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JAG GÅR OCH röstar vart fjärde år och tänker
göra så även i höst. Allmän rösträtt var en stor
demokratisk seger för hundra år sen och den
tänker jag inte försnilla.
Men jag röstar med allt mindre entusiasm och
det beror på hur partierna fungerar.
Eftersom jag inte är med i något parti har jag
mellan valen inte mycket att säga till om vare
sig det gäller beslut på nationell, regional eller
kommunal nivå.
PARTIERNABESTÄMMER – och inom partierna
är det en mindre grupp anställda politiker, ofta
av broilertyp, som har sista ordet,
Ungefär 85 procent av de röstberättigade an-
vänder sin möjlighet att välja ett parti, det är
en bra siffra, som visar att vi bryr oss. Det
finns dock en stor hake: det börjar höra till un-
dantagen att väljarna själva är medlemmar i
något politiskt parti.
VID VALET 1991 var nära tio procent av de röst-
berättigade med i ett politiskt parti. 30 år
senare är det cirka 2,5 procent. Partiernas
förankring hos väljarna har alltså blivit sämre.
Om trenden fortsätter med allt färre som är
engagerade i partier – och inget tyder på mot-
satsen - befinner sig det demokratiska
styrelseskicket på ett sluttande plan. Det kan
gå riktigt illa.
VÅRA FÖRTROENDEVALDA på olika nivåer
beslutar om skatter, lagar, bidrag, tillstånd av
olika slag. Stort som smått. Skolor och gatu-
namn, sjukvård och soptaxa. De ska styra över
vår gemensamma välfärd. De tar ett stort
ansvar. Men har sällan tid för väljarna – utom
när de ska väljas.

Jag saknar partiernas återkoppling mellan
valen till oss som valt dem. Visa mig det parti
som efterlyser vad väljarna tycker i en
besvärlig fråga, som bjuder in till diskussion
innan man bestämt sig. Som ordnar öppna
träffar - gärna även på nätet - om intressanta
samhällsfrågor. Som förankrar sina initiativ.
ATT PARTIERNA TAPPAR medlemmar, stelnar
och blir en sluten krets har flera orsaker. Vi
väljare har blivit slöare, mycket annat lockar
och färre är beredda att ”köpa hela paketet”
som medlemmar. Alltid är det nåt som skaver
i deras program.
Ska demokratin fungera - att vi inte bara får
sparka boll en söndag vart fjärde år och sen
ställs offside - då är det på den kommunala
planhalvan förnyelsen måste börja.
ALLA UNDERSÖKNINGAR visar nämligen att
här finns en tydlig vilja att vara med och
påverka. Det finns ett engagemang för
lokalsamhället. Det borde partierna knyta an
till och bredda sig, disponera sina krafter på
nya sätt.
MEN IDAG VERKAR de partiaktiva fullt upp-
tagna med att klara sina uppdrag i de kommu-
nala nämnderna. Vi som är utanför vet sällan
eller aldrig vad som avhandlas.
Varför är inte nämndmötena öppna? Eller
kommunstyrelsens möten? Vad är problemet
med att öppna upp, informera oss om vad som
är på G och efterfråga våra åsikter?
OM PARTIERNA FORTSÄTTER att vara så slutna
växer misstron mot både politiker och politik
– utfallen på sociala medier förskräcker.
Vi måste därför hjälpas åt att blåsa nytt liv i

den representativa demokratin. Partierna kan
inte bara harva på i låsta strukturer. Våra rep-
resentanter på listorna i kommunvalen den 11
september borde ta sig en allvarlig funderare
på vad de kan göra.
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Partiernamåste öppna upp
om demokratin ska bevaras

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

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

Fastigheter till salu i maj!

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

100 ha Askersund Bro

Två skiften, varav en hel 
fastighet om 89.9 ha, (31.9 
ha naturreservat) och del 
av fastighet om 12,2 ha. 

Virkesvolym cirka 9.022 
m3sk. Jakten fri.

33 ha Osebo Pålsboda

Två fastigheter i ett 
skifte. Totalt 2.327 m3sk. 
Egen jakt.

2,1 ha Axborg Harge

Mindre gård med torp/
fritidshus, loge och 
komplementbyggnader. 

Beläget mellan Stora 
Hammarsundet och 
Bastudalen.

Villa, Rönne Skyllberg

Vackert belägen på en 
västersluttning, villa från 
tidigt 1900-tal. Cirka 100 
kvm. 3.000 kvm tomt.

Snittblommor

www.widmarksel.sewww.widmarksel.se
Elinstallationer • Minigrävare

Elinstallationer och larm

Billaddarsystem  
– Certifierad för grön teknik

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!

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

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!
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ANDERS BJÖRK

HENRIK ÖSTENSSON

Annica Sjöqvist och Ann-Sofie Landevåg med
varsin sko i hand.

Runt 350medarbetare inom vård och
omsorg i Kumla får nu egna arbetsskor.
Tidigare har de i jobbet använt sina privata
skor. - Bra att den här frågan fått
genomslag, säger Ann-Sofie Landevåg från
fackförbundet Kommunal.

Personal har fått prova ut sina nya skor på
Hemtjänstens Hus i Kumla, på Södra
Kungsvägen, i den byggnad som många kallar
för skofabriken.

Skorna fanns för att personal skulle kunna
testa vilken storlek som passar bäst.

- Det är Kommunal som drivit den här frå-
gan om skor till personalen under en tid och
nu fick vi möjlighet via vår tilläggsbudget att
tillgodose det, säger Annica Sjöqvist (S), so-
cialnämndens ordförande.

Beslutet om nya skor togs av Kommun-
styrelsen i Kumla. Det gäller den personal
som jobbar inom hemtjänsten, LSS och vård-
och omsorgsboenden. De inom hemtjänsten
får utomhusskor och övriga inneskor.

Nya skor till
Kumlas
vårdpersonal

Ove Danielsson och förläggaren Maria
Gunnarsson.

Trots att boken bara är ett urval av allt Ove
skrivit, känner alla, både i och utanför
Askersund, igen sig.

Ove Danielsson var lokalreporter för vår
konkurrent Nerikes Allehanda i 30 år. En kall
nyårsnatt 2007 hade Ove bestämt sig för att
karriären var över. Han var 65 och skulle bli
pensionär. Kamera och nycklar lämnades in
på redaktionen på nyårsnatten.

– Det var en yngre kvinnlig kollega som sa
att jag borde börja blogga. Jag tänkte inte så
mycket på formen, eller om jag skulle få några
läsare. Jag kunde skriva, det var så jag utryckte
mig, jag fortsatte helt enkelt på en annan plat-
tform, sedan har det fortsatt.

Nu har 1 700 av Oves blogginlägg sovrats ner
till ett åttiotal, i en bok. Det är det lokala för-
laget Bild & Kultur i Skyllbergs som, ligger
bakom utgivningen. Boken säljs lokalt i Asker-
sund.

Oves blogg
blev bok

Restaurangägaren Rolle menar att folk känner oro för en samhällsutveckling. Men han har inte upplevt några otrygghetsproblem i Kumla, peppar peppar.

Restaurangägaren Rolle menar att folk känner oro för en samhällsutveckling. Men han har inte upplevt några otrygghetsproblem i Kumla, peppar peppar.

Vad är egentligen trygghet eller otrygghet? Är egentligen Sydnärkemer otryggt än tidigare?
Polisinspektören Julia Höglund på Polisen i Hallsberg jobbar med förebyggande arbete, det som lite
svävande ibland kallas trygghetsfrågor. Hon har titeln kommunpolis.
– Mitt arbete går till stor del ut på samverkan, information och lägesbild för att få reda på vad som är
på gång. Man kan väl säga att mitt arbete går ut på att vi inte ska behöva rycka ut när något hänt. Det
bästa är ju om brott inte händer.

Samverkan som ska se till att det inte händer

Ett problem med polisens, och för den delen
kommunernas, förebyggande arbete för att
öka tryggheten är ju att det kanske inte syns
eller hörs speciellt mycket.

– Men så är det ju. Det som hörs, syns, som
skapar rubriker är ju när brott händer, när
polisen måste rycka ut med blåljus och sirener.
Brott som inte händer får ju ju sällan några
rubriker, säger Julia Höglund.

En stor del av hennes arbete går ut på kon-
takter, möten med andra aktörer.

– Jag är ju kommunpolis för alla kommuner
i lokalpolisens område. Det innebär Asker-
sund, Hallsberg, Kumla och Laxå. Lekeberg
tillhör Örebro. Vi har återkommande möten
för lägesbild, framför allt med kommunernas
säkerhetsansvariga. Men även de sociala myn-
digheterna deltar ibland, liksom representan-
ter från skolan, fastighetsavdelning och så
vidare.

Samarbetsformen kallas EST, effektiv
samverkat för trygghet. Det hela går till så att
samordnaren på kommunen samlar in infor-
mation från alla delar av kommunens verk-
samhet för att få en lägesbild, som man sedan
diskuterar med kommunpolisen.

Hålla koll på vad som är på väg att
hända
– Det går ut på att vi ska ha koll på vad som rör

sig ute i samhället, vad som är på gång, vad
som händer och vad som är på väg att att
hända. Syftet är ju att kunna förebygga, så det
blir mindre problem.
Samarbetsformen är, trots det logiska i den,
rätt ny. Den har införts successivt de sista åren.
Sist ut i vårt lokalpolisområde är Laxå kom-
mun.
– Det är ett långsiktigt arbete som har gett re-
sultat men kommer ge mer på lång sikt. Det vi
gör nu kanske ger mest utdelning om några år.

Problem hos handlarna
Julia har även en hel del kontakt med exem-
pelvis handlarna i våra centralorter.

– Det fungerar ju så att vi inte kan vara på
plats över allt, hela tiden. Det är en omöjlighet.
Ingen begår brott när polisen står bredvid.
Men minuterna efter att vi lämnat platsen kan
det ske. Vi behöver veta, få in information,
hålla koll. Genom kontakt med handlarna i
Kumla och Hallsberg kan jag exempelvis få
reda på att de har rätt stora problem med miss-
brukare som rör sig i och utanför butikerna
och snattar.

Bakomliggande orsaker
Med samverkan försöker man ta reda på vad
som händer, men också bakomliggande or-
saker.

– Hur kommer det sig att missbrukare håller
till just på en plats? Har någon sett något som
kan tyda på att det pågår narkotikahandel?
Vad kommer det sig att ett specifikt hus eller

område blir extra utsatt för inbrott? Var håller
de motorburna ungdomarna till? Varför är de
där? Kan fastighetsägaren göra något för att
förbättra situationen? Kan man hjälpa ungdo-
marna så det inte bli skadegörelse, nedskräpn-
ing och ordningsstörningar. Kanske ordna
verksamhet, en lokal, som man gjort i Asker-
sund.

Tidigare menar Julia att många nog sett
brottsbekämpning som en enbart polisiär
fråga.

– I och med det här samarbetet förebygger
vi, jobbar tillsammans och får koll på läget på
ett helt annat sätt. Det är både roligt att arbeta
med och bra, man ser resultat. Trots att vi är
utbildade att ingripa vid brott tror jag alla
poliser tycker det är bättre om man inte be-
höver ingripa.

Måste vara redo
Men du har uniform, tjänstevapen och all an‐
nan utrustning på dig. Händer det att du rycker
ut också?

– Vi poliser ska alltid vara beredda att gripa
in. Om ett larm kommer och jag rör mig ute
kan jag vara den som är tillgänglig. Jag sitter
givetvis inte med tjänstevapnet och skottsäker
väst inne på kontoret. Men när jag är ute har
jag all utrustning. Det är också så att jag tjänst-
gör i radiobil ibland. Dels för att det behövs,
dels för att det är ett sätt för mig att komma ut
i verkligheten, möta både vanligt folk och se
vad mina kollegor jobbar med.

Däremot är det sällan Julia som besöker exem-
pelvis skolklasser och liknande. Det gör andra
poliser.

Sydnärke som andra platser
Men hur ser det egentligen ut? Är Sydnärke
otryggt?

– Jag skulle säga att Sydnärke är otryggt i
ungefär samma grad som andra liknande
platser. Problem kommer och går. En del saker
har blivit bättre andra sämre. För något år
sedan hade vi strul med ordningsstörningar
på tågen, det har blivit bättre. Vi hade också en
våg av skadegörelse mot skolor i framför allt
Kumla, som verkar ha avtagit lite.

Få gärningsmän
Hon menar att en rätt stor del av alla brott i

själva verket begås av en rätt liten grupp gärn-
ingsmän, oftast med missbruksproblem eller
psykiska problem.

Hon menar att en rätt stor del av alla brott i
själva verket begås av en rätt liten grupp gärn-
ingsmän, kanske så få som tio stycken.

– Ofta är det ju så. Vi kan exempelvis få en
väldig våg av inbrott i källarförråd, cykel-
stölder, garage etc. Det är ofta frågan om en
eller två gärningsmän, inte sällan boende i
närområdet. Om vi lyckats lagföra några så-
dana individer blir det ofta en drastiskt min-
skning av småbrott för stunden.

– Det är ofta de som ställer till problem även
hos handlarna. Det handlar ju ofta om brotts-
lighet med låga påföljder. Det gör att vi kanske
kan få bort dem någon månad ibland, men de
är snart ute igen.

Hon menar att det är dåligt med verktyg för
polisen när det gäller att komma åt dessa indi-
vider.

– Det handlar ju om att de skulle behöva än-
dra sina liv. Kanske hamna under vård för sitt
missbruk, men de måste ju vilja det själva. När
det gäller unga, under 18, finns betydligt
starkare lagstiftning, fler möjligheter för
samhället att ingripa, besluta om tvångsvård.

Ett sätt att lösa ordningsstörningar är ju att
helt enkelt köra bort folk?

– Det gör vi ibland Men det enda effekt det
får är ofta att problemen flyttar efter ett tag.
Kör vi exempelvis bort missbrukare från sta-
tionen i Hallsberg dyker de ofta upp i Kumla
istället. Vi kan ju inte vara över allt samtidigt.
Vi ska sträva efter att förebygga, lösa problem,
inte flytta dem någonstans.

Ändrad attityd till narkotika
Hur ser det ut med narkotika?

– Tillgången verkar tyvärr vara god.
Narkotikan är ju den motor som i princip
driver all kriminalitet. Inte minst mängdbrott

som stölder, inbrott, ringa misshandel och lik-
nande. Det finns även tung narkotika över allt
i södra Närke. Inte minst handeln över inter-
net är ett problem. Vår upplevelse är att synen
på narkotika har liberaliserats. Narkotika är
mindre tabu. Här tror jag hela samhället be-
höver hjälpas åt, inte minst föräldrar. Oavsett
hur man ser exempelvis på cannabis så är det
olagligt. När man använder narkotika, även
om det bara är cannabis, stödjer man ju organ-
iserad brottslighet i stor skala, som ägnar sig åt
allt från prostitution till mord.

Blir ibland en för mörk bild
Julia menar att det här med trygghet och
otrygghet är speciellt, svårt.

– Vi måste ta folks känsla av otrygghet på
stort allvar. Hela samhället måste bli bättre,
samverka, för att få bukt med brottslighet som
finns och som skapar otrygghet. Men vi måste
också bli bättre på att kommunicera framsteg
och visa att tryggheten ibland faktiskt förbät-
trats, att allt inte är dåliga saker som hände.

Hon fortsätter.
– Ibland bidrar ju rapportering i media och

sociala medier till otryggheten, vilket är
naturligt. Självklart ska man rapportera när al-
lvarliga saker händer. Samtidigt beskriver ju
som sagt det bara just vad som händer, inte det
som inte händer, blir bättre. Det kan ge en bild
av vi har större problem med otrygghet än vi
egentligen har. Det är ju lite som att fråga en
polis om hen stöter på mycket brott i arbetet,
tja, det är ju liksom det en polis arbetar med.

”Viktigt att anmäla”
Hon menar att det också är viktigt att saker
som händer, eller är på väg att hända, kommer
till polisens kännedom.

– Att man pratar med oss, kommunicerar,
berättar, tipsar är jätteviktigt. Annars får vi ju
aldrig reda på vad som pågår och kommer då

ofta som tvåa på bollen, när ett brott skett, när
något gått snett. Vi vill ju förebygga.

Viktigt att anmäla
Men många upplever att det är svårt att

komma fram till er via telefon, 114 14.
– Tyvärr är det så. Men man kan också kon-

takta oss via våra webb, det finns uppgifter om
hur man tipsar, hur man gör en anmälan, hur
man mailar oss och liknande. All sådan kom-
munikation tas om hand, besvaras och doku-
menteras, precis som ett samtal. Det du vill
berätta kommer fram. Din anmälan registr-
eras, även om den sker digitalt
Många anser nog att det känns lite

meningslöst att anmäla. Anmälningar om min‐
dre brott, som cykelstölder, källarinbrott,
skadegörelse och liknande läggs ju nästan alltid
ner. Varför ska man egentligen anmäla sådant?

– Jag förstår den känslan. Där har vi nog
också varit rätt dåliga på att kommunicera.
Det är jätteviktigt för oss att det görs anmäl-
ningar, så vi har koll på vad som händer. Men
sedan är det så att vi varken kan eller ska
utreda alla brott som anmäls. Om vi vet att ett
brott enskilt inte ger någon påföljd så ska vi
inte utreda det. Men ofta vet vi ju trots det vem
som ha begått brottet, eller vem som begått an-
dra brott av den typ du anmält. Kanske har
vederbörande begått tiotals inbrott, eller
cykelstölder. Just det brott du anmälde bidrar
kanske inte till att han får högre straff. Det har
egentligen ingen betydelse för påföljden om vi
utreder exempelvis 20 inbrott som en person
gjort. Då ska vi inte lägga resurser på det.
Däremot är det jätteviktigt att vi vet att brottet
hände, avslutar vår kommunpolis, Julia
Höglund.

Kommunpolis är en relativt ny företeelse.
Den kom till i den stora omorganisationen
2015. Hur man jobbar varierar dock lite över
landet.

TEXT

HENRIK ÖSTENSSON

Julia Höglund är kommunpolis i Kumla, Hallsberg,
Askersund och Laxå.

Så hur ligger det till? Är det oroligt i Kumla? Känner sig folk skraja att gå
ut kvällstid, känner man sig otrygg? En tur på stan en onsdagkväll ger
inte mycket till svar. Få vill prata om säkerhetsfrågor dennamörka kväll.
Men några lyckades vi stoppa. Först ut är Rolle, en kille som beskriver
sig som fyrtio plus och som jobbar inom restaurangbranschen.

En vanlig onsdags-
kväll i Kumla

– Kumla är väl precis som alla andra ställen i Sverige, det
finns en oro hos folk för det som händer, säger Rolle.

– Ansvaret ligger hos politikerna, menar han.
– Det finns lagar och förordningar som behöver ändras,

men det tar sån tid. I andra länder sätter man sig ned och
gör något konkret för att folk ska känna sig säkrare. Nu
snackar vi Sverige: varför är det så många skjutningar? Mitt
jobb är att ta hand om mina gäster, och politikernas jobb är
att se till så folk är trygga.

På hemmaplan i Kumla har han dock inte upplevt några
otäckheter.

– Peppar, peppar, säger restaurangkillen Rolle, jag har
klarat mig. Någon gång har jag blivit hotad men jag skrat-
tade bort det.

Som du bemöter andra blir du själv bemött, är hans devis.
– Det kan vara bra att ha lite attityd. Vi människor är som

djur, vi känner av stämningar. Därför ska man ha en positiv
utstrålning.

Mitt inne i stan kommer en man och en kvinna gående.
De är i trettioårsåldern.

– Visst finns det oroliga ställen i Kumla, säger mannen,
som även kan berätta att han själv varit i klammeri med
rättvisan.

– Jo jag har suttit inne, så jag känner väl till en del.
Han drar några platser och adresser där han vet att det är

struligt. Det som oroar honom är narkotikan - enligt man-
nen är det lätt att få tag i droger.

Både lättare grejor och tyngre knark. Heroinet verkar ha
ökat, och det är inte bra.

TEXT & FOTO

LARS-GÖRAN MÅNZON
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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

Tel. 073-619 69 27
E-mail: g_ssonfamily@hotmail.com

• Avloppsanläggningar
• Grunder
• Bygg- & grävtjänster
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VI TAR ANSVAR FÖR KUMLA

Trygghet och
socialt ansvar
• Fortsatt satsning på belysning
• Utökade ordningsvaktsinsatser
• Extra föreningbidrag
• Rättvisecafét
     Måndagar 16.00-18.00 i vår partilokal

KUMLA
Andreas Brorsson
och Annica Sjöqvist

Hela denna sida är en annons frånMAXI ICAStormarknadKumla

Hos Maxikökets utbud hittar du en rad olika
chark- och delikatessfat, smarriga smörgåstår-
tor och läckra skaldjursplatåer. Likväl går det
även att beställa olika slags smörgåsar, fruktfat
och plockbrickor.

– Bland det vi säljer mest av är vår lyxup-
pläggning med bland annat rostbiff, skinka,
grönsaker och frukt. Den tycker våra kunder
är både prisvärd och väldigt god, säger Isac,
försäljningschef för färskvaror på Ica Maxi i
Kumla.

Givetvis finns även alternativ för den som
äter vegetariskt eller har en allergi.

– Vi har till exempel en vegetarisk
smörgåstårta och en vegansk uppläggning. Vi
eftersträvar att hålla allt vi gör laktosfritt och
vi har även glutenfria mackor som alternativ.
Vi försöker anpassa oss efter allas allergener,så
gott vi kan, berättar Sanna, mångårig medar-
betare i Maxiköket.

Sommaren en högtid
När nu sommaren närmar sig med stormsteg,
så ökar även beställningarna på catering för
Ica Maxi i Kumla. Solen och värmen lockar till
lata dagar hemmavid - men att stå vid spisen
vill nog många skippa.

– Studenten, och sommaren överlag, är vår
bästa tid. Den överträffar till och med jul och
påsk. Dels säljer vi mycket av våra färdiga
chark- och delikatessfat till lite större arrange-
mang, men många stannar också till för att
köpa varor från vår deli, alltså klassisk pick-
nick-mat. Det blir ju mer utflykter under den
här årstiden, man vill ta till vara på solen och
äta ute, menar Sanna.

Svenska råvaror
Maxiköket arbetar med svenska och, i den
mån det går, lokala råvaror, med fokus på
kvalitet och hantverk.

– Kalkonen, till exempel, kommer från In-
gelsta och rostbiffen från Icas centrala svenska
grossist. Vi samarbetar så klart även med vårt
eget bageri som tillhandahåller färskt bröd. Vi
gör så mycket vi kan från grunden och låter
det ta tid, för att allt ska bli så bra som möjligt.
Vårt måtto är: gjort med kunskap, känsla och
en skopa kärlek, säger Isac.

För den spontana
Förutom att Maxiköket jobbar med catering
på beställning, så ser man även till att butiken
varje dag i veckan har ett urval av färdiga ma-
trätter, smörgåstårtor, mackor, tapas och an-
dra godsaker.

– Vår catering måste man beställa, men vi
ser även till att ha ett utbud i butiken för när
man känner sig lite spontan en fredag och vill
fixa något gott käk till helgen. Vi har bland an-
nat haft en färdig kasse med recept på ham-
burgare, med färs från Luggavi Gård, som blev
väldigt populär, berättar Isac.

Snart är sommaren här och med den följer både studentskivor
och andra festligheter. Om orken tryter och lusten att fixa mat
inte infinner sig finns det en enkel utväg: låt Maxiköket ta hand
om cateringen!

Läs mer på Ica Maxi Kumlas
hemsida eller ring:

019-587 910
www.ica.se/kumla

Louise och Sanna i Maxiköket fixar aptitretande uppläggningar till sommarens fester.
– Det roligaste med vårt jobb är att det är så varierande. Ena dagen gör vi
uppläggningar, andra dagar lagar vi mat eller brer mackor.

Smörgåstårta med räkor är en riktig storsäljare hos Ica Maxi i Kumla. Här ser vi den i
miniformat - perfekt för den lilla festen!

Askersund • 0583-100 45 • www.kallestradgard.se

Välkommen till oss på

Behöver du hjälp med
trädgården?
Vi kan erbjuda dig flera
olika tjänster. Kontakta
oss för mer information!



kom veckan före påsk. Det hade kunnat även-
tyra, ställa in hela operationen. Men den
smälte bort, så vi kunde genomföra arbetet
med växlarna.

Bullerskydd och staket
Redan 2014 stängslades hela spårområdet i
Hallsberg in.

– Det är en del i något som kallas ”säker
bangård” som innebär att göra rangerbangår-
dar säkrare för oss som arbetar där. Det finns
sju bangårdar i Sverige som har förhöjd säker-
hetsnivå, varav Hallsberg är en och där gäller
särskilda ordnings och skyddsregler. Kraven
på säkerhet inne på bangården ökar. De pas-
sagerartåg som passerar Hallsberg utan att
stanna går upp till 195 kilometer i timmen. Då
får det inte finnas några obehöriga inne på
spårområdet. Alla som är här inne måste ha
relevant utbildning.

Det har också gjort omfattande bullersky-
ddsarbeten. Bullerplank har satts upp längs
stora delar av bangården. Många villor har fått
speciella bullerskyddande glas och bullerskyd-

dade uteplatser.
– Ytterligare ett sådant sidoarbete vi gjort är

att vi bekämpat parkslide, en invasiv art som
kan innebära stora problem, inte minst i
trädgårdar och på spårområden. Marken här
på Parallellgatan som vi använt som upplag för
våra maskiner och vårt material tillhör Halls-
bergs kommun. När vi skrev ett avtal om att få
nyttja marken åtog vi oss att bekämpa den
parkslide som växte längs spåret här. Det var
en del i vårt åtagande.

Dags för nästa fas
Nu vidtar nästa del i utbyggnaden av dubbel-
spår från Hallsberg och söderut.

– Ja, nu fokuserar vi på nästa etapp. Halls-
berg- Stenkumla. Det är den den del av hela
utbyggnaden som kommer ge störst avtryck,
som folk kommer märka allra mest. Bland an-
nat ska vi ju byggas två tunnlar och en enorm
järnvägsbank ute vid Tälle, väster om Halls-
berg. Där ska tågen gå 15 meter upp i luften.
Det kommer också bli en helt ny bro över
riksväg 50, med fyra spår. Jag kommer arbeta
även med det delprojektet. Vi är inne i den
mycket omfattande planerings- och projekt-
fasen. Järnvägsplanen är klar och alla tillstånd
är i stort klara. Byggstarten, sker sent nästa år
eller början av 2024.

En annan del av projektet pågår för fullt i
omgivningarna kring Mariedamm, där man
också håller på och bygger en tunnel. Planen
är att hela dubbelspåret, ner till Degerön i
Östergötland, ska vara färdigt 2030. Mellan
Degerön, Motala och Mjölby är det redan
dubbelspår. Det är det också norr om Halls-
berg, igenom Kumla och norrut via Örebro.
Där byggdes det dubbelspår redan på 1950-
talet.

Dan Bäckström är projektledare för projektet att
bygga dubbelspår förbi Hallsbergs rangerbangård..
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Vi hjälper till att hålla
cancer borta från barn Följ & gilla oss

på FacebookVårt företag är barnsupporter 2021

30 år i branschen
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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 Projektet på bangården i Hallsberg är en del i

det större, mångåriga byggprojektet som går
ut på att bygga ut det så kallade godsstråket
genom Bergslagen till dubbelspår från Halls-
berg och omkring fem mil söderut, till en plats
som heter Degerön.

– Det sista vi gjort här skedde under
påskhelgen. Då hade vi en tidslucka på drygt
100 timmar där tågen var omdirigerade från
Västra stambanan och godsstråket. Då pas-
sade vi på att lägga fyra stora växlar på på
plats, säger Dan Bäckström, projektledare.

Växlarna är av en modern typ som gör att
man kan växla tåg igenom dem i 100 kilome-
ter i timmen.

– Rakt fram igenom växeln kan tågen gå i
full fart, 195 kilometer i timmen. Men även
när tågen ska svänga av går det undan, 100 km
i timmen. Fördelen är då att vi snabbt få un-
dan godståg som exempelvis kommer öster-
ifrån på Västra stambanan och ska vidare
söder ut på godsstråket. Det har varit lite av en
flaskhals tidigare.

Konkret innebär det stora projektet att det
nu går två dubbelspår igenom Hallsberg. Väs-
tra stambanan, med massor med passager-
artåg, och Godsstråket genom Bergslagen,
med massor av godståg.

– Det är en avsevärd kapacitetsökning.
Trafiken är påsläppt och tågen rullar nu på de

nya spåren och de nu i påskhelgen nybyggda
växlarna.

Det är Västra stambanans spår som går längs
söderut, närmast Parallellgatan. Godsstråket
går innanför. I praktiken har det inneburit att
Västra stambanan flyttats flera meter Söderut
för att ge plats för de nya spåren.

– Söder om Hallsberg korsar sedan
godsstråket stambanan via en bro.

Massor med planering
Att bygga ett dubbelspår igenom en gigantisk
järnvägsknut som Hallsberg är en avsevärd ut-
maning som kräver massor med planering och
lång tid. Den stora utmaningen är ju att
hantera de de cirka 200 tåg per dygn som
passerar Hallsberg utan att trafiken försenas i
någon högre grad.

– Lite förenklat kan man säga att det hela
började med att vi fick leda om delar av
trafiken till norra sidan bangården tillfälligt.
Sedan har vi bland annat flyttat västra stor-
gatan i Hallsberg en bit för att få plats med de
nya spåren. Under tiden har tågen rullat på,
med ett undantag, Kristi himmelsfärdshelgen
2019. Då stängde vi av all trafik igenom Halls-
berg i fem dygn.

– Ta bara det jobb vi gjorde nu i påskas. Då
hade vi alltså 100 timmar där tågen körde med
reducerad fart på andra spår för att bygga
växlarna. Den tidsluckan ansökte vi om för två
år sedan. Så det är lång planeringshorisont. Vi
blev en aning oroade när det stora snöovädret

Just nu håller Trafikverket på att städa upp och återställa den
byggarbetsplats på Parallellgatan i västra delen av Hallsberg man använt
under arbetet. Därmed är det stora arbetet med bygga ett extra
dubbelspår genomHallsberg helt klart. Tågen rullar nu äntligen på det
nya dubbelspåret med full kapacitet. Ett projekt som egentligen pågått
ända sedan sedan 2016. Slutbesiktning sker i juni.
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Sommar
Sommarcafé

Vecka 26-30
Mån-ons

kl.14.00-16.30
Kumla försam.hem

Fika & utställning:
”Kläder genom 

tiderna”  
- Kerstin Medin

”Lyssna inåt” 
- Margareta 
 Fredriksson

Sommar på 
terrassen
vid Paradiset  

(gula huset vid Kumla k:a)

Onsdagkvällar 
Kl.18.00-20.30

Vecka 27-30

Grillkväll med 
hamburgare eller 
korv. Fika finns
också att köpa. 
Det blir musik-
underhållning

kl.19.00.

Våffelcafé
i Hällabrottets kyrka

Torsdagar  
30/6-18/8 
(v.26-33)

 kl.17:00-20:00

Nygräddade våfflor 
med sylt,

grädde eller glass. 
Njut av nybryggt 

kaffe, te
eller svalkande

saft.

Musik i  
sommarkväll

4 juni - 27 augusti

Under hela som-
maren bjuder vi in 

till sköna
musikkvällar i våra 

älskade kyrkor.
Program på Kumla 
pastorats hemsida.

www.svenskakyrkan.se/kumla

i Kumla pastorat
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Ett tåg rusar förbi Västerut genom en av de nya växlarna. Västra stambanan har i praktiken flyttat, det är de spåren som ligger närmast i bild.

Äntligen är det stora
spårprojektet i Hallsberg färdigt

Martina Nordin är inne på sin femte säsong
som arrendator av badet och ser mycket fram
emot öppnandet.

– Vi hoppas på fint väder i sommar! utropar
hon.

Förra sommaren var det många restriktioner
och begränsningar att förhålla sig till men det
löste de med bland annat dubbla köer till
glasskiosken och de var även tvungna att hålla
anläggningens bastur stängda.

De stora grönområdena var en positiv till-
gång. De gjorde att människor kunde sprida ut
sig fortsätter Martina.

Var skidlärare
Martina arbetade tidigare som skidlärare i
Norge och sökte sysselsättning sommartid i
Örebrotrakten. Hon hittade Sannabadet och

arbetade där som platschef på somrarna sedan
2013 och när tidigare arrendator valde att sluta
så uppmuntrade de Martina att ta över och så
blev det.

– Det har inte varit en lugn stund sedan jag
tog över, skrattar hon.

Thomas Nordin, Martinas pappa har också
blivit involverad i driften av badet och tagit
tjänstledigt för att kunna arbeta heltid med sin
dotter på plats. Även han trivs väldigt bra på
Sannabadet.

– Många glada gäster och mycket positiv re-
spons som man lever länge på, berättar
Thomas.

I anslutning till badet finns campingen där
några så kallade säsongare redan tagit plats
och när Sannabadet öppnar för säsongen så
öppnar även campingen på riktigt.

Förutom en högre vattentemperatur och den
stora vattenrutschbanan så finns även server-
ing med både hamburgare, korv, Kling-glass
och mjukglass att njuta av.

Nytt för i år är alltså att taket på den byggnad
som bland annat inhyser omklädning, kiosk
och bastu har fått solceller på taket. Sol-
cellerna ska hjälpa till att värma vattnet till
badvänliga 28 grader på ett klimatsmart sätt.

I slutet av maj öppnar Sannabadet
i Fjugesta för säsongen. Nytt för i
år är det nya värmesystemet som
ska se till att vattentemperaturen
kommer att ligga på 28 grader.

Solen ska värma
Sannabadet i sommar

Martina Nordin vid 50-metersbassängen

Thomas Nordin visar upp den nylagda solpanelen på Sannabadets tak
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JOSEFINE MILTON

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

Rasta Brändåsen  E20, väg 50 Kumla   
Tel: 0582 – 23049

   Fira Mors dag hos oss 29/5.   Välkommen!
Se vår menyer och bakverk

 på: www.rasta.se/brandasen

kycklingfilé  
Mors dag erbjudande 

    med stekt potatis och Tzatziki  
    inkl. dryck, kaffe och marängsviss 

Barnköttbullar 59:-
inkl. dryck & dessert

135kr



En välkomnande doft av kaffe möter upp in-
nanför dörren. Från kafé-rummet hörs
småprat blandat med glada skratt. Den vänliga
atmosfären känns ända ut i hallen.

Men tankarna snurrar i huvudet. Kaffe, prat
och skratt – är det här verkligen ett riktigt
bönehus? Säte för en av länets äldsta försam-
lingar, till på köpet, med sina 150 verksamma
år.

– Jamen så klart umgås vi! Människor måste
få känna tillit, få vara människor med varan-
dra. Byrsta är en fri församling. Det här är in-
gen religion, det är en relation, förklarar
pastor Berg.

Just den här kvällen, när Sydnärkenytt hälsar
på, är det ganska lugnt i huset. Förutom Rein-
hold Berg är hans fru Marita Berg på plats,
Åke Karlsson som är ledamot i styrelsen samt
Viljo Grönfors och Rainer Lindström från fin-
ska gruppen i församlingen.

Har renoverat i huset
– Under pandemin har vi renoverat och byggt
om litegrand här i huset. Vi har fått en större
servering, det blev ljusare och luftigare. Det
känns bra, säger Marita Berg och visar runt.

Pandemin blev en sjuksäng för församlingen
precis som för många andra organisationer i
samhället. Men verksamheten somnade abso-
lut inte in för gott. Alla sådana rykten är falska,
betonar medlemmarna.

– Vi har inte lagt ned friförsamlingen. Ett
programblad är tryckt, och varje torsdag och
söndag finns vi här i missionshuset. Det är lätt
att komma ihåg.

Träffar varje vecka
Torsdag klockan 18 är det bön. På söndagar är
det gudstjänst på finska klockan 15, och
motsvarande på svenska klockan 18. Med sång
och olika talare.

Bestämt är också att de ska ha midsommarfi-
rande i Byrsta. På gång är även en slags trivse-
laftnar för alla som gillar att pyssla, med
rubriken Skaparglädje i Byrsta.
Vad händer under ett bönemöte?
– Jag brukar läsa ur Guds ord, oftast något

från nya testamentet, och förklarar budskapet
undan för undan. Sen samtalar vi om det,
berättar Reinhold Berg.

– Efter det dricker vi kaffe, och samtalet fort-
sätter. Vi brukar ta upp dagshändelser och ak-
tuella ämnen. I vår har det handlat mycket om
kriget i Ukraina.
Måste du tro på Gud för att komma till Byrsta

missionshus?
–Nej, alla som vill får komma hit. Jesus

förskjuter ingen människa, försäkrar Åke
Karlsson.

Står för kärlek och värme
Reinhold Berg är 60 + och har varit pastor i
många, många år. Till Byrsta kom han år 2017.

– Jag har aldrig upplevt så mycket värme
som i denna lilla församling. Vi prackar oss
inte på någon. Här är människor som är måna
om varandra.

Det kan Viljo Grönfors och Rainer Lind-
ström skriva under på. Tillsammans med sin
finska grupp blev de en del av Byrsta friför-
samling för två år sedan.

– Tidigare ingick vi i Pingstkyrkan i Örebro.
Det var okej, men det var så stort och mycket
där. Vi upplevde att det blev trångbott, berät-
tar Viljo Grönfors.

Lämnade Örebro för Byrsta
Sen föll det sig så att Viljos bror drog med
honom till Kumla på möte i Byrstakyrkan en

dag. Det blev en omtumlande upplevelse för
Viljo.

– Jag har nog aldrig känt mig så välkommen
någonstans. Vi möttes av så mycket kärlek och
värme.

Viljo återvände några gånger till, och den
positiva känslan blev bara starkare. Han och
brodern bestämde sig för att prata med Rein-
hold Berg om ett större samarbete.

– Det ledde till att två veckor senare tog vi
med oss hela finska gruppen hit, vi är ett 20-tal
medlemmar. Och här är vi nu, säger Viljo och
ser glad ut.
Valde ni bort Örebro för en håla utanför

Kumla?
– Haha, det beror på hur man ser det. Du

kan vara bland tusen personer och ändå känna
dig ensam. Eller vara bland få och känna stor
gemenskap. När vi kom hit kände alla i vår
grupp att det här blir bra.

– Eller som min bror sa – om Gud vill så
märker vi det i atmosfären. Precis så var det.

Legendariska tältmöten
De aktiva i Byrsta friförsamling är mellan 19
och 93 år. De bedriver ingen särskild ung-
domsverksamhet, barn och unga är en del i
gemenskapen när de är med.

Även om församlingen är liten så är den syn-
nerligen bekant. Byrsta missionshus ligger
mellan Hallsberg och Kumla, precis intill
gamla Örebrovägen och brandstationen. Fråga
vem som helst i trakten och svaret blir garan-
terat:

– Ja, det är ju där de brukar ha tältmöten.
Vilket är helt rätt. Tältmötena i Byrsta är leg-

endariska. Tidigare samlade de hundratals
besökare varje sommar, i åratal. Men någon-
stans längs vägen upphörde traditionen, och
tältet försvann.

Nu kan dock Reinhold Berg avslöja att de har
fått ett tält igen. Dessvärre är det en smula
omodernt, och taket måste impregneras för att
svara upp mot brandskyddsreglerna.

– Vi funderar på att tillverka ett nytt tak.
Men det blir väldigt kostsamt. Vi jobbar på
frågan. Får vi inte ordning på tältet det här året
så kommer vi ha sommarmöten inomhus. För
som sagt – det är samvaron som är viktigast.
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Trotjänaren Byrsta friförsamling är 150 år, har överlevt pandemin och varje vecka ordnas möten och träffar. Så varmt välkomna, hälsar medlemmarna Viljo Grönfors, Marita Berg, Åke Karlsson, Rainer Lindström och
pastor Reinhold Berg.

De stora tältmötena i all ära, men det är gemenskapen i Byrsta
friförsamling som är ”grejen”. Samvaro står till buds för alla och envar,
varje torsdag och söndag året om
– Det finns inbyggt i denna församling att vi människor ska ta hand om
varandra, säger pastor Reinhold Berg.

I Byrstamissionshus står
pärleporten öppen

Du måste inte tro på gud för att komma till Byrsta friförsamling, där ”prackar man inte på någon något”.
Relationer måste byggas upp, så även med Jesus, menar pastor Reinhold Berg.
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BARBRO ISAKSSON
Ove Hjalmarssons åkeri i
Fjugesta AB har förvärvat
Digson Entrepenad i

Mullhyttan

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

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

avlopp.

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

Bälsås 3140, 716 91 Fjugesta

 

 
Torsdag 23/6 kl 19.30 - Knista kyrka 
”Visor i Midsommartid” - Sångare från Sångverkstan medverkar. 

Onsdag 29/6 kl 19.30 - Kvistbro kyrka 
Kammarmusik med sommarkänsla—Örebro blåsarkvintett 

Onsdag 6/7 kl 19.30 - Hidinge Gamla kyrka  
”En kväll för kärleken” - Melodier på temat med dragspel, piano & sång 

Lördag 16/7 kl 18.00 - Mullhyttans kyrka  
Jonatan Lindner & Per-Emil Holmquist—sång, gitarr & piano 

Onsdag 20/7 kl 19.30 - Knista kyrka 
Önskepsalmer med Gunnar Staaf 

Onsdag 27/7 kl 19.30 - Kvistbro kyrka 
Saxofonkvartetten JÓR 

Onsdag  3/8 kl 19.30 - Mullhyttans kyrka 
Maine Coon—med avstamp i norsk och svensk folkmusik 

Onsdag 10/8 kl 19.30 - Hidinge Nya kyrka 
”Sjung din hela längtan ut” - Kent Lundberg tolkar sina favorittenorer 
 

Varmt välkomna! 

Annonsmall Sydnärkenytt  121,5x183,5mm  

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

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

Sommar i Hallsbergs församling

LÄS MER PÅ: 
WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/HALLSBERG

SOMMARTRÄFFAR KL. 14      SOMMARMUSIK KL. 18.30
 1/6  Konsert med körer och   
 anställda i Adventskyrkan

 15/6 Konsert med Magnus  
 Berglöf i Sockenkyrkan.  
 Sedan mingel i Sockenstugan.

FIKA, UNDERHÅLLNING OCH GEMENSKAP 
I TRÄDGÅRDEN PÅ KYRKOGATAN 3

29/6  Håkan Isaksson

6/7  Frälsningsarmén

13/7   Linda Nordin Johansson

GLAD 
SOMMAR!



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

Hela denna sida är en annons från ABF Örebro län

Kvinnorna som samlas i ett av Hantverk-
shusets rum skapar kreativt tillsammans i tex-
til och cirkelledare är Malin Blomqvist,
konstnär med ateljé i Askersund.
– Vi inspireras och tar lärdom av varandra.

Alla kan vi någonting som någon annan inte
kan. Häromdagen ville en tjej brodera slagord
och det gjorde att flera av oss hängde på, säger
Malin och fortsätter:
– Kreativitet är viktigt. Forskning visar att

samhället behöver kreativa tankar, konst och
kultur för att utvecklas. Ju mer kultur en bygd
har desto högre innovationshöjd har bygden.
Kreativitet leder helt enkelt till en vana att
tänka nya tankar.

Den uppfattningen delas av Cecilia Lönn El-
gstrand, chef på Örebro Läns Bildningsför-
bund som är en paraplyorganisation för länets
11 studieförbund.
– Studiecirklar bidrar till kulturlivet, folkhäl-

san, demokratin och cirklarna kan också bryta
ofrivillig ensamhet. Dessutom är folkbildnin-
gen aktiv i det som svepande brukar kallas för
integrationsarbete, säger hon och fortsätter:
– Ändå har de kommunala bidragen som

delvis finansierar studieförbunden sjunkit
markant över tid. Det slår undan fötterna för
att studieförbund ska kunna finnas i alla kom-
muner.
Cecilia menar att risken finns att studieför-

bund försvinner i lokalsamhället och att män-
niskor då tappar kulturliv och aktiviteter kring
sina fritidsintressen.
– Dessutom blir demokratin sämre om det

inte finns lokalt stöd i att utbilda för förtroen-
deuppdrag.

Studieförbunden får bidrag från staten, re-
gionen och kommunerna. Under en 30-årspe-
riod har kommunernas andel sjunkit från
cirka 30 procent till 13 procent. Per Eriksson
igen:
– Också här i Askersund sjunker stödet från

kommunen och fortsätter det att minska
måste vi se över alla kostnader och fråga oss:
Ska vi ha någon lokal här eller ska Askersun-
dare tvingas åka till Hallsberg för att gå en
studiecirkel? Eller till Örebro? Vi vill självklart
vara kvar men det blir resultatet när man
måste vrida på varje krona, säger han och fort-
sätter:
– Trenden är tydlig – kommunbidragen

minskar hela tiden. Kommer de helt att
försvinna? Och i så fall hur ska vi hantera det?

Malin, Per och Cecilia är överens om folk-
bildningens viktiga roll i samhället och anser
därför att bidragen från kommunerna inte får
fortsätta sjunka eller villkoras.
– Ingen studiecirkel ska hos kommunerna

behöva ansöka om att få starta. Studiecirklar
bildas ur människors engagemang och en
politisk majoritet i en kommun ska inte kunna
bestämma vad människor får engagera sig i,
säger Cecilia, vilket Per ochMalin helt instäm-
mer i och Malin tillägger:
– Det ska inte vara svårt att starta eller ta sig

till en studiecirkel. Med andra ord, ska det inte
vara svårt att mötas och dela kunskap och
gemenskap tillsammans i Askersund.

Möjligheterna att driva
lokala studiecirklar försämras
På Hantverkshuset i Askersund träffas regelbundet ett antal
kvinnor i studiecirkeln ”Vårt kreativa vardagsrum”. De
broderar, spinner, syr och stickar och lär sig av varandra. – I
folkbildning söker du kunskap tillsammans med andra. I ett
ämne du vill utveckla i ditt liv, säger Per Eriksson ordförande i
ABF i Örebro län.

Kreativitet är
viktigt.
Forskning
visar att
samhället
behöver
kreativa
tankar, konst
och kultur för
att utvecklas.

”
Cecilia Lönn Elgstrand. Foto: Emma Lado

Malin Blomquist är cirkelledare och tillsammans skapar kvinnorna som deltar i studiecirkeln kreativt i textil.

Per Eriksson.

010-203 17 00
Abf.se

290 :-

Fönsterbyte. Som det borde vara.

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

Kondensskyddat 
glas som standard.

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

ALTANDÖRR 
PÅ KÖPET!

Räntefri
delbetalning

*

Många fönstertillverkare hävdar att man måste leva med kondens på 
utsidan av nya fönster. Att det är en naturlig följd av att fönstret har ett lågt 
u-värde. Men det är inte hela sanningen. Det handlar mest om att glaset 
inte är anpassat för de nya förutsättningarna. I våra fönster finns en 
värmereflektor – Antifog – ingjuten i glasmassan. Antifog gör att det 
yttersta glaset håller samma temperatur som uteluften och då uppstår 
inte kondens. Kondensskyddat glas är standard i alla våra fönster. 
Dessutom är våra fönster inbrottsklassade enligt EU-standarden RC2N. 
Vill du veta mer om våra fönster och hur ett fönsterbyte går till? 
Välkommen in på morups.se eller kontakta din lokala projektledare.
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Tegelgatan 1
694 32 Hallsberg
0582-61 10 62

Tegelgatan 1
694 32 Hallsberg
0582-61 10 62

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

ÖPPET:
MÅNDAG-FREDAG 7-16

Störst på Makita

& Festool!

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

Djupadalsbadet 
- hela familjens bad
Nu har vi öppnat utomhusbadet! Välkommen  
att njuta i våra härliga pooler, hoppa från vårt 
10 meter höga hopptorn, åk i våra två häftiga  
vattenrutschbanor, njut av vår servering och  
säg ”Hej” till Kumlahumlan. Hoppas vi ses!

019-58 87 00
djupadalsbadet@kumla.se
www.djupadalsbadet.se

Hinderbanan  
ligger i heeela 

sommaren!

Våra öppettider  
hittar du på:

djupadalsbadet.se

Sörbyvägen 4 019-57
81 57

www.kumladack.se

Vi servar och reparerar husbilar upp
till fyra ton och trädgårdsmaskiner

Norra Storgatan Pålsboda
Tel: 0582-40 400

Motorcafé alla
torsdagar i juni

kl. 16-19

Flera kommuner i Örebro län står inför  
utmaningar med sitt dricksvatten, både  

när det gäller vattenkvalitet och tillgång  
till vatten. 

Därför har Kumla, Lekeberg, Hallsberg 
och Örebro kommun gått samman i 
den gemensamma satsningen Vättern-
vatten. En satsning som innebär att 
dricksvattnet säkras genom att Vättern 
blir kommunernas nya vattentäkt. 

Vill du veta mer? Besök vvatten.se 

Tryggat dricksvatten för 
framtida generationer

PLATTLÄGGNING • DRÄNERING • MURBYGGEN
HÄCKKLIPPNING • MYCKET MER

VI HJÄLPER DIGMED ALLT I DIN TRÄDGÅRD

070-308 00 01• www.zaxinsentreprenad.se • daniel@zaxinsentreprenad.se

Tänk vad en 
offensiv skogsbruksplan 
kan göra!

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

är att en offensiv skogsbruksplan kan innebära en stor skillnad för 

skogens utveckling och din framtida avkastning. Den kan dessu-

tom göra livet som skogsägare betydligt enklare.

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

eller kontakta din lokala virkesköpare.

Eric Pettersson

Lekeberg, Laxå, Degerfors

eric.pettersson@moelven.se

010-122 65 70

Anders Von Mecklenburg

Kumla, Hallsberg, Askersund, Örebro söder Hjälmaren

anders-von.mecklenburg@moelven.se

010-122 65 71

Mer timmer i skogen

moelven.se/skog



Ulrika Jernström och Håkan Nilsson driver affären i Åmmeberg sedan tio år tillbaka. – Det går runt tack vare köptrogna ortsbor och att omsättningen stiger
under sommarmånaderna, menar de.

Först lite torr fakta: Åmmeberg är en tätort i
Askersunds kommun, belägen i nordöstra de-
len av Hammars socken mellan Kärrafjärden i
Vättern och sjön Åmmelången. Trakten blev
tidigt känd för sina rikedomar i marken. Sedan
flera århundranden tillbaka har här brutits
järnmalm, koppar, silver, kobolt, bly och zink.
Orten var en förr en viktig handelsplats tack
vare sin hamn vid Kärrafjärden i Vättern.

Kunde blivit stad
Så lite mer osäker ”fakta”: Det sägs att Åmme-
berg, eller Åmmeqvarn, som platsen förr
benämndes, kunde fått en betydligt större be-
tydelse än idag. Kanske kunde Åmmeberg
varit centralorten istället för Askersund en mil
bort, kanske kunde det blivit Åmmebergs
kommun istället för dagens Askersunds kom-
mun.

Men ibland spelar slumpen eller ödet stor
roll. För det sägs att drottning Kristina hade
planer på att göra just Åmmeberg till stad. När
hon av den anledningen var på väg att besöka
orten bar det sig inte bättre än att hennes vagn
råkade välta längs den inte så välskötta vägen.
Kristina skadades inte men hennes irritation
blev så omfattande att välviljan flyttades över
till Askersund, som istället fick stadsprivilegier
år 1643. Därmed förbjöds all handelsverk-
samhet från hamnen i Åmmeberg. Så kan det
gå med dåliga vägar.

Vattentornet, Lokstallet och
Casinoparken
Åter till nutid. Vardagslivet i Åmmeberg kan
beskrivas utifrån flera platser. Vi börjar i or-
tens centrum, där vägen svänger nittio grader
för att fortsätta mot Zinkgruvan eller Asker-
sund, beroende på färdriktning. Åmmebergs
hjärta. Här ligger affären. Härifrån syns
Folkets hus på sin höga klippa. Härifrån syns
Vattentornet på en klippa i kanalen, Lokstallet,
Hotellet och Casinoparken med kägelbanan,
byggnader som alla präglas av tiden då bel-
giska gruvföretaget Vieille Montagne omvand-
lade orten under 1800-talet.

Åmmebergskändisar
Lite längre bort syns herrgården där för-
fattaren Jan Mårtenson har sin sommarbostad
sedan många år tillbaka. ”Här i trädgården har
jag tagit livet av några personer”, har Mårten-
son tidigare skojat om för Sydnärkenytts ut-
sände. Författaren har också berättat att han
trivs utmärkt i Åmmeberg.

En annan kändis med stark koppling till or-
ten är Mikael Mogren, numera biskopen i
Västerås stift. Mikael växte upp och gick i Åm-
mebergs skola. Kanske bestämde han sig redan
då det framtida vägvalet.
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Vardagsliv

Maj månad. Solen skiner.
Fritidshus öppnas upp. Båtar
poleras och lyfts ner i Vätterns
blå vatten. Golfbollar slås.
Någon är på modern skattjakt i
en gammal bruksmiljö.
Välkomna till ett nytt avsnitt i
serien Vardagsliv – den här
gången handlar det om
Åmmeberg.

ÅMMEBERG

TEXT & FOTO

WEINE AHLSTRAND

Vad gör man
egentligen i
Åmmeberg?

I slänten nedanför Folkets väntar
Kent ”Bulta” Larsson i en de utplac-
erade parkmöblerna. Han har själv
varit delaktig i att möblerna finns
där. Kent är kanske ingen rikskändis
men utan tvekan en lokalkändis.
Han har en roll i det mesta som hän-
der i Åmmeberg. För närvarande är
han ordförande i Folkets hus-
föreningen och i föreningen Vatten-
tornet.

– Det här är en fin tid på året. Åm-
meberg blomstrar. Sommarboende,
båtfolk, golfspelare med flera gör att
befolkningen dubblas under som-

maren. Det är bra för samhället,
säger Kent Larsson.

– Snart ska hotellet öppna igen och
det är gynnar Folkets hus, golfk-
lubben och andra verksamheter att
det finns boendemöjligheter nära.

Gångare, bilister och andra fordon
passerar förbi medan vi pratar. Alla
vinkar och Kent Larsson vinkar till-
baka. Kent känner alla och alla kän-
ner Kent.

Vi känner och vi hjälper varandra.
Man måste hjälpas åt på en så här
liten ort. Folkets hus, Vattentornet,
bygdeföreningen, idrottsföreningen,

båtklubben, golfklubben. Vi
försöker alla samarbeta så långt det
bara går.

Och aktiviteterna duggar tätt i
sommar.

– Den 14 juni är det är det Nostal-
giträff i Casinoparken, berättar Kent
Larsson.

– Den 18 juni rullar stora Vättern-
rundan igenom Åmmeberg. Då blir
det folkfest här i Folkets hus-backen.

Och den 3 juli hålls årets Antik-
marknad i Åmmeberg. Den 13 juli
är det fisketävling i hamnen. Kent
har kontroll.

Befolkningen dubblas på sommaren

Golfbanan i Åmmeberg ligger vackert vid
norra Vätterns strand. Vid rangen slår Gunnar
Leidborg ut boll efter boll.
– Jag golfar hellre än bra, säger han med ett
leende.
Men visst kan han svinga en golfklubba, om än
inte lika bra som han hanterade ishockeymål-
vaktsklubban en gång i tiden. Gunnar Leid-
borg gjorde 282 matcher i AIK-tröjan och
vann SM-guld med laget 1982 och 1984. Han
har även ett antal seniorlandskamper och en
lång tränarkarriär på meritlistan.
– Jag kom hit en gång för över 20 år sedan när
Håkan Åhlund (annan hockeyprofil) skulle
köpa hus här. Innan visste jag inget om Åm-
meberg. – Jag visste knappt var Örebro låg på
den tiden.
Sedan blev det mer och mer Åmmeberg. Idag
kan man nog kalla mig för ”Åmmebergare”.
– Golf är som sagt en trevlig sport och hela an-
läggningen här är fin. Det här livet passar min
nuvarande livscykel, menar Gunnar Leidborg.
Askersunds Golfklubb har enligt hemsidan
965 medlemmar. Verksamheten och ak-
tiviteterna på och runt golfanläggningen
utvecklas ständigt. Här finns paddelbanor,
boulebana, golfcamping och restaurang med
mera. Och förstås en populär och naturskön
18-hålsbana där flera hål vaktas av Vätterns

Full fart vid golfanläggningen

– Åmmeberg har ett rikt föreningsliv där alla
samarbetar, säger Kent Larsson.

Affären i Åmmeberg är en viktig
knutpunkt. Den drivs sedan tio år till-
baka av paret Ulrika Jernström och
Håkan Nilsson.
– Ja, det är tioårsjubileum i år. Vi hade
inga kopplingar till Åmmeberg när vi
tog över affären. Men vi trivs i om-
rådet har köpt hus här. Så vi lär bli
kvar, säger Ulrika.
– Affären var nedsliten när vi tog över
den. Vi har arbetat upp verksamheten
efter hand. Ortsborna är köptrogna.
De köper först det som går hos oss
och resten i Askersund, tillägger
Håkan.
– Så handlar föreningarna allt de kan
genom oss. Det är teamwork som har
en avgörande betydelse för att det går
runt ekonomiskt för oss. Så räddas vi
förstås också av att omsättningen för-
dubblas under sommarmånaderna.

Affären en knutpunkt

– Åmmeberg har ett rikt föreningsliv där alla
samarbetar, säger Kent Larsson.

Hockeyprofilen Gunnar Leidborg har med
tiden blivit en riktig ”Åmmebergare”. Nu är det
golf som gäller.

Åmmebergs hamn sjuder av liv så här års. Stefan Nordström är en av många båtägare som trivs i hamnen och ute på
Vättern.

Jerry Andersson är ordförande i
Åmmebergs Båtklubb. – Här
finns 180 båtplatser, berättar
han.

Maj månad innebär att Åmmebergs hamn
sjuder av liv. Örebroaren Stefan Nordström har
haft Åmmeberg som hemmahamn i tio år.
Vättern är underbar och Åmmeberg en bra
hamn. Här finns mycket kompisskap mellan
båtägarna.
– Sommartid är jag och hustrun här nästan varje
vecka. Ibland är våra vuxna barn med.
Hans stora vackra båt, en Dufour 350 ska snart
lyftas i och innan dess finns mycket att göra.
– Ja, det är mycket att göra på en båt, både
utvändigt och invändigt. Det är ett intresse, ett
nöje, säger Stefan Nordström.
Jerry Andersson är ordförande i Åmmebergs
Båtklubb.
– Vi är över 300 medlemmar och har 180 båt-
platser. Cirka hälften av medlemmarna är kom-
muninvånare, resten kommer från andra håll.
Här finns även sex ställplatser för husbilar,
berättar han.
– Själv har jag alltid haft båt, nästan i hela livet.
Närheten till vattnet, både Vättern och Åm-
melången gör Åmmeberg till en bra boendeort.
Här finns också en intressant brukshistoria.

Full fart på båtlivet

Jan Knudsen och Marianne
Strömberg kom till Åmmeberg för
att gå på skattjakt. På köpet
upptäckte de en unik bruksmiljö.

Åter till Åmmebergs centrum. Här har paret
Marianne Strömberg och Jan Knudsen park-
erat bilen. Det rödteglade vattentornet ute i
kanalen fotograferas.
– Det är en väldigt speciell miljö här. Fast
egentligen är vi här för att håller på med geo-
caching. Vi har haft det här intresset i tio år
och tycker att det är ett utmärkt sätt att
komma ut och uppleva olika platser och
miljöer.
Geocaching är en GPS-stödd variant av skat-
tjakt utomhus. Utövarna söker skatter vars
koordinater är utlagda på internet. Dessa
gömmor placeras av andra deltagare.
– Tack vare den här hobbyn kom vi till Åm-
meberg. Nu ska vi leta upp ”skatten” och
sedan läsa på lite om ortens historia och vad
mer som finns att titta på. Åmmeberg verkar
vara en intressant plats.

Modern skattjakt i
gammal bruksmiljö
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Du hittar många fler 
erbjudanden på xlbygg.se

Kampanjerbjudandena gäller 23/5 - 19/6 2022. 
Med reservation för eventuella tryckfel. Lokala avvikelser 
kan förekomma gällande  sortiment och leverantör. 
Mer information om oss hittar du på xlbygg.se

Kumla-Björka 206, Kumla. Öppet: vard 6.30 –17, tor 6.30 – 18.30, lör 10 –13  
Tel: 019-57 09 05 • www.xlbygg.se/bjorka 

1 190:-

HiKOKI HS DS18DJL 18 V  
Enkel utformad och välbalan serad maskin 
med kraftig motor och högt moment. 
Levereras med 2 st 1,5 Ah Li-Ionbatterier 
och snabbladdare. Rek. ca pris 1 990:-

SPARA 800:-

BORRSKRUVDRAGARE

KAP-& GERSÅG
BOSCH GCM 80 SJ UTDRAGBAR
1400 W med kapbredd upp till 
270 mm och kaphöjd upp till 70 mm. 
Mjukstart och dubbel dammut-
sugningskanal för bättre damm- 
utmatning. Rek. ca pris 4 295:-

SPARA 1 400:-

2 895:-
EJENDALS TEGERA 9125
Ergonomisk syntethandske 
i Microthan+® med förstärkta 
skyddsfunktioner. 
Rek. ca pris 221:-

ARBETSHANDSKE

ESSVE HDS
Monteringsverktyg för dolt montage 
i trallvirke. 3-6 mm. Skänklarna som 
kläms fast över trallbrädan vid 
montaget ger en distans mellan 
varje trallbräda. Rek. ca pris 1 049:-

MONTERINGSVERKTYG

749:-
SPARA 300:-

169:-
Visst är det härligt när utesäsongen börjar på riktigt. Att ha altandörren öppen 
och låta inne och ute växa ihop. Att ta med sig frukosten ut. Att låta ungarna få 
en bra lekplats. Att ha en plats för grill med sena kvällar tillsammans med vänner 
från när och fjärran. Vad du än har på gång i sommar, så är du alltid välkommen 
in och prata med oss. Vi lovar att göra allt för att hjälpa dig med tips och råd. 
Och självklart massor av bra erbjudanden. Tillsammans fixar vi allt!

TILLSAMMANS
FIXAR VI DIN NYA UTEPLATS!

XLENT Kärnfurutrall 
har liten påverkan på  

miljön då den inte 
är behandlad eller 

impregnerad.

XLENT 
har en virkeskvalitet 

som är likvärdig listvirke 
och massiva furugolv.

”Nästan för fin 
att gå på”

PROFFISGA PRYLAR SOM GÖR JOBBET ENKLARE!

0585 31661   www. jf-fritid.se

20 år/20%
Sveriges mest 

sålda pool !
Sveriges bästa erbjudanden 

på Poolpaket 
och tillbehör

Se hemsidan för ev. rabatter och erbjudanden

Besök oss gärna i
Fjugesta
Öppettider och karta på vår 
hemsida
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WWW.AOPTIK.SE

DIN OPTIKER Svensk kedja

Skattar i Sverige

VI FIRAR!VI FIRAR!
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*Kostnad tillkommer för övrig märkesbåge, högbrytande glas och behandling. *1 Pris gäller med kupong(finns i butik).

ET T AV EUROPAS BÄSTAET T AV EUROPAS BÄSTA  
PROGRESSIVA GLASPROGRESSIVA GLAS 

P r i s b e l ö n t  S i l m o  d ' O r  - I n t u i t i vP r i s b e l ö n t  S i l m o  d ' O r  - I n t u i t i v

BRABRA

frfr3500:-3500:-** frfr4500:-4500:-** frfr5500:-5500:-**11

BÄTTREBÄTTRE BÄSTBÄST

ETT ENKLARE 
GLAS

SENASTE
TEKNIKEN

ETT AV EUROPAS BÄSTA
PROGRESSIVA GLAS

6500:-6500:-

IntuitivTM 

1000 KR1000 KR
RABATT PÅ ETT AV RABATT PÅ ETT AV 

EUROPAS BÄSTA EUROPAS BÄSTA 

PROGRESSIVA GLASPROGRESSIVA GLAS

PROGRESSIVA PROGRESSIVA 

GLASÖGONGLASÖGON

50 %50 %
GÄLLER ALLAGÄLLER ALLA

NYHETER*NYHETER*

HALVA PRISETHALVA PRISET

MÄRKESBÅGARMÄRKESBÅGAR

Vi f irar med mängder Vi f irar med mängder 
av erbjudanden!av erbjudanden!

AOP TIK FIRAR AOP TIK FIRAR 
 NYA BUTIKER NYA BUTIKER

TACK ALLA KUNDERTACK ALLA KUNDER

Kostnadsfri delbetalning  0:- ränta  0:- aviavgift  0:- uppläggningsavgift.

50 50 %%
ALLA MÄRKESBÅGAR*ALLA MÄRKESBÅGAR*

Värdecheck

10001000  KRKR
RABATT PÅ EUROPASRABATT PÅ EUROPAS

BÄSTA PROGRESSIVA GLASBÄSTA PROGRESSIVA GLAS

VärdecheckGRATIS 
ÖGONUNDERSÖKNING*

HELT UTAN KÖPKRAV

Utförd av Socialstyrelsen leg. optiker

Vår affärsidé = hög kvalité till lågt pris  

Ring för tidsbokning

E 
L 
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R

710:- 
RABATT*
PÅ GLAS/BÅGE

Gäller progressiva

Gäller enkelslipade

Gäller dubbelslipade

*Gratis ögonundersökning gäller glasögon, ej linser, recept och intyg. 710kr rabatt gäller  vid köp 
av kompletta glasögon. Erbjudanden går ej kombinera med varandra.

Svensk kedja

Skattar i Sverige

*Gäller vid köp av kompletta glasögon.

Med flera!

KUMLA
Hagendalsvägen 12,
692 30 Kumla
019-56 06 66

ASKERSUND
Storgatan 19,
696 30 Askersund
0583-100 58

ÖREBRO
Kungsgatan 1,
702 11, Örebro
019-31 16 00
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Den 14maj 1980 var en solig vårdag bland andra i Pålsboda. Men ungefär klockan 18.30 inträffade en katastrof som kunnat kostat
hundratals personer livet. Men alla klarade sig i princip oskadade. Det var ett södergående tåg som rusade in i några växlar i på tok för
hög fart. Vagnar och lok kastades huller om buller med en oerhörd förstörelse som följd.

Dagen då änglarna vakade över Pålsboda
TEXT

HENRIK ÖSTENSSON

Man skulle nog kunna säga att en ängel höll
sin hand över det gamla stationssamhället den
här torsdagen. Alla som tog sig dit för att se
eländet chockades över förödelsen. Om-
skakade tågpassagerare knallade sakta med
sina väskor österut, mot det som då kallades
stationsplan, där bussar hämtade upp. I utkan-
ten av en villaträdgård, rakt över Norra ban-
gatan, låg ett 76 ton tungt lok. Under det låg en
platt Folkabubbla, som turligt nog var tom när
loket kom flygande.

Det hela slutade endast med lite omplåstring
och filtar till chockade tågpassagerare. Ryktet
gör gällande att en man som cyklade för att
hjälpa till vid olyckan ska ha trillat och brutit
ett ben. Det ska då varit den allvarligaste
skadan.

Trafiken omlagd till ett spår
Bakgrunden till olyckan hade inträffat tidi-
gare. Ett annat tåg hade av någon orsak rivit
ner kontaktledningen, den ledning som förser
tåget med ström, mellan Pålsboda och Halls-
berg. Det hade gjort att alla tåg fick dirigeras
över till samma spår för att passera den
nedrivna ledningen. I Pålsboda innebar det
kraftigt reducerad fart då tågen som skulle
söderut blev det nödvändigt att passera en
växel. Det var där det blev fel. På den här tiden
fanns inga automatiska, elektroniska system

för säkerhet, det som kallas för ATC, auto-
matic train control. Föraren av olyckståget
missade helt enkelt att sänka farten. Han
brakade in i Pålsboda i de normala 140 kilo-
meter i timmen. Katastrofen var ett faktum.
Enligt uppgift ska farten ha varit nedsatt till 30
kilometer i timmen.

Många var ute
Vädret var som sagt bra, det var vår. Många
var ute och blev därför vittnen till olyckan.
Men ingen skadades.

Under den vägbro som korsar järnvägen gick
Susanna Ungdahl med sin kompis, Maria
Alm.

– Vi mötte ju tåget. Sekunden efteråt såg vi
hur ledningarna över spåret började gunga,
skaka. Vi vände oss då om och fick se hela oly-
ckan, när tåget spårade ur.

Malin Orrebrink, 10 år när olyckan in-
träffade, lekte vid banvallen på södra sidan av
järnvägen.

– Jag såg hur ledningarna började skaka,
gunga och hörde ljud. Jag blev rädd och sprang
därifrån. Det kanske var tur.

”Pappa rusade dit för att hjälpa till”
Ing-Marie Fors satt i köket och kollade på när
hennes mamma, Anita, bakade.

– Vi undrade vad som hände när led-
ningarna på järnvägen började svaja. Min
pappa Ove rusade dit för att hjälpa till. Han
berättade ofta om hur han skulle hjälpa två yn-

gre kvinnor bort från tåget. Någon ropade ”låt
dem inte gå på spåret” Men enligt pappa ville
kvinnorna göra det. Han hade besvär med att
få bor dem fårn spåret. Kanske var de chock-
ade, kanske befarade man ström från kontak-
ledningen.

Brand-David ryckte ut
När olyckan inträffade var brandkåren en
verksamhet inom Hallsbergs kommun. Vice

branchefen i kommun hette David Karlsson, i
folkmun helt enkelt kallad Brand-David. Han
bodde i Pålsboda. För dagen var David dessu-
tom jourhavande chef.

– Pappa satt på altanen hemma på Väster-
gatan 22 när han hörde en våldsam smäll från
järnvägen. Han kastade sig då i jourbilen, en
röd Volvo 245 med blåljus. och körde ner till
olycksplatsen och var också först på plats.
Brandbilarna från den lilla deltidsbranstatio-

nen i Pålsboda dök upp strax efteråt, berättar
Sören Densjö, David Karlssons son.

Många har vittnat om den mycket höga
smällen. Kanske var det just när det tunga
loket massakerade folkvagnen.

Omfattande röjning
– Pappa har i efterhand berättat om de mycket
omfattande räddningsinsatser han sedan tvin-
gades dra igång.

Det var naturligtvis en oerhörd lättnad när
man efterhand kunde upptäcka att inga döda
och mycket få skadade fanns i det fullständigt
ramponerade tåget. Arbetet kunde inriktas på
att röja upp och öppna järnvägen igen. Ett om-
fattande arbete där man fick använda två stora
lyftkranar.

En period efter olyckan var båda spåren
blockerade, men redan bara några dagar
efteråt efter ska enligt vad Sydnärkenytt erfar

tågen gått på det ena spåret. Men då låg de
skadade vagnarna kvar, vilket nog chockade
många resenärer som for förbi.

En som nog också funderade lite på vad som
skulle kunnat hända var Margareta Karlsson,
boende på Norra Bangatan i Pålsboda. Det var
hon som bara en liten stund innan olyckan
parkerat sin lilla VW-bubbla på gatan vid
familjens villa. Många Pålsbodabor kände igen
Margareta, som jobbade på ortens dåvarande

Icabutik, Centrumhallen.
Flera allvarliga tågolyckor inträffade under

den här perioden. Några med betydligt all-
varligare utgång än den i Pålsboda. Det
berodde på flera saker. Men en effekt av olyck-
orna blev dels mer systematiserat underhåll av
tågen, dels nya säkerhetssystem, som ATC och
Fjärrblockering.

Bilderna är tagna av Gunnar Hjalmarsson mångårig lokalredaktör i Pålsboda för Nerikes Allehanda. Vid Hjalmarssons död skänktes allt hans bildmaterial med upphovsrätt till Sköllersta hembygdsförening, som i sin tur
lånat ut bilderna till Sydnärkenytt. Margareta Karlsson vid det som en gång var hennes bil.

Konduktören på olyckståget, Esbjörn Fareby. poserar vid det urspårade tåget. Han behövde nog inte
klippa fler biljetter den dagen.

När man ser hur vagnarna såg ut är det svårt att förstå att olyckan gick så bra som den.gjorde.

Olycksområdet kom snabbt att vimla av nyfikna. Man såg kanske annorlunda på det här med säkerhet på olycksplatser på den tiden.

Olycksområdet sett från Hallsbergshållet.”Brand-David” Karlsson vid sin jourbil var först på plats från brandkåren. Fotot kommer från Sören
Densjö, Davids son.



Resan mot Long Beach i Los Angeles inleddes
med flyg från Stockholm till Helsingfors och
därifrån körde Finnair raka vägen till Staterna.
Bakom trippen låg Marcus pappa Tomas och
företagaren Peter Holm.

De driver tillsammans A1 Experiences som
ägnar sig åt idrottsresor. Under pandemin har
det inte gått att komma iväg nånstans, men nu
var det äntligen dags och merparten av de
drygt 30 resenärerna var kumlingar.

Mer tillgängligt än i F1
Två av de som var med var Doris Larsson från
Kumla och hennes son Tomas Wirth.

- Vi reste på fredag och kom hem måndag
kväll, så det var en kort och väldigt intensiv
resa. Men otroligt kul, det var en toppenresa,
säger Tomas Wirth
Hur gick loppet för Marcus?
- Han gjorde ett jäkla bra race. Efter kvalet

startade han som åtta, men körde upp sig till
tredje plats. Då touchade han muren och slog
sönder bilen. Banan var en stadsbana, så det
var väldigt små marginaler, fastslår Tomas.

Resenärerna träffade Marcus Ericsson flera
gånger under helgen. Indycar är betydligt mer
öppnare på det sättet än Formel 1, där Marcus
tidigare körde, där är det svårare att komma
nära förarna.

- Så är det verkligen, förarna är mer tillgäng-
liga kring Indycar. Och Marcus är en väldigt
öppen, trevlig och tillmötesgående person.
Han tar sig verkligen tid med alla, det kan man
inte säga om alla förare.

Låter inte likamycket längre
Tomas Wirth har bra koll på Indycar och F-1.
Detta var långtifrån hans första lopp LIVE så
att säga. Den plats som man ser bäst på av alla
är dock framför TV:n. Men självklart har det
sina plus att vara på plats.

- Atmosfären, stämningen och ljuden från
banan går inte att uppleva genom TV.

- Men det låter inte lika högt som det gjorde
förr. Om man kollar exempelvis F-1 på 90-

talet var ljudet extremt högt. Det har blivit
mildare nu och du behöver inte öronkåpor för
att sitta på läktaren och kolla Indycar.

Så mycket fritid förutom att vara vid banan
och följa kvalet och racet hann man inte med.
Att fylla på med mat och en promenad under
måndagen innan hemresan var allt, enligt
Tomas. Men det var ju trots allt möjligheten
att kolla Indycar och komma så nära som
möjligt som lockade och den valutapengen in-
friades med råge.

INFO: Totalt tävlar 35 förare i Indycar. Föru-
tom Marcus Ericsson finns även Felix Rosen-
qvist med från Sverige. Marcus Ericsson ligger
när detta skrivs på 12:e plats i tabellen. Ifjol
slutade han sexa efter att bland annat vunnit
två deltävlingar.
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Fler än 250.000 har behandlats med
-metoden

med mycket goda resultat.

Vi masserar djupt liggande muskler och ligament i översta nackleden där 

skallen vilar mot atlaskotan, samt ner utefter ryggraden.

INGA KNÄCK, VRID ELLER RYCK !

Huvudvärk - Migrän - Yrsel – Tinnitus - Whiplash -

Nackvärk - Ryggvärk

Vi utför en noggrann 

undersökning 

helt 

kostnadsfritt.

Läs mer om våra behandlingar på 

atlaskotan.net
Sök lediga tider på 

optio.bokadirekt.se

Vi finns på Mastgatan 2c i KUMLA

Upplev bättre hälsa 

med oss på 

Atlaskotan / Optio

www.atlaskotan.net    www.optio.nu    optio.bokadirekt.se    070-666 29 23  info@optio.nu

En gul vägg av kumlingar på läktaren i Long Beach, Kalifornien. Självklart med namnet Ericsson på
ryggen. Foto: Privat

TEXT

ANDERS BJÖRK

Från Kumla till USA reste ett större gäng kumlingar nyligen för att
stötta kumlasonen Marcus Ericsson vid ett lopp i Indycar. - Marcus
är väldigt trevlig och det var en toppenresa, säger Tomas Wirth, en
av resenärerna.

Kumlingar reste för
att heja på Marcus

Marcus Ericsson var positiv inför loppet, men en
krasch när han låg bra till gjorde att han fick bryta.
"Det där sved", skrev Marcus efter loppet på
Twitter. Foto: Privat

TEXT & FOTO

WEINE AHLSTRAND

Pandemin begränsade under en tid. Men un-
der våren fylldes åter hallens tio banor av
tävlingsbowlare, träningsbowlare, spontan-
bowlare, unga discobowlare med flera.

Askersundsligan är tävlingsvarianten som
lockar flest deltagare och som också skapar
mest tryck i lokalen. I den här amatörserien
deltar företagslag, kompisgäng och alla
möjliga andra konstellationer. Lagnamnen är
skapade med fantasi: ”Gubbröran”, ”Dikesgrä-
varna”, ”Stjernsundsbowlarna”, ”Manskören 1
och 2” är några exempel.

Gun Karlsson och Regina Gustafsson är två
av Askersundsligans många bowlare. Laget
heter ”Frasses”:

– Så klart vill man vill vinna matcherna, men
samtidigt grattar man motståndaren om han
eller hon får in en fin träff, säger båda.

– Bowling är socialt. Och nyttigt. Det ger lite
motion och balansträning, tillägger Gun.

27 lag deltar i Askersundsligan
Sammanlagt deltar 27 lag i Askersundsligan,
uppdelat på tre divisioner. I varje lag ingår 2-5
spelare.

– Sammanlagt blir det många bowlare, säger
Emma Westman som driver restaurang Verket
med bowlinghall tillsammans med Emma
Lindh.

– Själv älskar jag bowling och den gemen-
skap som det ger. Det är tävling och nöje på
samma gång. Och det är en riktig familjesport.

Halvtidspaus
Nu har Askersundsligan tagit halvtidspaus. I
höst fortsätter serierna och framåt november
ska segrarna koras.

– Då blir det också det vi kallar finalspel med
en massa kringarrangemang. Det lockar alltid
mycket folk, berättar Emma Westman.

Askersundsbowlare deltar också i Läns-
bowlingen, Örebro läns pensionärsserier i
bowling. Den gångna säsongen deltog tre lag,
i Superelit, division 2 och division 5. Laget i di-
vision 2 klättrade en serie inför nästa säsong.

– Intresset är stort, så möjligen anmäler vi
ytterligare ett lag till Länsbowlingen inför
hösten, säger John Södergren som ansvarar för
den delen av Askersundsbowlingen.

Svårslagna på hemmaplan
BK Källar´n, är klubben som bildades i sam-
band med att bowlingen kom till stan. Här
spelar de som bäst vet hur ett klot ska skruvas
iväg för att fälla de tio käglorna. På hemma-
plan har laget visat sig svårslaget.

– Vi har närmare 40 medlemmar och cirka
15 är licensierade spelare. Fram tills nu har vi
deltagit i seriespel för fyrmannalag. Till hösten
har vi anmält ett åttamannalag, berättar ord-
förande Sören Arnoldsson.

– Vi blir gärna fler medlemmar. Och så vill
jag redan nu puffa för klubbmästerskapet som
i år avgörs i höst. Mästerskapet är öppet för
alla och är indelat i två klasser.

Örjan – Mr. 300
Örjan Lönnqvist började spela bowling när
sporten drog igång i Askersund. Idag är han en
av ganska få som nått den magiska gränsen
300 i en och samma serie. Den perfekta serien
kräver tolv strikar i rad.

– Bowling passar för alla åldrar. Det är en so-
cial sport. Det går att spela enbart för att det är
roligt, och för att kittla den där tävlingsnerven
som många av oss har i sig. Det går att tävla
mot andra eller mot sig själv, menar Mr. 300.

Det har gått åtta år sedan Askersund fick sin första bowlinghall.
Direkt skapades ett stort bowlingintresse, som håller i sig.
Fortfarande rullar unga och lite äldre, herrar och damer, kloten i
det forna industriområdet Askersundsverken.

Bowlingintresset
håller i sig i
Askersund

Gun Karlsson och Regina Gustafsson spelar i Askersundsligan.

Mr. 300, Örjan Lönnqvist.
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Hyr maskiner både lätt,
enkelt och billigt

Mer info hittar du på: villamaskinisten.se/palsboda

palsboda@villamaskinisten.se
0707-52 71 68

För hemmafixareoch proffs! MARKVIBRATOR

SLÅTTERBALK

JORDFRÄS

HÄCKSAX

VERTIKALSKÄRARE

LÖVBLÅS

AB Karl Hedin Bygghandel i Laxå

Handlar där proffsen handlar!
Vi har ett komplett byggsortimentmed

noggrant utvalda varor

ÖPPET:
Vardagar 7-17
Helger 9-12

Revirvägen 2, Laxå

Tel. 0584-10 855
www.p74bilverkstad.se

3 års garanti

Tel: 073-925 56 02

BILSERVICE
ALLA MÄRKEN

DIAGNOS
AC-REPARATION

DÄCKHOTELL 349:-
ÅTGÄRDA DINA 2:OR

Västra Bangatan 3, Kumla
För mer information, ring

Mats Bengtsson tel. 010-175 19 41

Låt oss göra jobbet!

• SNICKERI

• STÄDNING

•MÅLNING

• FLYTTSTÄDNING

• TRÄDGÅRD

• SNÖSKOTTNINGM.M

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 augusti
Målare augusti
Plåtslagare augusti
Yrkes-SFI Bygg/målare augusti
Bagare/Konditor augusti
Kock augusti
YrkesSFI Restaurang/bagare augusti
Barnskötare augusti
Butikssäljare augusti
Yrkesförare/maskinförare augusti
Lokalvård oktober
Undersköterska november

Följande utbildningar startar hösten 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

Äntligen en ny Operasäsong från Metropolitan!

Se vårt aktuella bioutbud på hemsidan!

Våren 2022

Hösten 2022

4 JUNI HAMLET

22 OKT MEDEA

5 NOV LA TRAVIATA

10 DEC THE HOURS

Hamlet
Brett Dean

Allan Clayton

Prenumerera på l 

Lunchmeny
www.yalunch.com

Telefongatan 26 Kumla 073-157 19 97 - (Intill Ericsson mobiles nya reception) Fri parkering!

Anderssons Bilcenter i Kumla AB

Tel 019-58 96 00
www.anderssonbilcenter.se

5 1 95: -
Begravning 

från 12 900 kr
(vid bokning online)

Direktkremering 
från 8 500 kr

I begravning ingår
Kista

Bisättningstransport
Ceremonivärd
Bokning och 

administration
Kistläggning

Ett värdigt farväl till en rimlig kostnad

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

Kyrkliga och borgerliga begravningar med kista eller urna.



Tommy har renoverat och reparerat fordon i
alla tider, både i sitt yrke som diesel-
lokreparatör och på fritiden hemma i garaget
på Folkungagatan.

– Numera blir det väl inte så mycket biljobb.
Men jag räknar med att gå i pension nästa år
och då får man ju lite mer tid, säger han.

Han har fem USA-Fordar, och när vi besöker
honom tas två av bilarna ut i vårluften. En
grön Ford Cabriolet 1938 och en Ford V8
Cabriolet, 1932, med sidventils V8.

32:an är favoriten i samlingen.
– Det som gör den så speciell är dess eleganta

utseende. För oss som förstår behövs ingen
mer förklaring, för dom andra finns ingen
förklaring …

Folk behövde en snabbare bil
Biltillverkaren Henry Fords framgångar bör-
jade med T-Forden, automobilen som satte
världen på hjul. Mellan 1908 och 1927 byggdes
15 miljoner T-Fordar. Den ersattes av A-For-
den, 1928 - 31.

Nu hade konkurrenten Chevrolet börjat
bygga bilar med 6-cylindriga motorer, och då
ville Henry Ford bygga något värre. Det blev
32:an, en V-8:a försedd bil som i likhet med T-
Forden ”folk skulle ha råd med”. Den kallades
modell B och var första generationen Fordbi-
lar med V8-motorer.

65 hästkrafter
Med sina 65 hästkrafter var bilen snabb. Den
mullrande V8:an lockade en bred kundkrets,
även de som i sitt yrke behövde en snabb bil.

– Som bankrånare och hembrännare, säger

Tommy. Bilen kom ju under förbudstiden, och
då fanns ett visst behov att kunna köra ifrån
polisen.

25 år har gått sedan Tommy började bygget.
Färdiga bilar fanns förvisso att köpa vid den
tiden, men få i originalskick - till ett vettigt
pris.

Används sommartid
Tommy och hustrun Eleonore använder bilen
under sommarsäsongen, och på de 20 åren
som den varit i trafik har det blivit runt 5 000
mil.

– Vi har åkt nedcabbat genom Sverige, det
har blivit massor av bilträffar bland annat i
Stockholm.

Närhelst Hallberg bromsar in med 32:an för
att tanka soppa på macken brukar folk komma
fram och fråga om bilen.

”En del frågar om
bensinförbrukning”
– En del frågar hur mycket bensin den drar,
men då tycker jag att diskussionen redan är
avslutad. Det handlar inte om bensinför-
brukning utan om nöjet att köra. Men andra
frågar om bilen är original och var den
härstammar från, det är en helt annan sak.

Och en originalbil är det - med gamla eller
nygamla delar.

– Den nyaste delen är växellådan, som är
från 1949. Den har overdrive, vilket jag tycker
är trevligt. Så jag fick göra avkall på att även
växellådan skulle vara från 1932 …

Tommy Hallberg har ord om sig att vara en
noggrann bilbyggare. Blir en detalj inte bra
från början gör han om den.

– Jag jobbar på tills jag är nöjd med resul-
tatet.

Utanför garaget står en A-Ford under en pre-
senning och väntar på att renoveras.

– Ju äldre man blir, desto mer tid får man,
och man har mer kunskap. Det är väl orken
som tryter på gamla gubbar, men jag har inte
riktigt nått dit, säger Tommy Hallberg.

Lagt ner stort arbete
Mer (och kuriosa detaljer) om Tommys bil-
bygge:

Tommy har själv sprutlackerat bilen.
Karossen är i blå färg, och skärmarna svarta.
Precis som originalets. När bilarna byggdes på
1930-talet doppades skärmarna i färgbad i
stora bassänger, men karossen sprutlacker-
ades.

Randningen på sidorna är av egen härd.
Tommy lade ned ett stort arbete med att ta
reda på hur breda de gula linjerna skulle vara
- och hur de var placerade men blev inte klok
på det.

– På Fordfabriken var det ju löpande band,
och det stod en arbetare på var sin sida om
bilen och gjorde randningen manuellt. Därför
kan det skilja emellan olika bilar hur randnin-
gen gjorts, säger Tommy.

I USA har Ford-entusiaster tagit fram en do-
marbok om hur randningen ska vara utfor-
mad. Detta efter att ha hittat originalritningar
på 32:an, gjorda av Henry Ford. Tommy har
randat sin Ford efter domarboken.
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Byggde golv
Inredningen har Tommy sytt själv. Hans
mamma Maj-Lis Hallberg arbetade hemifrån
för en skofabrik, och när hon slutade fick hon
behålla nåtlingsmaskinen som Tommy senare
kunde använda. Skinnet i bilen kommer från
begagnade skinnsoffor på Blocket. ”Ryggstö-
den brukar inte slitas så mycket”.

Ett besvärligt kapitel i bygget var bilens golv.
Tommy byggde ett nytt (!) golv genom att ta de
exakta måtten från en färdig 32:a och överföra
detta till plåt.

Hitta begagnade delar har inte varit bekym-
mersfritt. Som strålkastarna. Tommy fick tag i
pottor (en del av strålkastare), därefter en sarg.

För att få tag i rätt lyktglas fick han köpa minst
tio glas för att hitta rätt.

Delar från USA
Bilens front köptes i Nyköping. Bakskärm,
bensintank och kylare kommer från Norge,
motorhuven från Västerås. Till det ska läggas
massor av delar, köpta från USA.

Chassiet och ramen har suttit på en sven-
sksåld 32:a. ”Men chassiet var oerhört dyrt i
inköp”.

Bilen rullar på tillbehörsfälgar av märket
Kelsey-Hayes, som breddats.

Skärmarna är i svart och karossen blå. Självklart har bilen svärmorslucka.Hallbergs är en motorintresserad familj. Dottern Annelie åker också amerikanskt, liksom sonen Robin.

TEXT & FOTO

LARS-GÖRAN MÅNZON

Ford V8 1932 är en högt älskad bil blandmotorentusiaster och
Tommy Hallberg i Kumla tillhör den skaran. Sin egen trettiotvåa
Cabriolet har han byggt upp från grunden. Och dåmenar vi
verkligen från grunden.

www.mellansvenska.nu

Utmärkt läge i Kumla
med stora gårdsytor!

NorraMosvägen 9

Lediga lokaler!

• Förråd

• Lager

• Kontor

• Parkering

Lokreparatörens fantastiska Ford
En förarmiljö som heter duga. Tommy och hans hustru Eleonore har kört tusentals mil under alla år bilen
varit i trafik. Han berättar om en härlig känsla att åka med cabben nedfälld.
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IngMarie Rice Edsbrant visar
frälsarkransen som är ett slags
vägledning under vandringen.

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!
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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

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

Vi utför
takrenoveringar,

fönsterbyten, om- och
tillbyggnader m.m

Hör av er för en
kostnadsfri offert!

Telenr: 070-8469292

Området runt Sixtorp är fullsmockat med
natur och kultur. Vandringsleder, badplats,
hyttlämningar, utsiktsplatser och inte minst
den fantastiska Limstensgruvan som är på väg
att bli naturreservat. För det andra finns här en
friluftsgård med ett stort antal sovplatser, stu-
gor att hyra, kanoter och padelboards samt
café och grill. Och så gamla Sixtorps skola som
är nästan som ett museum.

Ett arv att förvalta
– Här har vi ett arv att förvalta och bevarar allt
vi kan i den intressanta skolmiljön, säger Ann-
Sofie och visar gamla planscher som är som
konstverk, linjaler, orgeln, kaminen och
griffeltavlorna där vi noterar ett intressant
fenomen: de har precis samma storlek som da-
gens ”paddor”!

Ann-Sofi från Linköping och Magnus från
Stockholm möttes på en friskvårdskurs i Öre-
bro för drygt 25 år sedan. Han, som var utbil-
dad naprapat och allmänt friluftsintresserad,
var läraren och hon var elev. En förskollärare
och danslärare som ville något mer. De
matchade perfekt i alla avseenden skulle det
visa sig och 1999 startade de tillsammans mas-
sage- och friluftsskola som lockade folk från
hela landet.

Köpte stuga i gsammelhyttan
– Det var logementboende och utomhuslek-
tioner med tentamina i form av tipspromenad,
säger Magnus och berättar att det dock var
svårt att hitta bra ställen att hyra i örebrotrak-
ten för verksamheten.

– Då fick vi tips om ett passande område i en
kommun som vi knappt hade hört talas om
och sedan dess har vi varit fast.

Paret Eliasson köpte en liten sommarstuga i
Gammelhyttan nära Sixtorp och flyttade in
med två av sina numera fyra barn. Senare byg-
gde de ett nytt hus vars läge kan ta andan även
ur den mest luttrade naturälskaren.

Del av bergslagsleden
Under åren har de sedan i olika sammanhang
fortsatt väva samman sina respektive yrkesliv
med natur- och kulturarbetet och blivit am-
bassadörer för området som de nu äntligen
har ett längre arrendekontrakt på.

Det har varit många turer med Sixtorpsgår-
den som är en del av Bergslagsleden.

– Den har varit i regional och kommunal ägo

i omgångar och vi har mest oroat oss för att
den skulle säljas privat. Nu har vi ett sjuårigt
kontrakt med kommunen vilket känns tryggt,
säger Ann-Sofi och berättar att de också hyr
gården Stenbäcken, en mil bort på leden, på
kortare tid.

– Sixtorps skola har vi köpt av Västernärkes
Naturskyddsförening, där vi också är verk-
samma

Skolan och gården är så att säga grannar och
knyts ihop genom glasskiosk och stugor. Det
är också i skolan som Café Ugglan är beläget
och dessutom bygger man som bäst en
uteplats på baksidan. Här finns också ett
härligt utekök där man grillar hamburgare un-
der olika temakvällar

Arrenderar av kommunen
Magnus och Ann-Sofie hade precis skrivit på
kontraktet med kommunen när pandemin
gjorde sitt intåg. Det betydde att en viktig del
av verksamheten, lägerskolorna, försvann.

Men paret har inte lidit brist på sysselsät-
tning, det har fixats med mycket annat runt
ägorna. Och nu har det dessbättre börjat bli
som tidigare igen. Om inte bättre.

Hoppas på bokningar
– I och med att vi har höjt servicen radikalt,

samtidigt som vi lyfter fram både naturen och
den gamla kulturmiljön, så hoppas vi så klart
på många gäster. Här finns så mycket att visa
och göra, säger de och beskriver några av ak-
tiviteterna utöver företagsbokningarna, skolk-
lassbesöken och kollot som
Naturskyddsföreningen anordnar i Sten-
bäcken i sommar.

Motorcafé med musik och grill, kafferep
med sju sorters kakor, pannkaksservering och
så den stora Sixtorpsdagen.

Många arrangemang
Denna inträffar den 28 maj och består av två
avdelningar. Mellan 11 och 14 är det famil-
jeaktiviteter med marknad, yogapass, cam-
poeira-uppvisning och möjlighet för barnen
att gå med Magnus på spännande ”Mowgli-
vandring”. Mellan 17 och sent är det musikun-
derhållning av många olika genrer och möj-
lighet till mat och prat. En avslappnad
tillställning helt enkelt med den fina miljön
som extra bonus.

– Vi hoppas att de som kommer hit ska
känna precis som vi gjort i alla år. Att naturen
ger kraft och inspiration, avslutar Magnus och
Ann-Sofi.

Ta två friluftsentusiaster med stor drivkraft. Lägg till ett naturskönt område fullt av kulturskatter. Knyt ihop allt
detta med både andlig och lekamlig spis och ni får ett besöksmål beläget i södra Kilsbergen, fem kilometer från
Mullhyttan. Följ med till Ann-Sofi och Magnus Eliasson i Sixtorp.

De brinner för natur
och kultur i Sixtorp

Ann-Sofi och Magnus Eliasson i Sixtorp möttes på
en friskvårdskurs i Örebro. I dag förvaltar de
kulturarvet i Sixtorp.
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Ann-Sofi Eliasson visar en av de vackra skolplanscherna i Sixtorps gamla skola.

Ordenshuset byggdes 1911 som föreningshus
för IOGT-NTO och har använts av Mullhytte-
bor genom åren med många aktiviteter som
bio, teater, danskurser och för nykterhet-
srörelsens verksamhet. Nu är byggnaden pri-
vatägd men hyrs fortfarande ut till privata
tillställningar och nyttjas även som ungdoms-
gård varje vecka. Lokalen är inredd för att
kunna anpassas både till ungdomarnas behov
med aktiviteter som bordtennis och biljard
och möjligheten att göra om det till en fest-
lokal med dukade bord. Lokalen hyrs endast
ut till fester som sker under ordnade former.

Samarbetar med grannen
Vid uthyrning samarbetar Erika och Maria
med Stenkullen Catering och Evenemang,
som för övrigt ligger i byggnaden bredvid.
Stenkullen står då för maten och Erika står för
serveringen om den servicen önskas av dem
som hyr lokalen.

Både Erika och Maria är engagerade i verk-
samheten på olika sätt och Maria är även
anställd på ungdomsgården under
fredagskvällarna, ett arbete som hon och fyra
andra ledare delar på. Det är kommunen som
betalar verksamheten med ungdomsgården.

Sökte lokal för sin terapi
Hur kommer det sig då att de valde att köpa
Ordenshuset? Det började med att Erika, som
är utbildad bildterapeut och även konstnär,
letandet efter en lokal att hyra till sin verk-
samhet och de blev erbjudna att köpa Orden-
shuset där det var möjligt att inreda ett rum
som fungerade bra till ändamålet. Hon brin-
ner för bildterapin och menar att det är en fan-
tastisk terapiform som tyvärr ännu inte är så
känd i Sverige.

– Det är som en vanlig terapi men man går
lite djupare, ingen ”quick fix”. Behandlingen
börjar med en andningsavslappning och ib-
land ger jag uppgifter, särskilt i början, berät-
tar Erika. Man målar på känsla och det får
komma ut det som är inuti.

För de som vill minska ångest
Erika är tydlig med att man inte behöver vara
någon konstnär för att gå på bildterapi, tvär-
tom är spontanitet och uppriktighet mycket
viktigare än tekniskt kunnande hävdar hon.

– Man målar inte för att skapa något att
hänga på väggen utan det är en process där
man jobbar med sig själv.

Erika rekommenderar denna terapiform för
den som exempelvis vill minska ångest, reduc-
era stress, hantera konflikter, bearbeta och få
en djupare självkännedom.

Hon använder även sin kunskap som bildter-
apeut på de skaparträffar som hon ordnar med
jämna mellanrum. Dit alla är alla välkomna,
både erfarna konstnärer och de som är nybör-
jare. Det finns även möjlighet att boka in en-
skilda skaparkurser för exempelvis barn och
ungdomar för att på ett naturligt sätt få del av
bildterapin.

För två år sedan köpte Erika och Maria
Tjäder Ordenshuset och har sedan
dess bedrivit verksamhet i lokalerna.

Terapeut och
ungdomsgård
delar på
Ordenshuset i
Mullhyttan

JOSEFINE MILTON

Erika Tjäder i det rum hon använder använder för
sin bildterapi. Foto. Josefine Milton

Kl. 16 Magiska piratskatten
Teater Karpa. För barn mellan 5-11 år.

Följ med på ett äventyr där två tjejer från en liten stad beger sig ut
för att hitta en hemsökt skatt men hittar mer än så, nämligen
varandra.

Kl. 19-20:30 Kyrkor i samverkan

Kl. 19-20:30 Gary Pearson med gästartister. The
Jumping Jukebox avslutar kvällen.

Kl. 19-20:30 Kumlakalaset.
Avslutning på Kumlasjönt.
Prel. bokat Rydell & Quick

23 juni

7 juli
11 augusti
20 augusti

Kumlasjönt 2022
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Alla människor samlar väl på recept och jag
har för all del mappar som heter Skaldjur,
Såser och röror, Potatis, Vilt, Bröd.

Och jag har dessutom alldeles för mycket
kokböcker.

Men annat är det med min svägerska Ingalill
Åkerström. Hon har nästan inte en enda kok-
bok (utom Kooperativas Vår kokbok som väl
alla bör ha) men flera ”kataloger” med ord-
nade och inplastade recept.

Och vad mera är: recepten är beprövade och
godkända!

Därför rekommenderar jag gärna Ingalills
recept på en god grill-sallad, hon har ju själv
gjort den många gånger.

Lenas grillsallad
Det första du ska göra är att röra ihop ”sal-
ladssåsen”:

2 dl creme fraiche eller yoghurt, 1 dl majon-
näs, 1 msk mango chutney, 2 tsk curry, salt och
peppar.

Sedan beror det på hur många salladen ska
räcka till men det ska vara äpple, ananas (går
bra med burk), gurka och paprika som skärs
och hackas i bitar och blandas med såsen.
”Gott med bambuskott i strimlor” skriver In-
galill.

Tre supersåser
Ibland hittar man godbitar i tidningarna. Det
kan vara läsartips eller bara några enkla rader
som fastnar direkt: Det här måste prövas!

Varför supersåser? Därför att du har ingredi-
enserna hemma och behöver inte köpa något
nytt eller dyrt.

Lingonaioli:
Aioli är ju missvisade eftersom det är en
vitlöksmajonnäs men så kallar i all fall den här
läsaren sitt recept.

2 dl creme fraiche eller yoghurt, 2 msk lion-

gonsylt, 1 finhackad klyfta vitlök, 1 krm salt, 1
krm peppar. Rör ihop och vänd ner några
frysta, tinade lingon.

”Om det mot förmodan blir något över är det
gott till köttbullar”.

Det här är en förvånansvärt god grillsås.

Snabbsås till allt möjligt:
Lika delar youghurt och valfri chutney, eller
möjligen något mindre chutney. Chutneyn ska
vara söt och stark. Du har väl gjort egen någon
gång? Inte det. Det ska jag råda bot för vid
tillfälle. Det är roligt att göra chutney.

Världens enklaste barbecuesås:
Det här var bara en notis i en tidning. Ketchup
blandat med pepparrot! Helst ska du riva pep-
parroten själv, det blir bäst smak, men det är
inte fusk att använda pepparrot på tub eller bä-
gare.

Prova med olika mängder, men det ska bli
starkt, gott och bitande.

När jag bläddrade blandmina lappar med recept hittade jag tre
fenomenalt enkla grillsåser. Hurra! tänkte jag för det är rena turen att jag
överhuvudtaget hittar någonting i mina klipphögar.

Prova en grillsallad
och tre supersåser

TEXT

ING-BRITT JONASSON

FOTO

ROGER LUNDBERG

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!

Svensk Fastighetsförmedling Köpmangatan 18, Kumla
Torgparken, Askersund

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

svenskfast.se/kumla
svenskfast.se/askersund

svenskfast.se/kumla
svenskfast.se/askersund

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

Ur min svägerskas receptalbum: en grillsallad, prövad och befunnen god. Ur mina egna recepthögar: tre superenkla grillsåser med ketchup, chutney och
lingonsylt!

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

Malin Danielsson       Malin Jansson       Sofi e Svallin       Karina Karlsson        Charlotte Ahlgren 

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

Personlig begravningsrådgivare 
– en trygghet i sorgen

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