcentralen, vilket påverkat verk-
samheten negativt. Det sista året har det ex-
empelvis bara funnits hyrläkare på Hallsbergs
vårdcentral.
Politiskt är frågan svår på riksplanet. Vinster
i välfärden kritiseras. Men regionalt har man
samarbetat med Capio och andra privata vård-
givare i många år.

Driver Läkargruppen
Capio, som för de flesta nog är mest kända för
Läkargruppen i Örebro, driver redan i dag två
vårdcentraler i regionen. Lekebergs vårdcen-

tral och Haga i Örebro.
Det kommer fungera precis som tidigare
med patientavgifter, frikort och liknande. Det
blir inte andra avgifter, eller dyrare att gå på
vårdcentralen.
– Hur en vårdcentral drivs och vilka regler
som gäller är samma, oavsett om det är vi eller
exempelvis regionen som driver verk-
samheten. Men en del skillnader kommer det
bli, som jag hoppas och tror kommer påverka
våra patienter positivt, säger Åke Kihlberg.
Han pekar på bland annat just läkarna.
– Det har ju under en period inte funnits
fasta läkare på Hallsbergs vårdcentral. Vi har
rekryterat fyra läkare. Vi kommer inte att ha
hyrläkare. Möjligen initialt. I och med att det
kommer finnas fasta läkare får vi också möj-
lighet att anställa så kallade ST-läkare, det vill
säga legitimerade läkare som är på väg att bli
exempelvis allmänspecialister, men som be-
höver viss handledning och kontinuitet i form
av fast anställda läkare. Något som inte

fungerar med bara hyrläkare.

Verksamhetschef på plats
Han berättar också att arbetet kommer att or-
ganiseras delvis annorlunda.
– Ja. Vi kommer ha en lokalt anställd verk-
samhetschef. Han heter Johan Rapp och har
relativt stora befogenheter att fatta de beslut
han tycker behövs för att verksamheten ska
fungera.
Orsaken till att Kihlberg tar upp just
ledarskapet är att regionen har haft en centralt
placerad chef för fyra vårdcentraler.
– Vi tror på decentralisering. Att beslut tas
nära dem som berörs och i samråd med per-
sonal på plats. Vi kommer att känna oss fram
lite och lära känna verksamheten, även om vi
planerat och förberett för det här ända sedan i
våras när det blev klart att vi skulle ta över.
– Vi anser också att tillgängligheten är vik-
tig. Att man kommer fram till oss och får rätt
hjälp när man ringer är avgörande för pa-
tientsäkerheten. Man ska inte behöva bollas
fram och tillbaka eller ringa olika samtal. Vi
har ett slags regel: en kontakt, sedan tar vi
ansvar för att man som patient får den hjälp
eller vägledning som man behöver, fortsätter
Kihlberg
Han menar att just att man kommer fram är
viktigt.
– Det handlar ju som sagt om patientsäker-
het. Manmåste ju komma fram så vi kan se till
att de som har akuta eller allvarliga besvär får
rätt vård snabbt och att vi kan prioritera dem,
då måste ju alla få komma fram i telefon för en
första medicinsk bedömning. Rätt vård på rätt
ställe är viktigt.

Ska målas om
Kommer det att bli några praktiska förän-
dringar på själva vårdcentralen?

– Egentligen inte. Jo, lokalerna ska fräschas
upp och målas.
Ni har ju en vårdcentral i Fjugesta redan, kom-
mer det att bli samordningar på något sätt?
– Verksamhetschefen på vår vårdcentral Leke-
berg kommer att bistå nya verksamhetschefen
i Hallsberg, vi lånar ut henne på deltid från
Lekeberg redan nu. Dessutom kommer vi att
stärka upp med en erfaren sjuksköterska som
tidigare arbetat i Fjugesta. Hon är faktiskt
redan på plats. Regionen hyr in henne redan i
dag.

Rekrytering en utmaning
Ser du några utmaningar inför övertagandet?
– Vi kämpar med samma problem som hela
den offentliga sektorn. Att hitta rätt personal.
Alla som arbetar nu när vi tar över blir kvar
men vi kommer ändå behöva rekrytera.
Hur många läkare kommer vara anställda hos
er? Hur många behöver ni ha?
– Det finns faktiskt inte direkt några riktlinjer
för just det. Vi ska tillgodose behoven, kunna
ge vård för de patienter vi har listade. Det är
också fastslaget att vi måste ha allmänspecial-
ister, alltså den kompetens som för det mesta
arbetar på vårdcentraler. Nu har vi lyckats
rekrytera fyra, vilket vi ser som en framgång.

Ingen sjukvård i regionens regi
Hallsbergs vårdcentral har 11 700 inskrivna pa-
tienter. Totalt blir det någonstans runt 12 000
läkarbesök per år. Sedan tillkommer besök hos
bland annat sjuksköterskor, fysioterapeuter och
provtagning. När Capio tar över Hallsbergs
vårdcentral innebär det att det inte längre finns
någon sjukvård i regionens egen regi i Halls-
bergs kommun, undantaget Folktandvården.
Pålsboda Vårdcentral är nämligen sedan flera
decennier en privat vårdcentral – landets första
på den tid det begav sig.
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Capio tar över i Hallsberg
Fyra nyrekryterade, fasta, läkare redan klara för vårdcentralen

Åke Kihlberg på Capio Närsjukvård tar över Halls-
bergs vårdcentral första december.

Det är verkligen
varierande uppgifter
på en liten personal-
styrka, det utvecklar
personalen.

Lise Ohlin

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
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Den professionella dansen i
länet ska utvecklas och få
bättre förutsättningar. Att
höja intresset för
konstformen är ett av målen.
I centrum för satsningen
finns Askersunds kommun
och Kulturhuset Sjöängen.

Sedan 1 september är Sjöängen basen för en
professionell dansensemble med hela länet
som arbetsfält. Här skapas också en regional
dansplattform. Bakom satsningen står Region
Örebro län och Statens Kulturråd.
Askersund utsågs redan för två år sedan till
danskommun i regionen. Sedan dess har Gala
Dance Bergslagen med dansaren och kore-
ografen Ellinor Ljungkvist i spetsen haft sin
bas på Sjöängen.
– Jag har skapat ett antal verk som haft pre-
miär på Sjöängen och sedan turnerat med
dem i hela Örebro län. Jag vill att alla, barn
som vuxna, ska få möjlighet att ta del av mo-
dern professionell dans, säger Ellinor Ljung-
kvist.
”Jaguaren” och ”Barbie” är några tidigare
föreställningar och 11 november var det pre-
miär för ytterligare en, ”The dark knife”.

Regional dansplattform
Samtidigt inleds nästa steg, att skapa och
bygga upp den regionala dansplattformen och
en professionell dansensemble.
– Jag är själv uppvuxen i enmindre kommun
och tycker att det här är en bra modell för att
utveckla, sprida och öka intresset för dans.
– Här i Askersund finns alla förutsättningar
för att det ska lyckas. Här finns bra lokaler, en-

gagemang och visioner. För mig är det en
dröm att kunna verka härifrån, säger Ellinor
Ljungkvist.

Den röda näckrosen
Arbetet med att utveckla den professionella
dansen i länet fortsätter nu via danskompaniet
Rosea Dans som drivs av Gala Dance Bergsla-
gen. Rosea Dans kommer från latinska nam-
net på den röda näckrosen. En lokal touch.
Dansensemblen ska verka och producera
dansföreställningar i Askersund under cirka
tre månader per år. Sedan ska föreställ-
ningarna presenteras för publik på Sjöängen
och andra orter runt om i länet.
– Genom stöd och ekonomiska bidrag från
regionen och Statens kulturråd räknar vi med
att kunna engagera sju personer. Det ger möj-
lighet till jobb för professionella dansare även
utanför storstadsområdena. Jag vet att det upp-
skattas av många dansare, säger Ellinor
Ljungkvist.

Stärker hela Sydnärke
Daniel Eriksson är förvaltningschef för kultur,
evenemang och fritid i Askersunds kommun:
– Det här stärker Kulturhuset Sjöängen yt-
terligare. Men det handlar inte bara omAsker-
sund utan att kulturverksamheten i hela
Sydnärke stärks.
– Vi har Länsmusiken, Länsteatern och
Länsmuseet, alla regionala institutioner som
utgår från Örebro. Nu skapas någonting nytt,
en länsövergripande kulturverksamhet som
inte har sin bas i centralorten.
– Jag tror också att dansen som konstform
är lite eftersatt. Kommer den nära blir den
mera tillgänglig. Intresse väcks.
Dansplattformen får också positiv betydelse
för Askersunds nystartade kulturskola, menar
Daniel Eriksson. Här ges bland annat under-
visning i dans och teater.

”The dark knife”, en dansföreställning som snart har premiär på Sjöängen, Askersund. Medverkande: Ida Hellsten, Jessica Andrenacci ochMaria Theresa Tanzarella.
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Ellinor Ljungkvist

� Ellinor Ljungkvist är koreograf
och dansare med Sjöängen som bas.
� Hon har skapat Gala Dance
Bergslagen där hon koreograferar
nyskapande dansföreställningar,
publikationer och ger workshops
och konstnärssamtal för en bred
publik. Visionen är att nå ut med ny
scenkonst till en bred publik av unga
och vuxna.
� Ellinor är utbildad vid Salzburg
Experimental Academy of Dance,
The Inter-University Centre for
Dance, Berlin samt har en master i
koreografi vid Stockholms konst-
närliga högskola. Hennes kore-
ografiska stil är en kombination av
samtida dans och performacekonst.
Verken innehåller tydliga narrativ
där koreografi, musik, tal, kostym
och scenografi lyfter varandra.
� Ellinor har presenterat sitt
sceniska arbete i Örebro län, Norden
och Centraleuropa samt i Ryssland
och Asien.

Sjöängen
ny bas för
proffsdans

Professionell dans ska utvecklas på Sjöängen
i Askersund.

Professionell dans i vacker miljö.

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
www.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

MÅNADENS BOK & POCKET

Gäller 21/11 - 31/12, därefter
ordinarie pris

EXTRAÖPPET SKYLTSÖNDAG 27/11

KL. 13.00-17.00
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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

Serviceassistent januari
Målare februari
Bygg februari
Bussförare februari
Yrkesförare - gods februari
VVS/Kylmontör februari
Lager & logistik februari
Fastighetsskötare maj

Följande utbildningar startar 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 8040 eller
e-post: roger.kallstrom@kumla.se

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 

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.

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

Anderssons Bilcenter i Kumla AB

Tel 019-58 96 00
www.anderssonbilcenter.se

5 1 95: -

Ring mig för a� boka �d

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

För mer information, ring

Mats Bengtsson tel. 010-175 19 41

Låt oss göra jobbet!

• SNICKERI

• STÄDNING

• MÅLNING

• FLYTTSTÄDNING

• TRÄDGÅRD

• SNÖSKOTTNINGM.M

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

10 DEC THE HOURS

The Hours
Kevin Puts & Greg Pierce

Renée Fleming
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Här hyllar Kumla sin egen mästare

TEXT: ANDERS BJÖRK/ERIK WIDLUND

FOTO: ERIK WIDLUND

Sällan har torget i Kumla
varit så välbesökt som när
Kumlasonen Marcus
Ericsson söndagen 6
november återvände hem för
att hyllas för sin stora seger
i Indy 500.
– Det känns sjukt att de
ordnat det här för mig, säger
Marcus Ericsson.

Så var den då här.
Dagen då Marcus Ericsson återvände till
sin gamla by som en stormästare. Och det får
sägas att det blev en lyckad dag, allt löpte på
enligt planerna och väldigt många besökare
kom för att uppleva dagen tillsammans med

Marcus på torget i Kumla.

"Kumla är hemmaplan för mig"
Enligt Kumla kommun rörde det sig om
minst 5 000 besökare, förmodligen ännu fler.
InnanMarcus äntrade scenen klockan 17 så
fick Sydnärkenytt en pratstund med honom.
Han har varit på flera platser och visat upp
den mäktiga pokalen för vinsten i Indy 500,
men självklart var det något extra att ta den
hem till Kumla.
– Det känns fantastiskt roligt. Kumla är
hemmaplan för mig och det är alltid kul att
komma hit oavsett vad jag gör här, men att få
komma hit med den här stora pokalen och
dela upplevelsen med alla kumlingar känns
lite overkligt, säger Ericsson.
Kumla kommun satsade hårt inför evene-
manget. En jättelik scen framför Stadshuset
sattes upp, flertalet olika storbildskärmar
fanns, musikuppträdande blandades med
mängder av videohälsningar. Totalt fanns en

budget på 1,5 miljoner kr från kommunen,
vilket ska sägas många kumlingar tyckte var
alldeles för högt. Många ansåg dock att det
var värt det.
– Att de fixar till det här på torget i Kumla
för min skull, det känns helt sjukt faktiskt,
anser Ericsson.

Skrek rakt ut i två minuter
Hur har livet varit efter din vinst i Indy 500?
– Racet var mitt under säsongen så jag fick
inte så mycket tid att tänka på vad jag hade
ställt till med. Det tog lite tid att smälta det.
Men efterhand har jag fått vara med om
många väldigt roliga saker och oavsett vad
som händer framöver kommer jag alltid vara
en vinnare av Indy 500.
Är Indy 500 den största motortävling som går
att vinna?
– Jo, det tycker jag. Publikmässigt är Indy
500 det största evenemanget i hela världen
oavsett sport, och i racingvärlden är det den

främsta enskilda tävlingen. Det enda som
slår att vinna Indy 500 är att vinna hela
mästerskapet i Formel 1.
Vad var det första du sa/skrek, efter du korsat
mållinjen?
– Jag skrek faktiskt två minuter i sträck rakt
ut. Det var en sån explosion av känslor så jag
bara skrek och skrek och det blandades med
en del tårar som kom också, fastslår Erics-
son.

Har tvivlat på sig själv
Många personer har Marcus fått möta efter
vinsten. Av alla dessa nämner han, lite ovän-
tat, en svensk musikartist.
– I går hade vi en träff i Stockholm och då
dök Magnus Uggla upp, han är tydligen en
stor fan av av mig och Indycar. Han har ju
varit en riktig kultfigur ända sen jag var liten
så att han ville komma förbi och ta en öl och
kolla på pokalen var jättekul.
Det har dock absolut inte varit någon

spikrak karriär uppåt för Ericsson. Han till-
bringade innan Indycar många år i Formel
1 där han alltid fick köra sämre bilar och
oftast hamnade långt bak i startfältet, eller
körde ur. Då var det minst lika vanligt med
hånfulla kommentarer som beröm. Har han
tvivlat på sig själv längs vägen?
– Ja, absolut. Jag är inte mer än människa
och även om man försöker vara stark och
tro på sig själv så har det kommit tvivel när
det flera år i rad inte gick som jag ville. Men
det var det som var en av de främsta anled-
ningarna till att jag ville till USA och Indy-
car också, för att få revansch och få chansen
att visa vad jag kan.
Ser du Formel 1 som ett avslutat kapitel för
din del?
– Jag skulle säga det. Man ska aldrig säga
aldrig, men i mitt huvud just nu är det bara
Indycar som gäller. Att försöka vinna Indy
500 igen och även att vinna hela mäster-
skapsserien. Det är målet för nästa säsong.

”Familjen betyder allt”
Marcus Ericsson är uppväxt i Kumla och
hans familj bor fortfarande i Kumla. Själv
bor han numer tio månader om året i USA
och när han är hemma i Sverige har han en
egen lägenhet i Örebro. Blir det nånsin
Kumla igen?
– Som svaret innan, man ska aldrig säga
aldrig. Nu har jag en flickvän från Danmark
och jag vet att hon tycker om både Kumla
och Örebro, men om hon är sugen på att bo
i Kumla framöver vet jag faktiskt inte.
Flickvännen Iris träffade Marcus i januari
i år. Hon och familjen betyder såklart my-
cket.
– De betyder allt. Mamma och pappa
(Kerstin och Tomas) har varit med mig från
starten och utan deras support och engage-
mang hade jag inte kommit hit. Jag kommer
ihåg när jag var liten hur pappa alltid ren-
sade ur sin målarbuss till helgerna för att vi
skulle få plats med min Go-cart, och sen

åkte vi Sverige runt och tävlade.
– Ej att förglömma mina bröder Pontus
och Hampus, de betyder väldigt mycket för
mig med, avslutar Marcus Ericsson.

Varför inte Marcus Ericsson Arena?
Förutom gäster som sen dök upp på scenen
så varvades intervjuerna där med videohäls-
ningar från världens alla hörn. Folk som
Marcus lärt känna och som ville ta tillfället
i akt att gratulera.
Hockeylirarna Foppa Forsberg och Henke
Lundkvist. David Hellenius, Kenny Bräck,
Per Gessle och Nina Kennedy (dotter till
Ronnie Peterson) för att nämna några. De
sa ungefär samma sak: ”Fantastisk gjort”, ”
Otroligt stort” och ”Det här är du värd”.
Kommunstyrelsens ordförande Andreas
Brorsson (S) var nöjd efteråt.
– Dagen var helt magisk! Vi lovadeMarcus
en stor fest och ett magnifikt mottagande
när han kom hem och det fick han. Så

otroligt kul att se tusentals Kumlabor sluta
upp till vad som blev hela Kumlas fest.
Det var värt att slå på stort med andra ord?
– Det var helt rätt att anordna en stor fest
för Marcus! Vi lovade det redan i våras och
vi håller som vanligt vad vi lovar.
Efter den dryga timmen på scenen väntade
autografskrivning. Kön slingrade sig lång
fortfarande en timme efter att den första
signaturen sattes på papper. Och avslut-
ningsvis, ett bra förslag som hördes i pub-
likvimlet:
– Kumlas nya idrottshall som ska stå klar
till årsskiftet 2023/24, döp den till Marcus
Ericsson Arena!

� � �
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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

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!

Tegelgatan 1
694 32 Hallsberg

Tegelgatan 1
694 32 Hallsberg
0582-61 10 62

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

Målning Tapetsering
samt allt i branschen

förekommande arbeten.

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

Målning Tapetsering
samt allt i branschen

förekommande arbeten.

Café Himlagott 

Extraöppet  

På skyltsöndagen den 27 november kl. 12-16     

erbjuder vi en enklare julsmörgås samt ett        

lyxigare adventsfika.  

Det kommer även att finnas lotterier och annan 

försäljning till förmån för Act Svenskakyrkans     

julinsamling. 
 

Ordinarie öppettider:  

måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 11.00-16.00.  

Stora salen i Kyrkans hus, Storgatan 28 i Fjugesta.  

Vi erbjuder hembakat fikabröd, smörgås och lättare 

lunch för förtäring på plats till självkostnadspris.  

Stängt  23/12-8/1 

Välkommen till  
 

Annonsmall Sydnärkenytt  121,5 x183,5mm  

A d v e n t  &  J u l e t i d  
i Knista församling 

Tillönskan om en välsignad jul och ett riktigt Gott Nytt År! 

Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer eller på vår hemsida  
www.svenskakyrkan.se/knista 

KNISTA KYRKA 

Söndag    27/11   Högmässa kl 10.00.  
Söndag    11/12   Musikgudstjänst kl 18.00.  
Lördag    24/12  Midnattsmässa kl 23.00.   

HIDINGE NYA KYRKA 
Måndag   28/11   Vardagsandakt med pilgrimsbarn kl 16.30.  
Söndag      4/12  Julens Sånger kl 18.00.  
Söndag   18/12  Högmässa kl 10.00.  
Söndag   18/12  Musikgudstjänst kl 16.00.  
Söndag   25/12  ”Julåtta” kl 8.00.  

KVISTBRO KYRKA 

Lördag   26/11  MåBra-körens julkonsert kl 17.00. 
Söndag   27/11  Adventsgudstjänst kl 16.00.  
Tisdag    13/12  Luciaandakt kl 18.00. 
Lördag   24/12  Julbön kl 17.00. 
Söndag   25/12  Julotta kl 7.00.  

MULLHYTTANS KYRKA 
Söndag     4/12  Luciaandakt kl 16.00. 
Söndag    11/12  Högmässa kl 10.00.  
Lördag   24/12  Gudstjänst vid krubban kl 11.00. 
Måndag  26/12  Ekumenisk gudstjänst kl 18.00.  

KYRKANS HUS 
Tisdag  29/11 Veckomässa kl 11.30. 

Om man kan tala om Laxås
skyline får man nog säga att
vattentornet utgör ett
riktmärke i den. I höst har
tornet firat 60 år. Det
uppmärksammar Laxå
vatten med ett ett riktigt
mäktigt ljusspel som lyser
upp tornet med effekter.

1 400 kubikmeter rymmer tornet, motsva-
rande 7 000 fyllda badkar.
– Tornet täcker med viss marginal Laxåbor-
nas vattenförbrukning under ett dygn. Därför
fyller vi faktiskt inte tornet riktigt fullt just nu.
Vi vill att det ska vara omsättning på vattnet,
säger Mikael Ahlinder, VA-chef Laxå vatten.
Vattnet kommer från Laxås vattentäkt, en
grundvattentäkt vid Norrudden mellan Laxå
och Askersund.
– Det är faktiskt den pump som finns vid
Norrudden som pumpar vattnet till vatten-
verket, från vattenverket pumpas vattnet vi-
dare ut på ledningsnätet och till tornet. I
princip skulle man numera kunna bygga ett
system helt utan vattentorn, med bara
pumpar. Men tornet ger ett mer förlåtande
system som jämnar ut trycket fint. Dessutom
finns det ju lite reserv, om vi exempelvis skulle
få ett scenario utan el eller att en pump går
sönder.
Tornet är ungefär 35 meter högt och byggt i
betong, även själva cisternen där uppe.
Kan man gå upp i tornet?
– Det är möjligt att gå upp för inspektioner, ar-

beten och sådant, men det är inte direkt ord-
nat besöksvänligt där uppe. Men faktum är att
vi, som en del i firandet av vårt vattentorn haft
tävlingar på sociala medier där ett besök uppe
i tornet varit ett av prisen.

Svårt att missa
Men den del i firandet som flest Laxåbor och
för den delen besökare inte kunnat undgå är
ljusspelet på tornet.
– Vi har ju haft belysning på tornet i olika
färger under några år. Men som ett led i firan-
det kör vi nu i november ett mer avancerat

ljusspel med olika effekter.
Ljusspelet går i 20 minuterssekvenser och
ger prov på alla möjliga fantasifulla effekter.
– Ja, det har varit väldigt omtyckt. Vi har fått
mycket respons. Vi kommer att köra samma
ljuseffekter fram till första advent. Sedan kom-
mer vi att programmera om till något med
mer adventstema, och kanske ännu något an-
nat närmare jul, säger Mikael Ahlinder.
– Det är en rätt tacksam yta att göra sådant
på. Fungerar bra.
Ljusspelet bygger på modern LED-teknik

och drar inte speciellt mycket energi.
Ljusspelet spelar som sagt i 20-min-
uterssekvenser från klockan 16.30 fram till
midnatt.
– Sedan sätter det igång igen 5.30 och slock-
nar när det ljusnat på förmiddagen.

Både höjda och sänkta taxor
Laxå vatten har under hösten fått en del upp-
märksamhet för att man ändrat VA-taxorna..
– Jo, det har pratats om att vi ensidigt höjt
taxorna, men en del kunder har faktiskt fått
sänkt taxa.
Det handlar om en förändring i hur man
beräknar taxor som är en rekommendation
från branschorganisation Svenskt vatten. Det
handlar inte om vare sig dricksvattnet eller
avloppet, utan dagvattnet, alltså spillvatten-
hantering.
– Förr har vi inte tagit betalt för dagvatten-
hantering. I klartext har det inneburit att de
som äger fastighet där det inte finns kommu-
nal dagvattenhantering har betalat för något
man inte haft. Enligt rekommendationen har
även vi ändrat på det. Vi delar in i två olika de-
lar. Dagvattenhantering för gata och dagvat-
tenhantering för fastighet. Nu betalar man om
man berörs av det kommunala dagvattensys-
temet. Annars betalar man inte.
Ahlinder menar att översynen av taxan var
nödvändig.
– Ja, vi hade ett taxesystem som inte var
förändrat på mycket länge. Det behövde mod-
erniseras.
Belysningen på vattentornet kommer att
finnas kvar, däremot blir det inte alltid ljusspel
av det slag som finns just nu.

TEXT: HENRIK ÖSTENSSON

Upplyst 60-åring firas i Laxå

Ett avancerat ljusspel med flera olika effekter pryder vattentornet i Laxå under november. FOTO: LAXÅ VATTEN
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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

Pålsboda
FöretagshotellAB

Vi hyrut lokaler till företag
ochprivatpersoner.

Vid intresse, kontakta
GöstaHedlund.

Tel: 070-3244056
info@palsbodabioenergi.se

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

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

Dela liv, tro 
och tradition
under advent, jul och nyår

Läs mer på www.svenskakyrkan.se/kumla

Kumla 
kyrka 
50 år

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

Din lokala golvfirma
Vi utför följande arbeten

Plast – Textil – Parkett – Kakel – Klinker

070-794 37 67

Svenska Skoindustrimuseet

Sveavägen 19, Kumla

Museibutiken öppen:

Tisdag-Fredag 13-17
Lördag 10-14

Museet öppet

www.skoindustrimuseet.se

De tre senaste mandat-
perioderna har hon haft
uppdrag inom kommun-
politiken och både hon själv
och hennes parti gick framåt
i valet. Men Elin Nilsson (L)
fick packa väskan och dra
till Stockholm för att
installera sig i riksdagen.
Som ”stadsrådsersättare” är
hon nu Lekebergs allra
första riksdagsledamot
någonsin.

Väskan var i och för sig packad sedan en tid. Det
fanns så klart förberedelser eftersom mycket ty-
dde på att Liberalernas ledare Johan Pehrson
från Örebro, skulle kunna hamna i regeringen.
Elin var partiets andranamn på riksdagslistan
och startklar.
Om vi tar de här lite jobbiga frågorna först.
Som att Liberalerna lika gärna kunde ha hamnat
utanför riksdagen och att man som parti nu
ruckat på viktiga principer för att få ingå i en
borgerlig regering där Sverigedemokraterna
kommer att ha inflytande.
– Visst var det osäkert om vi skulle klara spär-
ren. Men vi gjorde det tack vare att vi varit kate-
goriskt tydliga med att vi stöttar en borgerlig
liberal regering. Dessutom blev Johan Pehrsons
ledarskap en nytändning.
– En del i Tidöavtalet är inte liberal politik.
Men detmåste i ett läge som detta bli ett givande
och ett tagande och det har processats inompar-
tiet. Jag tror att det bästa för Sverige just nu, på
grund av det parlamentariska läget, är en bred
majoritet.
Men att samarbeta med SD?
– Det är inte mitt favoritparti, det är rent av det
parti som i många frågor är Liberalernas raka
motpol. Men det finns frågor där det råder en
samsyn och därför tror jag att samarbetet kom-
mer att fungera. Man måste kompromissa om
det ska bli något uträttat.
Elin Nilsson är 40 år. Född och uppväxt iMull-
hyttan, numera boende i grannbyn Vekhyttan
tillsammans med sambo och två katter. Hon har
alltid varit intresserad av samhällsfrågor, säger
hon och berättar att hon under sin studietid gick
med i Utrikespolitiska föreningen vid Örebro
universitet.
– Jag visste att jag var borgerlig liberal och 2012
blev jag kontaktad av Liberalerna och gick med
där. De senaste tre mandatperioderna har jag
haft uppdrag inom Lekebergs kommun där jag
framför allt engagerat mig i skolfrågan. Men allt
som rör landsbygden är viktigt för mig och mitt
sätt att jobba politiskt är att vara med där ute i
verkligheten. Inte minst för att bevara kultur-
arvet som är en del av demokratin.

Bas i bygdeföreningen
Elin är ordförande i Mullhyttans bygdefören-
ing och aktiv i en vägförening i Vekhyttan. I
och med valet blev det också maktskifte i
Lekeberg där tidigare Centern och So-

cialdemokraterna styrt i koalition. Det gick
bra för Liberalerna som dubblade sina mandat
och nu är det ”Lekebergs-Femman” som tar
över med Moderaterna i spetsen och med en
liberal som ordförande i Barn- och utbild-
ningsnämnden.
Är det inte lite synd att du nu inte får axla den
posten som hade varit självskriven för dig?
–Det viktiga är att vårt parti får den rollen, vi har
ju varit förberedda på att jag kanske skulle
hamna i riksdagen. För övrigt kommer jag att ha
kvar min plats i kommunfullmäktige.
Riksdagsarbetet drog i gång snabbt.Den 18 ok-
tober gjorde ElinNilsson sin sista arbetsdag som
inspektör på IVO (Inspektionen för vård och
omsorg) i Örebro – samtidigt som hon följde
regeringens pressträff där det offentliggjordes att
Johan Pehrson fick en ministerpost. Två dagar
senare for hon till Stockholm för diverse förbere-
delser. En vecka senare började jobbet på riktigt.

Många frågor överlappar
– Det blev ju tre stadsrådsersättare för vårt parti
och jag är den enda helt nya. Men jag omges av
hjälpsammamänniskor på alla plan och ser verk-
ligen fram emot att få börja jobbamed det här.
Du hamnade i Miljö- och jordbruksutskottet
samt i EU-nämnden. Är det vad du hade önskat?
– Jag litar helt på attman har placeratmig där jag
gör mest nytta och skolfrågan är inte den enda
viktiga. Utskottet och nämnden har många frå-
gor som överlappar och sompolitiker i en lands-
bygdskommun känns det riktigt bra att få jobba
med just landsbygdsfrågor.

”Äntligen Mullhyttans tur”
Elin Nilsson framstår som stadig, cool och öd-
mjuk på samma gång. Hon säger att hon är
beredd att jobba hårt och man tror henne gärna.
En helt ny vardag väntar, en som vi kanske får an-
ledning att återkomma till. Vi avslutarmed ”verk-
ligheten” och låter henne berätta om vad
lekebergsborna kan förvänta sig framöver.
– Ett paradigmskifte, säger hon utan att tveka.
Nu är det äntligen Mullhyttans tur. Vi ska jobba
för såväl ny idrottshall som trygghetsboende där.
Andra viktiga saker att ta tag i är att avskaffa
heltidstvånget och att skjuta till medel till skolan
där det helt enkeltmåste hända saker.
–Riksdagsarbete är självklart en stor sak imitt liv.
Men kommunpolitiken är minst lika viktig och
mitt öra kommer att fortsätta varamotmarken.

TEXT & FOTO:

GUNILLA PIHLBLAD

Elin Nilsson (L) går från
Vekhyttan till riksdagen

Elin Nilsson (L) nybliven riksdagsman. Den första från Lekebergs kommun.

Nu är det äntligen
Mullhyttans tur. Vi ska
jobba för såväl ny
idrottshall som trygg-
hetsboende där.

Elin Nilsson (L)

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
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Stall Annika i Rönneshytta
firar 10-årsjubileum som
ridskoleverksamhet på
nuvarande gård. Det är en
stor verksamhet som Annika
Johansson bedriver med
runt 180 elever och ett
fyrtiotal lektionshästar.

– Jo, jag har hamnat rätt, säger Annika och
tillägger att det är mycket arbete.
– Men ibland önskar jag att man kunde köpa
fler timmar på postorder. Jag har dock en
väldigt snäll sambo som fixar foder till häs-
tarna och sladdar ridbanor.
Annika är inte uppväxt med hästar, men gick
själv i ridskola.
– Det var min fyra år yngre syster som bör-
jade rida. Själv började jag rida när jag var
elva. De var ganska få i min systers ridgrupp,
och de behövde fler, så jag provade. Sedan har
jag fortsatt med ridningen.

Blev kär i ett hus
Annika kommer från Skara och flyttade till
Sydnärke 2007.
– Jag blev kär i ett hus, som låg mellan Kår-
berg och Skyllberg.
I det läget var hon ganska trött på hästar, och
skulle egentligen börjat arbeta på fabrik.
Så blev det nu inte.
Sommaren 2007 startade Annika ponnyrid-
ning tillsammans med sin granne.
– Vi tog 50 kronor för 20 minuters ridning.
Folk stod i kö, det fanns ett superintresse för
ponnyridning. Så vi körde den sommaren.

Ridhus för miljoner
Intresset har hållit i sig, och för att vi-
dareutveckla verksamheten bestämde sig An-
nika för att bygga ett ridhus.
– Ridhuset var en investering på flera
miljoner, jag hoppades få investeringsstöd
men fick det inte. Så jag var tvungen att ta
kostnaden själv, men det gick vägen med hjälp
av en bra bankkontakt.
Ridhuset är stort och välutrustat. Måtten är
24 gånger 72 meter, och det finns stall med
fyra boxar och handikappanpassad läktare. På
gång är teorisal, övernattningsrum, kafeteria,
omklädningsrum och toaletter.
Ett stort fristående stall finns också med tolv
boxar och två paddockar som ger möjlighet att
ha lektioner utomhus när vädret tillåter.
– Det finns även sexton vindskydd där häs-
tarna går på lösdrift i olika flockar.
Vad finns det för hästar i stallet?
– Allt! Vad har jag inte! Det finns en häst för
alla, skrattar Annika och fortsätter:
– Om jag skulle köpa en häst till mig själv så
har jag fortfarande en dröm kvar. En riktig vä-
lutbildad dressyrhäst, en läromästare som kan
piaff, passage och byten i varje, som jag skulle
kunna tävla med i lite högre klasser.

Viktigt med trygga hästar
Annika tycker att det är viktigt att hästarna
hon köper till ridskolan är trygga och tycker
om att bli ompysslade.
– Just den första kontakten som sker på en
ridskola är så viktig. För att man ska vilja
borsta så ska hästen stå still och vara snäll.
En ridlärare möter många utmaningar.
– Dels måste man ha en häst som är lämpad
för att lära eleven att rida. Gör ryttaren rätt så
ska hästen göra rätt.
Det är också viktigt att ryttaren är trygg och
känner sig så avspänd som möjligt och att
övningarna är på rätt nivå

Annika tycker att det svåraste är att få tiden
att räcka till och att kunna skilja på arbete och
fritid.
– Är det någonting jag inte hinner med så är
det ju mig själv. Men det absolut roligaste med
att driva ridskola är exempelvis när någon
säger att stallet är höjdpunkten på veckan. Det
är ganska ofattbart att man får jobba med det.
Så det är det absolut bästa.

Om jag skulle köpa en
häst till mig själv så har
jag fortfarande en dröm
kvar. En riktig välutbil-
dad dressyrhäst, en
läromästare som kan
piaff, passage och
byten i varje, som jag
skulle kunna tävla med
i lite högre klasser.

ʼʼ
En drömbild för många: Tänk att få pussa Bond! För Annika är det verklighet - hästen heter Sean Connery, men kallas för, ja just det, Bond. Innanför dörrarna tillbringar 180 ridskoleelever veckans roligaste timmar.

� Sommaren 2007 startade Annika
Johansson ponnyridning tillsammans
med sin granne.
�Mellan 2007 och 2011 hade de rid-
skola som bisyssla.
� Från 2011 blev ridskolan en
heltidssysselsättning.
� Den 1 juli 2012 flyttades ridskole-

verksamheten till nuvarande gård i
Rönneshytta, en gård som Annika först
hyrde men som köptes i december
2014.
� I november 2018 stod det nya rid-
huset klart.
� Stall Annika finns på sociala medier:
www.stall-annika.se och Facebook.

STALL ANNIKA

TEXT: IDA SVEDBERG

FOTO: LARS-GÖRAN MÅNZON

Stall Annika har vuxit från ponnyridning med grannen till 40-talet lektionshästar, 180 elever och ett ridhus för miljoner

”Ärdetnå’t jag intehinner medärdetmig själv ...”

Annika med Bamse och Plomyk. I bakgrunden skymtar stallet och ridhuset.

Ridhuset stod klart 2018 och mäter 24 gånger 72 meter. Här finns också stall med fyra boxar och en hand-
ikappanpassad läktare. Snart också kafeteria, övernattningsrum/teorisal, omklädningsrum och toa.

En härlig sommarsysselsättning på ridläger: Hästbad i sjön vid gården. FOTO: PRIVAT

Varför jag rider
J ag rider för att jag hela tiden utvecklas

och lär mig något nytt. Jag började på
Stall Annika som 4-åring. Jag var där
på ponnyridning och fastnade direkt.
Jag fick prova att rida på den största
hästen men också på den minsta. Båda

två står kvar i stallet nu, elva år senare. Nu är
det bara den största jag kan rida. På en av
mina första ridlektioner så tog jag tyglarna i
ena handen och skrek ”yihaa”. Likadant som
jag sett på film. Något som inte alls gav önskat
resultat. Det visade sig att det var något man
gjorde på just film.

Ridning är något som passar både barn och
vuxna. Det är många barn och ungdomar på
ridskolan vars föräldrar också rider. Ett tag
var en av dem min egen pappa.
Jag har många vänner i stallet. Vi träffas
varje vecka. Hjälper varandra, peppar varan-
dra och stöttar varandra. Vi pratar, gör saker
tillsammans, rider lektion. Det finns så my-
cket gemenskap i stallet både gentemot hästar
och människor.

Stallet är som en fristad. Det är vackert där,
särskilt på sommaren. Vägen upp till stallet
från parkeringen. Den perfekta doften av häst
och hö som vilar i luften. En egen liten värld.
En böljande äng i skogens mitt. Sjön med
sitt spegelblanka vatten och skogen runt
omkring med alla dess ridvägar. Stallet med
sina boxar med bäddar av halm och en
sadelkammare med fler träns och sadlar än
vad man orkar räkna. Det är fullt av liv och
rörelse. Stallkatterna som kilar runt i stallgån-
gen och gärna avsätter lite av sin tid för att
kela när man sätter sig på bänken vägg i vägg
med sadelkammaren.
När jag sitter upp blir alla tankar absolut
tysta. Det enda som finns är jag och hästen.
Det enda som rör sig i huvudet är vår uppgift.
Letar efter känslan man får när man äntligen
klarat den där banan eller skänkelvikningen.

Det finns också tillfällen som blir minnen
och tillfällen där man vill ta vara på varje
sekund. Under sommarhalvåret brukar vi
skritta av hästarna på slingan, en väg som
sträcker sig runt alla hagarna och upp till stal-
let. Först upp för backen där man från den
högsta punkten kan blicka ut över hela om-
rådet som liknar en enda stor grön dal. Alla
hagarna och hästarna som fridfullt betar där.
Stallet och ridhuset som vilar vid dalens kant.

Sedan backen nedåt som kantas av små träd
och sandvägen genom dalens mitt. Eller på
sommarkvällarna när vi tar varsin häst och
rider samma väg mot sjön för att bada och
kolla på solnedgången. Uteritterna runt sjön
är nog något utav av det bästa. Galoppen
genom skogen när man känner hästens varje
rörelse och hör hur hovarna slår mot marken
och känner hur vinden river i håret. När
marken under en är suddig och skogen blir
till en rörig sörja av stammar och lövverk.

Stallet är som en fri-
stad. Det är vackert
där, särskilt på som-
maren. Vägen upp till
stallet från parkerin-
gen. Den perfekta
doften av häst och hö
som vilar i luften. En
egen liten värld.

Ida Svedberg
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Vintertorget
Under perioden 27 november - 28 februari  
förvandlas Kumla torg till ett vintertorg,  
med bland annat isbana och ljusfigurer  
från Förtrollade sjön.

Julmarknad 1:a advent
Välkommen på traditionsenlig julmarknad  
på Kumla bibliotek och på Kumla torg  
söndag 27 november.

Lucköppning i adventskalendern,  
varje dag fram till julafton
Vi öppnar dagens lucka i skyltfönstret i stadshuset 
och på kommunens Facebook, med start 1 december.

Lucia på Kumla bibliotek
Traditionsenligt luciafirande med luciatåg  
och skönsång 13 december kl 12.30.

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

visitkumla.se/jul
Mer jul i Kumla:

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

Klassisk byggnadsvård 122x89 Kumlanytt.indd   1Klassisk byggnadsvård 122x89 Kumlanytt.indd   1 2022-02-14   14:542022-02-14   14:54

25 ÅRS PRODUKT-
OCH EFFEKTGARANTI
Solpaneler utvecklade i Schweiz
och tillverkade i Tyskland

www.solkraft.info
0768-910 340



ASKERSUND • HALLSBERG • KUMLA • LAXÅ • LEKEBERG

nikki.tillquist@sydnarkenytt.se
ida.svedberg@sydnarkenytt.se
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Luta dig tillbaka, slappna av och låt Interhome Group göra jobbet åt dig. Vi tar hand om marknadsföring och 
trygg uthyrning. Kontakta oss för ett personligt möte. Tillsammans hittar vi en lösning för just dina behov.

Din personliga kontakt:
Mats Lannhard  |  Tel. 073 8184323 
myhome.scandinavia@interhome.group  |  myhome.interhome.group

Kostnadsfri  

konsultation

Äger du ett fritidshus eller en 
lägenhet som du vill hyra ut?

ETT UPPKOPPLAT HEM GENOM HELA LIVET
MED FIBER FRÅN KUMBRO STADSNÄT
Vill du veta mer? Besök kumbro.se

Biljard, tv-spel,
musikstudio,
sällskapsspel och snart
blir det bågskytte. Det
finns en hel del att göra
på ungdomsgården
Kuben i Hallsberg.

Kuben är en kommunal fritidsgård som
har några samarbetenmed kulturskolan
som ligger i lokalen bredvid. Kubens
ungdomsgård ligger i Hallsberg mellan
Coop och Alléskolan.
– Jag är verkligen så stolt över att
jobba på kubens ungdomsgård för vi
tänker verkligen på barnens bästa, säger
Moe Ahmad en av fritidsledarna på
Kuben.

Kuben har många besökare
– Barn från årskurs fyra till året man
fyller 18 är välkomna hit och får umgås
med vänner och hitta på aktiviteter
ihop. Gården är öppen från klockan 14
– 20, fortsätter han.
När ledarna och kommunen planerar
aktiviteter ser de till att det inte ska
kosta något för barnen.
– Så att alla som vill, även de som har
dåligt med pengar, ska kunna vara med.
Kuben använder sig av plattformarna
Instagram och Youtube för att gå ut med
information om vad som händer inom
de kommande veckorna. En vanlig kväll
på Kuben spelas det biljard, tv-spel, säll-
skapsspel med mera. Här finns också en
välutrustad musikstudio med möjlighet
till inspelning av låtar. Instrument finns
också att låna.

Nytt för i år
– Ungdomarna får så klart komma in
till studion och jobba kreativt på någon
eller några låtar. Vi hjälper till att skriva
och spela in deras låtar, säger en av
ledarna, Jonathan Lassila.
Det går att köpa tilltugg och dricka för
en liten slant. En nyhet för året är att
man även kan prova på bågskytte. Bar-
nen får åka tillsammans till ett ställe där
det går att testa bågskytte.

TEXT & FOTO:

NIKKI TILLQUIST

Så ser den ut, ungdomsgården
Kuben i Hallsberg. Här jobbar bland
andra Julia Morad, Jonatan Lassila
och Kalle Larsen. På Kuben finns
bland annat ett antal instrument till
utlåning och en välutrustad musik-
studio för inspelning.

Ungdomsgården Kuben

Nu välkomnar vi Sydnärkenytts ungdomsredaktion!
Ida Svedberg och Nikki Tillquist ska medverka på en
särskild ungdomssida i tidningen. Tjejerna kommer
även att dyka upp lite då och då på webben.
Ungdomsredaktionen är inte slagen i sten. Kanske är
du också intresserad av att vara med, eller bara träffa
tjejerna och diskutera vad du tycker de ska ta upp på
sidan? Ungdomsredaktionen kommer att jobba
mycket hemifrån, men också ha träffar på
redaktionen på Trädgårdsgatan i Kumla.

Vi tar en titt på ...
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EDSBERGS BYGDEGÅRD, FJUGESTA
SÖN 4 DEC KL. 18

THE CADILLAC BAND, JANNE LUCAS PERSSON
& JOTA THORÉN

BILJETTER:
0793-409003, 0701-601500 & 0703-405382

tcbbiljettbokning@yahoo.se

Mer info: www.tcbshower.se

Fyrhjulingar • Mopeder • Trädgårdsmaskiner

Mån - fre 8 -17
(lunchstängt 11-12)

Lösning på kors-
orden hittar du på
sydnarkenytt.se/
tidning
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KryßetIng-Britts mat
Vi utför

takrenoveringar,
fönsterbyten, om- och
tillbyggnader m.m

Hör av er för en
kostnadsfri offert!

Telenr: 070-8469292

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 in
och njut av
vårt julfika!

Norra Storgatan • Pålsboda
Tel: 0582-40 400

Valfri tvätt för halva priset!
*Gäller mot uppvisande av kupong
Gäller endast på OKQ8 Pålsboda

Erbjudande

Plocka fram största grytan
för nu ska vi laga rotmos
och fläsklägg. Jag har skrivit
om mängder med
husmanskost men undvikit
rotmoset, Varför då? Jo, det
är ju alldeles för enkelt?
Nejdå minsann. Gubbar! Så
här fixar ni en riktigt god
fläsklägg med ett riktigt gott
fläskspad som blir till ett
riktigt gott rotmos.

På den tiden när man kunde köpa strömming
för 25 kronor kilot (jodå, det kunde man) var
det kö framför fiskdisken – av gubbar!
Dom skulle köpa strömming så deras snälla
fruar skulle steka strömmingsflundror åt dom.
Jag har fått samma känsla vad det gäller rot-
moset.
Malliga gubbar kommer hem med både
fläsklägg och kålrötter och då får frun i huset
rycka in, för det är faktiskt ganska mycket
jobb.
I dessa tider när man ska spara på matkost-
nader och elektricitet kan det vara idé att dub-
bla inköpet. Två rejäla fläskläggar och
kålrötter så det räcker.
Rotmos går nämligen alldeles förträffligt att
frysa.

God buljong är guld värd
I dessa tider talas det mycket om buljong och
hur viktigt det är med en god buljong. Det
håller jag med om. Jag samlar alla möjliga
sorters buljonger i frysen som en ekorre sam-
lar nötter.
Det finns alltid något att koka ärtsoppa och
kålsoppa på. En god buljong är guld värd.
Alltså börjar vi med att koka fläskläggen eller
läggarna.
Köp den största rimmade fläsklägg du ser,
1,3 – 1,5 kilo minst.
Problemet med rimmat fläsk som lägg och
julskinka är att de inte blir ordentligt rim-
made, det vill säga får ligga så länge i saltlake
som de borde, så därför behövs faktiskt salt i
vattnet!

Rimmat fläsk behöver salt!
Koka läggen med vatten som står precis över
medminst 1msk salt (ur Vår kokbok), 4 krydd-

pepparkorn (eller flera), 4 vitpepparkorn (eller
flera), 1–2 lagerblad, 1 tsk timjan, 2 gula lökar
eller gröna blad från purjolök, jag stoppar i en
morot också.
Koka läggen minst 2 timmar, då blir den lätt
att rensa.
Det feta och svålen som blir över kan använ-
das till pölsa eller korv.
Sila lagen och ställ den kallt för att ta bort det
stelnade fettet. Den rensade läggen ska ligga i
lite spad för värmningens skull.

Beräkna för 4 portioner 1 kilo kålrötter (kan
vara billiga så här på hösten), 2–3 morötter, 5–
6 potatisar som ska koka i fläskspadet, Jag låter
det koka omkring trekvart, häll av en del av
spadet och börja mosa. Går det åt mer spad så
späd, Moset ska varken vara för torrt eller för
blött.
Serveras med en god senap.
Nu blir det rotmoskalas!
Torsten Ehrenmark tyckte att ett liv utan rot-
mos inte var något till liv att leva …

TEXT: ING-BRITT JONASSON

FOTO: ROGER LUNDBERG

Hallå gubbar!
Så här fixar ni rotmos och fläsklägg

Ett ljus är tänt på första advent. Men vi tänker inte på saffranskusar utan på rotmos. Rotmosmed fläsklägg
är mat för gudar. Vår egen Torsten Ehrenmark tyckte att ett liv utan rotmos och fläsklägg var inte mycket
till liv att leva.
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Vi hjälper till med alla sorters                    
begravningar i södra Närke,                      
även borgerliga begravningar.  
 

Ni är välkomna att boka ett personligt   
möte på vårat kontor eller i hemmet.  

Ni når oss på tel. 0582-70088. 

 

Vi har jour dygnet runt. 

Anna Oskarsson 

Lundby prästgården 187, 69495 Vretstorp 

www.kyrkansbegravningsbyra.se/viby 


