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Tomten går in för
hållbar jul – tar elbil
Hur firar Kumlaborna? Blir det några julklappar?

Julbadet i Viby –med
anor från Lortsverige
Möt gänget som håller liv i en av Sydnärkes
äldsta badinrättningar

– Här är det okej att göra fel,
säger Maria Föckelkärr

I Östansjö skola
prövas ny pedagogik

I Askersund har
Epa-ungdomarna
organiserat sig

Åkerbys ljusbärande
rockstjärnor – rusning
för att stöpa

Poängkung i hockey
valde att arbeta och bli
tränare

Ny serie– 20 raka
frågor – Caroline
Dieker först ut



I SKRIVANDE STUND är det kallt, ordentligt
kallt, tio grader minus på nätterna. Sydnärke-
borna kurar i stugorna. De som kan tänder en
brasa. Trots höga elpriser glimmar ad-
ventsljusen lika fint som vanligt.

FÖR MÅNGA ÄR nog ljuset förenat med
trevnad. Att det lyser i stugorna är ett tecken
på liv. Att folk är hemma, en ombonad känsla.
Inte minst så här års vill många tända lampor
och tända levande ljus. Inte så konstigt. På vin-
tern och senhösten uteblir det det nordiska
ljuset. Oavsett väder är det beckmörkt stora
delar av dygnet. Vill man njuta av den bleka
vintersolen får man passa på.

ÄVEN UTOMHUS GILLAR vi att lysa upp. Jag ty-
cker jag möter allt fler som promenerar, joggar
eller rentav rider med pannlampa. Själv gillar
jag faktiskt mörkret så här års. Jag bor långt ut
på landsbygden, långt från grannar. Här är det
mörkt på riktigt. Efter en dag i ljus, ofta med
ljuset från en skärm rakt i ögonen, är det skönt
att omfamnamörkret. Gå ut i skogenmedmin
gamla hund.

HUR SER KARL´N DÅ, undrar kanske någon?
Ficklampan finns ofta i fickan, men används
sällan. Jo. Omman ger sig ut i natten anpassar
sig ögonen efter hand. Man ser riktigt bra. An-
dra sinnen, som hörseln hjälper till. Det är ju
inte så att jag kliver runt i obanad terräng.
Men på skogsvägar och stigar är det faktiskt
inga problem att gå i mörkret. Av erfarenhet
vet jag att det värsta som döljer sig i skuggorna
inne i skogen är några vildsvin, hjortar och
kanske rentav ett lodjur. Så här långt har de
inte stört min tillvaro där i mörkret.

ELPRISER ÄR PÅ mångas läppar just nu, Inte
minst politiker pratar ofta om elbrist. Valet
närmar sig. Och jo, för inte minst företag som
behöver mycket el är stigande priser på el ett
problem. Men tittar man på antalet julljus i
våra trädgårdar verkar inte elkostnaden
avskräcka Sydnärkeborna. Någon elbrist är det
givetvis inte tal om. Det är propaganda och in-
get annat. Så här långt kommer det ström när
man slår på en strömbrytare eller sätter i en
kontakt. Inte någon gång i denmoderna histo-
rien har vi haft sådan brist på el att någon
blivit utan. Vad som händer i framtiden kan vi
bara spekulera om.

DÄREMOT VARIERAR PRISET, som det gör på
det mesta vi använder. Man kan tycka vad
man vill om det. Men så länge vi lever i en
marknadsekonomi är det så det fungerar.
Större internationell efterfrågan och kallare
väder i landet ger högre elpriser. Så har det
varit rätt länge. Men elen räcker faktiskt till
alla. Allt talar för att den kommer fortsätta
göra det. Åtminstone i den närmaste framti-
den som vi kan överblicka. Kanske kan högre
priser då och då få oss att fundera lite på hur
man ska ska spara energi. Det tror jag bara är
sunt.

GOD OCH LJUS JUL från oss på Sydnärkenytt!
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Jag gillar faktiskt mörkret

Anderssons Bilcenter i Kumla AB

Tel 019-58 96 00
www.anderssonbilcenter.se
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HOSPITALSGATAN 5, ASKERSUND

EN ROLIG UTFLYKT!

WWW.JOHANSLEKSAKSBOD.SE

ELLER
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ELLER

ULL & SKINN AV EGNA FÅR

Egen uppfödning, egen tillverkning

Gudrun Haglund-Eriksson
Bengtstorp, 694 98, Närkesberg

070-848646

www.ullochskinn.se

Ull och Skinn Bengtstorps Lantbruk

BRUKET
- INREDNING -

Välkommen till julen på Bruket!

Inspireras av våra fina
inredningsprodukter, som julklapp

eller till dig själv.

Torsdag 10-18 Fredag 10-18
Lördag 10-15 Söndag 11-15

Stenevägen 25 Kumla

ÖPPET

God J
ul

önska
r vi på

Bruke
t

Vi har extraöppet vissa dagar i december!
Håll utkik på våra sociala medier.

Apelsiner 1 kg
nät, spanien

Stammispris
10ª

Arla vispgrädde
2 x 5 dl

35ª
Stammispris

Stammispris
2990

Felix risgröt
3 x 500g

25ª
Stammispris

Priserna gäller v. 51

Öppet 8-21
Skolvägen 12 Kumla

Profilen

God Jul önskar vi på ICA Profilen
Fr-
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FAKTA

Trilobiten lever igenStort vägbygge igång

Trilobiten är Q-märkt. Dock inte precis allt-
ing. Det är det exteriöra och hallen det handlar
om. I övrigt har dock fria händer getts att
bygga om. Och detta har Edgrens gjort. De har
tagit Trilobiten bakåt i tiden, som den såg ut
när den byggdes.
Nyligen bjöd paret in för att visa upp huset
efter renoveringen.
– Etapp ett är klar kan man säga. Botten-
våningen är klar. Men fem hotellrum på ovan-
våningen och området utanför huset är inte
klart än, säger Anna Edgren.

“Varit extremtmycket jobb”
Konceptet blir ungefär detsamma som vid de-
ras tidigare boende. Den gamla kyrkan i Åby-
torp som fungerade som matstudio,
utbildning, evenemang och övrigt. En skillnad
nu är ju att paret kommer ha hela sex olika
hotellrum till sitt förfogande. I maj 2022
förväntas allt vara klart, inklusive utemiljön.
Har det varit som ni trott att renovera Trilo‐

biten?
– Vi var inställda på att det skulle bli en jät-
terenovering och så har det också varit. Det
har varit extremt mycket jobb, som tur är har
vi inte stött på så många oväntade problem
längs vägen.

Bosätter sig även i byggnaden
Vad är det framförallt ni gjort om?
– Vi känner så här, att när vi får ta över en så

pass anrik byggnad har vi ett stort ansvar som
fastighetsägare. Så vi har renoverat det på ett
sätt så att det ska vara tillgängligt i minst 70 -
100 år till. Vi har bland annat bytt stammar, el,
ventilation från källare till vind. Sen såklart
även ändrat en del vad gäller färg och form.
Blir det samma stuk på verksamheten som ni

hade i Åbytorp?
– Till en början alla fall. Men i den här
fastigheten har vi mycket mer möjligheter för
olika grejer i och med att vi har två olika kök.
I Åbytorp fanns ett kök. Så vi tänker att vi ska
bli lite mer tillgängliga här.
Ska ni bo här själva också?
– Ja, det blir så nu i början alla fall. Och det
är mest av ekonomiska skäl. Det här har kostat
oss väldigt mycket pengar, och vi har inte råd
att ha ett boende till. Så vi installerar oss i ett
av hotellrummen, bröllopssviten, tillsvidare.

“Känner mig väldigt ödmjuk”
Hur känns det när det nu delvis står klart?
– Det känns fantastiskt. Att äga Trilobiten har
varit en dröm för oss i många år och nu är vi
här. Jag bara hoppas att det kommer att gå som
vi önskar.
– Nu ska vi komma in i lokalerna och börja
känna oss hemma och varma i kläderna. Jag
känner mig väldigt ödmjuk inför uppgiften,
avslutar Niklas Edgren.

Anna och Niklas Edgren på trappen till deras senaste projekt. Trilobiten i Hällabrottet

Yxhultbolagets gamla huvudkontor är byggt år 1900 och har i långt
över tio år stått tomt och förfallit. Men i början av 2021 blev det klart
att krögarparet Anna och Niklas Edgren som drivit Egastronomi i
Åbytorp köpt byggnaden av Kumla kommun. Det gamla huset lever
igen.

ANDERS BJÖRK

Väg 51 som den ser ut i dag i höjd med Ekeby.

Tanken från början från Trafikverkets sida var
att gång- och cykeltunneln skulle ligga i
Björka, en bit söder om Ekeby.
Många boende i området undrade lite över
placeringen. Behövdes det verkligen en sådan
tunnel i Björka. Samtidigt var många oroade
över hur situationen skulle bli vid Frommesta,
ett område där betydligt fler bor och fler går
på bussen. Synpunkter från allmänheten är
också framför allt det som fått Trafikverket att
ändra vägplanen.
– Vi har lyssnat på allmänheten och insett att
behovet för en sådan här tunnel är betydligt
större norr om orten Ekeby, vid Frommesta,
säger Jenny Åhlén projektledare.
När man sedan närmar sig Ekeby norrut så
blir den ytterligare en gång- och cykeltunnel,
där Nävestavägen i dag korsar riksvägen. Ko-
rsningen försvinner dock. Den befintliga tun-
neln vid korsningen nära pizzerian, där
Brånstavägen korsar riksvägen blir kvar. Nästa

gång- och cykeltunnel alltså vid Frommesta.
Sedan finns ju redan i dag en tunnel strax
norr om Gällersta, där gamla riksvägen
ansluter till dagens väg. Den blir kvar, men
även den korsningen försvinner.

Färre korsningar
Korsningar för bil blir det alltså i Björka och
på ytterligare en plats till söder om Ekeby, i
höjd med Löve. Den nuvarande korsningen
vid pizzerian, Brånstavägen, byggs om, blir
förskjuten, det arbetet har redan börjat. Nästa
korsning blir vid Agriprio, Frommesta. Sedan
ytterligare en korsning söder om Albro, som
också blir infart till Almbro och väg 681 mot
Mosås, förbi Närkes Slakteri.
Ombyggnaden av vägen ska vara klar sen-
hösten 2023.

HENRIK ÖSTENSSON

Arbetet med att bygga om riksväg 51mellan Almbro och rondellen i
Kvarntorp till mötesfri väg har dragit igång. Det har skett en större
förändring i vägplanen. Det blir en gång och cyketunnel vid
Frommesta, alltså vid maskinfirman Agripro.

När det nyvalda Stiftsfullmäktige i Strängnäs
Stift samlades för ett konstituerande sam-
manträde valdes Niklas Nilsson, So-
cialdemokraterna från Hallsberg till

ordförande. Det ska vara första gången nå-
gonsin som en kyrkopolitiker från Sydnärke
valts till detta uppdrag.

Sydnärkebo valdes till ordförande för
Strängnäs stiftsfullmäktige

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

Snittblommor

info@skillen.se

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!

Sveavägen 19, Kumla www.skoindustrimuseet.se

Svenska Skoindustrimuseet

Öppet:
Tisdag-fredag 13-17
Lördag 10-14

- ett levande museumALLÉHALLEN  
I HALLSBERG
BAD • GYM • SPORT • CAFÉ

hallsberg.se/allehallen

SE VÅR HEMSIDA FÖR SENASTE 
UPPDATERINGARNA OM HUR 
VÅRA VERKSAMHETER PÅVERKAS 
AV COVID-19.
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J u l  &  N y å r  
i Knista församling 

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

HIDINGE NYA KYRKA 
4:e Advent söndag den 19 december 
Gudstjänst kl 10.00. Öppet. 
Juldagen lördag den 25 december 
”Julåtta” kl 8.00. Öppet. 
Söndagen efter nyår den 2 januari 
Högmässa kl 10.00. Öppet. 

KVISTBRO KYRKA  
Julafton fredag den 24 december                   
Julbön kl 17.00. Öppet. 
Juldagen lördag den 25 december 
Julotta kl 7.00.  Öppet. 

MULLHYTTANS KYRKA 
Julafton fredag den 24 december                   
Gudstjänst vid krubban kl 11.00. Öppet. 
Annandag jul söndag den 26 december     
Ekumenisk gudstjänst kl 18.00. Öppet. 
Nyårsdagen lördag den 1 januari 
Mässa kl 16.00.  Öppet. 

KYRKANS HUS 
Tisdag den 21 december 
Veckomässa kl 11.30. Öppet. 

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

KNISTA KYRKA 
Julafton fredag den 24 december   
Julnattsgudstjänst kl 23.00. Vaccinbevis krävs. 
Nyårsafton fredag den 31 december 
Nyårsbön kl 17.00. Vaccinbevis krävs. 
Trettondedag jul torsdag den 6 januari 
Gudstjänst kl 14.00. Öppet. 

COVID-information De senaste föreskrifter om offentliga tillställningar  
och allmänna sammankomster påverkar flera av våra gudstjänster under 
Jul och Nyår. Information om vad som gäller vid de olika tillfällena 
kommer markeras med ”Vaccinbevis krävs”eller”Öppet” .  
För mer information se vår hemsida www.svenskakyrkan.se/knista  
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God julstämning i Kumla  
– allt för julen under ett tak 
Stjärnor lyser i fönstren, röda kulor glimrar, 
granar doftar gran och glögg kokar upp. Ju-
len är här. På ICA Maxi i Kumla började den 
tidigt och trippar nu stilla mot julens crescen-
do: julbordet och klapparna.  
När får man börja pynta? Det är en  om tvistad 
fråga fram till första advent varje år.  

På ICA Maxi är svaret enklare. Julstämn
ingen börjar smyga sig på redan  vecka 42 
när den första julmusten kommer till bu
tiken. Därefter rullar det sakteligen på med 
pynt, granar, och jul bak. 

– Jag hoppas alla känner en julstämning 
när de kommer hit och inte julstress, säger 
Kristina som är ansvarig på avdelningen 
där allt från pynt till mjuka och hårda jul
klappar finns. För mig handlar julen om att 
pynta, njuta och ha det lugnt. Vi finns här 
för att hjälpa till. 

”MORMORS GAMLA RECEPT” 
Kristinas absoluta favorit på julbordet är 
dopp i grytan, gärna svärmors hantverk 
och recept. Eftersom julen är en tid för 
tradi tioner hittar vi fler i butiken som håller 
hårt i och längtar efter återkommande 
 recept på julbordet. En av dem är ICAhan
dlaren själv. 

– Det är den där sista delen, det här 
med maten, som jag tycker är höjdaren 
med julen, säger Magnus. Att få äta svensk 
tradition senlig julmat med skinka, gravad 
lax, köttbullar och julostar, det älskar jag 
också.  

Och för Magnus är det mormors kött
bullar som hägrar. 

– Min bror gör mormors gamla recept på 
köttbullar som han har fått ta över. Det är 
min favorit! Jag tror knepet är att riva den 

gula löken i stället för att hacka den. Det är 
nog tricket som gör att de blir så otroligt 
bra.  

MAJESTÄTEN PÅ JULBORDET 
Dopp i grytan och mormors köttbullar i all 
ära, men majestäten på julbordet  förblir ändå 
julskinkan som resten av mat traditionerna 
dansar kring. Det kan både Kristina, Magnus 
och resten av personalen på ICA Maxi enas 
om när en gemensam vinnare ska koras. 

Även här finns en favorit – julskinkan från 

MOAB. En julskinka av innanlår som ger en 
saftigare julskinka, lokalt förädlad bara fem 
minuter från butiken av djur från trakten.  

Här krävs inga hemliga recept för att få 
den riktigt bra. 

– Det är min kille som  griljerar skinkan 
men vi håller det klassiskt, säger Tina. Stark 
senap och ströbröd,  gärna grovkornig 
skånsk senap. En annan av mina favoriter 
är Janssons frestelse, finns julskinkan och 
Janssons på julbordet så är det fulländat 
enligt mig. Madde håller upp den nybakta storsäljaren – saffransbullen. 

”Hammars must är min favorit! Den är väldigt trevlig och blir lite extra trevlig för att 
den är lokal.”, säger Markus som gärna kombinerar juldrycken med favoritgodiset 

Polly, även på jul. 

Mattias visar upp en av de ståtliga kungsgranarna som ska hitta hem till jul. 

Dopp i grytan är Kristinas favorit på julbordet. Gärna svärmors recept. Här visar hon upp några av de mjuka och hårda klapparna som finns på ICA Maxi. 

Hela detta uppslag är en annons från MAXI ICA Stormarknad Kumla Hela detta uppslag är en annons från MAXI ICA Stormarknad Kumla

VILL DU HA TIPS TILL JULBORDET?

Rikta mobilkameran mot QR-koden för att komma 
direkt till recepten på ICA.se eller fråga personalen 
på ICA Maxi om deras favoriter. 

Tina visar upp en favorit. Den lokala julskinkan från MOAB som förädlas bara 
 fem minuter från butiken.



Föreningen VUMIA, (Vi Unga Motorburna i
Askersund) startades redan förra året. De
flesta som var med och startade föreningen
har redan gått vidare och blivit mindre aktiva.
Föreningen har ungefär 30 medlemmar.
– Kanske är det naturligt att folk slutar
snabbt i en klubb där man är mest unga. Folk
tar körkort, flyttar för att gå i skolan och så-
dant, fortsätter Jack.
Jag träffar gänget i Studieförbundet Vuxen-
skolans lokaler i Askersund, de ska ha möte.
Vuxenskolan finns också med i bakgrunden.
En del verksamhet hålls i studiecirkelform. Vi
Unga är en organisation inom studieförbundet
Vuxenskolan.
Men vad vill vi egentligen med er förening?
– Vi vill få folk mer vänligt inställda till oss

som åker EPA. Vi vill också träffas, ha roligt,
prata, meka lite, berättar Julia Karlsson, som
kommer till mötet i sin Volkswagen Caddy.
Mekar du själv?
– Ja, en hel del. Min bil behöver man greja
med hela tiden för att den ska rulla. Min pappa
och jag har bland annat monterat stereo och
lackerat bilen. Den var mest ett projekt när vi
köpte den, fortsätter hon.

Har en folkracebil
– Och så håller vi ju på med folkrace också. Vi
har gått utbildning och licensierat oss som
folkrace förare. Vi har också en folkracebil
som vi gjort i ordning och skruvar med, in-
flikar Jack Broberg.
Man får nämligen köra folkrace när man är
15. Men man måste ta licens.
Det här med att ni vill få folk mer vänligt in‐

ställda till er, hur menar ni? Gillar inte folk
EPA-ungdomar?

– Nej, ibland känns det som alla hatar oss,
man tutar, skakar nävar och skriver om oss på
sociala medier, säger Julia.
– Och så klagar man på att vi spelar för hög
musik.
Händer det inte att ni spelar hög musik?
– Joo, säger alla ungdomarna!
– Det är ett måste i en EPA. Man åker ju så
sakta, då måste man roa sig med hög musik.
Men vi sänker ju och anpassar oss om man
säger till vänligt, fortsätter Jack.
Han berättar att klubben funderat på att ta
fram ett klistermärke på just det temat.
– Ja, det ska stå ”Knacka på rutan så sänker
vi musiken”.
Han menar att mycket handlar om hur man
kommunicerar med ungdomarna.
– Det går ju att vara vänlig. Då lyssnar vi och
anpassar oss. Men skriker man, är arg och tu-
tar på oss blir det fel.
Det här med farten då? Ni får ju bara köra 30?
–Det är ett problem. Vuxna är arga på oss för
vi kör för sakta, är i vägen. Men de är också
arga om vi kör för fort. Jag tycker vi kunde få
köra lite fortare, kanske 45-50, menar Julia.
Plötsligt lägger sig en mer allvarlig stämning
över gänget när risken för olyckor kommer
upp.
– Det var ju en EPA som blev påkörd bak-
ifrån på riksvägen mot Åsbro. Det hade kun-
nat gått riktigt illa. Vi vet inte riktigt vilka det
var, men de ska i alla fall klarat sig bra, säger
Jack

Söker garage
– Alla som är intresserade av bilar, motorer,
eller bara gillar att åka A-traktor och EPA får
vara med. Bara man är mellan 14 - och 24 år.
Klubbens folkracebil finns vid folkracebanan
i Tycke, mellan Askersund och Snavlunda.
– Vi samarbetar lite med MK Ran, fortsätter

Jack. Vi har tävlat lite, men mest skruvat.
Var håller ni till när ni skruvar?
– Det är lite av ett problem. Vi behöver ett
garage, där vi kan hålla till med lite allmänt
mek på våra traktorer. Fixa lite, hjälpa varan-
dra och umgås. Det vore bra på flera sätt. I dag
träffas vi ju ofta ute i Askersund på någon
plats. då kan någon bli störd. Med ett garage
skulle vi slå två flugor i en smäll. Så, om någon
har en lokal, ett garage att hyra ut till en lagom,
peng, hör av er.

Frihetsmaskin
Vad är det bästa med att åka A-traktor?
– Det är friheten, att man kan åka iväg när
man vill, åka hem när man vill. Vi använder
våra bilar för att åka till skolan, fritidsak-
tiviteter och allt möjligt. Det är perfekt att
kunna dra iväg och träffa kompisar, när man
vill, säger Julia.
Hugo menar att det är lite av en livstil.
– Man mekar och grejar och så.
Hur har ni råd med bensin?
– CSN, studiestödet. Det blir till bensin,
utropar Linus Gunnarsson.

”Äktingar” och A-traktorer
Ni har ju lite olika bilar. Vilka A-traktorer, epor,
är de allra häftigaste?

– Min, säger Julia.
– Volvo 940, säger någon annan.
Men så kommer ”äktingarna upp”
– Äktingarna är häftiga. Det är ju ur-
sprunget, de som gav upphov till att det kallas
för en EPA, säger Hugo Johansson som äger
just en sådan.
– Äsch, din är bara snuskig, utropar någon
glatt medan Linus bjuder mig in i den gamla
Volvo-duetten för att fara iväg mot busstorget
för lite fotografering. Upplevelsen är komplett
med lite tröga dörrar, mjuka säten och duet-
tens karaktäristiska hastighetsmätare, som
påminner om en termometer.
– Det är en äkta EPA. Det innebär att den får
gå hur fort som helst, men bara på två växlar.
Sedan får den inte ha fjädring på bakaxeln,
berättar Hugo.
Reglementet för att bygga så kallade EPA-
traktorer ändrades redan i slutet av 1970-talet.
Det var då det som kallas A-traktorer kom till.
Sedan dess har reglementet ändrats flera
gånger. En sak har dock hängt med sedan
1970-talet, att man bara får köra i 30. Regelän-
dringarna har gjort att det är enklare att bygga
om även moderna bilar. Det har gjort att vi
just nu har mer A-traktorer än någon gång
tidigare.
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HENRIK ÖSTENSSON

Ungdomar som åker EPA, eller A-traktor som de egentligen heter har
varit i ropet de sista åren. Mest i negativa sammanhang. I Askersund
försöker en grupp A-traktorungdomar vända den bilden.
– Vi vill få folk mer positivt inställda till oss. Men vi vill också träffas,
prata, ha roligt, meka lite och köra folkrace, säger Jack Broberg, en av
ungdomarna i VUMIA.

En del av VUMIA-gänget med sitt stora intresset, a-traktorer och epa-traktorer. Från vänster längst fram, Julia Karlsson, Ceasar Boström, Hugo Johansson, John Boström Längst bak, Jack Broberg, Morris Bergström
och Linus Gunnarsson.

Så här ser VUMIAS egen folkracebil ut. De har mekat en hel del och tävlat lite med den.

– Vi vill få folk positiva till oss!
Ungamed EPA kör charmoffensiv

Willéns Måleri

Miljöpartiet
Kumla

Moderaterna
Askersund

LAXÅ

IFK HALLSBERG

Askersunds kommun

IFK ASKERSUND

LAXÅ IF



Initiativet till att böra bjuda in allmänheten till
att stöpa ljus togs för 43 år sedan, 1978.
Föreningen hade gått lite back vid olika ren-
overingar och behövde intäkter. Ingeborg
Drakenberg från Skruke, Sköllersta, berättar:
– De äldre medlemmarna i föreningen ansåg
inte att ljusstöpning var något att satsa på.
Mest krångel, hemstöpta ljus rök och var
dåliga. Men bland annat jag och min syster
drev på, vi stöpte ljus själva. Kunde vi inte
bjuda in allmänheten att stöpa ljus och få dem
att betala en slant? Första året kom 17 per-
soner utöver oss i föreningen.
Föreningens stöpning höll då till i Kävesta
folkhögskolas lokaler.

Ryktet har gått
– Det gjorde vi fram till ungefär år 2000 när vi
köpte Åkerby skola intill vår hembygdsgård.
Sedan dess har vi hållit till där, fortsätter Inge-
borg.
– Riktigt fart började det dock bli för ungefär
15 år sedan. Då började vi stöpa våra ljuskro-
nor. Alltså hemstöpta kronor med flera ljus
som sitter ihop. De verkar vara lite unika.
Sedan dess har ryktet gått. Allt fler kommer
till den gamla skolan mellan Pålsboda och
Sköllersta. Inför julen 2019 såldes 900 biljetter.
– Förra året kunde vi av förklarliga skäl inte
ha någon stöpning, men i år kör vi. Det blir
dock lite färre biljetter. Vi brukar vara 30. Men
på grund av pandemin kör vi bara 20 gäster i
taget, säger Kerstin Carlqvist.
– Det blev fullt redan tidigt. Intresset är ännu
större i år.

Flera ton ljusmassa
Inför året stöpningar hade föreningen laddat
upp med två ton ljusmassa.
– Men bedömningen var att det inte skulle
räcka. Så vi slog till och beställde ett ton till,
det verkar gå åt, berättar Regina Sickel och
visar pallen med ljusmassa.
Gästerna betalar 100 kronor. I det ingår föru-
tom handledning en lunch med julgröt,
skinkmackor och kaffe.
– Sedan betalar man 100 kronor kilot för de
ljus man stöper. I det ingår vekar för vanliga
ljus. Men vill man stöpa en stor ljuskrona beta-
lar man 25 kronor för den färdigknuta veken,
fortsätter Kerstin.
– Vi är ett gäng från Gällersta som åker hit
sedan kanske 6-7 år tillbaka. Man blir helt
beroende. Det är trevligt och väldigt rofyllt,
man känner att man skapar något. Det är
också roligt att kunna ge bort ljus och ljuskro-
nor i present, det är omtyckt, säger Marianne
Lindvall.
Det började med att en jaktkamrat till Mari-
annes man, Sören, bjöd in jaktkamrater med
respektive, till ljusstöpningen.
– Sedan har det blivit tradition. Vi saknade
det i fjol, säger Sören.

Beroendeframkallande
Anitha Jonsson som står och doppar sina ljus
i en gryta i en annan del av lokalen håller med.
– Det är beroendeframkallande. För mig är
det en knuff för självförtroendet. Man känner
att man skapar något. När jag åker hem tänker
jag, de här ljusen har jag gjort, själv, en bra
känsla.
Det är inte bara från området folk besöker
den gamla skolan för att stöpa.
– Vi har i år haft gäster från bland annat
Skåne.

– Min svägerska bor i Örebro. Vi åker förbi
här när vi besöker dem. Vi hörde talas om
ljusstöpningen för några år sedan, sedan blev
det en tradition, berättar Kerstin Sundqwist
från Vikbolandet utanför Norrköping.
För att få plats med all utrustning som krävs
för den växande verksamheten har hembygds-

föreningen byggt en speciell bod utanför
skolan. Under själva stöpningsperioden om-
vandlas den till butik, där föreningen säljer
färdiga ljus och hantverk. Ungefär 30 frivilliga
jobbar helt ideellt med ljusstöpningen.
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Vi hjälper till att hålla
cancer borta från barn Följ & gilla oss

på FacebookVårt företag är barnsupporter 2021
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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

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

När Sköllersta hembygdsförening höll årets sista ljusstöpning för
några dagar sedan har det gått åt ofattbara tre ton ljusmassa.
Evenemanget har antagit nästan konsert-artad popularitet. När
biljetterna släpptes på en bokningstjänst i november tog det sju
minuter innan tre veckors stöpningar var bokade.
– Det är vi och ABBA, skojar Marita Petersson, en av eldsjälarna.
– Det blir som ett beroende. Har man en gång varit med här
återkommerman, berättar bland annat Anitha Jonsson från
Hampetorp.

Hembygdsförening lyser upp
med egenstöpta ljus

Kerstin Sundqvist hade åkt ända från Vikbolandet för att stöpa ljus.

TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON

Eva Södergren från Gällersta har varit med och stöpt i flera år.

Interiör från föreningens ljusbod.

toyotaservice.hallsberg@telia.com
0582- 150 55

Vi ska nyanställa och söker en utbildad
fordonstekniker till vår anläggning

Välkommenmed din ansökan!

Fordonstekniker sökes

Anderssons Bilcenter i Kumla AB

Tel 019-58 96 00
www.anderssonbilcenter.se

5 1 95: -
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FAKTA

Tomteliv

På väg till Kumla torg för ett extraknäck åt
Sydnärkenytt. Tomten tar i miljöomsorgens
namn numer sig fram med eldrift.

Maria Landerholm virkar saker till
Röda Korset, hon fixar egna presenter.

TEXT & FOTO

LARS-GÖRAN MÅNZON

TEXT & FOTO

LARS-GÖRAN MÅNZON

Hur ser folk på julfirandet 2021? Blir det mycket presenter i år? Visst hör
det till juletiderna att tidningar ställer sådana frågor, och Sydnärkenytt
är inget undantag. Men varför nöja sig med att en grå tidningsreporter
drar ut på stan med anteckningsblocket i högsta hugg? Vi kallade på en
riktigt tomte för denna klassiska frågelek kring julen. Och inte vilken
tomte som helst - i år åkte han elbil till navet i Kumla, nämligen torget.

Tomten tog elbilen till Kumla –
blir det några klappar?

”ÅH HÅ JA JA. För många många år sedan
var det renar och släde som gällde i mitt
jobb som professionell tomte, men så
skaffade jag upp mig på en Citroen. Jag vet
inte vad som for i mig. Året var 1955. Jag
kunde inte motstå DS-modellen. Den där
mjukt gungande fjädringen! Många sa att
jag gjorde rätt. Det var ju en ar-
betsmiljöfråga! Miljöfrågorna, ja. En
bensinslukande Citroen var väl ingen som
reagerade på då. Men så kom varningssig-
nalerna om ett förändrat klimat. Då dök
den här skapelsen upp. Liten är den. Men
ingen bensin behövs, det är bara att stoppa
in kontakten i eluttaget (om man kan hitta
någon laddstolpe). Men det bästa av allt:
den går att parkera precis överallt. Ett litet
problem bara. Var ska jag ha alla paket?
Ont om plats är det! På min egen önske-
lista står ett bagageräcke. Eller en liten
släpvagn”.

FYRA PERSONER inklusive den lille i barn-
vagnen, kommer tassande på torget. Jag blir
alldeles till mig, det är ju så sött med bebisar.
Kanske för att jag inte har några egna barn.
– Hon heter Mollie. Med ie på slutet, säger
Emma Renfors, Mollies mamma.
– Hon är bara fem månader, tillägger hon.
Så snäll hon är, inskjuter jag. Ingen sa mot
mig. Vi pratade inte kommers, julfirande, men
mer om familjeband - också det ligger en
tomte varmt om hjärtat.
– Visst är det fantastiskt, vi är fyra genera-
tioner, säger Lisbet Ärnbrand, gammelmor-
mor.
Nej, det blir inga julklappar till de vuxna i
familjen, vilket tynger en julklappsmakare
som mig.
– Men till Mollie blir det julklappar, säger
Lisbet Ärnbrand.
Det gladde en tomte från de djupa skogarna,
om än med en alldeles för liten bil att leverera
klapparna i.

Emma Renfors, mamma till Mollie,
Lisbet Ärnbrand, gammelmormor, och
Marika Renfors som är mormor.

KUMLABORNA VAR MYCKET pratsamma
denna dag. Kanske för att det var tomten
själv som dök upp på gator och torg.
Maria Landerholm sa det där jag alltid
vill höra.
– Jag riktigt längtar efter att få fira jul,
och träffa barnen.
Om hon köper många presenter? Säkert.
Men Maria säger något som får mig att
spetsa öronen.
– Jag gör också presenter själv.
Aha, så vi är kollegor, får jag ur mig. Nej,
saken är den att Maria i alla år jobbat med

välgörenhet och sett till så till exempelvis
Röda Korset kan förse människor i olika
situationer med gåvor. Så godhjärtat. Det
värmer mitt tomtehjärta. Hur många
paket hon fixat? Jag höll på att få dåndim-
pen. 600 paket på 50 år! Nästan så man
ligger i lä, där. Men nja, jag har allt fixat en
hel del jag också i tomteverkstan
– Det allra viktigaste med julen är
gemenskapen, säger Maria.
Jag höll med. Men passade på att inflika
att några paket kan en väl alltid ha.

DEN FÖRSTA JAG TRÄFFAR på torget är en kille
vid namn Lasse Wounsch. Han verkar känna
igen mig från morgongympan i Kumla - även
tomtar som jag måste träna. Men jag försöker
avleda honom med en fråga.
Hur firar du julen Lasse?
– Jag är singel, så det blir till att fira själv med
julmat på bordet och så titta på tv. Min favorit
är filmen om Karl-Bertil, men den gillar väl
alla.
Han tycker att julen blivit för kommersialis-
erad. Tja, kanske han har rätt, får väl jag som
tomte säga.
– Många julklappar köps och det är ju inte
säkert att presenten uppskattas. En del saker
kanske inte används alls, och det är ju heller
inte så roligt för den som köpt presenten.

Hm, känner vi varandra? Kumlabon LasseWounsch tycker sig
känna igen tomten från gympan. Säkert ett missförstånd.

LARS-OLOV KARLSSON verkar vara en
hyvens karl på alla sätt. Men han sa något
som fick mig att haja till.
– Jag blir så trött på det här med julen. Det
tar ju aldrig slut, sa Lars-Olov, han också nå-
got om att det är jul året runt nuförtiden.
Jag fattade först ingenting.
– Det är Black Friday, Black Week, och jag
vet inte vad. Det är för mycket kommers helt
enkelt! Det är helt andra tider nu jämfört
med när en annan växte upp. Då sparade
man till det man behövde, nu verkar det
finnas pengar ändå. Det är en helt annan
ekonomisk situation, sa Lars-Olov.
– Men tar vi bort julen blir jag ju arbetslös!
kontrade jag.
Hemska tanke. Men visst, det går inte att
komma ifrån att kommersen är livlig (även
om det inte avspeglar sig så mycket i min
egen tomteverkstad). Kanske går det att gå
en gyllene medelväg, tänker jag. Man kan ju
ge ett presentkort istället för en pryl man
redan har. Så jag föreslår Lars-Olov en SPA-
helg.

Har du redan köpt julklappar? Kanske blev det en biljett till något
evenemang. Kanske till Sjöängen eller Folkes hus i Kumla. I så fall
har du köpt årets julklapp enligt HUI, handelns utredningsinstitut.

Årets julklapp – en biljett

Handels utredningsinstitut utser årli-
gen vad de tror ska bli årets julklapp.
Det har man gjort sedan 1988. Årets
julklapp brukar ses som lite av en
samhällsspegel. Den har varit allt från
en mössa via bakmaskinen till en el-
cykel. I år har man utsett en evene-
mangsbiljett till årets julklapp.

Så här lyder institutets motivering:
”Efter ett och ett halvt år i socialt ide
med hemarbete, videosamtal och
mjukisbyxor är det dags för sven-
skarna att återigen leva livet tillsam-
mans med andra. Från fjälltoppar till
fotbollsmatcher, tv-soffan till teater-

scenen och videosamtal till verklighet.
2022 kommer präglas av socialt
umgänge, rekreation och uppdämt be-
hov av att uppleva. Årets julklapp 2021
är evenemangsbiljetten.”
Handelns utredningsinstitut kallas
numera HUI Research, också det en
tidsmarkör kanske man kan säga. In-
stitutet ägs av av Branschorgansiatio-
nen Svensk Handel.
HUI gör också alltid en prognos på
hur man tror årets julhandel kommer
bli. Att pandemins oro och restrik-
tioner släppt gör att HUI, tvärt emot
Kumlaborna, tror på nya konsumtion-
srekord inför årets jul, snart vet vi.

Biljetter i alla dess former, kanske till en konsert, blir årets julklapp 2021.
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Julskyltning är precis vad det låter som. Det
avser butikers dekorationer i deras skyltfön-
ster inför julen. Julskyltning, och begreppet
skyltsöndag, uppkom i Sverige redan i slutet av
1800-talet. När begreppet var i sin linda hade
butiker skyltsöndag de två närmaste sönda-
garna innan julafton. Numer infaller skylt-
söndagen den sista helgen i november, vid
första advent.

"Hela stan var på tårna"
Visst julskyltas det även idag, men det har
förändrats. Lilian Edström är kulturintendent
på Kumla kommun. Hon har koll på hur det
kunde gå till förr.
– Det var en väldigt stor händelse. Frågan är
om det inte var som störst på 40- och 50-talet?

Butiker täckte för sina fönster inför skylt-
söndagen för att inte avslöja hur det skulle se
ut. Och sen tog de bort det när det var dags.
Undertecknads far Lennart, som får räknas
in i den äldre generationen, håller med om det
Lilian säger.
– Den första julskyltningen jag minns är från
50-talet. Väldigt många hade täckt för sina
skyltfönster, och sen på söndagen när de tog
bort det och visade vad som fanns bakom var
det massor med folk på stan som gick och tit-
tade.
– Hela stan var på tårna och gick runt och tit-
tade och pratade, det var en väldigt social
stämning, säger Lennart.

Julkänsla i butiksfönster ännu
Vad var det som upplevdes så speciellt med
skyltfönstren?
– Det var en väldig skillnad mot hur det

brukade se ut. Många butiker ordnade även
tävlingar som lockade folk. Jag minns att det
kastades godis och apelsiner från en del tak
med.
Även om julskyltningen inte längre är
samma stora grej som förr så pyntar absolut
många affärsidkare upp sina fönster till skylt-
söndagen nu med. En runda på torget i Kumla
första advent fastslår detta. Merparten har
fixat till det riktigt mysigt.
Det är julstakar, stjärnor, julgranar, tomtar,
renar och lite allt möjligt.
Men självklart har sättet för butiker att nå ut
med sina budskap förändrats mycket med
åren. Internet, och demöjligheter att synas där
och att beställa varor för kunder har vidgat
marknaden, på gott och ont.
Och att påstå att julhandeln börjar först vid
skyltsöndagen numer stämmer inte riktigt. Ett
lokalt exempel. När vi på Sydnärkenytt i slutet

av november på webben slängde ut frågan till
läsare om de handlat någon julklapp än sva-
rade faktiskt merparten att de handlat klart,
eller i alla fall handlat den större delen.

Klappar inhandlas inte lika sent
Detta en månad innan julafton alltså.
Nu är de svarande i en enkät för Syd-
närkenytt kanske inte helt representativt för
hur hela julhandeln förändrats med åren, men
en liten fingervisning ger det ändå.
– Visst har det förändrats. Många gick förr ut
och handlade sina klappar först på förmidda-
gen under julafton och gav sen bort presen-
terna på eftermiddagen. Numer sker
handlande av julklappar mer utspritt i tiden,
fastslår en rutinerad affärsidkare i Kumla som
vill vara anonym.
Och det får vi gå med på, kring jul ska man
ju trots allt vara generös.

TEXT

ANDERS BJÖRK

Enmysig skyltning i skyltfönstret inför julen är det många butiker som har. Men även om pyntandet
säkerligen lockar till sig glada och nyfiknaminer även idag så var julskyltningen en annan grej förr.

Finklädda i svart var de flesta som på slutet av 1940-talet tog sig fram till torget i Kumla för att se vad modebutiken "Bengtsons Herrekipering" och övriga affärer hittat på till skyltsöndagen. Foto: Kumla
stadsarkiv

Närman bar finkläder i julhandeln

Jul och nyår  
på Djupadalsbadet
Välkommen att spendera jul- och nyårsledigheten hos oss.
Hinderbanan ligger i, bada, relaxa och köp uppskattade julklappar!

019-58 87 00
djupadalsbadet@kumla.se
www.djupadalsbadet.se
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HINDERBANA - WIIHOO!
Kom och ha skoj i vår roliga hinderbana.

Den ligger i under perioden  
17 december 2021 - 11 januari 2022

Öppet  
alla dagar  

utom  
julafton

     ÖPPETTIDER
23 december 06.30-20.30
24 december Stängt
25 december 09.00-18.30
26 december 09.00-18.30
27 december  06.30-20.30
28 december  06.30-20.30
29 december  06.30-20.30
30 december 06.30-20.30
31 december 09.00-18.30

2022
1 januari  09.00-18.30
2 januari  09.00-18.30
3 januari  06.30-20.30
4 januari  06.30-20.30
5 januari  06.30-20.30
6 januari  09.00-18.30
7 januari  06.30-20.30 

TA HAND OM DIG SJÄLV I JUL
Glöm inte att nyttja dina friskvårdskuponger

- en perfekt julklapp till dig själv!

JULKLAPPSTIPS!
Vårt presentkort är den perfekta  

julklappen. Äventyrsbad, motionsbad,  
gym, spa, relax - du väljer själv!

Den perfekta  
julklappen!

Platsen är Hagendalsvägen i Kumla och tidpunkten är slutet av 50-talet. Julbelysningen över gatan är
sig lik mot hur det ser ut idag. Foto : Kumla stadsarkiv

Julskyltningen var mer koncentrerad till enskilda dagar förr om åren jämfört med nu. Men visst lägger
många kraft på att göra det fint idag med, här skyltfönstret hos Lilla Blomsterboden på Köpmangatan
i Kumla. Foto: Anders Björk



Metoden kallas TRR som står för Tänka,
resonera och räkna. Eleverna är aktiva, jobbar
tillsammans två och två för att hitta vägen till
att lösa problem, och läraren finns med hela
tiden. Det man gör i pararbetet kommer man
att få genomföra på lektionen efteråt på egen
hand.
Någon mattebok finns inte - och det är helt
okej att göra fel.
Varje lektion börjar på samma sätt, med
talkör, där klassen läser upp ett tal som står på
tavlan.
Denna dag har klassläraren Maria Föck-
elkärr skrivit ett bråk.
– Vad är det här för bråk, frågar Maria.
– En del av två, ropar klassen
– Okej, vad blir då det?
– En halv!
– Hur många halvor har jag här?
– Två!
– Bra då fortsätter vi säger Maria och klassen
tar i för fullt:
– En halva, två halvor, tre halvor ... nio
halvor.

Skillnadmot traditionell matte
Efter det jobbar barnen praktiskt med en
uppgift de ska lösa, man diskuterar, sedan får
de visa sina lösningar. Barnen får sedan röra
på sig, gå på tallinjen - ett långt papper med
siffror som rullas ut - svara på frågor som:
”vilket tal hamnar du på om du tar dubbla
steg”, de får mäta och känna på klossar för att
få en uppfattning hur mycket olika antal är.
– Den största skillnaden mot traditionell un-
dervisning är att vi inte har någon mattebok,
säger Maria Föckelkärr, på Östansjö skola som
var en av de första i kommunen att jobba så
här.
All undervisning bygger på en lektions-
planering från NCM, Nationellt centrum för
matematikutbildning, som jobbat fram under-
visningsmodellen. Den är forskningsbaserad
och syftar till att stärka barns taluppfattning
för att ge eleverna matematiska erfarenheter.
Hur funkar det i praktiken?

Lära sig av misstagen
– Man pratar, går igenom uppgifter,
resonerar tillsammans, och tittar efteråt på re-
sultatet.
– Kommunikationen är jätteintressant. TIll
att börja med pratade bara elevernamatte med
mig som lärare, men nu resonerar de i matem-
atiska termer med varandra. De vet vad de
olika begreppen står för. Det gjorde man inte i
årskurs 3 tidigare, säger Maria Föckelkärr.
Om eleverna gör fel på någon uppgift lyfts
det fram så att klassen kan resonera om det.
– Barn kan vara oerhört rädda för att göra
fel. Men här ser vi misstag som något man lär
sig av. Vi brukar säga: ”det här blev lite Hej-
baberiba, men det var bra att det blev fel, för
nu får vi en annan syn på det här”.
– Samma sak gäller när de gjort rätt. Jag vill
inte veta svaret, jag vill veta vägen fram. Sätter
en elev ord på hur denne tänkt och klasskom-
pisarna hör det, så lär de sig också vägen fram,
hur man löser uppgiften.

Bygger på resonemang
Undervisningen bygger till stor del på resone-
manget mellan elev och lärare, att elever får
möjlighet att förklara och utveckla sina
tankegångar.
Och i Östansjö har det gett bra resultat,
berättar Maria:
– Eleverna ser sig själva som bra på matte,
det ser inte matte som något svårt. De vet hur
man gör, de har fått verktygen.
Vad barnen säger? Här är två röster från
Agust och Joel:
– Vi blir bättre.
– Det är roligt att räkna.
– Man kan bli ingenjör om man är bra på att
räkna.
Och så tillägger de det som kanske är ar-
betssättets viktigaste ingrediens:
– Man får göra fel. Man lär sig av det och då
går det bättre nästa gång ...

Stora svårigheter medmatematik
Maria Föckelkärr berättar att metoden även
passar barn som har dyskalkyli. Alltså de som
har stora svårigheter att klara vardagens

matematik och hantera information med
siffror. Svårigheterna märks ofta redan i
förskola eller under första skolåren.
– Ja, den gynnar de elever som har
svårigheter eftersom vi jobbar så mycket med
konkret material som stöd och matematiska
begrepp kopplat till det. Ju fler gånger de ser
hör de här begreppen ... plötsligt förstår man
hur man gör istället för att bara se matema-
tiska symboler utan att förstå vad det är.

Även Kumla kommun
Maria är handledare för det västra skolom-
rådet i kommunen för den här undervisnin-
gen. Hon är besjälad av det här sättet att
undervisa, och var en av de lärare som nyligen
fick kommunens pedagogiska pris.
Samtliga skolor F-3 i Hallsbergs kommun ar-
betar sedan läsåret 2019/2020 efter den här
metoden, och i 4-6 har man börjat undervisa
efter något som kallas Singaporemodellen som

har många likheter NCM:s undervis-
ningsmodell. 7-9 skolorna har ännu så länge
inte kommit igång med den här metoden.
Förutom i Hallsberg tillämpas metoden även
på skolor i Kumla kommun men fler kom-
muner är på gång.
I hela landet finns modellen på skola i Var-
berg, Landskrona och Norrköping.
Till sist: anledningen att kommunerna satsar
på ett annat sätt att lära ut är att matematik är
att ämnet inte är alldeles lätt - och det
avspeglar sig när eleverna ska söka till gym-
nasiet.
Hallsberg körde igång när gymnasiebe-
hörigheten var låg.
– Många elever i nionde klass hade låga be-
tyg, och det var speciellt matematiken som
stack ut. Det ville vi ändra på, säger Siw Lu-
nander (S), ordförande i bildningsnämnden.

Förra säsongen saknades nästan helt publik på
grund av pandemin. De som hade ändå för-
månen att kunna se matcherna på plats i is-
ladan fick njuta av Victor Wänghults briljans.
Sällan har en spelare varit så tongivande i
Kumlatröjan.
Den spelintelligente anfallaren snittade näs-
tan två poäng per match och drog ett oerhört
tungt lass i förstakedjan ihop med Oliver
Östergren och Daniel Lindberg för att rädda
Kumla Hockey kvar i Hockeyettan. Det var på
håret att de åkte ur.
– Vi hade ett starkt lag ifjol och borde kunnat
komma högre upp, men det var väldigt skönt
att vi inte åkte ur. För egen del gick det bra sä-
songen igenom, det var kul att spela, säger
Wictor
Trots att han var bättre än nånsin ifjol har
Victor valt att inte komma till spel till nu-
varande säsong. Även fast han bor kvar i Öre-
bro och heller inte har bytt klubb.
Så varför inget spel med Kumla Hockey då?
– Jag fick ett heltidsjobb som kräver mer och
stod och vägde om jag skulle fortsätta. Men jag
vill kunna ge 100 procent om jag sysslar med
något och det skulle bli svårt med hockeyn, då
valde jag bort den.

Inga anbud trots succén
Victors nej har varit ett hårt slag för Kumla
Hockey som ligger sist i tabellen när detta
skrivs. Att han inte fick några konkreta anbud
från lag högre upp i seriesystemet efter fjolåret
känns förvånande och var också en bidra-
gande orsak till beslutet.
– Gör man 77 poäng på 42 matcher i Hock-
eyettan och ändå inte får något anbud så vet
jag inte vad som ska räcka. Det är svårt att göra
mer än det, menar Victor.
Att karriären är över för gott är dock ingen
känsla som undertecknad får vid intervjun.
– Jag tycker det har varit skönt att haft ett
break och just nu har jag inga planer på att
spela. Men när jag varit i Kumla och kollat ett
par matcher har jag ändå saknat att spela, det
måste jag erkänna.
Hur ser du på att komma åter till Kumla

Hockey denna säsong?

–

Då ska det funka med alla bitar, jobb, sambo
och kroppen. Och gör det det är det inte
omöjligt. Självklart vill jag också känna mig i
bra form om jag är med. Men jobbet kommer
gå först för mig den här säsongen, förtydligar
han.

Tror Kumla Hockey har en framtid
Vad gäller kombinationen idrottande och ar-
bete, så kan det vara svårt att få ihop på en så
pass hög nivå som Hockeyettan. Visst går det,
men det blir slitsamt då laget tränar nästan
varje dag.
Går du upp en serie till Allsvenskan är
spelandet ett yrke. Och ner en division till
tvåan är det en hobby. Kumla Hockey och
Hockeyettan ligger där emellan.
Kumla Hockey tillhör långtifrån något av de
lag i Hockeyettan som har störst spelarbudget,
publik och intresse. Snarare tvärtom.
Och idag drar var och varann spelare som
vill satsa på hockeyn från Kumla, in till Öre-
bro, redan i tidiga tonåren.
Finns det en framtid för Kumla Hockey på

nivån?
– Jag tror ändå det. Trots att det är en liten
klubb, i jämförelse med många andra, är den
väldigt välskött. Vad gäller vuxna spelare är
dessutom närheten till Örebro ett jätteplus,
avslutar den saknade poängkungen Victor
Wänghult.
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För mer information, ring

Mats Bengtsson tel. 010-175 19 41

Låt oss göra jobbet!

• SNICKERI

• STÄDNING

•MÅLNING

• FLYTTSTÄDNING

• TRÄDGÅRD

• SNÖSKOTTNINGM.M

ÖPPET:
MÅNDAG-FREDAG 7-16
Telefon: 019-765 20 30 www.verktygsvaruhuset.se

Välkommen in

till oss!

Sydnärkenytt.se
Dagliga nyheter hittar
du på sydnärkenytt.se

Poängkungen valde
jobbet före hockeyn
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ANDERS BJÖRK

FOTO

LARS-GÖRAN MÅNZON

Det var länge sen Kumla Hockey hade en så dominant spelare som
Victor Wänghult. Nu har han dock slutat, trots att han är i sina bästa år
och bättre än nånsin. Samtidigt sladdar Kumla Hockey i tabellen.
– Jag vill kunna ge 100 procent om jag sysslar med nåt, säger Victor
Wänghult.

Victor Wänghult är ursprungligen från Skövde, men det är i Kumla Hockey han blivit ett fruktat namn. Till
vänster? Treårige Sture Stål kom smygande och ville vara med på bild och det kunde vi inte neka till.

Victor Wänghult ser frammot nya tider, oavsett
om de innefattar hockey eller inte. Ishallen stod
klar 1988 och har haft flera olika namn sedan dess.
Det första namnet var BOB-hallen. Numer är det
ICA Maxi Arena som gäller.

TEXT & FOTO

LARS-GÖRAN MÅNZON

På grundskolorna i Hallsbergs kommun arbetar lärarnamed en
annorlundametod att lära ut matematik. Det sommest sticker är att
man inte använder matteböcker. Sydnärkenytt besökte klass 3 i
Östansjö skola som arbetar på det här sättet.

Elina och Agnes klurar på en uppgift. Maria har fullt upp med att vara kring borden i klassrummet till hjälp för eleverna.

Om vi tänker så här? Mikael och Alfonz jobbar tillsammans med att lösa en uppgift.

Hallsberg provar ny pedagogik
som ska lyftamatten

Tegelgatan 1
694 32 Hallsberg
0582-61 10 62

Tegelgatan 1
694 32 Hallsberg
0582-61 10 62
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Vi utför takrenoveringar,
fönsterbyten, om- och
tillbyggnader m.m

Hör av er för en
kostnadsfri offert!

Telenr: 070-8469292

0583-343 90, 0582-510 90
www.ammebergsresor.se

ÅmmebergsResor

Ullared: Påstign.  Hallsberg och söderut:
28/1, 25/3, 29/4, 27/5.

Romme Alpin. Påstign. Askersund-Örebro
8/1, 15/1, 22/1, 29/1.

3/2 Jokkmokks marknad, Ishotellet, Kiruna
18/2 Skidåkning i Val di Sole (v.8)
4/5 Tysklandsshopping 3 dagar
9/5  Hurtigruten med tåg (Oslo-
 Hardangervidda-Bergen-Trondheim).
29/8 Trento med Gardasjön, Verona
4/10 USA Musikresan

2023:
20/3 Körsbärsblom i Japan med trädgårdar
20/10 USA - Go West!
2024 Tioman Island/Malaysia/Singapore

UPPLEVELSERESOR FÖR KROPP & SJÄL

Ditt personliga elföretag.
Vi finns på Stenevägen 13 i Kumla.

Foto: Pär-Johan Wedell

Tomtenissarna på JEV Eltjänst önskar
alla

God Jul & Gott Nytt År.

Bli nöjd kund du också på dina.se
eller ring 0770-160 500

Bli nöjd kund du också på dina.se
eller ring 0770-160 500

SVERIGES
NÖJDASTE

FÖRETAGSKUNDER

2021

SAKFÖRSÄKRING

DINA FÖRSÄKRINGAR

SVERIGES
NÖJDASTE

PRIVATKUNDER

2021

SAKFÖRSÄKRING

DINA FÖRSÄKRINGAR

TACK TILL ALLA VÅRA FINA 
KUNDER SOM RÖSTAT I 
SVENSKT KVALITETSINDEX  
ÅRLIGA UNDERSÖKNING!

teckna 
kampanjen

online

10-KORT
ORD PRIS 999KR

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

499kr
12 MÅNADER
ORD PRIS 5988KR

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

3999kr
6 MÅNADER
ORD PRIS 2999KR

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

2199kr

999kr
3 SPELTILLFÄLLEN

60 eller 90 min

SPELA PADEL
Hitta våra padelcenter:

padel.nordicwellness.se

12 MÅNADER
ORD PRIS 3588KR

TRÄNA PÅ ALLA
EXPRESSKLUBBAR

2499kr 1599kr

PERSONLIG
TRÄNARE

3 X 60 MIN
ORD PRIS 2025KR

TRÄNA PÅ ALLATRÄNA PÅ ALLA TRÄNA PÅ ALLA

bästa julklapp
Världens

Gäller t.o.m. 24/12 2021 och kan tecknas på valfri klubb eller online 
(padel ej online). Lokala avvikelser kan förekomma. Gäller ej Nordic 
Wellness Kinna och Hönö. Medlemskapet aktiveras automatiskt den 
25 december 2021 om du inte sätter igång det själv tidigare.



Fyra personer. Kurt, Svempa, Lars och Jan.
Alla samlade utanför bastubadet. En gråmulen
tisdag i Viby by är detta en folkmassa.
– Sydnärkenytt? Va´ som sjutton. Du har väl
med dig en drös tidningar så vi kan få fyr på
brasan, skojar Svempa som heter Sven Anders
Svensson.
Det är arbetsdag för Bastubadarnas förening
i Viby.
Efter arbetspasset väntar en stund i bastun.
– Så är det varje tisdag. Krattat löv har vi
gjort och huggit ved så allt är klart till lörda-
gens bastubad, säger Lars Nilsson, som
försöker sätta fart på kaminen.
Ända sedan 1944 har bastun varit en institu-
tion i Viby.

En följd av ”Lort-Sverige”
Bastubadandet är förknippat med avkoppling,
varm(!) gemenskap, vederkvickande prat
inklusive lösningar av världens samtliga prob-

lem. Å så en kopp kaffe med dopp.
Men inrättningen kom till av helt andra skäl.
Under 1900-talets första decennier var
Sverige ett smutsigt land, folk saknade sanitära
inrättningar och råttor och möss tassade in
genom kåkarnas dragiga dörrar och väggar.
Obligatoriska skolbad blev visserligen allt
vanligare ganska tidigt under århundradets
första år, men i folks bostäder rådde smuts. I
mitten av 30-talet hade bara en av fem
bostäder tillgång till vatten och avlopp.
1938 reste författaren Ludvig Lubbe Nord-
ström runt i landet för att göra ett reportage-
program för Radiotjänst om renligheten i
landet. Eller rättare sagt: smutsen. Rapporten
blev inte smickrande. Bara titeln på program-
met! Lort-Sverige.

Ett tidigt folkbad
Att höja hygienen blev en viktig del i
folkhemsbygget. Bastubad blev lösningen för
folkbadsfrågan på landsbygden. Ungefär 10
000 offentliga badstugor byggdes under perio-
den 1900 - 1949.

Bastustugan i Viby byggdes av bönderna
själva med standardritningar från staten. Bas-
tun hade tidigt ett badkar, men det är sedan
länge borttaget.

Ved går alltid åt
– Du ska väl följa med och titta på vårt vedför-
råd, säger Svempa och Kurt Gelemark och vi
rundar husknuten.
En imponerande vedhög tornar upp sig
bakom det röda huset, och inne i det lika väl-
fyllda vedförrådet greppar Kurt yxan för att yt-
terligare fylla på.
– Ved går alltid åt.
Ett fyrtiotal medlemmar finns i föreningen.
Men alla badar inte bastu samtidigt. Under
Vibydagen härförleden var det dock många i
hettan.
Då var vi 24 herrar som badade, säger
Lennart Fransson.
Visst finns kvinnor med som badar bastu.
Men de är få.
– Vi stod på Hallsbergsmässan för några år
sedan och gjorde reklam. Men det gav väl inte

så mycket, säger Svempa.
– Så här har det varit i alla tider, säger veter-
anen Jan Bergsten, som kommed i lördagshet-
tan omkring 1970 när han var i tioårsåldern.

Bara en bastu
– Det största problemet med att få fler damer
hit är väl att vi bara har en bastu, ett omkläd-
ningsrum och en dusch, och så är lördagar
klockan 18 ingen attraktiv tid.
Under restriktionerna med pandemin stod
verksamheten still, som hos alla andra
föreningar.
– Men nu har man letat tillbaka hit, inflikar
någon.
Fler bastugäster behövs (medlem i förenin-
gen blir man med automatik). Gärna yngre, ty
medelåldern är hög. Ingen lätt fråga att lösa i
tider när så mycket konkurrerar om män-
niskors tid och intressen.
Men frågan utreds.
– Omklädningsrummet byggdes till för 20 år
sen för att folk skulle få bättre svängrum. Men
vi har börjat fundera på en modernisering,

säger Jan som tidigare varit ordförande i 16 år.

Tankar på Pool
Bastuinrättningen ser det som nödvändigt att
hänga med i tiden.
– Vi har börjat titta på hur andra badanläg-
gningar ser ut och haft funderingar på en pool,
säger Jan, som tidigare varit ordförande i 16 år.
Men då behövs en vaktmästare för att avlasta
eldarna och vedklyvarna.
– Det är svårt att få det gå ihop, säger Jan.
Han har en dröm om att bygga en glaskupol
ovanför bastudelen.
En tokig dröm om att göra en inglasad
övervåning där man bara ser ut, med en
trappa upp.Men det kostar pengar, och det ska
passa alla, suckar han.
Klockan drar iväg. Men bastun börjar bli up-
pvärmd, och snart sitter ett antal män på bästa
plats för att njuta av värmen efter att
välförtjänt arbetspass med veden och
höstlöven.
Och kanske någon sa det där klassiska närk-
ingska uttrycket i bastusammanhang:
Nu ångar dä på.
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Tisdag. En gråmulen bister dag i Viby. Det är en överdrift att säga att
det är liv och rörelse på byn, men då räknade vi inte med ståhejet i
och omkring Viby bastu.

Hardemo Rockers gitarrist samlar på
mycket, så även musiklitteratur och
gamla hederliga skivor.

TEXT & FOTO

LARS-GÖRAN MÅNZON

Alla jobbardagar avslutas på med ett bastubad. Men först en dusch efter allt ståhej i arbetslaget.

I Viby tinar veden frusna gubbar
Driftsenheten vid Viby bastu samlade på bild. Från vänster ses Lars Nilsson, ”Svempa”, Kurt Gelemark, Jan Bergsten och Lennart Fransson.

Svempa lägger ut texten om något, medan Kurt levererar.

Kurt Gelemark kryper nästan in i kaminen i försöken att sätta fart värmen till bastun.
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TEXT

ANDERS BJÖRK

Raka frågor med raka svar. 20 frågor om allt möjligt mellan himmel
och jord. Kommunstyrelsens ordförande i Askersund, Caroline Dieker
(M), är först ut i en intervjuserie som återkommer.

Var har du bott under dina år?
– Jag växte upp i Knivsta, där bodde jag till

gymnasiet var klart. Därefter Uppsala, Alnarp,
Malmö och Askersund.
När kom du till Askersund?
– 2001. Det berodde på att jag då träffat en

trevlig bonde härifrån som jag gifte mig med.
Jag har varit Askersund trogen sedan dess.
Vad är dina främsta intressen?
– Att läsa, båda böcker och tidningar. En fa-

voritförfattare är Paul Auster. Sen gillar jag att
kolla på TV. BuffyTheVampire Slayer är en fa-
voritserie som jag aldrig tröttnar på.
Vilken sport är du bäst på?
–Ultimate frisbee. Där har jag varit med och

vunnit ett brons på Junior-SM.
Vad jobbade du med innan du blev politiker
på heltid?
– Jag var landskapsarkitekt och arbetade

som konsult med planering av infrastruktur,
mestadels åt Trafikverket.
Parkeringen på torget i Askersund är lite av
en skamfläck för kommunen. När kommer
den att byggas om?
– Jag kan inte ge något datum, men förhopp-

ningsvis inom en överskådlig framtid. Det
pågår en utredning just nu om vad som be-
höver göras och vad det kostar. Den blir ett
underlag för oss när vi tar ett beslut. Torget be-
höver absolut åtgärdas eftersom ytan inte är
speciellt bra.
Högmusik från bilar, ofta sena kvällar, har vi
skrivit mycket om tidigare i Askersund. Vad
känner du kring frågan?
– Det är klart att man ska kunna ha kul och

jag har förståelse för att de som åker runt och
spelar musik trivs med det. Men det är tråkigt
med de som inte visar någon respekt för sin
omgivning. Det är inte bara att spela musik
som är roligt, en del i underhållningen är att
störa andra människor, tyvärr tror jag vissa
resonerar så.
Vad är den viktigaste frågan för Askersund
framöver?
– Att utveckla äldreomsorgen. På många sätt
är den bra i nuläget, men det finnsmycket som
kan bli bättre och det vill jag att det ska bli
också. Vården måste bli en bättre arbetsplats.
Ser du dig vara politiker resten av yrkeslivet?
– Jag kan se mig själv som politiker i alla fall

nästa mandatperiod, jag hoppas att vi får möj-

ligheten att fortsätta styra Askersund även då.
Om jag är politiker resten av yrkeslivet vet jag
dock inte.
Kan du nämna en politiker du beundrar?
– Det finns ju några att välja på, och jag kan

inte säga att jag har någon absolut förebild.
(Caroline tystnar och tänker i en minut). Men
jag får säga Ronald Reagan då. Synsättet som
han hade om en människas frihet och möj-
ligheter tilltalar mig.
Vilka är dina två favoriter på julbordet?
– En egen vitlöksströmming som vi brukar

göra och hemrimmad och hemkokt julskinka.
Har du en riktig gran eller plastgran?
– Riktig gran, alltid.

Kan du säga nånting om dig som inte många
vet?
– Ha ha, det är svårt för mig att veta vad folk

vet om mig och inte. Men en sak som många
inte vet som inte känner mig är att jag är
väldigt snäll.
Vad har du för favoritplats i Askersund kom‐
mun?
– Vara ute på Vättern! Dess skärgård är fan-

tastiskt vacker.
Vad lagar du oftast för mat hemma?
– Omelett eller pannkaka. Det är enkelt, går

snabbt och är gott.
Kan du byta däck på bilen?
– Ja, tyvärr har jag väldigt lätt för att få

punktering när jag är ute och åker. Så några
gånger har jag varit så illa tvungen att byta
längs vägen. I vanliga fall får jag dock god
hjälp av min man med att byta däck.
Har du någon fobi?
– Nej.

Kan du nämna två bra egenskaper och en lite
sämre du tycker att du har?
– Jag är en bra lyssnare och är snabb med att

ta tag i saker och få dem gjorda. En dålig egen-
skap är att jag låter arg på mail.
Har du nån gång blivit gripen eller bötfälld
av polis?
– Jag har åkt fast för fortkörning en gång.

Det var utanför Karlsborg som jag blev stop-
pad av en polis längs vägen som kunde visa att
jag kört för fort och därefter gav mig böter.
Hur ofta läser du Sydnärkenytt?
– Nyhetssidan på webben brukar jag titta till

alla fall en gång varje dag. Tidningen läser jag
oftast också när den kommer, även om jag
skippar vissa artiklar.

Caroline Dieker, (M) komunstyrelsens ordförande i Askersund svarar på 20 raka frågor.
Först ut i en ny intervjuserie.

CAROLINE
DIEKER

20
RAKA FRÅGOR
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En bokbuss, eller en biblioteksbuss, är numera en rätt ovanlig
kommunal service. Men Kumla kommun har en biblioteksbuss som
inte bara åker ut på landsbygden. Den kommer ända hem till
gården.

Det är en av de där riktigt mörka, blöta och
hemska novemberkvällarna. Men inne i bib-
lioteksbussen som parkerat invid den gamla
affären i Ekeby lyser det hemtrevligt. Tomas
Borg välkomnar där inne.
– Det här är vår nya biblioteksbuss. Den lev-
ererades i mars i fjol. Numera gör vi bara två
sådana här tätortstopp, i Åbytorp och här i
Ekeby. Vi kommer en gång i månaden, så det
gäller att ha koll på datumen, säger Tomas
Borg, medan det pyser till i bussdörren. De
första besökarna är på ingång.

Nöjdmed servicen
Det är Birgit Carlson som är sugen på ny läs-
ning.
– Jag läser romaner och deckare. Lite olika
författare. Gärna svenskt, men det spelar in-
gen roll. Kanske blir det en bok i veckan, fler
ibland. Det här är en toppenservice, säger hon.
– Tomas är mycket kunnig och kan berätta
om allt nytt som kommer.
Vi frågar Tomas:
Hur kan du vara så kunnig? Läser du allt?
– Nja, det brukar vara det första skolbarnen
frågar mig. Jag läser mycket, men absolut inte
allt. Jag har varit i det här yrket länge, då lär
man sig snappa upp vad andra säger om
böcker. På det sättet kan man hjälpa till.
Han fortsätter:
– Många tycker det är lättare att låna böcker
i bussen. Vi tar ju så att säga med russinen i
bibliotekskakan. Dessutom har vi ju lärt oss

vad folk brukar låna, så vi tar med sådana
böcker. Dessutom kanman ju beställa till bok-
bussen, det utnyttjar många.
Vad är det andra barnen brukar fråga dig?
– Om inte böckerna trillar när vi kör. Svaret
är att i den här bussen sker det sällan. Hyllorna
lutar inåt. Men ibland glömmer vi låsa bok-
skåpen ovanför hyllorna. Då trillar det ut
böcker.

Gör unika hembesök
Bussens normala turer får nästan betraktas
som unika. Den gör nämligen hembesök,
gårdsbesök, på landsbygden. Om man säger
till kan man alltså få en helt komplett bib-
lioteksfilial på besök hemma på gården, om
man bor efter de rutter bussen kör.
– Vi täcker in nästan överallt på landsbygden
i Kumla kommun.Men bor man i Kumla, eller
Hällabrottet, ja, då får man gå till biblioteket
själv, det här är en service för landsbygd och
ytterområden.

Gillar hästböcker
Plötsligen kommer Margurite Landin in i
bussen, tillsammans med sitt barnbarn,
Amanda.
– Normalt lånar vi alltid hemma, vi hör till
de lyckliga som bussen besöker. Men när jag
har hand omAmanda brukar vi ändå ta oss hit
för ett besök.
Amanda som kanske inte är på det mest
talföra humöret börjar genast bläddra bland
hästböckerna.
Gillar du hästböcker?
– Ja. Jag har faktiskt två egna hästar, Placy
och Buster, säger hon.

Margurite fortsätter:
– Det här är fantastiskt. Det är en bra service.
Jag föredrar definitivt bokbussen. Tomas och
hans kollega, Sofia, är mycket kunniga och tar
med precis det man vill ha. Man får hjälp att
hitta rätt i sitt bokslukande.

Åker till skolorna
Bussen gör också regelbundna nedslag på
kommunens skolor och förskolor där barnen
kan få hjälp att låna böcker. Det är Tomas och
hans kollega Sofia Björnfot som kör bussen.
– Jag kör mest dagtid och Sofia på kvällarna.
Jag började köra bussen någonstans runt 1993.
Jag började som bibliotikarie. Men i början på
1990-talet var det kris, ont om arbeten. Man
kunde få stöd för att vidareutbilda sig medan
någon annan kunde vikariera. Så jag lärde mig

köra buss på heltid i tre månader. Sedan dess
har jag kört biblioteksbussen.
Bussen har uppkoppling viamobilnätet så att
Tomas kan kontrollera från bussen om vissa
böcker finns inne på det stora biblioteket och
beställa dem. Lånen bokas också i det vanliga
bibliotekssystemet.
– Vi har också en rätt ny service. En dator för
låntagare att låna. Om man inte har internet
hemma, eller behöver hjälp med att exem-
pelvis göra en utskrift.
Förutom böcker finns givetvis även tid-
skrifter och ljudböcker att låna.
– Ljudböcker har blivit allt mer populärt.
Folk uppskattar att kunna läsa, lyssna, medan
man gör något annat, avslutar Tomas medan
nästa läshungriga Ekebybo äntrar bussen.

Margurite Landin med sitt barnbarn Amanda Landin på plats för att låna böcker. Tomas Borg berättar om författaren Peter May för Birgit Carlson.

Bussen som kommer ända hem
till gårdenmed kulturupplevelser

Bussen när den levererades i mars 2020.

Aspen 2
är ett effektivt bränsle för olika
typer av luftkylda tvåtaktsmotorer.
Medtag dunk

Lösvikt 25 liter 618 :-

MULLHYTTANS
0585-403 38

CYKEL- & SÅGSERVICE AB

Gårdsbutik & Café
Torsdag & 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!

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

En röd budget
för grön
omställning

Läsmer om
Vänsterpartiets
budgetmotion på
vansterpartiet.se

Jobb och jämställdhet



Fönsterbyte. Som det borde vara.

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

Inbrottsklassat
som standard.
Våra fönster står emot en tjuv som arbetar ostört i 15 minuter, 
max 3 minuter på varje angreppspunkt, med 23 olika verktyg. Vi 
har bland annat utrustat fönstret med härdade hakreglar, helgjutna 
slutbleck, förstärkt limning av glas, bakkantssäkring och säkerhets-
handtag. Allt testat och godkänt av RISE. Inbrottsklassningen ingår 
som standard i våra fönster*. Vill du veta mer om våra fönster och 
hur ett fönsterbyte går till? Läs mer på morups.se

* Pardörrar och flerluftsfönster är inte testade. Flerluftsfönster har likadan utrustning som godkända enluftsfönster. 
** Gäller vid köp av minst 7 st fönster. Läs mer om kampanjen på vår hemsida.

YTTERDÖRR 
PÅ KÖPET! 36  

månader 
räntefritt

**

**
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NISSAN MICRA, QASHQAI 
OCH X-TRAIL

Från 129 900 KR Från 193 900 KR
NISSAN MICRA NISSAN QASHQAI

ORDINARIE PRIS: 142 650 KR ORDINARIE PRIS: 220 400 KR
Från 239 900 KR
NISSAN X-TRAIL

ORDINARIE PRIS: 307 900 KR 

nissan_New_tac_print_11_3_cars_SWE_248x178_cs6   1 02/28/18   14:09:26

HUGOBIL.SE
HUGO ERIKSSON BIL AB
0581-406 20  |   STORÅ  |  grundat 1951

ÖPPETTIDER:
Vardagar 09–18
Lördagar 10–14

11

ÅK NÅGRA MIL FÖR EN BRA BIL
Välj bland 200 nya och begagnade bilar

VI FIRAR 70 ÅR – 1951-2021VI FIRAR 70 ÅR – 1951-2021

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

Välkommen till oss påVälkommen till oss på

KUMLATANDLÄKARNA
Vi vet vad du som patient behöver för att känna dig trygg och få den bästa vården.

Vårt mål är att DU ska tycka det är trevligt att få tandvård.

DIGITAL KLINIK

KORT VÄNTETID

GOTT OM PARKERING

Boka gärna tid hos vårtandhygienist Emilia!(800 kr)

Vattugatan 1 Kumla Tele: 019-57 55 55

Boka tid via vår hemsida www.kumlatandlakarna.se och läs vad våra andra patienter tycker om oss!

Tandläkare Tobias och Karl,
tandhygienist Emilia

BILJETTER KÖPES VIA
WWW.KUMLA.FH.SE

Äntligen en ny Operasäsong från Metropolitan!

Våren 2022
1 JAN

God Jul & Gott Nytt År!

29 JAN

12 MARS

26 MARS

7 MAJ

21 MAJ

4 JUNI

ASKUNGEN
RIGOLETTO
ARIADNE PÅ NAXOS

DON CARLOS
TURANDOT

LUCIA DI LAMMERMOOR
HAMLET

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

199:-

249:-

Välkommen in i butiken eller
handla dygnet runt på

ugglanonline.se

Månadens bok & barnbok!Julius Production presenterar

ORIGINAL MOVIE SCENES
OF THE FILM-SUCCESS 2012

LIVE-EXPERIENCE
Soloists, Singers and Musicians of the CINEMA FESTIVAL SYMPHONICS • ARTISTIC DIRECTION: Stephen Ellery 

ÖREBRO CONVENTUM KONGRESS
11 februari kl 19

Biljetter: juliusbiljettservice.se, 0775-700 400

Les Misérables
THE MUSIC OF
The masterpiece of BOUBLIL & SCHÖNBERG IN CONCERT 
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NÄRKESBERG I år blir det inte julbön i Toltorps missionshus, istället
blir det en andakt i huset den 21 december, ”Julens sagor”, som blir
en del av Lerbäck församlings levande julkalender.
– Vi ville både behålla traditionen och pröva något nytt, säger Anders
Lindkvist från Tolltorps missionshusförening.

Enligt tradition, åtminstone sedan tio år till-
baka, har man haft en sen julaftons bön. Man
har samlats klockan 23 vid Bergsgården, en bit
bort, för att med facklor gå till missionshuset.
Där har det blivit lite julpsalmer och någon
som läst Viktor Rydbergs ”Tomten.” Men i år
träffas man istället den 21 december.
– Tendensen har väl varit minskande under
några år. Vi ville prova något nytt.

Ingen religiös organisation
Trots namnet är inte Toltorps missionshus-
förening någon religiös organisation och har
aldrig varit det. Den gamla samlingslokalen
har nämligen en rätt udda historia. Det är inte
alls frågan om något gammal bönhus för nå-
gon av frikyrkorna. Anders Lindkvist berättar:
– Det var det som då hette Emme hyttelag
som byggde huset 1866. På den tiden var det ju
vanligt här i södra Bergslagen att ett antal går-
dar ägde en hytta, där man framställde järn.
När Toltorps missionshus byggdes var dock
hyttan nedlagd sedan 30 år, men hyttelaget
fanns kvar.
Varför byggde de ett hus?
– Man såg behovet av en skola här. Det var
två mil till Lerbäck, där närmsta skola fanns
för de som bodde längs bort. Hyttelaget ville
helt enkelt använda sina kvarvarande resurser
för denna insats för bygden.
Resurserna bestod kanske framför allt av
skog. Skogen var ju tänkt för kolning. Men när
man inte längre hade någon hytta behövdes
den ju inte. Skogen hade växt så man kunde
avverka och få fram timmer till missionshuset.
Huset var alltså i första hand skola. Men
redan från början var Lerbäck församling med
och höll gudstjänster i huset. Det var ju lika
långt till Lerbäcks kyrka. Redan 1882 var dock
huset för litet som skola, man byggde då Bergs
skola.

Blev förening 1912
1912 lades hyttelaget ner. Det bildades då en
förening, Toltorps missionshusförening. Alla
gårdar som varit delägare i hyttan, de flesta i
det område som i dag utgör Närkesberg, blev
medlemmar.
– Det gör att vi i dag inte har helt koll på vilka
som är medlemmar. Gårdar har ju ofta gått i
arv och sålts i flera generationer. Många är nog
inte medvetna om att de är medlemmar i
föreningen.
Sedan finns det en annan, lite rolig tvist.
– När föreningen bildades skrevs det in i
stadgarna att man kunde betala en engångs
avgift på 10 kronor, för livstids medlemsskap.
Det gäller fortfarande, berättar Anders
Linkvist.

Bramålat
Föreningen gjorde en renovering av fasaden,
målade och bytte ut ruttnande panelbrädor,
för några år sedan. Interiört har det dock inte
hänt så mycket sedan 1950-talet.
– Manmålade i mitten av 50-talet och gjorde
bland annat i ordning köket. Man får nog säga
att den målaren gjorde ett enastående jobb,
menar Anders Lindqvist.
Interiören, speciellt inne i själva sam-
lingslokalen, ger nämligen intryck av att vara i
princip nymålad.
– Det fanns en ordförande som var lite av en
eldsjäl i många år. Han eldade i en stor kamin
inne i samlingslokalen. När han till sist slutade
tog man bort kaminen, installerade el-element
och satte igen läktaren för att spara värme.
Men när vi renoverade tog vi lite råd av Län-
santikvarien. De ansåg att vi skulle återställa
den vackra läktaren, ett bra beslut, menar jag.

Syförening dog ut
– Som mest aktiviteter i huset var det nog i
mitten av 1900-talet. Då hade man syförenin-
gen, som träffades här, och söndagsskola.
Syföreningen dog ut på 1970-talet. Vi har nå-
gra gudstjänster här per år och så julbönen.
–Varje höst har vi dessutom husförhör. Det

är inte riktigt på samma sätt som förr, när för-
samlingen förhördes om lilla katekesen. Nu
leder kyrkoherden ett slags samtal om reli-
gion, moral, samhällsfrågor. Vi har bland an-
nat pratat om varför kyrkan ibland bidragit till
krig. I höstas pratade vi om kyrkans syn på
sjukdomar, pandemier. När vi har gudstjänst
här är det ofta fullt hus.

Grötfest hjälper ekonomiskt
Hur får ni in pengar till föreningen?
– Lerbäcks församling bidrar med en del
pengar. Sedan drar vi också in pengar med vår
årliga grötfest. Grötfesten hålls på Bergsgår-
den, vår bygdegård. Den arrangeras varje år,
den 28 december. Den är en mycket gammal
tradition. Vi äter gröt, skinkmacka och dansar
runt granen. Hur länge det pågått är inte helt
klart. En del talar om 1920-talet. Andra häv-
dar att grötfesten pågått sedan förra sekel-
skiftet.
Det finns ovanligt gott om tramporglar i
huset, hela fyra stycken. Bland annat ett par
stycken riktigt gamla.
– Tyvärr fungerar inte de äldsta. Men de är
ett trevligt kuriosainslag. Tramporgeln var ju
självklar både i sådana här lokaler och skolor.
Tillbaka till julbönen då. Den är alltså flyttad
till den 21 december, klockan 19.00
– Temat är ”Julens sagor,” berättelser och

musik. Det utgör lucka 21 i församlingens
levande julkalender, säger Anders.
Som så många andra föreningar har Toltorps
missionshusförening svårt att hålla en aktiv
styrelse med sex personer.
– Det behövs fler aktiva för att klara det här
långsiktigt, avslutar Anders.

Huset exteriör är bevarad. Den fina glasverandan ger det karaktär.

Altartavlan sitter där det tidigare var ett fönster.
Den beställdes av en Närkesbergbo. Målaren är
dock från Värmland.

En av de två, allra äldsta, vackra tramporglarna.

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
Serviceassistent Januari
Lager och logistik Januari
Buss Januari

Följande utbildningar startar 2022

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

Norra Storgatan Pålsboda
Tel: 0582-40 400

79:-
Lunchdeal
varje dag

Olika rätter
inkl. dryck och

kaffe

God Jul & Gott Nytt År!
önskar Gunnar & Camilla med personal

Jultradition förnyas
i ovanligt missionshus

Sydnärkenytt.se
Dagliga nyheter hittar
du på sydnärkenytt.se



Det är en otrolig utveckling, ledd av av en pri-
vat lokal byggherre som egentligen aldrig hade
planerat att han på några år skulle få hela
Fjugesta att se annorlunda ut.
– Det ena gav det andra, säger Björn som är
målare i grunden och har ett gediget arv att
förvalta.
– Farfar var stor byggmästare och pappa
snickare. Någonstans har jag alltid drömt att få
bygga själv och jag tycker om att driva projekt.

Började för 30 år sedan
Det som idag blivit det nya Fjugesta började
för 30 år sedan då Björn Sahlqvist startade
Lekebergs Måleri. 2007 kom kompisen och
snickaren Stefan Larsson med i bilden och
tillsammans bildade de bolaget LaSa. Utan
någon speciell grundplan började de bygga i
liten skala, bakom Coop i Fjugesta.
– Jag minns att vi var oroliga för att inte få
uthyrt.
Men det var inga problem och de gick så
småningom vidare med nio lägenheter i mark-
plan i kvarteret Jasminen som också blev nam-
net på detta 55-plusboende där man snabbt
fick hyresgäster.

”Insåg att vi hittat en affärsidé”
Det var till ochmed kö och vi insåg att vi hittat
en affärsidé. Vi bor ju i en landsbygdskommun
med många villor och lantegendomar. När
man vill sälja och hitta ett nytt boende blir inte
steget så stort till en lägenhet av det slag vi er-
bjuder.
Det är ganska ovanligt i byggbranschen att
man enbart bygger på det viset, det är ju mer
ekonomi i att bygga på höjden. Men för mig är
det viktigt att skapa boenden och områden
som människor ska leva och trivas i.

Björnidet
Efter Jasminen var det dags att ta tag i nästa

projekt som döptes till Björnidet. Här blev det
sju parhus, det vill säga 14 lägenheter vid
Bergavägen, nära Sannabadet. Vi är nu
framme vid 2015 och Björn jobbar i eget
bolag samtidigt som han börjat förverkliga
planerna på ett helt nytt område söder om
Fjugesta centrum.
– Jag fick idén när jag gick förbi därnere.
Kommunen skulle exploatera området och en
detaljplan togs fram. När ingen annan än jag
verkade vara intresserad, var det bara att sätta
i gång.
Så bara var det kanske inte, men Björn
Sahlqvist verkar inte dra sig för arbete och
stora projekt. Tvärtom så brinner han för att
skapa, som han själv säger. Få bygga så att det
passar alla åldrar och plånböcker.
För det var vad etapp två i det nya området
Isbjörnen kom att att handla om. Först ett 65-
plusboende med 30 lägenheter och ett gemen-
samhetsutrymme. Sedan blev det Polarbjör-
nen med både större och riktigt små
lägenheter. En etta här är byggd med öppen
planlösning så att kök och rum går ihop sam-
tidigt som den har badrummed tvättstuga och
uteplats. Allt till en överkomlig hyra.
Nu hade Björn Sahlqvist fått upp farten or-
dentligt och byggde också fastigheten Teddyb-
jörnen bakom Ica. Där blev det fyra
femrummare, alltså lämpligt för barnfamiljer.
Nästa etapp nere vid det nya området kallade
han Björnstigen men gatorna heter Domar-
ringsvägen och Fjugesta gårdsväg.

Även infrastruktur
LekebergsMåleri & Entreprenad, som är nam-
net på Björns företag idag, har gjort hela in-
frastrukturen i området. Tillsammans med
Lekebergs kommun har man också iord-
ningställt ett grönområde med damm och
promenadväg. En genomfartsväg ut till
Fjugesta Letstig ska anläggas.
I området har kommunen byggt ett grupp-
boende och just nu växer en ny förskola upp,
den största hitintills. Utvecklingen är nästan

hisnande och när vi går runt med Björn och
tittar på alla hus, gator och den fina utsikten
bort mot Riseberga, så undrar man så klart
vad som är på gång efter detta.

Dags att det lugnt
Det finns mer bostäder att bygga men efter
padelhallen och ett nytt projekt som ännu inte
är officiellt, ska jag kanske ta det lite lugnt,
säger Björn som själv är en mycket aktiv
padelspelare.
–Men det är inte därför vi satsar på tomten
uppe vid väg 204. Jag vill bygga något som sak-
nas i Fjugesta, nämligen en mötesplats med
såväl aktiviteter sommöjlighet att ta en fika. Vi
ska också flytta upp kontor och verkstad till
Bear Padel som vi kallar vårt hälsocenter.

Åretsföretagare
Björn Sahlqvist blev Årets Företagare i
Lekebergs kommun 2018. Med i bilden finns
hela tiden sambon Pernilla som är bolagets
förvaltare och har alla kundkontakter. 25
personer är anställda i de totalt fem olika
bolagen som totalt omsätter cirka 50 miljoner
kronor. Och här stannar Björn upp och
berättar med värme och engagemang om sin
personal.
–Jag har fantastiska medarbetare och många
av dem har varit med mig länge. Samspelet är
viktigt och det egna ansvaret stort. Vi ger
också möjligheter till människor som av olika
skäl hamnat utanför arbetsmarknaden och det
med gott resultat både för dem och verk-
samheten.
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GUNNAR ÖQUIST

Björnidet, Isbjörnen, Polarbjörnen, Teddybjörnen och nu också Bear
Padel. Björn Sahlqvist har på sex år skapat cirka 100 nya lägenheter i
Fjugesta och byggt upp en helt ny stadsdel. I vår blir också hans eget
”hälsocenter” färdigt, en byggnad som har formen av en padel.

På sex år har Björn Sahlqvist byggt hundra lägenheter i Fjugesta, de flesta i markplan. Ett helt nytt område med infrastruktur har gjort att samhället vuxit åt söder.

Pernilla och Björn Sahlqvist jobbar och lever tillsammans med företaget som totalt har 25 anställda.
Aktuellt bygge just nu är en mötesplats för aktiviteter där byggnaden har formen av en padel.

En Björn som aldrig går i ide
Bygger nytt på nytt i Fjugesta

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

Mån - fre 8 -17

JULAFTON – ADVENTSKYRKAN
10.00     Julkrubba 
22.00     Julnattsmässa

JULDAGEN – SOCKENKYRKAN
07.00    Julotta

ANNANDAG JUL – ADVENTSKYRKAN
10.00    Högmässa. Kyrkkaffe i Kärleken

NYÅRSDAGEN – ADVENTSKYRKAN
18.00    Nyårsbön. Sång av Andreas Gyllander

TRETTONDEDAG JUL – ADVENTSKYRKAN
15.00    Julspel. Julfest i Kärleken

JUL I HALLSBERGS FÖRSAMLING

LÄS MER OM HUR VI FIRAR PÅ
WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/HALLSBERG

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
Serviceassistent Januari
Lager och logistik Januari
Buss Januari

Följande utbildningar startar 2022

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
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DIN OPTIKER

WWW.AOPTIK.SE

Svensk kedja

Skattar i Sverige
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HELT UTAN KÖPKRAV
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*Gratis ögonundersökning gäller glasögon, ej linser, recept och intyg. 710kr rabatt gäller  vid köp 
av kompletta glasögon. Erbjudanden går ej kombinera med varandra.
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Med flera!

AFFÄRSIDE AOPTIK: AFFÄRSIDE AOPTIK: 
HÖG KVALITET TILL LÅGT PRIS HÖG KVALITET TILL LÅGT PRIS 

VÄLKOMMEN IN TILL VÅRA MYSIGA BUTIKER 

KUMLA ASKERSUND ÖREBRO
Hagendalsvägen 12,
692 30 Kumla

Storgatan 19, 696 30
Askersund

Kungsgatan 14, 702 11
Örebro

019-56 06 66 0583-10058 019-31 16 00
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HENRIK ÖSTENSSON

HJORTKVARN I augusti 2020 skrev vi om Linnea Sundewall och
Henrik Ramqvist som skaffat sig något av ett livsstidsprojekt, en
drömkåk. Huset Amalienborg i Hjortkvarn, som varit både kafé, affär
och bostad. Huset hade stått tomt i många år och var minst sagt
förfallet, men nu lyser det i fönstren under vinterkvällarna.

I augusti i fjol skrev vi om Linnea Sundewall
och Henrik Ramqvist som skaffat sig något av
ett livsstidsprojekt, en drömkåk. Huset
Amalienborg i Hjortkvarn, som varit både
kafé, affär och bostad. Huset hade stått tomt i
många år och var minst sagt förfallet, men nu
lyser det i fönstren under höstkvällarna.

Flyttade in
När jag besökte dem under förra året var de
osäkra på när de kunde flytta in. Linnea sko-
jade och sa att det nog var läge för att hand-
ikappanpassa, eftersom de nog skulle behöva
rollator när huset var inflyttningsklart.
– Vi köpte huset 2018. Det nog nog ett tag
innan vi blev helt på det klara med att vi fak-
tiskt skulle bo här på heltid, flytta från Örebro
till Hjortkvarn. Först funderade vi på om vi
kanske skulle ha det till fritidshus, berättar
Linnea.
Men i samband med semestern i somras
drog familjen upp bopålarna i Örebro och fly-
ttade in i Amalienborg. Huset hade blivit be-
boeligt. Henriks son från ett tidigare
förhållande började i skolan i Pålsboda och
parets gemensamma dotter Belle började på
förskola i Hjortkvarn. I september blev det ett
barn till, Hilma.
– Det här är nog ett livstidsprojekt, helt
färdig blir man nog aldrig med ett sådant här
hus, men nu bor vi här, säger Henrik.

Tomt i mer än 20 år
Huset var rejält förfallet när paret tog över. Det
hade stått tomt i alla fall i 20 år. Taket läckte på
något ställe. Fasad och dörrar var i ett miser-
abelt skick. Flertalet Hjortkvarnsbor hade nog
dömt ut huset och väntade på rivning.
– Vi tyckte väl ändå att vi såg viss potential.
Trots skadorna fanns det varken mögel eller
fuktskador. Vi bestämde oss för att köpa, om
priset blev det rätta, och det blev det. Vi beta-

lade väl i princip för tomten.
– Vi började med att iordningställa en min-
dre tvårumslägenhet i ena änden av huset där
vi bodde när vi var här och jobbade med vårt
hus. Sedan började vi så att säga i andra änden,
säger Henrik.
Skorstenarna och bytet av taket har varit det
största projektet.
– Vatten och el har vi fått ta lite hjälp med.
Annars har vi gjort det mesta, säger Henrik,
som inte oväntat är van vid byggen, han jobbar
som snickare till vardags.
– Nu har vi kommit så långt att vi har
vardagsrum, toalett och ett bra kök på ned-
ervåningen. Vårt sovrum finns också där. På
övervåningen bor sonen Casper och snart dot-
tern Belle. Planen är att sex rum ska göras i
ordning helt, där ska vi bo. Vi är alltså en bra
bit på väg.
Tvårumslägenheten då, använder ni den?
– Där kommer min syster och hennes sambo
flytta in, berättar Linnea.

”Tog fart när vi bestämde oss”
Henrik menar att det tog fart när man väl
bestämde sig för att göra sig av med lägen-
heten i Örebro.
– Vi åkte ju mellan. Genom att bo här hinner
vi pyssla mer på kvällar, har mer tid. Dessutom
spar vi ju på boendekostnad. En hyra i Örebro
spelar in, även om vi köpte det här huset till ett
mycket lågt pris.
– Sedan ska det inte stickas under stol med
att vi längtade till Hjortkvarn. Både vi och bar-
nen trivs här.
Linnea är uppväxt i Hjortkvarn, medanHen-
rik kommer från Örebro.
– Jag kände ju väl till det här huset. Delar av
min familj bor här i Hjortkvarn. Jag jobbar i
Pålsboda, så jag har fått närmare till jobbet,
medan Henrik som jobbar i Örebro fått bety-
dligt längre.

Ny fasad väntar
Vad blir nästa stora projekt då?

– Det är mycket kvar. Vi har ju inte gjort nå-
got åt fasaden än. Vi har bytt flera dörrar och
ska byta fler. Sedan måstre vi byta ut en hel del
panel och måla fasaden. Det är givetvis ett
kostsamt och stort projekt. Jag ska höra med
det lokala sågverket om de kan göra ett bra
pris på panel, säger Henrik.
När paret började riva bort korkmattor i ett
av rummet stötte de på en kvarlämning forna
tider. En namnteckning på en golvbräda dat-
erad februari 1946.
– Det är min farfar Roland som varit här och
hjälpt till vid någon av de ombyggnader huset
genomgått. Han var lite av en mångsysslare,
som bland annat hjälpte till vid byggen, berät-
tar Linnea.

Många berättelser
Huset inrymde i ena änden en affär. Den
kallades för Handelsbolaget och lades ner i
slutet av 1980-talet. I andra änden av huset var
det ett kafé, det lades dock ner långt tidigare.
– Vad vi ska göra med den gamla affären vet
vi inte riktigt än. Just nu förvarar vi saker där.
Där det förr var kafé var det redan kök. Där
har vi inrett vårt kök, även om det är helt om-
byggt.
Under de år som familjen haft huset har det
kommit många människor med berättelser
och bilder från huset.
– Många verkar ha haft en relation till huset.
Det är naturligtvis roligt att få höra alla berät-
telser. Vi har bland annat fått veta att huset
byggts ut i etapper. Det var enmindre byggnad
från början, avslutar Linnea.

Belle trivs i familjens vardagsrum. Henrik Ramqvist och Linnea Sundevall köpte ett verkligt ödehus och
flyttade till Hjortkvarn.

Katten har hittat sin egen hörna i. det nya köket i
Amalienborg

Fasaden väntar fortfarande på åtgärder, men nya
dörrar och tak har det blivit. Fönstren var i
förvånansvärt bra skick

Livet tillbaka i
Amalienborg

Flera dörrar är utbytta i köket.



Historien om Askersunds nuvarande rådhus
börjar efter den stora branden 1776.
Förödelsen gjorde att de flesta offentliga byg-
gnader därefter uppfördes i sten och i två eller
tre plan. De privata husen byggdes dock oftast
av ekonomiska skäl i trä och i ett plan. Här
fanns inte utrymme för ekonomiska
utsvävningar.

Brandstation och häkte
Enligt direktiven skulle rådhusets nedersta
våning innehålla lokaler för brandsläckn-
ingsredskap och häkte med polisvakt, samt ett
apotek och bostad för apotekaren.
Den förste apotekare som flyttade in i råd-
huset var Matthias Möller. Han flyttade in
1782 och blev kvar till 1796. Efter det köpte
Möller en gård på andra sidan kullerstenstor-
get, det som idag inrymmer ”Café Tutingen”.
Askersundaren Bring blev biskop
I rådhusets övervåning inreddes en auktion-
skammare. Stora delar av huset användes
också som bostäder till de som hade verk-
samheter där. Till den kategorin hörde exem-
pelvis stadsläkare Sven Bring. Han blev själv
ingen kändis utanför
Askersund, men so-
nen Ebbe Bring föd-
des här 1814 och
blev så småningom
biskop i Linköping.

…och Barnens
dags skapare
Och på tal om kändisar, så har rådhuset i
Askersund mer att berätta. Den berättelsen
börjar med stadsläkare Johan Wilhelm Lager-
stedt, och allra främst om hans dotter Agnes
som föddes i rådhuset 1840.
Agnes Lagerstedt blev senare känd för bland
annat sina bostadssociala insatser i Stock-
holms slumområden. Hon var också initiativ-
tagare till skolkolonier som senare utvecklades
till rikstäckande Barnens Dag.

”Askersund har levererat”
Biskop och Barnens Dags skapare. Det är inte
fel att säga att ”Askersund levererat”, skriver
föreningen Gamla Askersund i sin dokumen-
tation. Och Askersund har ju faktiskt levererat
två biskopar till Svenska kyrkan. Ebbe Bring
och så nuvarande biskop Mikael Mogren i
Västerås stift.
När telegrafstationerna växte fram i hela lan-
det så blev rådhuset den självklara platsen i

Askersund. Telegrafinspektör Emil August
Appelholm uppförde den första stationen i

rådhuset och hade även
sin bostad där. Efter
honom följde flera tele-
grafister innan staden
fick så kallad rikstele-
fon.

Annonser berättar
Askersunds Högre flickskolan var också

förlagd till rådhuset. I en annons i lokaltidnin-
gen från 1872 kunde följande läsas:
”Kungörelse. Vårterminen för Flickskolan i
Rådhuset afslutas tisdagen den 18 juni med
examen som börjar klockan 09.00.”
En annan annons berättar om ”Bokhandeln
uti Rådhuset”. Här kunde bland annat köpas
”Folkskolan och Kristendomen” för 50 öre.
Här kunde man också varje lördag inhandla
lösnummer av den populära skvallertidningen
Kasper för endast tio öre.
Från första början fanns det häkte med polis-
vakt i rådhuset. Och när det behövdes extra
polisbevakning så annonserades det i lokal-
pressen ”Sex pålitliga karlar antagas som ex-
trapoliser 7 juni.”

Tillvaratagen sill kan återfås
Och ibland annonserade polisen om beslag-
tagna varor: ”Tillvarataget. En velocipedpump
samt en burk innehållande kryddsill äro till-

varataget och kan mot annonskostnaden åter-
fås i polisvaktkontoret.”
Rådhuset i Askersund har under perioder
även fungerat som danssalong för stadens
ungdomar.

Blev ”Bildsköne” Bengtsson i
Askersund
Året 1926 inträffade något på Askersunds
polisstation i rådhuset som fick rubriker över

hela landet. Den rikskände dynamitarden och
kåkfararen Harald Bengtsson befann sig i
staden och blev misstänkt för stöld av pengar
vid målerifirman Lokranz. Han frihetsberö-
vades men släpptes snart i brist på bevis, och
kanske även tack vare sin vältalighet.
Straxt efter frisläppandet framkom att
Bengtsson var efterlyst i hela landet, något
som gjorde att förhörsledaren, landsfiskal J F
Löndborg och överkonstapel Axel Molin, fick
utstå kritik och även skämmas en hel del. Vid
en presskonferens menade poliserna att man
lurades av en ”bildskön yngling med ett
förtroendeingivande yttre”, en formulering
som tidningarna omgående nappade på. Så
det var med andra ord i Askersund som den
dåtida kändisskurken fick smeknamnet ”Bild-
sköne” Bengtsson.
Genom åren har olika bankinrättningar
huserat i södra delen av Rådhuset. Först
Askersunds sparbank, sedan Vadstena en-
skilda bank och därefter Smålandsbanken.
Efter 1952 har det inte varit någon bankverk-
samhet i Rådhuset.
Så började kommunpolitiker och tjänstemän
fylla Rådhusets alla utrymmen.

Smeden slår och slår
Till sist. Smeden på Rådhusets tak slår envist
hel- och halvtimmesslag med sin slägga mot
den stora klockan. Så där fem miljoner slag
har det blivit hittills enligt auktionist Eric Lind
som servar urverket.
Berättelsen om rådhuset är hämtat från
Föreningen Gamla Askersunds föreläsning i
Sjöängen om hela Kvarteret Rådhuset. Den in-
går i sin tur i projektet ”Kvarter för kvarter”
där föreningen i texter och bilder doku-
menterar Askersund i ett historiskt perspektiv.
För forskning och texter om Råd-
huskvarteret står Lars Åke Strömberg. Bakom
bildmaterialet Leif ”Linus” Larsson.
”Linus är bildansvarig i både Gamla Asker-
sund och Askersunds Hembygdsförening.
Och bildarkivet växer ständigt.
– Jag kollade nyligen och då var det 91 000
bilder.
Han har ett stort intresse av lokalhistoria och
det i kombination med många år vid posten
har gett honom stor personkännedom och
många kontakter.
– Många hör av sig med gamla bilder och då
får jag ofta även en berättelse om dem. Det här
är en perfekt sysselsättning som pensionär,
säger ”Linus”.
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WEINE AHLSTRAND

Idag är Askersunds Rådhus fyllt av politiker och tjänsteman. Så har det inte alltid varit. Genom åren
har huset inrymt fängelse, danssalong, auktionskammare ochmycket annat. Här har en biskop sett
dagens ljus och här har en känd dynamitard lurat lokalpolisen.

Takpannebyte i Rådhuskvarteret omkring 1930.
Säkerhetstänk … ? Nej.

Askersunds torg och rådhuset på 1920-talet.

Annons som berättar om en annan tid.

Leif ”Linus” Larsson, Bengt Tivelius och Lars Åke Strömberg i Föreningen Gamla Askersund samlar in
stadens historia till kommande generationer.

Rådhuset som inrymt både danssalong,
en blivande biskop och en dynamitard

Zinkgruvan Mining önskar alla en riktigt 

God Jul och
ett Gott Nytt År!
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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

199:-

249:-

Välkommen in i butiken eller
handla dygnet runt på

ugglanonline.se

Månadens bok & barnbok!Julius Production presenterar

ORIGINAL MOVIE SCENES
OF THE FILM-SUCCESS 2012

LIVE-EXPERIENCE
Soloists, Singers and Musicians of the CINEMA FESTIVAL SYMPHONICS • ARTISTIC DIRECTION: Stephen Ellery 

ÖREBRO CONVENTUM KONGRESS
11 februari kl 19

Biljetter: juliusbiljettservice.se, 0775-700 400

Les Misérables
THE MUSIC OF
The masterpiece of BOUBLIL & SCHÖNBERG IN CONCERT 

Kontor, sjukhus eller skola – överallt behövs metaller och mineral. Och de är avgörande  
i omställningen till ett hållbart samhälle, till exempel i solceller. Dessutom kan mer av  
våra behov utvinnas här i Sverige där vi bygger världens mest klimatsmarta gruvnäring. 
densvenskagruvan.se 

Vad vore en arbetsplats utan metaller och mineral?
0768-910 340
www.solkraft.info

Solkraft i Viby
länets första certifierade
solcellsinstallatör

390 Watt

Upp till 36% mer energi än
standardpaneler på marknaden

i Viby AB
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Vuxenutbildningen

Teater Hallsberg

Kumla Kommun

Hallsbergs Kommun

Moderaterna
Hallsberg

Björka

KRISTDEMOKRATERNA
HALLSBERG

ÖREBRO LÄN

A-Återvinning

ULL & SKINN

KUMLATANDLÄKARNA

KUMLA

God Jul & Gott Nytt År
önskar ...
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Men det blir förstås kladdigt. Vi tar folie istäl-
let, ett stort och rejält tjockt folie.
Cajsa Wargs kryddskinka gjorde jag redan
på 70-talet men då var man tvungen att lägga
den i blöt så den inte skulle bli för salt.
Nu passar ju Cajsas skinka utmärkt när char-
keturierna slarvar med saltningen. Så har du
själv saltat din julskinka, lägg den i blöt över
natten.
Då trodde jag receptet var en fejk och inte ett
ögonblick på att Cajsa hade kryddor som
”rosenmarin” och basilika, men se det hade
hon.
Nu får man inte glömma att Cajsa arbetade
för rikt adelsfolk. Inget fattades i hennes
hushåll, inte ens de finaste varor som vilt och
gås och dyrbara kryddor.

Cajsas hus i Wadköping
Lite om Örebros berömda borgardotter:
Hon föddes den 23 mars 1703 som Anna
Christina och hennes hem finns delvis fort-
farande till beskådande i kulturreservatet
Wadköping i Örebro.
När Cajsa var 5 år blev hon och hennes fyra
syskon faderlösa.
Modern gifte om sig med ryttmästaren vid

Östgöta Kavalleriet Erik Rosenstråle och hela
familjen flyttade till Hellestad i Östergötland
och därmed kom Cajsa aldrig mer tillbaka till
sin barndomsstad. Tror man.
Det finns inte mycket berättat om Cajsas
vuxna liv – än det somman kan utläsa av kok-
boken förstås – men man vet att hon tjänade
hos välborna familjen Klinckowström i Stock-
holm.
En släkting till Cajsa hade gift sig med
kanslirådet och överpostdirektören Leonard
Klinckowström och kanske var det på så sätt
som Cajsa hamnade i familjen som hon blev
trogen resten av livet.
Men någonstans måste hon ju ha gått i lära.
Cajsa blev ungmö och dog den 5 februari
1769. Hennes kista placerades i Klinckow-
strömska gravkoret. I S:ta Clara kyrka har man
kunnat beskåda hennes träkista med minnes-
tavla.

“Hjelpreda för fruentimber”
År 1755 utkom ”Hjelpreda i hushållningen för
unga fruentimber”.
Cajsa Wargs kokbok var inte den första men
det nya var att här fanns allt med mått och
vikt. Boken blev en succé redan från början.
Receptsamlingen är imponerande. Hon syl-
tade gäss, kunde laga griskött så det smakade
vildsvin.

Hon saltade skinka och hängde på luftiga
vindar, som i Parma. Minns ni gamla tiders
spickeskinka och spickekorv?
Hon var en mästare på att krydda brännvin.
Och göra bläck! Till exempel.
Ja, hon var faktiskt en ”köksgudinna” som
hon omskrevs i en dikt från sin livstid.
Av Cajsa finns inga porträtt, men hon gick
väl där inne sitt eldiga, ångande kök med en
liten rynkad hätta på huvudet och såg till att
allt blev rätt gjort som en chefskock i våra da-
gar,

Cajsa Wargs kryddskinka
Till en skinka på cirka 4 kilo behövs 2 tsk hela,
stötta nejlikor, 2-3 tsk stötta kryddpep-
parkorn, 2 tsk torkad rosmarin, 2 tsk torkad
basilika, 6 smulade lagerblad.
Har man färsk ”rosenmarin” som Cajsa
kallade den eller färsk basilika kan man ta my-
cket mer.
Skölj av skinkan och torka den. Smörj in den
runt om med 1 msk olja.
Massera in de stötta kryddorna. Skär några
skivor smör och lägg på. Häll på lite vin eller
buljong.
Svep in skinkan i folie och täpp till or-
dentligt. Sätt en köttermometer i tjockaste de-
len och ugnsbaka i 150-gradig ugn. När
termometern visar på 77 grader är den klar.
Öppna paketet, ta bort nätet, skär bort svålen
(den kan du spara till pölsa) och griljera som
vanligt.
Spadet är mycket starkt och smakrikt. Ta
noggrant tillvara för dopp i grytan eller till ex-
empel kålsoppa.www.p74bilverkstad.se

3 års garanti

Tel: 073-925 56 02
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Cajsa Wargs kryddskinka -
visst lagade hon den!

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
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Lokalt producerad
energi! För
anslutning,
kontakta oss.

Pålsboda
Bioenergi AB

Tel: 0582-688805
info@palsbodabioenergi.se
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Att koka julskinkan dan före dopparedan gör vi hemma och smakar av. Men i de dåligt saltade (rimmade) skinkorna finns det inte mycket must kvar efter
kokning. Om du vill ha spad att doppa i eller buljong till kålsoppan, då föreslår jag Cajsa Wargs rågbakade kryddskinka. Där kan du härja med kryddor och det blir
ett smakligt spad. Här står skinkan klar att sättas in i ugnen fast med folie istället för rågbröd. Foto: Roger Lundberg

Jag är trött på julskinka som faller sönder när man tar bort nätet. Eller
visar sig vara tvådelad (!) när den såg så bullig och grann ut. Jag är
trött på att skinkan tappar smaken vid kokning eftersom rimningen
görs på kortast möjliga tid. Då kan du göra julskinka som Cajsa Warg
gjorde. Baka in den i rågmjöl!

Jul Kryßet
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29,90ª
600 g

(jfr 49,83/kg)(max 2
köp/hushåll)

PRINSKORV
Scan

1 kg

10ª
APELSINER
Spanien

3 för 25ª

RISGRÖT
Felix

( jfr 16,67/kg)
(max 1 köp/hushåll)

2 för 35ª
VISPGRÄDDE

Arla

( jfr 35,00/
liter)(ej eko)

Julen är snart här!

ÖPPETTIDER I JUL
Torghallenmån-tor 8-21, Julafton 8-14, Juldagen/Annandagen 10-21

Sojasmån-tor 9-21, Julafton 9-14, Juldagen 11-21 Annandagen 9-21

Ica Jourenmån-tor 7-22, Julafton 7-15, Juldagen 9-22, Annandagen 7-22

Handla andra varor för 300 kr så får du köpa
ALADDIN/PARADIS Marabou 400-500 g för 39,00 st
( jfr 78,00-97,50/kg)(max 1 köp/hushåll)

Vi har laddat med allt du behöver!

Handla på ica.se/supermarket/torghallenaskersund

32ª/st

SMÖR
Arla

500g

(jfr 64,00/kg)(max
2köp/hushåll)

15ª/st

RÖDBETSSALLAD
Rydbergs

400g

(jfr 37,50/kg)

18ª/st

POTATISSALLAD
Ica

500g

(jfr 22,50/kg)

30ª/st

SKIVAD LAX

150g

(jfr 200,00/kg)

Flera olika sorter


