
#1 2022 • www.sydnarkenytt.se

ASKERSUND • HALLSBERG • KUMLA • LAXÅ • LEKEBERG

Sydnärkenytt.se
Dagliga nyheter hittar
du på sydnärkenytt.se

En vanlig ovanlig
dag i Hallsberg
Musikdrömmar och biljard i den gamla brandstationen

Askersundsbygget
– en riktig höjdare

Johan bygger
framtiden i Kumla –
i historisk byggnad

Överste Lyth om
lastbilarna som
gäckade försvaret

Familjen Straubhaar
satsade på ull – från
barkborregran

Jätteprojekt när
miljöskuld saneras
i Åsbro

Så förkultiverar du
dina plantor bäst

Lerbäcks teater satsar
påmat och Pippi

Vardagsliv



DET SKULLE INTE FÖRVÅNAMIG om Putin och
hans gangstergäng har aktier i västvärldens
vapenindustrier.

Redan när ryska tanks och trupper hotade vid
Ukrainas gränser skapades politiskt tryck för
att fylla på västvärldens vapenförråd. När det
avskyvärda angreppet fortsätter kommer
givetvis extra miljarder rinna till krigsma-
terieltillverkarna, som bombsäkert kommer
räkna hem nya vinster.

Att snuskigt rika ryska oligarker med hemliga
konton vill vara med och tjäna en hacka är in-
gen vild gissning.

VAPENINDUSTRIN BEHÖVER SPÄNDA lägen –
gärna krig - för att hålla vinsterna vid liv. Som
tillverkare av krigsmateriel underblåser de
militärt våld som ett sätt att lösa motsättningar
mellan stater och folk. De militärindustriella
komplexen har blivit så stora och djupt rotade
i våra samhällen – i väst som i öst – att deras
intressen styr utvecklingen.

Tragedin i Ukraina kunde inte ske om den
ryska statsledningen inte hade sin omhuldade
vapenindustri i ryggen.

I STATER MED DEMOKRATISKT styrelseskick
(en krympande minoritet) kan vi påverka
budgeten för statliga vapenköp men visa mig
den amerikanske senator som säger nej till en
robotbeställning i hemstaten. Det går heller
inte att bortse från att USA länge varit världen
största vapensmedja för att gynna sina globala
intressen.

Sipri, Stockholms fredsforskningsinstitut,
publicerade nyss de senaste siffrorna om
vapenförsäljning från världens hundra största

tillverkare, den ökade 2020 för sjätte året i rad
till ofattbara 531 miljarder dollar. Fem USA-
bolag toppar listan och landets andel av den
sammanlagda försäljningssumman är 54 pro-
cent fördelat på 41 bolag. Tvåa ligger numera
Kina med 13 procent medan Rysslands nio
bolag på listan minskat sin andel till fem pro-
cent.

NÄR JAG TÄNKER PÅ alla miljoner skickliga in-
genjörer och arbetare som år efter år ägnar
sina dagar åt att tillverka vapen och stridsflyg
som ska vara så effektiva som möjligt - det vill

säga dödsbringande - känner jag inombords
hur det bubblar ett galet skratt: Det är så sjukt!
Ett sånt slöseri!

Tänk om dessa resurser istället satsades på att
göra världen bättre för de många. Utrota sjuk-
dom och fattigdom. Klara klimatet med
smarta lösningar istället för att göra smarta
bomber.

MEN DET ÄR BARA ATT INSE LÄGET: Män-
niskosläktet är ännu så primitivt att vi inte ly-
ckats stoppa detta destruktiva, profitdrivna
maskineri. Vi är fast i vapnens våld. Även jag.

För Sverige kan inte stå försvarslöst när
Ryssland blåser upp sig sig. Och vill jag att
Sverige ska hålla sig utanför Nato måste vi
även själva kunna beväpna oss. Så ser den
onda spiralen av rustningar ut på min nivå.

PUTINGÄNGETS ANGREPP PÅ Ukraina är ett
grovt brott mot FN-stadga och folkrätt men
också ett fattigdomsbevis. Att använda järn-
näven för att lösa en så kallad säkerhetskon-
flikt kan möjligen ses som en reflex av
Rysslands smärtsamma historia av invasioner
från väst (Karl XII, Napoleon och värst av allt,
Hitler). Men mest är det storhetsvansinne och
rädslan för folkets behov av demokrati som får
missilerna att avfyras och de dieselstinkande
tanksen att rulla.

Vapenindustrierna har just nu inga skäl att
klaga, dess aktieägare kan gnugga händerna,
folken får betala dyrt. På flera sätt.
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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.

Just nu - skogsskiften till salu!

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

Lekeberg Lekhyttan 8 ha

Ett skifte om 8 ha beläget norr 
om E 18, invid Lekhyttan.
Innehåll enligt inventering 
886 m3sk eller 109 m3sk/ha. 
Bonitet 8,1 m3sk/ha/år.

Tall 6%, gran 57% och 37% björk.
Närhet till bilväg. Kuperad 
terräng. Jakten fri för köparen. 

Begärt pris 600.000 kr.

Hallsberg Värsta ca 34 ha

Del av Hallsberg Värsta 1:3. 33,5 ha 
produktiv skogsmark. Innehåll enligt 
inventering 5.733 m3sk eller 171 
m3sk/ha. Bonitet 7,2 m3sk/ha/år.
Tall 66%, gran 15%, ek 7%, björk 
och asp 12%. Bra drivningsvägar 
och närhet till bilväg. Jakten fri för 
köparen. Lantmäteriförrättning 
krävs för fullgånget köp.

Begärt pris 2.700.000 kr.

Kristinehamn Skottlanda 11 ha

11 ha fördelade på 5 skiften, 
uppskattat innehåll ca 2213 m3sk. 
Bonitet beräknat till 
7,5 m3sk/ha/år.

Bra drivningsvägar. Viss skogsareal 
lämplig för byggnation. Marken 
säljes genom fastighetsreglering helt 
eller i delar. 

Begärt pris 940 000 kr.

Krig är bingo för vapenindustrin

Anderssons Bilcenter i Kumla AB

Tel 019-58 96 00
www.anderssonbilcenter.se

5 1 95: -

att byta däck!
Lätt

vet vilka däck du behöver

Åmmebergsvägen 7
0583-77 00 12

Mån-fre 07.00-16:30

garaget.hammar@telia.se

www.garagethammar.se

Däckteam Hammar/
Garaget i Hammar AB

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

Illustration: Rolf Pettersson



– Vi vill, både politiken och tjänstemannaled-
ningen, visa våra fantastiska medarbetare up-
pskattning utifrån det fina arbete de gör varje
dag. Inte minst under de senaste åren under
pandemin. Detta sammanfaller dessutom bra
med året då Kumla firar 80 år, säger Daniel
Jansson Hammargren, som är kommundirek-
tör i Kumla kommun.
Vilka är det som bestämt att festen ska anord‐
nas?

– Det låg med i den budget som den poli-
tiska majoriteten lade och som sedermera
beslutades i kommunfullmäktige. Jag vet att
även oppositionen hade med detta som en
budgetpost så det finns en bred politisk
enighet att det här är en bra satsning.

1 350 anställda
Hur många anställda från Kumla kommun
är det som kommer bli med på festen?

– Det är inte klart ännu. Men 2017 arranger-
ade Kumla kommun en liknande tillställning
och då kom cirka 1 350 medarbetare fördelat
på 3 kvällar.
Finns det nån gräns för omman blir inbjuden
eller inte sett till arbetstid?

– Vi får återkomma till det då planeringen
ännu är i ett relativt tidigt skede. Men det är
flera som arbetar ganska intensivt med frågan
om festen just nu.
Och kostnaden blir en miljon alltså?
– Det är budgeterat en miljon kr för detta

ändamål. Men det är en uppskattad siffra och
mycket talar för att kostnaden kommer att bli
något lägre, avslutar Daniel Jansson Hammar-
gren.

Örebro län är rikt på scenkonst. Här finns ett
sprudlande utbud från såväl professionellt
håll som på amatörnivå. Här finns också Rik-
steatern som via sina lokala föreningar bjuder
in både medlemmar och allmänhet till up-
plevelser alla de slag. Det spelas i både slott
och koja, för alla åldrar och smaker. Men hur
mycket vet du egentligen om Riksteatern,
denna levande folkrörelse som verkar såväl
centralt som lokalt och regionalt?

Största turnéteatern
Riksteatern startades 1933 och är Sveriges
största producerande turnéteater. Förutom de
drygt 230 lokala riksteaterföreningarna finns
inom Riksteatern ett flertal anslutna organisa-
tioner. I varje län finns en regional Riksteater-
förening som fungerar som ett viktigt
samverkansorgan för de lokala teater-
föreningarna som arrangerar många olika
typer av scenkonst på sina orter, både Rik-
steaterns egna turnéer och föreställningar
från andra teater-, musik- och dansproducen-
ter.

Inom Sydnärkenytts område finns rik-
steaterföreningar i Kumla, Hallsberg och
Askersund. Det finns också i Örebro, Lindes-
berg och Nora. Oavsett till vem man riktar sig
så utförs det allra mesta av arrangörsarbetet
ideellt och på fritiden. Som medlem i lokal
förening har man viss rabatt och de olika ar-
rangemangen.

Vill främja scenkonst
Den regionala Riksteatern Örebro län är ett
samverkansorgan för riksteaterföreningar och
andra anslutna organisationer i länet.
– Vårt uppdrag är att främja scenkonst i
allmänhet och teater i synnerhet i Örebro län,
säger Lasse Forss som är ordförande och
berättar att man ska fungera som en regional
resurs för teaterföreningar och ideella ar-
rangörer och bistå med inspiration och ut-
bildningsinsatser samt stöd i olika frågor och
situationer.

Ambitionen är att det ska finnas ett aktivt ar-
rangörsnätverk i Örebro län. Vi främjar även
kultur för barn och unga samt teckenspråkig
scenkonst.

Utanför tätorter
Lena Backlund är utvecklingsledare för teater
i Region Örebro län. En del av hennes tid är
avsatt till att vara resurs för Riskteatern i länet.

Det passar bra ihop med den riktade sat-
sning som regionen de senaste åren gjort på
det man kallar Scenkonst utanför tätort.

– Kort innebär det att stärka ideella ar-
rangörer genom nätverksbyggande, skapa
mötesplatser och bidra med fortbildning samt
erbjuda ett subventionerat utbud av profes-
sionell scenkonst för små scener, säger hon

och berättar om hur man samverkar.
– Riksteatern Örebro län synliggör utbudet

för Scenkonst utanför tätort i det program
som tas fram för att sammanställa länets
teaterföreningars repertoar.

Spelas på landsbygden
Och det är just detta repertoarprogram för
vintern och våren 2022 som får Sydnärkenytts
utsända att reflektera över det mångsidiga ut-
budet som ges på så varierade platser som
Sjöängens kulturhus i Askersund och
Hardemo Bygdegård.

För att få ”hela alltet” går man in på rik-
steatern.se och väljer län. Men avslutningsvis
delger vi här ett axplock av det som återstår
under våren i Sydnärke:

– Jag har älskat att jobba i vården, jag är på rätt
plats. Jag har två erbjudanden om jobb, direkt
efter studenten, så jag har bara lite svårt välja,
säger hon.

Flera program, som nästan säkert leder till
jobb, har svårt att locka unga i gymnasievalet.
Omvårdnadsprogrammet på Alléskolan som
exempel.

– När jag sökte till gymnasiet hade jag
egentligen ingen önskan att jobba i vården.
Men jag drömde om att bli ambulanssjuk-
skötare och tänkte att omvårdnadsprogram-
met var ett steg på vägen. Men jag har
verkligen växt in i det här. Jag älskar verkligen
att jobba i vården och ser fram emot att gå ut
och jobba nu, säger Emma.

Kul med praktik
Under sin tid på gymnasiet har Emma praktis-
erat i perioder, både i äldreomsorgen och på
sjukhuset.

– Ja, nu till sist var jag på en kärl-thorax-
avdelning på sjukhuset.
Vad har varit roligast?
– Jag har trivts i äldreomsorgen, men

sjukhuset var något helt annat, mer tempo, full
fart hela tiden, där får man också ägna sig mer
åt ren sjukvård.
Du har fått jobb redan, om du vill?
– Ja. Dels har jag en fast tjänst i hemtjänsten

i Askersund om jag vill. Jag jobbar redan extra
där på lov och helger. Men om jag vill har jag
också ett vikariat på sjukhuset. Det är ett jät-
teroligt jobb, men en fast tjänst hemma i
Askersund, där jag slipper pendla är inte så
tokigt det heller.

Ska jobba några år
Det är inte så helt vanligt att man har jobbet
klart när man går ut gymnasiet, hur känns det?

– Men det är kanon, jag får jobb med det jag
vill göra. Känns tryggt, det ger liksom valmöj-
ligheter. Jag ska jobba några år och sedan ut-
bilda mig till sjuksköterska. Planen är
fortfarande ambulansjukvårdare, då måste
man bli ”syrra” först.

Färre sökande
Omvårdadsprogrammet har ungefär 100

elever på Alléskolan just nu. Trenden är lite
färre sökande för varje år.

Vad tror du det beror på?
– Men jag tror många förknippar vårdyrkena

med allt det negativa. Men det finns så mycket
annat, man lär sig så mycket, växer som män-
niska, avslutar Emma.
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HENRIK ÖSTENSSON

GUNILLA PIHLBALD

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
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tslös

ning
en!

0768-229 300 
www.lekebergsrevyn.se

Sparbanksbörsen 
Fjugesta • 5–27 mars

Biljetter inkl. mat och kaffe med kaka 350 kr

Nyskriv n musikalisk fars

med vår seniorgrupp

S T J Ä R N O R N A
P Å  F O R T E T

Se vårt övriga program för våren på lekebergsrevyn.se

Emma Hamnqvist tar snart studenten från
omvårdnadsprogrammet, en utbildning hon trivts
bra med.

Eva Ahremalm, och Åse Christensen kan man se i
pjäsen ”Konsten att släppa taget” på Åmmebergs
Folkets hus i mars.

Första rundan i gymnasievalet har precis
avslutats. 11 april påbörjas omvalet.
Emma Hamnqvist, som snart tar
studenten i omvårdnadsprogrammet
ångrar inte sitt val.

Emma trivs med
sitt gymnasieval

Kumla kommun
lägger enmiljon
på fest för
anställda

Riksteatern - en levande
folkrörelsemed länsförankring

Kumla kommun fyller 80 år 2022 och fira
kommerman att göra med en fest för de
kommunanställda. Enmiljon kronor är
budgeterat för festligheterna. Det är dock
inte ännu klart när och var festen ska
hållas.

Vardagsfilosofisk komedi i Kumla. Personlig berättelse i Hallsberg. Musikalisk resa i
Åmmeberg. Magisk barnteater i Kräcklinge och Fjugesta. Listan kan göras ännu längre.
Närmare bestämt ges det sceniska upplevelser på ett trettiotal platser i hela Örebro län
och det tack vare Riksteatern och det regionala projektet Scenkonst utanför tätort.

KUMLAS 80-ÅRS FIRANDE kommer att
bestå av många olika delar, både stora
och små saker för såväl medborgare som
medarbetare. Information kommer att
komma löpande under året om vad som
är på g.

PLATTLÄGGNING • DRÄNERING • MURBYGGEN
HÄCKKLIPPNING • MYCKET MER

VI HJÄLPER DIGMED ALLT I DIN TRÄDGÅRD

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

Entreprenad & Turism HB

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

• Avloppsanläggningar
• Grunder
• Bygg- & grävtjänster

Arvid Rödings väg 26
695 32 Laxå

Lars-Åke Gustavsson

Certifierad

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

Snittblommor

TEATERVÅREN

KONSTEN ATT SLÄPPA TAGET (själslig
musikalisk resa) 19 mars i Åmmebergs
Folkets Hus

BOMAYE! MARIA, BOMAYE! (soppteater
med revystänk) i Östansjö Folkets Hus
18 mars, Edsbergs bygdegård 24 mars,
Samlingslokalen Rönneshytta 26 mars
och Hardemo Bygdegård 2 april

FUL KAN DU VA’ SJÄLV! - SA ANKUNGEN
(barnteater) 3 april Sparbanksbörsen i
Fjugesta
Jag, mamma och förintelsen (personlig
berättelse) 21 april Församlingsgården
Hallsberg

BOLANDERS SKOR (komedi med sång) 9
mars på Folkan i Kumla



– Det ger oss fler ben att stå på. De senaste må-
naderna har det varit helt avgörande för vår
överlevnad, menar teaterdirektör Jenny Gille.

I satsningen ingår bland annat att det går att
beställa ”helgkassar” med färdiglagade trerät-
tersmiddagar från Teaterköket. Efter beställ-
ning hämtas maten under fredagen vid
Lerbäck Teater eller Södra station i Örebro. Ib-
land erbjuds även någon ytterligare utlämn-
ingsort i länet.

Restaurangkänsla hemma
– Det har blivit populärt på kort tid. Jag tror
att helgkassen fyller en alldeles egen funktion,
att det blir lite restaurangkänsla fast hemma,
tror Jenny Gille.

Numera går det även att boka in sig på Ler-
bäcks Teaters egna lilla hotell även när det inte
spelas teater. Här erbjuds paket med övernat-
tning och mat. Och när hotellet är öppet så är
restaurangen öppen även för andra matgäster.
Utöver det erbjuder köket även catering, lunch
till större sällskap, bokning av minnesstunder
efter begravningar och dopkalas.

– De här satsningarna har varit och är helt
avgörande för att vi ska överleva, upprepar
Jenny Gille.

– I nästan 20 år har vi byggt den här verk-
samheten sten för sten. Så rasade allt väldigt
snabbt. Den långvariga nedgången gjorde att
ekonomin föll pladask. Under en period fick vi
säga upp personal. Nu känns det hoppfullare
vad gäller pandemin. Skönt att det är över,
säger jag med ett litet frågetecken på slutet.

”Nu gasar vi igen”
Jenny Gilles frågetecken gäller osäkerheten för
att pandemin verkligen klingar av, för om
gästerna är försiktiga i början, för att kul-
turverksamheter nu ska igång samtidigt och
konkurrera om besökarna. Med mera.

– Det finns en del osäkerheter. Men en sak är
säker, nu gasar vi igen. Jag tror att vi har en
fördel av att vi försökt ta hand om våra gäster
även under pandemin. Vi har hållit kontakten
och informerat om läget via digitala kanaler.

Och nu är det som sagt gasen i botten som
gäller för den stora lilla teatern i Lerbäck.

Den 21 april blir det nypremiär för deckargå-
tan ”Innersta rummet”. Det är den sjuttonde
deckaren med trerättersmiddag sedan starten
2004. Denna gång utspelar den sig på en kurs-
gård i Sverige. För manus och regi står Johan
Gille. Spelas till 4 maj.

Från 23 juni till 17 juli spelar Lerbäcks Teater
Pippi Långstrump på de sju haven på Rise-
berga Amfiteater.

Sommarfars och ny deckargåta
Så en annan nyhet som växt fram under pan-
demin. Från 22 juli till 7 augusti bjuds det på
sommarfars på friluftsscenen i Lerbäck. Då
spelas ”Det kunde varit värre”. Det är en repris
av en av teaterns största farssuccéer, nämligen
den första från 2010.

Till sist en efterlängtad nyhet för många av
Lerbäcks Teaters besökare: I höst blir det en
nyskriven deckare signerad Johan Gille.

– Det finns mycket att boka nu på Lerbäcks
Teater, avslutar Jenny Gille.

LERBÄCKS TEATER

Omkring 250 000 besökare. Så många
har Lerbäcks Teater lockat till sina när-
mare 40 föreställningar sedan starten
2004. Detta i ett samhälle med endast
110 invånare.

Lerbäcks Teater har åtta anställda. Föru-
tom teatercheferna Johan och Jenny
Gille är det skådespelarna Fredrik An-
dersson, Mathias Blad och Ulrik Spjut,
kökschef Olle Sörblom och kocken Fia
Andersson samt administratör Lena
Björk.

Utöver det anställs ytterligare skåde-
spelare på korttidskontrakt.
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Två år med pandemi har slagit hårt mot Lerbäcks Teater. Inställda
föreställningar och tappade publikintäkter har fått verksamheten att gå
rejält på knäna. Men i kris väcks ibland nya tankar och idéer, som att
hålla köket och hotellet öppet även när det inte spelas teater.

Full fart i Lerbäck
efter två kärva år

TEXT

WEINE AHLSTRAND

Skål för en ny teatersäsong! Foto: Lerbäcks Teater

Teaterdirektörerna Jenny och Johan Gille ser ljuset efter pandemimörkret. Foto: Lerbäcks Teater

Emma Borgholm spelar Pippi i sommarens uppsättning av Pippi Långstrump på de sju haven. Foto:
Lerbäcks Teater

Hela denna sida är en annons frånMAXI ICAStormarknadKumla

Markus är försäljningschef på kolonialavdel-
ningen, med ansvar för bland annat torrvaror,
mat och dryck, hos Ica Maxi i Kumla. Han har
det övergripande ansvaret för avdelningens
sortiment och är den som ser till att utbudet
ständigt uppdateras.

– Det är jag, och mina kollegor, som ansvarar
för att kampanjvaror kommer ut och att ny-
heter plockas fram i butiken, berättar Markus.
Ica Maxi tar kontinuerligt in nyheter under
hela året, sorterat i så kallade ”nyhetsfönster”
med olika teman beroende på tidpunkt. Under
vecka 7 var det exempelvis konfektyr och kaffe
som genomgick en förnyelse, och redan nu har
nyheterna bland vårens efterlängtade stycke-
glassar kommit!

– Vi försöker i största möjliga mån att få till
en bra mix i vårt sortiment, med så mycket
nytt som det bara går. Jag är själv väldigt mån
om att prova nyheter och i mångt och mycket
får vi också med det mesta. Sedan är det klart
att vi ibland inte har plats för precis allt, men
vi gör vårt bästa, menar Markus

KYLD BARNMAT EN SVERIGENYHET
En av vårens åtskilliga nyheter är Kumlas in-
vånare bland dom första i hela landet att få
testa, nämligen varumärket Gro Gro som spe-
cialiserar sig på färsk kyld barnmat. Gro Gro
grundades av näringsterapeuten Malin Bruset,
med fokus på smakrik ekologisk barnmat med
maximal naturlig näring.

– Vi är faktiskt den andra butiken i hela
Sverige som kan presentera Gro Gro i vårt sor-
timent. Malin var själv här och berättade in-
gående för oss om produkterna och tanken
bakom dem. Trots att vi inte haft produkterna
så länge i sortimentet så har vi redan märkt av
ett stort intresse bland barnfamiljerna. De
första dagarna sålde vi över 80 stycken för-
packningar, förklarar Markus.

VAR MED OCH PÅVERKA
Inte nog med att Ica Maxi i Kumla själva tar in
mycket nyheter i butiken, som kund har du
även en chans att vara med och påverka sorti-
mentet.

– Den bästa kunden för mig är den som hoj-
tar till och berättar om sina önskemål. Då är
det min uppgift att försöka få in dessa i sorti-
mentet. I höstas kom det in en kund med en
hel lista med ekologiska produkter. Det ledde
till att vi såg till att utvidga och lyfta vårt ekol-
ogiska utbud, berättar Markus.

Kundens förfrågan resulterade i att butiken
bland annat tog in en hel del produkter från
varumärket Kung Markatta och att man job-
bade på att göra skyltningen för det aktuella
ämnet ännu tydligare.

– Orsaker till att vi saknar något i sorti-
mentet kan vara att vi kanske inte har hittat en
bra leverantör, eller att vi inte får till det logis-
tiskt sett. Men den utmaningen är alltid roli-
gast, när en kund lämnar ett önskemål och vi
försöker hitta ett sätt att få in nya produkter,
konstaterar Markus entusiastiskt.

Det senaste halvåret har butiken i Kumla
börjat arbeta med en importör av livsmedel
från USA, vilket resulterat i en hel hylla med
amerikanska varor, bland annat olika Coca-
Cola sorter som annars inte finns på den sven-
ska marknaden.

– Vi har också tagit in folköl från Örebro
Brygghus, som ju är ett lokalt bryggeri. Det är
förstås jättekul att kunna erbjuda det till våra
kunder, säger Markus.

Som en sista hälsning uppmanar Markus bu-
tikens kunder att höra av sig med sina
önskemål. Det finns en god chans att dem blir
uppfyllda.

– Du får jättegärna haffa mig eller person-
alen här i butiken. Det går också bra att maila
eller ringa in önskemål till oss, vi tar emot dem
med glädje!

Markus, försäljningschef på Ica Maxi i Kumla, visar en av vårens många nyheter, mjölkchoklad från Marabou med smak av pistage. – Vi
sålde flera hundra stycken under de fyra första dagarna när nyheten släpptes.

Hos Ica Maxi hittar
kunden alltid något nytt
Ica Maxi i Kumla stoltserar redan med ett digert sortiment av livsmedel och specialvaror, där
man kan hitta det mesta man behöver för sina dagliga inköp. Men med det nya året kommer
även en rad nyheter att ta plats i butikshyllorna - och du som kund kan vara med att påverka
utbudet!

Jennifer är en av dem som ser till så att
sortimentet i butiken ständigt fylls på. Här
sorterar hon produkter från det nya varumärket
Gro Gro. – Återkopplingen från kunderna har varit
väldigt positiv! Det är många som är nyfikna och
vill prova den nya barnmaten.Produkter i butiken märks tydligt upp med skyltar, för att det ska vara lätt för

kunden att hitta nyheterna. Här ser Markus till att de nya kaffesorterna från Gevalia
står ut i hyllan.
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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

välkommen till oss med 
dina byggprojekt!

välkommen till oss med 
dina byggprojekt!

välkommen till oss med 
dina byggprojekt!

Till sommaren 2022 ska det vara klart för infly-
ttning. Och alla sju lägenheterna i tornet är
sedan länge bokade. Bokade är också de sju
marklägenheterna som börjar ta form i om-
rådet runt själva vattentornet.

– Tidsplanen håller. Det blir inflyttning som
planerat säger Anders Gustafsson, vd för kom-
munägda Askersundsbostäder AB.

Det är Askersundsbostäder som står bakom
omvandlingen av hela Norra Bergen-området.
Här ingår förutom vattentornet och de nya
marklägenheterna även Norrbergaskolan från
1905 som numera inrymmer åtta moderna lä-
genheter.

– Det är ett annorlunda och väldigt roligt
projekt att driva. Vattentornet är ju ett land-
märke för staden och hela Norra Bergen har ju
ett fantastiskt läge, menar Anders Gustafsson.

Kulturhistoriskt riksintresse
Vattentornet byggdes 1907, är 31 meter högt

och har kulturhistoriskt riksintresse. Det sista
innebär vissa begränsningar och framför allt
krävs en känslig arkitekthand. Bland annat får
det bara göras ytterst små förändringar på utsi-
dan av tegeltornet. Insidan blir däremot helt
förändrad. Här ryms lägenheternas kök och
badrum, medan övriga boytor skapas i en till-
byggnad. I själva tornet finns också hiss och
trapphus.

De sju lägenheterna i tornet har tre rum och
kök och en bostadsyta på 70 kvadratmeter.
Alla lägenheterna har balkonger med utsikt
över stan och sjön Alsen. Undertecknad kan

bekräfta att utsikten är magnifik, inte bara från
sjunde våningen utan även längre ner i tornet.

Marklägenheter i äldre stil
Framför och vid sidan av vattentornet och
gamla skolan byggs sju marklägenheter som
alla har tre rum och kök och är på 90 kvadrat-
meter. Marklägenheterna kommer att ha en
egen liten trädgård och förråd. Husen byggs i
äldre stil med faluröd träfasad för att smälta
samman med områdets äldre bebyggelse.

– Här finns Norra Bergens mycket gamla
trähus, skolhuset från början av 1900-talet,
vattentornet och Sofia Magdalena kyrka. Det
är många byggstilar och kulturhistoriska vär-
den att ta hänsyn till. Jag tycker att vi fått till en
bra helhet som även uppfyller dagens krav på
boendemiljö, menar Anders Gustafsson.

Inte dyrare än andra byggen
Sammantaget handlar det om ett byggprojekt
på cirka 70 miljoner kronor, där etapp 1
(skolan) står för cirka 15 miljoner kronor.
Är Vattentornet ett dyrt projekt?
– Inte extremt dyrt. Det hamnar ungefär på

samma kostnad som annan nyproduktion,
cirka 35 000 kronor per kvadratmeter. Så det är
en ganska normal kostnad idag, även om jag
personligen tycker att nyproduktionen av lä-
genheter börjar bli lite väl dyrt.

Energisnålt och miljömedvetenhet är ledord
i byggprojektet.

– Där det går bygger vi i trä. Vi ligger
markant under de energikrav som ställs på oss.
Vi klarar även de nya hårdare krav som gäller
från 1 januari 2022, säger Anders Gustafsson.

Lägenheterna i Vattentornet är utan konkurrens det mest spektakulära
bygget i Askersunds kommun just nu. Kanske det mest spektakulära
någonsin. Förutom att det är ett vattentorn, så blir det stadens högsta
lägenhetsbygge.

Vattentornet – ett spektakulärt
och spännande bygge

TEXT & FOTO
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Lägenheter både högt och lågt när Norra Bergen omvandlas.

Bästa utsikten i stan. Vattentornet våning sju.

Askersundsbostäders vd Anders Gustafsson gillar Vattentornsprojektet.

Rasta Brändåsen   E20, väg 50 Kumla   
Beställ på: brandasen.bageri@rasta.se

eller ring: 0582 – 23049   Här gör vi allt från underbara smörgåstårtor till läckra tårtor. Välkomm
en!Se förslag på:

www.rasta.se/brandasen/konditori

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

VI TAR ANSVAR FÖR KUMLA

Trygghet och tillväxt
Under pågående mandatperiod kommer
det ha byggts 180 hyresrätter och ca.
100 bostadsrätter. Det är viktigt för
tillväxten och för att råda bot på
bostadsbristen. Vi storsatsar också på ny
belysning på flera platser i Kumla!belysning på flera platser i Kumla!

KUMLA Andreas Brorsson
och Annica Sjöqvist
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Vi hjälper till att hålla
cancer borta från barn Följ & gilla oss

på FacebookVårt företag är barnsupporter 2021

30 år i branschen

Vi finns på plats
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Sortimentmix som marknaden efterfrågar

Kvalitet till rätt pris

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

www.burbagemaskin.se

Hög servicenivå

Stor erfarenhet

Vi finns även på
Blocket.se

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

Nyckelkund

toyotaservice.hallsberg@telia.com
0582- 150 55

Vi ska nyanställa och söker en utbildad
fordonstekniker till vår anläggning

Välkommenmed din ansökan!

Fordonstekniker sökes

Johan Backlund är uppväxt i Hällabrottet.
Efter gymnasiet, där han gick byggprogram-
met, började han omgående att jobba inom
branschen. Året var 2007 och det var inte svårt
att få jobb.

- Alla i min årskull på Alléskolan erbjöds
jobb inom branschen direkt efter studenten.
Jag minns inte precis hur många vi var, men
det var minst 40 stycken, säger Johan Back-
lund.

Fullt upp sen starten
De första tio åren jobbade Johan som anställd,
men för fem år sedan startade han eget när
han drog igång Backlunds Bygg. Vid frågan
om varför Johan startade eget företag blir
svaret det som egenföretagare brukar ge på
denna fråga: självständighet. Han ville sköta
sig själv och inte vara beroende av andra.

– Efter att jag startade eget har jag haft full-
knökat med jobb i fem år.
Var det väntat att du skulle ha så mycket jobb
direkt?

– Nej, det kan jag inte säga. Jag visste att det
fanns jobb där ute, men att det skulle vara fullt
upp från första stund trodde jag inte. Men det
byggs mycket i vårt område och så länge man
sköter sig bra, och det gör vi, finns det jobb.
Sen kan alla göra fel, det händer, men då är det
bara att erkänna det och rätta till det, jag tror
alltid vi kommer ha jobb.

Ganska snart efter att företaget startat fick
Johan anställa sin första kollega för att hinna
med. Idag har han elva personer som arbetar i
företaget. Fyra av dem är inhyrd arbetskraft.

Trilobiten ett annorlunda jobb
Jobben har varierat under åren. En rolig ut-
maning är att vara med och renovera Trilo-

biten. Efter att krögarparet Anna och Niklas
Edgren tog över den anrika byggnaden i Häl-
labrottet ifjol har en helrenovering gjorts.
Backlund Bygg har varit med från början.

– Det var först sagt att vi skulle hjälpa till un-
der en vecka med att få upp en ståltrappa. Men
det har blivit många veckor och månader efter
det. Nu håller vi på med det sista och det är att
bygga de hotellrum som ska vara på
övervåningen.
Hur har det varit att jobba vid Trilobiten?
– Riktigt kul och annorlunda! Även om det

har varit mycket grovjobb, det är ju en gammal
kåk som är byggd av sten. Sen är det mycket
regler att tänka på då byggnaden är K-märkt,
men just inomhus har det varit ganska fritt
ändå.

Fallgrop att ta på sig för mycket
Vilka fallgropar riskerar man att hamna i när
man driver byggföretag?

– Det är lätt hänt att man får för mycket att
göra och för mycket att tänka på. Kommu-
nikationen med kunder är A och O, och även
om man inte glömmer bort saker kan en del
falla mellan stolarna när man inte hinner med.
Visst är det bra att det finns jobb, men det
gäller att inte ta på sig mer än vad man klarar
av. Det är en balansgång.
Hur ser du på konkurrensen från svartjob‐
bare?

– Det är inga större problem i dagsläget, ab-
solut inte. Jag vet inte om det är så mycket
svartarbete nu för tiden sen rotavdraget kom.
Det är inget jag märkt av.
Och utländsk arbetskraft?
– I och runt Kumla är det inte så märkbart,

det är nog mer i de större städerna. Så länge
det finns mycket att göra och allt sköts som det
ska ser jag inga problem med det.

"Finns snart en kurs för allt"
Att driva ett växande byggföretag innebär att

arbetsuppgifterna förändras för Johan, särskilt
sedan starten när han var ensam. Nu har Johan
kollegor till sin hjälp, men även att ansvara
för. Och det är inte bara en dans på rosor att
driva eget företag.

– Just nu är jag i ett läge där jag jobbar för
mycket på fältet och inte hinner med det ad-
ministrativa som jag vill. Så jag skulle önska
att vi var några till i företaget. Jag vill vara med
och jobba ute, men att jobba ute 40 timmar i
veckan och sen sköta kontoret på kvällarna
blir för mycket.

– Jag vet att det är mycket jobb när man är
egen, men jag vill ändå ha råd att kunna släppa
jobbet när jag kommer hem och så är det inte
just nu. Men jag har otroligt bra anställda och
det är den största orsaken till att det ändå går
så bra.
Hur har branschen utvecklats under de 15 år
du jobbat?

– Själva arbetet är likadant. Men det blir mer
och mer regler som kommer in och man ska
gå kurser om allt möjligt som kostar pengar

och tar tid. Du ska ha kurs för att gå på ställ-
ning, kurs för att sätta på dig en sele, det finns
snart en kurs för allt känns det som.

Växande Kumla skapar arbete
Vad är det för folk som passar att jobba inom
byggbranschen?

– Det viktigaste är att man är driven, gillar
att röra på sig och arbeta med kroppen och att
prata med folk. När det gäller en så här liten
firma, då är det väldigt viktigt med kundkon-
takten.
Och vad passar inte in?
– Nä, men det är ju tungt så man måste ha

lite vilja och ork i sig. Och gilla att skapa saker,
för ingenting är likt något annat.
Tror du det påverkar er mycket att Kumla är
en kommun som växer?

– Helt klart. Vi har exempelvis fyra olika hus
i nya området Gröna Sörby som vi inom kort
ska börja arbeta med. Så nog märks det för oss
att Kumla växer, det kommer massor av för-
frågningar, avslutar Johan Backlund.

Jobbar man som byggare i Kumla finns det att göra. Kommunen växer
snabbt, nya bostadsområden byggs. Självklart påverkar det traktens
företagare.
– Sen jag startademin firma för fem år sedan har det varit fullt med jobb,
säger Johan Backlund som driver Backlund Bygg AB.

Ett växande Kumla
skapar högtryck för Johan
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Johan Backlund har pekat ut riktningen för den stora renovering som Trilobiten gjort. Från början var det bara tänkt de skulle göra ett mindre jobb, men det har blivit desto mer.

Johan Backlund är väldigt nöjd med sina arbetskamrater. Merparten av dem känner han väl sedan
tidigare.

www.klassiskbyggnadsvard.se 
Berga 526, 694 92 Hallsberg • Tel 0703 57 59 41
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FAKTA

Vardagsliv
TEXT & FOTO

LARS-GÖRAN MÅNZON

Vad händer på stan en helt vanlig dag i veckan? Lugna puckar,
ja. Men det är som det är, våren har inte riktigt kommit igång,
och några flanörer vid Puttlabäcken eller på Esplanaden kunde
vi inte finna.
Vi knackade därför på hos tre kända landmärken i Hallsberg för
att lyfta på locket till de så viktiga vardagshändelserna.

Hallsberg

Catrin Blomgren är en av de som är
civilanställda vid polisen Hallsberg.
Pass på. Det här hos henne du blir
fotad för ditt nya pass.

Funderingar på att resa utomlands?
Eller har någon snott din cykel?
Då kanske ett besök hos lokala polisen passar,

och som alla vet finns en sådan i Hallsberg.
– Ärendena varierar från dag till dag, vi tar

upp anmälningar och det är passfo-
tograferingar, säger som exempel Catrin Blom-
gren, civilanställd administratör vid polisen.

Hon trivs med sitt jobb och har aldrig fun-
derat på att bli polis trots all reklam på väggar-
na: Bli polis!

– Jag trivs så bra med det jag gör …
Och folk uppskattar servicen.
– De skulle nog önska att vi hade öppet lite

oftare. Som det är nu så är det öppen måndag till
fredag på eftermiddagar.

Utanför stationen på huvudstritan lackar det

mot våren. Iskalla vindar, ja. Men dagarna har
blivit allt längre. Det brukar betyda en sak: folk
vill rymma bort ett tag. Ta ett flygplan mot soli-
gare nejder ute i världen.

Om passet behöver förnyas är det bara att
knacka på hos polisen.

– Vi har fått en ny passmaskin som är jättebra,
säger Catrin glatt.

Den nya apparaten sägs vara bra på att återge
fejs i sin bästa dager.

Något de äldre varianterna kanske inte var lika
bra på?

– Man får ju inte le eller ha glasögonen på sig.
Många kände inte igen sig själva på passfotot,
säger Catrin men berömmer nya kameran.

Mallorca nästa, om än utan ett leende på pass-
fotot.

Pass på hos polisen i Hallsberg

Kuben en succé i gamla brandstationen

Toni tvättar Hallsbergs byk
Snett över gatan från polisen ligger Halls-
bergs egen tvättinrättning.

Här tvättas Hallsbergs byk, om man vill
skoja till det.

– Jag tog över för tre månader sedan, säger
Toni Gabriel.

En nostalgisk neonskylt hälsar välkommen
på fasaden. Kemtvätt.Det är ett välkänt
landmärke i Hallsberg.

Toni har haft kemtvätt i sitt gamla hem-
land, Syrien. För honom kändes det
naturligt att överta den klassiska kemtvätten
i Hallsberg när det blev möjligt. Han pendlar
till Hallsberg från bostaden i Örebro.

– Hallsberg är en bra ort men jag skulle
nog önska lite fler kunder, säger Toni.

Kompisen Mustafa, på plats för dagen, ser
sig nödgad att göra ett inlägg:

– Toni du har bara haft öppet i några må-
nader. Det kan ta lite tid.

Det finns inte så många kemtvättar längre,
enas vi om. Tre-fyra i Örebro?

Kanske finns det några vita fläckar på
kemkartan.

Men rödvinsfläckarna på skjortorna löser
Toni.

– Vi tvättar allt, kläder av alla slag, mattor,
vi pressar, vi gör det mesta.

En succé har det har sagts om ung-
domshuset Kuben. Det är en populär
plats för unga där man kan spela bil-
jard, Xbox, Nintendo Wii, fot-
bollsspel, idrotta, surfa, baka, få
läxhjälp eller bara hänga med komp-
isar. Och så finns en musikstudio, bara
det …

Vid biljardbordet träffar vi först Tim,
en kille som är här i princip varje dag
i veckan.

– Fredagar är bästa dagen för då är
det flest folk här, säger han.

Kuben ligger i gamla Children´s
lokaler på Södra Allén i Hallsberg.

Det är öppet måndag till fredag.
Mellan 14 och 17,30 för årskurs 4 till
6. För årskurs 7 och fram till det man
fyllt 18 år är det mellan 14 och 20.

– Antalet besökare varierar, men nu
när restriktionerna släppt har vi haft
en ordentlig ökning, säger Jonathan
Lassila, verksamhetsansvarig för
fritidsgården Kuben.

Musikstudion finns i ett rum som
tidigare i princip bara varit ett trist
förråd.

Studion sticker ut. Den är full-
ständigt ljudisolerat så inte ljudet
studsar mellan väggarna. Här finns
komplett inspelningsutrustning,
mickar, akustisk gitarr och elgitarr, pi-
ano, midi, ja det mesta.

– Med midi går det att koppla upp
sig och ha tillgång till alla instrument
i världen, säger Moe Ahmed Fadhel

som ansvarar för studion.
Ett digitalt trumset ska skaffas men

annars är det väl förberett
– Vi har kört podcast och lärt ut att

man kan producera och mixa, många
har gjort egna inspelningar. Vi har
haft folk från Örebro som kollat och
de säger att det aldrig sett en så här fin
studio på en ungdomsgård, säger
Moe.

– Det är så nära professionellt som
det bara går.

Jonathan Lassila, musiklärare i
grunden, har aktivt jobbat för studion
- tillsammans med andra, ska det
kanske tilläggas.

– Det var jättemånga ungdomar som
sa att de skulle vilja ha en studio, och
så hittade vi lokalen. Jag drog på mig
målarkläderna och målade om, och
sedan hjälpte kommunens vakt-
mästare till.

Nu är det kölista till studion.
– Ja, vi har bokningar hela tiden,

säger Moe.
En tjej vid namn Ida-Therese kommer
in i studion. Hennes intresse är brott-
ning, men nu testar hon att ta ton i
studion.

– Sjung på! Det är inget prov, jag lo-
var, säger Moe.

Mello nästa?
Nej, detta var en kväll att prova på

hur det känns vid micken…

Moe Ahmed Fadhel ansvarar för studion
sommånga ungdomar nu vill använda.
Köbildning är ordet.

Det finns en rad aktiviteter på Kuben, men

för Tim är det biljard som gäller

Ny ägare till en känd firma i Hallsberg med nostalgisk
neonskylt. Toni Gabriel driver kemtvätten.

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



Många som var med på 70-, 80- och in på 90-
talet hörde talas om det förmodade spioneriet
mot Sverige.

Militären var förbryllad och oroad eftersom
lastbilsekipagen hade en osviklig förmåga att
alltid hamna vid eller i närheten av ett militärt
objekt.

Bara som exempel för Örebro län: det kunde
vara i Blåberga, Hallsberg, Kilsbergen eller
Nora.

Registrerade i öststatsland
Lastbilarna var registrerade i ett öststatsland,
och hade en skylt det stod TIR på. Det innebar
att fordonen kunde förtulla och försegla sin
last i hemlandet. För att därefter fritt kunna
färdas i andra länder som var anslutna till
denna tullkonvention, vilket Sverige var.

En uppfattning var att ekipagen hade utrust-
ning för signalspaning och att dess chaufförer
sysslade med spioneri för Warzawapaktens
räkning.

Media började efter hand att rapportera flit-
igt och för allmänheten blev åsynen av en sov-
jetisk TIR-märkt lastbil liktydigt med spioneri.

Spioner i lastbil - kunde det verkligen vara
så?

Det fanns även ifrågasättanden och vissa gav
sig på förklaringar till händelserna.

Olika förklaringar
En sådan är att det vid denna tid fanns många
militära objekt i landet. Tog en förare rast, var
möjligheten faktiskt rätt stor att det blev på
just en sådan plats där de här objekten fanns.

Men många var - och är - övertygade om att
allt handlade om en avancerad form av spi-
oneri. Robert Hacksell i Lindesberg är en av
dem som faktiskt varit med om förbryllande
händelser. I slutet av 80-talet var två i familjen
Hacksell yrkesmilitärer på I3.

Robert var fänrik och hans far Hans, överste.
Familjen bodde i Nora.

Robert såg ofta de öststatsregistrerade lastbi-
larna, och bestämde sig för att följa efter på sin
motorcykel för att få veta vad det hela hand-
lade om.

Släpvagn i Lillån
Chaufförerna parkerade rutinmässigt sin släp-
vagn i Lillån och körde med dragbilen ensam
mot Nora för att hamna på små grusvägar vid
militära förråd och militära skyddsobjekt.

– Jag är övertygad om att det måste ha rört
sig om en planläggning för krigstida insatser i
regionerna där de här bergrummen fanns,
säger Robert.

Vid ett annat tillfälle stannade en personbil
med två okända män utanför familjens villa i
Nora

– Det var Nitro Nobels logga på bilen, en
företagsbil alltså. En ruta vevades ned och
männen fotograferade vårt hus från olika håll.

I efterhand framkom att männen tillhörde
en östatsdelegation som var på besök hos Ni-
tro Nobel i Gyttorp för att göra civila affärer.

Var de ut på spionuppdrag?
Frågan är om de även var ute på spionupp-
drag.

Nitro Nobel lånade ut bilen så att männen
kunde använda den på ledig tid. Men de måste
även ha haft uppgiften att göra någon slags
militär kartläggning.

Familjen Hacksell fick även besök av unga
killar från ett öststatsland som ville sälja tavlor.

Robert Hacksell ser ett mönster i hän-
delserna. Att en främmande makt försökte
kartlägga var och hur officerare bodde. Enligt
uppgift var det enbart de med militär anknyt-
ning som märkte av kartläggningen.

Robert hakade på en tavelförsäljare som just
besökt Hacksells hus. Killen åkte moped.
Robert grenslade sin mc.

Färden gick norrut någon mil. Killen ringde
på i ett hus. Sedan åkte han vidare ytterligare
någon mil eller så, till ett annat hus.
Alltså var det enbart tre hus som fick besök.
Alla beboddes av militärer, tog Robert reda på.

– Det finns ingen annan förklaring än att
man ville kartlägga någonting. Ta reda på var
folk bodde för att vid ett anfall kunna likvidera
dem.

Sovjet kartlade
Efter Sovjetunionens fall i början av 90-talet
blev det känt att den forna stormakten ända
sedan 60-talet sysslat med avancerad kartläg-
gning av i princip hela Europa vilket skulle
kunna vara en delförklaring till det stora ryska
intresset för Sverige - inte minst Mel-

lansverige.
– Hur hade all denna information samlats

in? Öppna svenska handlingar och satellitfo-
tografering var förstås huvudkällorna men
också spioneri. Jag är övertygad om att de här
TIR-skyltade bilarna och de så kallade
tavelförsäljarna var plattformar för att samla
in fakta, säger pensionerade officeren Einar
Lyth som bor i Skyllberg.

Militär hela livet
Einar Lyth har ägnat hela sitt liv åt det militära,
bland annat som regementschef för I3 i Öre-
bro mellan 1983 och 1992. Åren 1992 - 1996
var han militärrådgivare vid svenska OSSE-
delegationen i Wien (Organisationen för säk-
erhet och samarbete i Europa).

– Jag fick uppleva uppstädningen efter kalla
kriget men även den oväntade Balkankrisen
på 1990-talet.
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Hallsberg, Blåberga, Kilsbergen, Nora. De TIR-märkta ekipagen från öst var synliga lite varstans i Sverige. Teckning: Ingvar Bilock.

Demystiska lastbilarna från Östeuropa

När Einar Lyth tog över som regementschef
för I 3 fick han veta att flera inom Hemvärnet
ville säga upp sig.

– Bland annat därför att det som var förb-
judet för svenskar var tillåtet för ryska lång-
tradarchaufförer. De upplevde att poliser och
vaktmanskap körde bort svenskar som plock-
ade bär men lät långtradarchaufförer plocka
bär vid förbudsskyltar. Med kommentaren ”vi
har ingen laglig rätt att köra bort ryssar som

plockar bär vid förbudsskyltar”. Men sven-
skarna blev bortkörda, säger Einar med
eftertryck.

Uppenbart att de samlade uppfgifter
– Detta fick mig att kontakta överordnade och
att försöka ändra på dessa absurda förhållan-
den. Hemvärnets förtroendemän sa att det var
uppenbart att ett sovjetiskt uppgiftsinsam-
lande pågick.

Einar Lyth kontaktades även av militärer och
andra ute i landet som gjort märkliga iakt-
tagelser.

– De rapporterade till svenska myndigheter
som förnekade att det pågick något skumt. Nå-
gra av dessa vände sig till mig med bevis och
jag kände att jag måste gripa tag i frågan. Ett
fall gällde upprepad sovjetisk bärplockning
vid en nyanlagd hemlig förgreninsgspunkt för

fiberkablar mellan Stockholm och södra
Sverige.

Kontaktade riksdagsledamöter
Einar försökte skapa debatt om ämnet genom
att kontakta riksdagsledamöter och skriva de-
battinlägg, bland annat i Dagens Nyheter
1987.

– En ledamot meddelade mig att frågan

Den här historien är som en
spionroman. Och tankarna förs
onekligen till dagens spända
säkerhetsläge i Europa.
Så här. Sovjetiska
långtradarchaufförer spionerar på
Sverige när kalla kriget pågick. De
dyker upp på platser medmilitär
anknytning. Mystiska försäljare
ringer enbart på hos officerare för
att kränga tavlor. Men det var inte
enbart för att sälja billig konst…

TEXT & FOTO

LARS-GÖRAN MÅNZON

Einar Lyth har varit officer och regementschef för I 3 Örebro. Bilden är ett montage med en invasionskarta i bakgrunden som täcker södra Närke.

När Einar Lyth var militär rådgivare vid OSSE åt han lunch med en ungersk kollega, och passade då på att
se hans reaktioner för att de ryska invasionskartorna letat sig till Sverige. Teckning: Ingvar Bilock.

Pensionerade översten Einar Lyth i Skyllberg fick reda på att den stig där familjens hund brukade rastas,
var på Sydnärkes invasionskarta markerad som ”framkomlig för stridsvagnar”.

Invasionskartan över Örebro, från 1971, som täcker stadens alla viktiga funktioner som energiförsörjning,
militära objekt, till och med tidningstryckeri. Kartorna har även en mängd tilläggsinformation, exempelvis
som att de ”största vattenhindren för Örebro är floden Svartån och sjön Hjälmaren”.
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tagits upp i utrikesnämnden där den väckt
regeringsföreträdares irritation. Man ville väl
att Sverige skulle vara ett öppet samhälle, även
för utlänningar. Man ville inte krångla till det
med ”oväsentligheter”.

Samtidigt kan man fråga: sysslar inte stor-
makterna med just underrättelseinhämtning?

– Jo, svarar Einar Lyth, och det viktiga för
Sovjetunionen var att i krigsfall kunna skicka
snabba fartygsburna arméförband över Öster-
sjön genom Sverige för att hinna före
Natoförstärkningar till Norge. Och då måste
det finnas förstklassiga kartor, de svenska kar-
torna var för dåliga för den som hade bråttom
och ville ta sig fram på sina håll även vid sidan
om vägarna.

Mycket detaljerad information
Invasionskartorna är mycket detaljerade och
med mycket tilläggsinformation. Även om det
handlade om satellitfotografering tror Einar
Lyth att ryssarna måste ha varit på plats för
att kontrollera hur vägnät och terräng såg ut i
verkligheten.

Men det var inte alltid man lyckades.
Ett dråpligt inslag är Örebrokartan över Gus-

tavsvik, där man klassat campingen som
bostadsområde. Troligen har området fo-
tograferats från ett flygplan, och att man sedan
utgått från att husvagnarna på campingen var
bostadshus. För så stora husvagnar fanns inte
hemma i Sovjet.

Under tiden vid OSSE i Wien blev Einar Lyth
god vän med en kollega från Ungern.

Jag bjöd in honom och hans fru att hälsa på
mig och min hustru i Skyllberg. Officeren frå-
gade: ”var ligger Skyllberg i Sverige?”.

Invasionskamera
Einar hade ett ess i rockärmen - eller rättare i
portföljen: en sovjetisk invasionskarta över
Närke som han visade ungraren. Han satte fin-
gret på Skyllberg och sa: ”här bor jag, välkom-
men!”

Den före detta Kalla-krigetofficeren stelnade
till och sa: ”Men det där är ju en av våra kar-
tor!”och pekade på en överkorsad hemligstäm-
pel: Sekretnoja!”.

– Javisst, sa Einar.
Han pekade på en liten skogsstig.
– Den här stigen har Sovjetarmén markerat
som framkomlig för stridsvagnar. Det är där vi
rastar vi våra hundar.
Nu vaknade den gamle Warzawapaktsoffi-
ceren i ungraren. Einar berättar:
Han sa stolt: Vi visste allt om er. Den här kar-
tan är i skala 1:100 000. Vi hade kartor ned till
1:10 000.

För mer information, ring

Mats Bengtsson tel. 010-175 19 41

Låt oss göra jobbet!

• SNICKERI

• STÄDNING

•MÅLNING

• FLYTTSTÄDNING

• TRÄDGÅRD

• SNÖSKOTTNINGM.M

ÖSTBLOCKETS INVASIONSKARTOR bör-
jade tas fram under en period av kalla
kriget som pågick mellan 1945 och 1989.
Efter Sovjetunionens upplösning i bör-
jan av 1990-talet gav Moskva order om
att kartbladen skulle förstöras. En viss
del av det digra materialet letade sig till
en lettisk affärsman, som i sin tur sålde
kartorna. Det går fortfarande att köpa
invasionskartor från någon del i världen,
på nätet finns företag som säljer dessa.

Enligt Svenskt militärhistoriskt bib-
liotek, SMB, är det känt att 23 svenska
städer och landskap kartlagts, däribland
Örebro, och den blev klar 1971. Kart-
bladen är mycket detaljerade. Alla vik-
tiga institutioner finns med; militära
anläggningar, civila ledningsorgan, järn-
vägar, tryckerier, industrier, kraftförsör-
jning, bostäder, med mera.

MINST LIKA UTFÖRLIGT beskrivet är
landskapet, som exempelvis sjöars djup,
flödeshastighet i vattendrag, stränders
beskaffenhet, normal istjocklek, broars
konstruktion, vägars bredd och beläggn-
ing, trädens genomsnittliga höjd och
storlek, var det går att ta sig fram med
stridsvagn och så vidare.

Satellitfotografering har använts för att
skaffa in materialet, svenska fältkartor
har köpts in och översatts till ryska. Ex-
pertisen utgår även från att östblocket
haft folk på plats för att checka av kar-
tornas överensstämmande med verk-
ligheten.

OM CHAUFFÖRERNA av TIR-lastbilarna
eller tavelförsäljarna var inblandade i
verksamheten är inte klarlagt. Säpo
utredde och gjorde tillslag, men man
hittade inget som tydde på någon form
av spioneri. Åtal väcktes mot tavelförsäl-
jare i södra Sverige, men ingen blev fälld
för spioneri. Verksamheten med TIR-
bilarna har genom åren engagerat
många, däribland privatspanare.

Skriftliga källor, ett urval: Boken Sov‐
jetisk invasion av Sverige, utgiven av
SMB, boken Klart bakåt av Einar Lyth,
boken Björnen kommer, av Mattias
Göransson, internetportalen
www.hjak.se.

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

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

SVERIGES
NÖJDASTE

FÖRETAGSKUNDER
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DINA FÖRSÄKRINGAR

SVERIGES
NÖJDASTE

PRIVATKUNDER

2021

SAKFÖRSÄKRING

DINA FÖRSÄKRINGAR

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

Gårdsbutik & Café
Torsdag & Fredag 14 -18

Lördag 12 -16

Äggboden
Alla dagar 06-22

Ekologiska ägg
Lokalt Mathantverk
Ostkaka & Glass

Potatis
Grönsaker efter säsong

Följ gärna Berga Skafferi på våra sociala medier!

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

Vi säljer svenska
ostar!

AB Karl Hedin Bygghandel i Laxå

Handlar där proffsen handlar!
Vi har ett komplett byggsortimentmed

noggrant utvalda varor

ÖPPET:
Vardagar 7-17
Helger 9-12

Revirvägen 2, Laxå

Tel. 0584-10 855

Svensk Fastighetsförmedling Gatuadressen XX T +46 00 00 00 svenskfast.se/bobutiken

Förnamn Efternamn
T +46 00 00 00 00

Förnamn Efternamn
T +46 00 00 00 00

Förnamn Efternamn
T +46 00 00 00 00

Förnamn Efternamn
T +46 00 00 00 00

Förnamn Efternamn
T +46 00 00 00 00

Förnamn Efternamn
T +46 00 00 00 00

Nu tar vi  
nästa kliv.
I X år har vi hjälpt människor att hitta hem 
i ORT. Under åren har vi flyttat gränsen 
för vad en fastighetsförmedlare är och 
gör.  För att möta nya behov i en likriktad 
bostadsbransch tänker vi nytt. Det 
markerar vi med att lansera ett helt nytt 
utseende. Vi kommer följa upp det med 
flera nya tjänster som möter människors 
behov i livets alla faser. Det viktiga för oss 
är inte objekt och prospekt, utan möten, 
människor emellan.

Välkommen till nya svenskfast.se 

Svensk Fastighetsförmedling Köpmangatan 18
Torgparken

T +46 19 58 75 60 svenskfast.se/kumla
svenskfast.se/askersund

svenskfast.se/kumla
svenskfast.se/askersund

Åsa Andersson
T +46 73 317 58 48

Helene Åhlund
T +46 70 564 11 25

Sandra Sääw
T +46 70 516 58 48

Ludwig Åhlund
T +46 73 077 07 33

Anton Norstedt
T +46 73 077 11 20

Nu tar vi  
nästa kliv.
I 85 år har vi hjälpt människor att 
hitta hem i varenda vrå av Sverige 
och Spanien. Under åren har vi flyttat 
gränsen för vad en fastighetsförmedlare 
är och gör. För att möta nya behov i 
en likriktad bostadsbransch tänker vi 
nytt. Det markerar vi med att lansera 
ett helt nytt utseende. Vi kommer följa 
upp det med flera nya tjänster som 
möter människors behov i livets alla 
faser. Det viktiga för oss är inte objekt 
och prospekt, utan möten, människor 
emellan.

Välkommen till nya svenskfast.se 

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

www.p74bilverkstad.se

3 års garanti

Tel: 073-925 56 02
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Västra Bangatan 3, Kumla

En invasionskarta över Sydnärke, där ortsnamnen står på ryska.



I Södra Sätran, en mil söder om Pålsboda, har
familjen Straubhaar ett företag med en rätt
ovanlig affärsidé och produkt: träull. Råvaran:
barkborre-dödad gran.

Den lilla industrin är inhyst i en gammal
ladugård. På det som förr var foderbord för
kossorna står en slags rörlig sikt.

– I den siktas skräp och spån bort för att vi
ska få en ren träull, berättar Jessica Straubhaar.

Längst inne i ladugården står kärnan i verk-
samheten. Den motordrivna hyveln som pro-
ducerar ullen. Maskinen som jobbar
helautomatiskt, är tillverkad på 50-60-talet.

Torrgran från närområdet
– Innan vi hyvlar måste stockarna kapas i
lagom stora kubbar. Det gör vi med en ved-
maskin som vi tagit bort klyvfunktionen på,
fortsätter Fredrik.

Han visar sedan hur han lyfter upp kubben
och sätter den i hyveln.

– Sedan jobbar hyveln själv. Ofta tar jag dock
ner kubben och lägger den åt sidan när jag
gjort ull av det yttre lagret och barken. Det blir
nämligen ull av sämre kvalitet. Den efterfrågas
av vissa kunder, fortsätter han.

Råvaran kommer från närområdet.
– I princip hundra procent torrgran, alltså

granar som dött av barkborrar. Vi måste ha
relativt torra kubbar när vi hyvlar. Hade vi inte
torrgran skulle vi behöva torka timret innan vi
hyvlar.

Ostron och bananflugor
Men vilka är egentligen kunderna, vem använ‐
der träull?

– Vi har stor bredd bland våra kunder.
Brandkårerna och MSB köper en del ull av låg
kvalitet, de använder den för att träna brand-
släckning. Sedan har vi de som köper som strö
till djur, framför allt de som föder upp hundar.
Kolmårdens djurpark använder den till strö
för apor.

En hel del träull går också till emballage. Nå-
got som ökat med internethandel och allt mer
fokus på hållbarhet.

– Vår ull används för att packa allt från os-
tron, musslor, till färsk frukt och honungs-

burkar. Man köper den också för att filtrera
och suga upp olja i äldre maskiner.

Fredrik inflikar:
– Det mest udda vi säljer ull till är odling av

bananflugor. Det är några kunder som blandar
träull med näringslösning. Flugorna används
sedan som foder för reptiler. En kund köper
ull som han använder för att torka av juvret på
sina kor innan mjölkning. Träull är nämligen
lite antiseptiskt.

Ullen används också i trädgårdssamman-
hang. Inter minst under jordgubbar.

– Den skyddar bra mot exempelvis mögel
och snigelangrepp.

En rätt stor andel säljs dock direkt till
grossister.

Eftersom det går bättre och bättre har famil-
jen bestämt sig för att sätta upp ytterligare en
hyvel. Hyvlarna använder knivar och något
som kallas lansetter, ett rad av fina spetsar,
som skapar själva ullen.

– Vi gör lite varierande grovlek beroende på
vad ullen ska användas till.

Stora svänghjul
Drar inte hyvlingen mycket ström?

– Det är förvisso en stor elmotor. Men det
går åt mest ström vid start. Hyveln har stora
svänghjul som gör att förbrukningen sjunker
när vi är igång.

– En flaskhalls i produktionen är packnin-
gen. Vi letar lösningar där går vi för fullt hin-
ner vi inte med att packa.

Ullen säljs buntar som innehåller 12 kilo.
Ungefär samma storlek som en ordinär
småbal hö.

– Vi använde en period en höpress, Men det
fungerade inte så bra. Den här pressen stoppar
man för hand och får knyta för hand. Det blir
bra, men går som sagt lite för sakta, menar Jes-
sica

– I dag plastar vi våra pallar. Det skulle vi
vilja komma ifrån. Hållbarhet är viktigt i allt vi
gör. Men det är åkarna som kräver det. Det blir
för mycket skräp på deras flak annars.

Familjeföretag
Just nu arbetar Fredrik, Fredriks far, Bernhard
i produktionen.

– Jag har väl mest hand om kundkontakter,
kontor, bokföring och sådant. Jag studerar till

lärare på heltid också.
– Fredriks mamma är också involverad i

produktionen när hon kan, säger Jessica.
Fredrik fortsätter:
– Som det ser ut nu kommer vi nog anställa

någon vad det lider. Det kommer behövas.
Det var Fredrik och Bernhard som blev in-

tresserade av att göra träull efter att ha varit på

ett museum där det fanns en hyvel.
– Vi letade efter en hyvel att köpa för hobby-

bruk. Kompisar tipsade oss om ett företag i
Markaryd, som var till salu. Vi köpte då hela
företaget, med kundstock och allt. Det som
skulle bli hobby blev en heltidssyssla. det har
varit en rolig resa, avslutar Fredrik.

Det blir strax under 40 ton träull på ett år.
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Samling vid hyveln. Bernhard, Jessica och Fredrik Straubhaar vid maskinen som gör ullen.

Här sprutar träullen fram. I bakgrunden skymtar hyvels stora svänghjul och motorn.

Ulligt alternativ
blev familjeföretag

– Vi har nog ökat vår volymmed i alla fall 20 procent sedan vi började
2018, så vi är nöjda, säger Fredriks Straubhaar och sätter upp en träkubb
i hyveln. Genast börjar det spruta träull på andra sidan.

TEXT & FOTO
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Här sprutar träullen fram. I bakgrunden skymtar
hyvels stora svänghjul och motorn.

Ullen packas ihop i buntar med 12 kilo träull.

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.

YTTERDÖRR 
PÅ KÖPET!

48 
månader 
räntefritt

*

*

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.

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

REAN SNURRAR VIDARE
... MÅNGA GODBITAR
KVAR I HYLLORNA

Skynda
fynda!

KUMLATANDLÄKARNA
Tandläkarpraktik i samma lokal sedan 60-talet

Tandläkarna Tobias & Niklas
Välkommen att boka tid per telefon 019-575555 eller via
vår hemsida www.kumlatandlakarna.se
Vattugatan 1, Kumla
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– Det här är nog det största saneringsprojektet i Sverige just nu. Jag
känner inte till något större, så beskriver miljökonsult Peter Carlsson det
gigantiska saneringsprojekt som pågår i Åsbro sedan flera år.
Det är miljöskulden efter impregneringsverket som nu betalas. Jord och
slam förorenat med bland annat kreosot och arsenik ska tas bort.

TEXT & FOTO
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Arbetena påbörjades redan 2014. Det är i
princip tre områden som ska saneras. Botten i
Estaboån, på platsen där det nyare impregner-
ingsverket låg och vid gamla impregneringen,
och som kallas invallningen, närmare Tisarens
strand och Åsbros centrum.

Peter Carlsson från företaget Structor
miljökonsult arbetar åt SGU, statens geolo-
giska undersökning, den myndighet som
sköter den här typen av saneringar.

– Sedan är flera underentreprenörer inblan-
dade. Bland annat Fortum Waste Solutions,
SAKAB.

Det är staten som betalar notan som kom-
mer landa över 100 miljoner. Orsaken är att
impregneringen i Åsbro under största delen av
de 116 år verksamheten pågick var en statlig
verksamhet. Bland annat impregnerades tele-
fonstolpar till Televerket och slipers till SJ.

– När man gör ett sådant här jobb börjar
man så att säga uppströms på land och närmar
sig stränderna. Börjar man i fel ände riskerar
man annars att föroreningarna börjar röra sig
ut mot vattnet när man gräver på land.

Det har skett några åtgärder nästan varje år
sedan 2014. Först sanerades husen, som sedan
revs.

Sedan sanerades marken där husen legat och
där virke och färdigimpregnerade stolpar la-
grats. Det skedde mellan 2017 och 2019.

Ta upp förorenat slam
– Det vi gör nu är den svåraste biten. Vi ska ta
upp bottenslammet på en sträcka av Estabo-ån
och i Sjökanten där den gamla impregnerin-

gen låg. Vi ska också ta upp jord och slam i den
så kallade invallningen vid gamla impregner-
ingen. Det är ett område som man vallade in
för att förhindra läckage ut i sjön redan på 50-
talet. Det täcktes sedan över på 1990-talet.

Området är mycket stort. Cirka 25 hektar på
land och 10 hektar ute i vattnet

– Vi gör på lite olika sätt. Ute i vattnet använ-
der vi ett flytande sugmudderverk, en slags jät-
tedammsugare som vi suger upp
bottensedimenten med. Men vi använder
också vanliga bandgrävmaskiner. En med för-
längd arm. Tidigare hade vi en så kallad amfi-
biegrävare. En grävmaskin som flyter på
pontoner.

Gifterna finns i ett slags slammigt bottensed-
iment. Om man sticker med en pinne i vattnet
bubblar det upp förorening som stinker im-
pregnerat virke.

– Det som luktar är kreosot. Arsenik, som är
den farligaste föroreningen, luktar inte.

Just nu pågår uppgrävningen av avfall med
grävmaskiner vid invallningen.

Väntar på islossning
– Vi kan inte muddras ute i vattnet, eller i ån
just nu. I Estaboån är vattenståndet för högt
och i sjön väntar vi på islossning.
Vad händer med sedimentet, jorden i ni
gräver upp?

– En del, det vi gräver upp just nu, går direkt
till Fortum Waste Solutions i Kvarntorp. Vi har
sju lastbilar som kör skytteltrafik. Men den
stora volymen, slammet, eller slurryn som vi
säger, kommer vi lagra här några år, för att ma-
terialet ska blir torrare och sjunka ihop volym-
mässigt.

För det ändamålet har det anlagts ett slags gi-

gantiskt, grund damm som upplag. Den finns
där den gamla impregneringen låg.

Upplag på två hektar
Peter visar det enorma upplaget. Det är två
hektar stort, med vallar av grus runt om. Allt
är täckt med en tät, tjock gummiduk. Mitt på
verkar det ligga ett par gigantiska korvar,
påsar.

– Sedimentet, slurryn, ska pumpas upp hit
direkt från mudderverket. Här pumpas det in
i ett slags strumpor, tuber. De är cirka 30 meter
långa och fyra meter i diameter. I dessa tuber
kommer slammet förvaras. Vattnet kan tränga
ur tuberna, men inte in.
Vad händer med vattnet?

– Det samlas upp i bassänger. Sedan har vi vi
byggt en mycket effektivt reningsverk, en fil-
trering, som tar bort alla föroreningar innan
vattnet får rinna ut i sjön.
Får ni bort alla föroreningar?
– Ja, i vattnet. Men när det gäller själva

saneringen är inte målet att få bort precis allt.
Vi tar bort den absoluta merparten av de
föroreningar som finns här, kanske 90-95 pro-
cent. Den mest förorenade marken. Det är inte
ekonomiskt rimligt att få bort 100 procent.
Koncentrationen avtar ju längre ut från om-
rådet man kommer. Vi vet att föroreningarna
legat rätt stilla. De har inte gått ut i vattnet i
sjön.

Kan gå ut i vattnet
Men om föroreningarna ligger stilla, varför
måste de tas bort? Är det inte bättre att de får
ligga kvar?

– Vi gör det här som en framtidssäkring. Vi
får allt mer vädervariationer, med mer ex-
tremer. Vattendomen tillåter att sjöns vatten-
stånd växlar med över en meter. Ett
skräckscenario vore att vi hade en lång period
av torka, med lågt vattenstånd som följd, följt
av ett ordentligt skyfall, ungefär som det som
kom 2105 i september. Om det skulle hända är
risken överhängande att sedimenten löser upp
sig och ger sig av ut i sjön och blandas med
vattnet. Då riskerar hela sjön bli förgiftad.

2016 -2017 var vattenståndet extremt lågt i
sjön. Delvis till följd av att vattenståndet sänk-
tes vid saneringsarbetena.

– Då var vattenståndet så lågt att sedimenten
som är förorenade låg i luften.

Stank somman blir yr av
Det finns flera utmaningar med saneringspro-
jektet.

– Ett problem är att området har bitvis dålig
bärighet. Vi har fått använda både mattor av
grova stockar och ett mycket starkt plastnät för
att vi ska kunna ta oss fram med grävmask-
iner. Vi har också fått förbättra vägar och lik-
nande. Arbetsmiljön är ett annat problem. Gå
fram till gropen och lukta, säger Peter:

Där grävmaskinerna kommit ner till den
förorenade jorden känns en intensiv stank av
samma typ som uppstår när man sågar i im-
pregnerat virke, fast betydligt värre.

– Vi måste använda munskydd när vi jobbar
ute, särskilt vid varmt väder. Ångorna är can-
cerframkallande och man blir yr i huvudet

efter någon timme.

80 000 förorenade platser
Finns det ingen risk att det läcker ut gifter i
sjön vid själva saneringen?

– Den risken finns. Därför har vi vidtagit
olika skyddsåtgärder. Bland annat ett slags
barriärer, länsar ut mot sjön och den del av ån
som inte ska saneras.
Vad ska du göra när det här uppdraget är
över?

– Då är det bara att börja med nästa. Det
finns 80 000 förorenade platser efter gamla in-
dustriella verksamheter runt om i landet. Så
jag lära vara sysselsatt ett tag, avslutar han.

Solkraft i Viby
länets första certifierade
solcellsinstallatör

0768-910 340
www.solkraft.info

Solkraft i Viby
länets första certifierade
solcellsinstallatör

390 Watt

Upp till 36% mer energi än
standardpaneler på marknaden

i Viby AB

Tegelgatan 1
694 32 Hallsberg
0582-61 10 62

Tegelgatan 1
694 32 Hallsberg
0582-61 10 62

Peter Carlsson från Structor berättar hur det förorenade Estaboån och Tisarens strand ska pumpas till till jätteupplaget.

Det sugmudderverk som ska ta upp förorenade bottensediment. Det är som en stor dammsugare

Vid den så kallade invallningen, närmare Åsbros centrum, pågår uppgrävningen av förorenade massor.
Det stinker rejält på nära håll.

Sju bilar kör i skytteltrafik mellan Åsbro och Norrtorp

Nu är saneringen i Åsbro
inne på upploppet

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

ÖPPET:
MÅNDAG-FREDAG 7-16

Störst på Makita

& Festool!

Vi utför
takrenoveringar,

fönsterbyten, om- och
tillbyggnader m.m

Hör av er för en
kostnadsfri offert!

Telenr: 070-8469292
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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

Äntligen en ny Operasäsong från Metropolitan!

Se vårt aktuella bioutbud på hemsidan!

Våren 2022
12 MARS

26 MARS

7 MAJ

21 MAJ

4 JUNI

ARIADNE PÅ NAXOS

DON CARLOS
TURANDOT

LUCIA DI LAMMERMOOR
HAMLET

WWW.AOPTIK.SE

DIN OPTIKER Svensk kedja

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



Ann-Sofie menar att man ska börja sin odling
med att fundera över vad man gillar att äta.

– Vad tycker man om? Vilka grönsaker vill
man ha i sin matlagning. Det är ju ingen
mening att lägga en väldig energi på att odla
chili och squash om man inte tycker om att äta
det.

När man kommit fram till det ska man fun-
dera på vilka förutsättningar man har att odla.

– Ja. Har man ett växthus, eller tänker man
sig ha plantorna utomhus? Hur är tillgången
på vatten? Många plantor behöver vattnas re-
jält på sommaren. Hur ser det ut inomhus?
Har man tillgång till ett svalt rum med fön-
ster? Kan man använda extra växtbelysning?

Det här med ljus är nämligen viktigt, menar
Ann-Sofie.

– Det är ju det som skapar förutsättningarna
i vårt land. Orsaken till att vi ofta inte odlar
grönsaker året runt, inomhus, är ju i första
hand varken brist på utrymme eller värme,
utan bristen på ljus. Man kan ha så mycket
elektriskt ljus att man kan övervintra exem-
pelvis chili och tomatplantor, frågan är om det
är värt arbetet och elräkningen.

Har man för lite ljus och för hög värme när
man odlar inomhus blir plantorna långa och
skrangliga. Det spelar ingen roll om man bör-
jar tidigare.

Vill inte köpa importerat
Själv föredrar istället Ann-Sofie att odla saker

som hon kan skörda sent för att ha grönsaker
på vintern.

– Javisst. Mitt mål är att inte köpa några
grönsaker som transporteras hit. Det är också
en smakfråga. Hur kul är importerade to-
mater i november och december? Då äter jag
hellre mina egna rotfrukter.

Hon har också fantastiska squasher i lager
när Sydnärkenytt är på besök.

– Ja, speciell vintersquash. Håller sig hela
vintern om man förvarar rätt. Jag brukar även
ha grönkål och purjolök som går att skörda
hela vintern ute. Men i år har den faktiskt
frusit.

– När man sår och fröna ska gro ska de flesta
fröer dock ha det varmt, då är inte ljuset så
viktigt heller. Men när de kommer upp och
ska växa, då är ljuset avgörande. Jag har mina
plantor på en inglasad veranda, där är det
svalare än i resten av huset.

Belysning avgör
Har man inte tillgång till en extra odlings-
belysning menar Ann-Sofie att en del fröer
går bort.

– Ja, vissa saker behöver man så i januari
redan, som exempelvis chili och paprika. Då
är det för mörkt om man inte har lampa. Har
man inte det är det egentligen bättre att hop-
pas över dessa sorter och kanske köpa plantor
av någon. De går inte så senare. Då hinner
inte plantorna växa färdigt.
När ska man så sina fröer? När är rätt tid?
– Jag brukar börja redan i mitten av januari,

med tomatplantor och paprika. Jag odlar inte

chili, men den ska sås då också, helst före första
februari.

Tomater kan man med fördel dock så ända
fram till slutet på mars.

– Ja. Läs på fröpåsarna. De sorter jag sår i jan-
uari skördar jag ju redan kanske i maj-juni. Här
på min veranda där jag odlar. De som ska flyt-
tas ut i växthus, eller friland och ge skörd i
sommar och i höst, sår jag i mars.

Gurkor som ska odlas i växthus, eller på fri-
land, sår Ann-Sofie i slutet av april.

– Fast jag skördar faktiskt gurka på min ve-
randa redan i slutet av april. Dessa fröer sår jag
redan i januari. De är helt fantastiska i smaken.

Sommarblommor, squash och purjolök så
Ann-Sofie också i april.

Praktisk pinne
Hur går du till väga då?

– Beroende lite på sort sår jag flera fröer,
kanske fem i små burkar. När plantorna tittat
upp och kommit en bit på väg är det dags att
omskola, plantera om i små plastkrukor. Man
använder en lite odlingspinne för att lossa
plantorna försiktigt där de växt. Försök få med
en jordklump. Pinnen kan man köpa, eller
rentav tälja till själv. Man använder den för att
göra ett hål för plantorna också.
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Ann-Sofie sår ofta i sådana här burkar. Mycket, som blommorna i den närmsta burken, omskolas till större krukor, medan
ärtskotten till höger skördas direkt i burken.

Ann-Sofie planterar ett litet frö som snart växer upp till en tuff frilandstomat.

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

Ann-Sofie Norlander är hängiven trädgårdsodlare sedan decennier. På sommaren fylls hennes trädgård med blommor, grönsaker, kryddor och allt möjligt.
Odlingsäsongen har börjat, men inomhus.
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Gillar du att odla? Kanske har du dragits med i den odlingstrend som grott
ordentligt under pandemin. Ska du odla grönsaker i sommar är hög tid att så
plantor, eller förkultivera sommer erfarna odlare säger. Men hur gör man? Ann-
Sofie Norlander, hängiven trådgårdsodlare medmångårig erfarenhet ger sina
bästa tips.
– Jag har redan sått 51 olika sorters tomater, då har jag ändå dragit ner lite.

Kan man ta i plantorna?
– Flertalet plantor får ett par blad som kallas

hjärtblad innan de vanliga bladen börjar
komma. Dem kan man ta i. Man ser skillnad.
Det är de första bladen som vecklar ut sig.

I krukorna ska man sedan plantera tomater
rätt djupt.

– Ja, de utvecklar gärna rötter på stammen
sedan. Med gurka och squash däremot ska
man sätta grunt. Man ska till och med forma
en liten topp av jord där plantan ska sitta. Små
gurkor och squasher är nämligen känsliga för
vatten. Dränks de brukar stammen ruttna
längst ner och plantan dör. vattnet ska rinna
undan. Vattna försiktigt.

För bevattningen av sina plantor har Ann-
Sofie en speciell stril, som passar på PET-
flaskor.

– Finns att köpa i blomvaruhus.

Tråget som underlättar
Ett annat tillbehör som Ann-Sofie har stor
nytta av är ett odlingstråg. Ett slags tråg med
kanter.

– Då går det fort att städa upp jord och gre-
jer.
Jorden då?
– Jag brukar ha ungefär två tredjedelar vanlig

plantjord när jag planterar om mina plantor.
Sallad börjar Ann-Sofie så i burkar i januari.
– Sedan sår jag en ny burk ungefär var tredje

vecka. Då har man fräsch sallad hela våren. Jag
sår även ärtor som blir ärtskott som jag skör-
dar efter hand. Jag tycker man börjar längta
efter lite färskt grönt så här års, säger Ann-
Sofie.

Hon skickar även med ett annat tips, för to-
materna som man kommer skörda senare i
sommar och höst

– Vilda hästar skulle inte få mig att köpa im-
porttomater. Jag får ofta stor skörd. De to-
mater som blir över fryser jag. Jag tinar dem
sedan, häller av lite vätska och gratinerar dem
på plåt med lite ost, blir supergott.

Trädgårdsodlaren Ann-Sofie Norlander ger odlingstips:

”Odla de grönsaker du tycker bäst om att äta”

På Bergööhuset i Hallsberg hänger just nu
ett hundratal verk av den populäre och pro-
duktive Kumlakonstnären Olle Medin. Ut-
ställningen pågår till den 16 mars.

Det handlar om oljemålningar i olika
storlek från de senaste 30 åren. Visst går det
att se en skillnad i motiv och stil mellan de
tidigaste och de senaste verken men tem-
peramentet är detsamma och detta är lugnt
och omsorgsfullt. Färgskalan är hans egen.
Landskap och symboler fångar ögat.

Olle Medins karriär som professionell
konstnär tillhör inte de vanliga. Han är
grabben från Svennevad som efter folk-
skolan arbetade som bilmekaniker med
tunga fordon men med måleriet som pas-
sion.

I början av 90-talet kom genombrottet då
hans tavlor utvaldes för att visas på Lilje-
valchs berömda vårsalong i Stockholm.
Flitig som få har han haft rader av utställ-
ningar och är representerad (som det
heter) runtom i Sverige.

Att Olle Medin dessutom är en händig
person bevisas av att han tillsammans med
sin bror snickrat den välbesökta långa trap-
pan på Kvarntorpshögen.

Utställningen i Bergööhuset är öppen tis-
ons 12-16, tors 16-19, lör-sön 13-16.

Olle har gjort många tavlor
Olle Medin med en av sina fina tavlor: ”Jag klättrar upp till det blå.”

Oj, vadmånga tavlor Olle Medin gjort
i sitt 84-åriga liv. Och han är inte rädd
för att visa upp dem.

Se reportaget
omOlle på
sydnarkenytt.se



Min svägerska Ingalill välsignar makaronerna,
för hon har jobbat på elevhem och maka-
ronipuddingen var inte bara en räddare i nö-
den, den var bra att ha när man skulle rensa
kylskåpet.

Nu kan man ju tänka sig att eleverna sa ”blä”
och ”usch” när det blev fråga om rester. Ville
dom inte hellre ha korv och pommes frites?Jo,
det kanske dom också ville ha, men när maka-
ronipuddingen kom på bordet blev det fest!

– Dom åt så det stod härliga till, berättar In-
galill och intygar att även pyttipanna hörde till

elev-favoriterna.
Därför gör vi makaronipudding. Bara för att

det är så gott

Kan det heta något annat?
Makaronerna glöms så lätt bort i dag.

Egentligen tycker jag inte om ordet pudding.
Det låter stabbigt och tungsmält på nåt vis.

Man kan ju kalla det låda – makaronilåda
men det är inte heller bra.

Kommissarie Maigret (huvudfigur i 72
böcker av Georges Simenon) åt också maka-
ronipudding men då hette den makaroni-
gratäng (Maigret och clocharden) men det
låter alldeles för fint.

Kommissarien ville alltid ha mer ”av den

knapriga skorpan” och därför ska man an-
vända en låg, avlång ugnsform. Då blir den
knapriga ytan större.

Makaroni-pudding
Det här blir en stor pudding för 4-5 personer.
Koka 4 ½ dl U-makaroner eller 5 ½ dl snabb-
makaroner. Det går åt cirka 1,5 l kokta
makaroner.

Du behöver ca 200 g rökt skinka, korv eller
köttrester, 2 gula lökar eller 1 liten purjolök, 2
dl riven ost, 3 ägg, 4 dl mjölk, 1 tsk salt, svart-
peppar.

Skär skinkan i strimlor. Hacka löken eller
skär purjon i tunna skivor. Blanda de kokta
makaronerna med kött, lök och ost, men spara
lite ost att strö överst för knaprighet.

Vispa samman ägg, mjölk, kryddor och häll
över. Strö på ost.

Grädda makaronipuddingen i 200-gradig
ugn i mitten av ugnen tills den fått fin färg.
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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
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Makaroner! Vad är det? Frågar sig tonåringen och då svarar jag: Jo du
förstår att när jag var ung så fanns det bara makaroner somman åt
stuvademed köttbullar eller gjorde pudding av. Vi visste inte vad pasta
var och spagetti fanns garanterat inte hos handlarn i Hörsta.

Makaroner!
Vad är det? Tro det eller ej. En makaronipudding

är väl inte precis festmat men ujujuj
vad den smakar gott.
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Kumla 019-57 00 61 
Askersund 0583-100 08 
Hallsberg 0582-100 13 
Laxå 0584-103 37
JOUR DYGNET RUNT

Malin Danielsson       Malin Jansson       Sofi e Svallin       Karina Karlsson        Charlotte Ahlgren 

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

Personlig begravningsrådgivare 
– en trygghet i sorgen

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

Djupadalsbadet - hela familjens bad
Klättra, simma, hoppa, bubbla och sveps med i strömvirvel-
poolen och våra skojiga vattenrutschkanor! 

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

Vi ses!

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

Välkommen till oss på

Behöver du hjälp med
trädgården?
Vi hjälper dig med
trädvård och plantering.
Boka din tid nu!

Vi servar och reparerar husbilar upp
till fyra ton och trädgårdsmaskiner

Norra Storgatan Pålsboda
Tel: 0582-40 400

79:-
Lunchdeal
varje dag

Olika rätter
inkl. dryck och

kaffe
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Flera kommuner i Örebro län står inför utmaningar med sitt 
dricksvatten, både när det gäller vattenkvalitet och tillgången 
till vatten. Det här är en oroande utveckling sett ur ett framtids-
perspektiv.

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

Med Vätternvatten tryggas dricksvattnet, så att våra barn och 
barnbarn kan växa upp i ett samhälle där de kan ta vattnet för 
givet, precis som vi gör idag.

Kommer våra barn 
kunna ta vattnet 
för givet?

Läs mer om Vätternvatten på vvatten.se

•
•
•
•
•
•

Tel: 0550-833 46 www.charterbuss.se


