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Train Alliance satsar
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i Sköllersta

Nytt liv för den
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Nu tvingas vi köra mer bil
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ATT ÅKA KOLLEKTIVT, ta bussen, eller tåget,

ANSVARIG UTGIVARE

Politiker ser gärna mer bussåkande. Om man
inte bor på landsbygden eller i en mindre ort
alltså, då är det oftast i praktiken tvärt om. Allt
fler Sydnärkebor kommer tvingas köra mer bil
nästa år. Åtskilliga busslinjer i Sydnärke dras
nämligen in i mitten av december.
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framställs ofta som ett sätt att värna miljön,
resa klimatvänligt.

I STÄDER OCH STÖRRE TÄTORTER ser man nog

ofta kollektivtrafiken som en rättighet, något
som ska finnas där. På landsbygden har den
egentligen aldrig varit det. När regionen, eller
kommunen, ska spara börjar man på landsbygden och i de mindre orterna. Så har det
alltid varit. Det är inte jämlikt. Man förväntas
bidra med skattepengar, men kan räkna med
lite mindre av samhället om man bor i Hjortkvarn, Mariedamm, eller Hardemo. Även om
faktiskt både Kumla och Hallsberg drabbas av
besparingarna den här gången.
Det är Länstrafiken som går med underskott
och måste spara pengar parallellt med att man
bygger för de nya så kallade superbussarna,
BRT i Örebro. Man vill minska bilåkandet i
Örebro. På mindre orter och på landsbygden
vill man däremot öka bilåkandet. För något
annat alternativ finns inte om man vill bo kvar.
EN AV DE BUSSLINJER som försvinner är

bussen mellan Hallsberg, via Pålsboda, till
Hjortkvarn, 728. Hjortkvarnsborna kommer i
december för första gången sedan 1896 stå helt
utan kollektivtrafik. 1896 byggdes nämligen
den smalspåriga järnväg som en gång trafikerade Hjortkvarn.
Förutom Länstrafikens sparkrav anger man
även för få resenärer som skäl till att busslinjerna läggs ner. Statistiken för bussen till
Hjortkvarn säger 2,9 personer per buss i snitt.
Kanske inte så imponerande. Men om man ser

det från en annan aspekt är det 10 000 resor
per år, resor som nu ska ske med bil. Alternativet är att flytta.
EN ANNAN DEL AV SYDNÄRKE som helt kom-

mer sakna fast bussförbindelse är Tiveden och
byn Sannerud.
Svårast är det kanske för de yngre som vill
studera på annan ort. Det har talats om samarbete mellan kommunerna och Sydnärkes utbildningsförbund om att lösa transporter för
skolungdomar till och från orter där bussen
försvinner. Men vad händer med de ungdomar som valt att gå i skolan exempelvis i Örebro?
DET ÄR OCKSÅ BESVÄRLIGT för ensamma som

inte har körkort. Helt klart är att det för de
som vill leva ett någorlunda normalt liv blir
det frågan om mer bilkörning och skjutsar åt
olika håll. Något som kommer bli allt mer
kännbart när bränslepriserna rusar i höjden.
När det gäller de så kallade stadsbussarna i
Kumla och Hallsberg är det de svagaste, som
inte har eget körkort, kanske inte så hög
inkomst, äldre, sjuka och handikappade, som
förlorar möjligheten att kanske ta sig till vårdcentralen, eller butiken, på egen hand.
Kanske är det så att den här förändringen
kommit sakta. Inte så få människor har upplevt att det blivit allt svårare att åka buss.
Turlistorna har ändrats utan större kommunikation med boende om vad som som passar.
Bussarna har gått, men på tider där de kanske
inte passar så många. Allt fler bussar har åkt
tomma.

solcellsinstallatör
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BRUKET
- INREDNING -

sätter den inte bussen. Det ska nämligen bara
gå att beställa tjänsten mellan klockan 10 och
14.30 samt på kvällar efter 17.30. Någon arbetspendling är det inte fråga om.

Varmt Välkommen till oss!
En butik fylld av inredning och
inspiration i en mysig atmosfär.

Ytterligare en knepig faktor som nog försvårat
en del för resenärer är att man numera inte
kan ta med sig cykel på bussen. På de äldre, blå
bussarna, fanns plats för två cyklar på ett ställ
bak. På de nya bussarna, med blå våg på sidan,
har den möjligheten tagits bort.

Hitta julklapparna och
presenterna till dina nära, dina
anställda eller till dig själv.

Upp till 36% mer energi än
standardpaneler på marknaden

Vi har öppet varje vecka hela
hösten och vintern

LÄGGS NER VID ÅRSSKIFTET
Linje 702: Kumla - Pilängen
Linje 728 Pålsboda - Hjortkvarn
Linje 732: Hallsberg - Hällabrottet
Linje 739: Kumla - Ekeby
Linje 742: Kumla - Täby kyrka
Linje 743: Fjugesta - Kumla
Linje 744: Kumla - Brändåsen
Linje 754: Askersund - Brändåsen
Linje 755: Hallsberg - Skyllberg Rönneshytta - Mariedamm Askersund
Linje 780: Stadsbussen Kumla
Linje 710: Stadsbussen Hallsberg

390 Watt

Välkommen till Bruket i Kumla!

www.solkraft.info
0768-910 340
i Viby AB

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

5 1 95: -

Ytterligare busslinjer har förkortats eller fått
antalet turer nedbantade. Bland annat just de
två busslinjer som trafikerat Tiveden.

DET KOMMER EN ERSÄTTNING för de indragna

bussarna, så kallad anropsstyrd trafik. Den ska
komma igång efter nyår. På många sätt en bra
lösning då man faktiskt, till fast pris, kan
beställa hämtning på en adress. Men helt er-

HENRIK
ÖSTENSSON

Anderssons Bilcenter i Kumla AB

Tel 019-58 96 00
www.anderssonbilcenter.se
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Priserna gäller v. 44

H a n d l a i vå

Bosses
Rågbröd Dafgård
Svenskt Smör

30ª

15ª
360g

500g

Stammis-pris

Hushållsost Arla

Profilen
Öppet 8-21
Skolvägen 12 Kumla

10ª
Stammis-pris

59

90

/kg
1,2-2,2 kg

Stammis-pris

3
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Många nya
ansikten
i Kumla
Hockey
Stora delar av truppen för Kumla
Hockey är ny. Flera nyckelspelare har
lämnat och laget slår ur underläge. Folk får gärna underskatta oss, säger
nye tränaren Robert Bergh
Förra säsongen blev en riktig nagelbitare för
Kumla Hockey. Man var ytterst nära att åka ur
Hockeyettan, som man spelat i under så
många år, men i sluttampen slog man till med
tre raka segrar vilket gav nytt kontrakt.

Nytt lag
Det är till stora delar ett helt nytt lag i år. Två
tredjedelar av truppen är ny. Bland annat har
man tappat poänglirarna Victor Wänghult och
Oliver Östergren och lagkapten Victor Sandin.
Visst har man tappat fjolårets spets, men
kanske är laget jämnare nu. Tidigare var det
stort sett bara förstafemman som kunde producera.
– Jag tänker bara på Kumla nu. Jag älskar
fortfarande att spela hockey och det känns kul
att vara här i Kumla, sade Carl Berglund efter
den matchen.
Berglund är det mest meriterade nyförvärvet
med många år i Allsvenskan för Bofors i
bagaget. Han satte ett av målen mot Skövde
och blir en nyckelspelare.

Ny huvudtränare
Även på tränarbänken är det helt nytt. Erik
Planeby och Petter Larsen har lämnat. Huvudtränaren heter nu Robert Bergh. Han har

Så här såg det ut när polisreceptionen i Askersund invigdes så sent som 2019. Foto Weine Ahlstrand

Polisen stänger reception
Huvudtränaren för Kumla Hockey heter Robert
Berg. Foto: Anders Björk

med sig Anders Falk som assisterande tränare
och Linus Andersson som fystränare.
Inför serien tippades Kumla i botten. I alla fall
om man kollade olika betting-sidor. Att
Kumla Hockey kommer hamna i botten motsäger dock den nye tränaren.
– Nej det tror jag inte. Men folk får gärna ha
den uppfattningen om oss. Vi är i alla fall
trygga i vad vi kan, sade Robert Bergh inför
seriestarten.
Sydnärkes andra seniorlag är IFK Hallsberg
och spelar i Division 2. De har inte fått någon
vidare start på säsongen.
Laget tränas av Mikael Näslund.
– Hur gör man i Hallsberg för att få fler ungar att spela hockey? Kan man kombinera det
på ett bättre sätt med de som spelar fotboll?
Det är exempel på två frågor som är intressanta att få svar på. För det är brist på spelare i
föreningen, sade Mikael Näslund inför säsongen.
ANDERS BJÖRK

Den 12 oktober höll polisens reception i Askersund öppet för sista gången. De
områdespoliser som arbetar i Askersunds kommun kommer utgå från kontoret i
Askersund. Men allmänheten kan inte göra besök för exempelvis en anmälan.
Polisstationen, eller polisreceptionen som
polisen kallar den öppnades så sent som 2019.
Receptionen har bara varit öppen en gång i
veckan och har, enligt polisen, haft få besök.
Ska man ha nytt pass har man hänvisats till
Hallsberg.
Även i Hallsberg minskar dock öppettiderna. Där är det öppet varje dag. Men stationen öppnar inte förrän klockan 12.
Så här skrev polisen i ett pressmeddelande:
– Stängningen i Askersund och begränsningen av öppettiderna i Hallsberg är nödvändiga
prioriteringar för att kunna bibehålla en stark
lokal närvaro och effektiv brottsbekämpning
på orterna.
Polisen vidhåller att det inte är frågan om
neddragningar eller personalbrist. Det är en
fråga om att prioritera personal.

andra uppgifter krävdes att vi placerar dit
poliser utifrån fältet för att ersätta dem. Den
prioriteringen vill inte jag göra.
Han menar också att det kommer bli fler
poliser i Sydnärke.
– Antalet poliser i lokalområde Hallsberg
kommer att växa inom snar framtid. Men med
den styrkan som finns just nu prioriterar man
att ha poliser som arbetar med utredningar
och i yttre tjänst. Det kan hända att receptionen i Askersund öppnas igen.
ANDERS BJÖRK
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Ville inte prioritera receptionen
Tillförordnad polis-områdeschef, Roberto Eid
Forrest säger så här till Sydnärkenytt:
– Eftersom ett par personer som jobbat med
polisens reception i Askersund gått vidare till

Annica väljer kött från Luggavi Gård när hon själv får bestämma. Precis som kollegan
Maria har hon har arbetat med kött och styckning sedan 80-talet.

Följ med på en matresa genom Närke
– från Örebro i norr till Åsbro i söder:
”Gården har fått hitta sina egna
kreativa sätt”
Champinjoner från Hallsberg, rödbetor från
Åsbro, potatis från Odensbacken och butiks
styckat kött från Fjugesta. Här på ICA Maxi i
Kumla upptäcker du allt det bästa som det
lokala har att erbjuda.

Höstlov på
Djupadalsbadet
Vår populära hinderbana
ligger i bassängen till och med lördag 6 november.

– Börjar man med det här, då vill man inte
ha något annat sen, säger Maria som jobbar
i butiken och varje vecka finstyckar färska
leveranser direkt från Luggavi Gård.

Vi ses på
höstlovet!

Roliga tävlingar med fina priser
kommer att anordnas under hela veckan.

Vattenparty i undervisningsbassängen
under hela veckan 1-6 november.
Hoppas vi ses, alla åldrar välkomna!
För mer information besök www.djupadalsbadet.se

Att välja ekologiskt och närproducerat
ligger i tiden. Det värnar om det lokala
näringslivet samtidigt som det är en insats
för miljön att välja färskvaror som bara har
färdats några mil för att nå från grönbete
eller jord till matbord.
För Anders som är ansvarig för Frukt
och grönt på ICA Maxi i Kumla har det
inneburit fysiska resor till gårdar runt om i
Närke. Där har han fått klämma och känna
på råvarorna och lärt sig mer om de korta
resorna som råvarorna har gjort.

STUDIEBESÖK PÅ KÄLLSPRÅNGS GÅRD
019-58 87 00
djupadalsbadet@kumla.se
www.djupadalsbadet.se

– För en månad sedan var jag faktiskt
på studiebesök hos Källsprångs Gård,
berättar Anders. Vi fick prata lite och

testa på att skörda kål och morötter. Det
var väldigt intressant!
Varje vecka kommer nya leveranser från

ICA-MAXI-Kumla-helsida-248x372mm_4.indd 4

den ekologiska och kravmärkta gården
i Åsbro. Färska rödbetor, kål, morötter,
potatis och grönkål.
Anders har nästan daglig kontakt med
de lokala odlarna. Under sitt studiebesök
på Källsprångs Gård fick han också lära sig
mer om arbetet bakom att driva en eko
logisk gård.
– Det är svårare att odla ekologiskt än att
exempelvis använda bekämpningsmedel
och konstgödsel. För att komma undan
skadedjur och insekter har gården fått hitta
sina egna kreativa sätt, och varje år flyttar
de därför runt sina odlingar. Det ligger
mycket jobb och kärlek bakom grönsaker
na, men sen blir det väldigt bra också.

”MÖRARE OCH FINARE”
Precis som vid frukt och grönt finns lokala
leverantörer att finna även bland köttet.
Här finns korv från Robertssons Charkuteri
i Örebro, Närkekött och butiksstyckat nöt
kött från Luggavi Gård som ligger i Kräck
linge mellan Kumla och Fjugesta.
Både Maria och Annica på ICA Maxi har
arbetat med kött och styckning sedan
80-talet och är noggranna med vilka färsk
varor de själva väljer.
– Det finstyckade köttet från Lugga
vi Gård har mindre fett och djuren har

det riktigt bra på gården. Det är jättefint
där. I vanliga fall separeras kalvarna från
mamman och man tar mjölken själv, men
här får de dia hos mamman så länge de vill
och de lever verkligen gott, säger Maria
och fortsätter.
– Det märks också på kvaliteten. De är
uppfödda för det här och inte för att bli
mjölkkor. På Luggavi har de bara rasdjur
som också ger ett mycket mörare och
finare kött.

”MAN VILL INTE HA NÅGOT ANNAT SEN”
Kunder har lärt sig att på onsdag efter
middag och på fredagar så finns det ny
styckat i butiken som Maria eller Annica
har gjort. Vissa ringer och beställer i förväg
inför helgens middag, medan andra dyker
upp punktligt för att lägga beslag på de
lokala färskvarorna.
– Börjar man med det här, då vill man inte
ha något annat sen. Dels är det ju mindre
fett, säger Maria och avbryts av att en man
sträcker sig efter högrev i kylen intill oss.
– Men här kommer ju gamla styckaren!
Förr var det jag och Torbjörn som stod här
men nu har han gått i pension. Du ser, en
gammal styckare väljer alltid bästa kvalitet.

2021-10-18 14:48
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Snittblommor

Fortsatt satsning i Hallsberg av Train
Alliance. VD Joakim Weijmer
utanför företagets säte på Östra
Storgatan. Huset, som kallats Trull,
köptes billigt men renoveringen
kostade.

Svenska Skoindustrimuseet
- Roligt att kunna göra ett bra jobb och bidra till att hålla Sveriges järnväg i rörelse, säger Ludvig
Eriksson, svarvoperatör.

Ett precisionsarbete
för Ludvig
Ett lok med nyslipade hjul
bogseras ut från Train
Alliances stora svarvhall.

Ludvig Eriksson från Sannahed står under ett lok och låter skäret
bita in i stålhjulet. Genom glasluckan ser han de tunna
metallspånen fräsas bort så att hjulet blir som nytt igen.
TEXT & FOTO

Eriksson, som brukar cykla eller ta en promenad till jobbet på Ralaslätten.

LARS LITZEN

Train Alliance fortsätter satsa i Hallsberg
Train Alliance, ett udda företag i järnvägs-Sverige, fortsätter att satsa på Hallsberg. Nästa investering är en
ny underhållsverkstad som ska stå klar nästa år ute på fältet vid Rala. En satsning på 150 miljoner kronor.
TEXT & FOTO

Rala redan har en färdig detaljplan, inklusive
infrastruktur.

LARS LITZEN

”Underhållsverkstad för arbetsmaskiner” låter
kanske inte så upphetsande men innebär att en
ny viktig pusselbit läggs som stärker Hallsbergs position i tågbranschen. Att bygget
skräddarsys för Infranord, enda statsägda bolaget för järnvägsentreprenader, är extra intressant eftersom Infranord då flyttar denna
verksamhet från Örebro till Hallsberg.
Det blir en slags tyngdpunktsförskjutning.
– Vårt val av Hallsberg är dess strategiska
läge i järnvägssystemet. Här har vi ett riktigt
stort nät som går ut med godsstråk. Vi har
Västra stambanan och Skandinaviens största
rangerbangård. Här finns förutsättningar att
bygga anläggningar och det är den tron och
ambitionen vi har.

Överdrivet om jobb

Joakim Weijmer, 55, en järnvägare som letar mark
på strategiska platser för att bygga anläggningar
för tågunderhåll..

Ny marknadsaktör
Så har Joakim Weijmer sagt länge nu. Han är
VD för Train Alliance, en järnvägare med
västgötadialekt som började som reparatör för
30 år sen. Nu sitter han bredvid en läcker
modell av ett engelskt lok i företagets renoverade hus på Östra Storgatan (gamla Trull) ett
stenkast från Hallsbergs anrika hjärta, stationen dit han brukar anlända med tåg från
Kungsbacka.
Företaget dök upp som en ny marknadsaktör
när tågbranschen avreglerades. Affärsidén är
att köpa mark och bygga anläggningar för underhåll, som sedan hyrs ut till andra företag.
Förädling kan det kallas.
I Hallsberg 2010 överraskade Train Alliance
med att köpa 90 hektar åker på Ralaslätten för
att ”förädla” med en första hård pusselbit, ett
jättehus med en specialsvarv för lok- och
vagnshjul.

”Det går sakta”
Men det tog åtta år innan anläggningen invigdes. En omfattande detaljplan (gemensam
för Hallsbergs och Kumla kommun) togs fram
(och överklagades). Trafikverket skulle säga
sitt om spårdragning och annan infrastruktur.
Sedan 2018 snurrar dock hjulsvarven och gör
nytta. Även en avisningsanläggning har byggts
som komplement.
– Det går sakta i järnvägen, det är tunga,
långa processer och mycket diskussioner innan man sätter de här anläggningarna, säger
Joakim Weijmer. Vi ska komma ihåg att när de
väl sitter så är det för mycket lång tid. Vi har
ett 60-årsperspektiv på våra anläggningar här
på Ralafältet,
Den nya pusselbiten ska dock gå betydligt
snabbare att lägga. Depån för Infranord ska
vara klar senast i slutet av 2022, lovar Train Alliance. Tidplanen borde kunna hållas eftersom

Ett nationellt verkstadscentrum för tågunderhåll i Hallsberg med massor av nya jobb, det är
visionen som får ögonen att glittra hos varje
kommunalråd. När Train Alliance klev in på
banan talades det om 1 000 nya jobb. Vi kan
väl säga att det var överdrivet?
– Nja, det växer alltid ut en massa fjädrar på
en höna när nån öppnar den dörr’n och vi har
alltid varit noga med att det är våra hyresgäster som anställer folk, inte vi. Ju mer verksamhet desto fler anställda, sen var gränsen
går har vi ingen uppfattning om.
Hjulsvarven går för närvarande runt med
fyra operatörer och i den kommande depån
verkar det röra sig om max ett 20-tal
anställda.

Fyllt på kassan
Men VD:n kan peka på att ett tiotal olika kunder anlitade den nya hjulsvarven i Hallsberg
de två första åren, vilket visar behovet – och
möjligheten att tjäna pengar för hyresvärden
Train Alliance Sweden AB, börsnoterad förra
året.
Men vinstkrav kan ställa till det. Den första
svarventrepenören TXG Maintenance slog
bakut och hoppade av 2020 när Train Alliance
kraftigt höjde hyran. EuroMaint, en europeisk
jätte i branschen, gick in istället och uppges
vara beredd att betala den nya hyran.
Aktieägarna har fyllt på kassan hos Train Alliance, som investerar mångmiljonbelopp på
fler håll, nyligen köpte företaget Rikskombiterminalen i Rosersberg, Sigtuna norr om
Stockholm för drygt 300 milj kr.
– Vi är på olika platser eftersom vi bygger
nationella strukturer, vi finns i Malmö med en

Det är ett precisionsarbete. Svarvoperatören
justerar inställningar på en kontrollpanel.
Toleranserna handlar om tiondelar av en
millimeter. Hjulen måste givetvis vara runda
och knappt skilja sig i ett hjulpar.
– Det är en bra plats med bra arbetsmiljö,
det är kul också med nytt och fräscht. Det är
mycket saker att hålla koll på, både ur arbetsmiljösynpunkt och säkerhetsmässigt.
Men det är bra att vi har mycket styrande
dokument att luta oss mot, säger Ludvig
Eriksson.

Fyra gubbar i skift

Ett precisionsarbete att svarva hjulen på lok och vaagnar. Ludvig Eriksson hos EuroMaint övervakar processen.

godsvagns- och lokverkstad vi invigde 2019,
vi finns i Landskrona, i Eskilstuna. Men Hallsberg finns mitt i och är en perfekt utgångspunkt för våran verksamhet.

Delarna och helheten
Joakim Weijmer basar för ett företag med
överraskande få anställda, tio personer.
– Men när vi drar igång olika projekt så
anställer vi konsulter och andra som hjälper
till, vi koordinerar, finansierar och bygger upp.
– Hela järnvägen kan man ju jämföra med en
rullande form av processindustri. Delarna
måste fungera för att det ska bli en helhet. Blir
inte tågen lagade stannar de på linjen, då kommer inte gods och kunder fram och då måste
det finnas tågunderhållsföretag som behöver
anläggningar och det är där vi kommer in.
Är det ett roligt jobb?
– Det är ett mycket roligt jobb, det enda som

är smolk i bägaren är att det går långsamt.
Jag skulle önska att det gick lite fortare med
tanke på behoven som finns på järnvägen.
Men visst är det roligt, för det här är ju faktiskt samhällsutveckling på riktigt.
Elektrifierad järnväg är klimatsmart, en
numera avgörande faktor i samhällets
utveckling. När det blir trångt på spåren
måste järnvägen byggas ut.
Joakim Weijmer konstaterar att tågtrafiken
ökat de senaste åren. Visserligen har pandemin orsakat en dipp i persontrafiken men
den börjar fyllas på igen, godstrafiken har
stått sig ”väldigt stabilt”. Det köps nya lok
och vagnar som regelbundet kommer behöva underhåll.
Gärna i Hallsberg, som ligger så bra till.

Train Alliance äger svarven och den hundra
meter långa byggnaden på Ralaslätten, som
nu hyrs ut till EuroMaint, företaget som
Ludvig och hans kollegor arbetar för.
Han öppnar glasluckan på glänt och rakar
undan några metallspån. Den tysktillverkade hjulsvarven kan bearbeta två hjulpar åt gången, då är de två man på var sida
om boogien som opererar. Smidigt och
snabbt - och fler ”gubbar” behövs inte. Fyra
arbetar i tvåskift med en produktionsledare.
Den minimala friktionen mellan stålhjul
och räls är ju en av tågens stora fördelar men
då får inte hjulen bli för slitna, kanske få
hack eller rentav plattor efter en inbromsning med låsta hjul.
– Vissa kunder har bestämda intervaller
för sitt underhåll, andra kommer när de upptäcker skador på hjulen, berättar Ludvig

Hector Rail
Vossloh
TCC
NRC Group
LK Gräv

REA på ökenkängor & skor

Utställningar
Tillverkning
Försäljning

Öppet:
Tisdag-Fredag 13-17
Sveavägen 19, Kumla

www.skoindustrimuseet.se

Nya CV på slätten?
Lok, personvagnar och motorvagnar tas
emot. Höst och vinter är det högsäsong med
lövhalkan och fastfrusna bromsar – en anläggning för avisning finns i anslutning till
svarvhuset.
– Finessen med jobbet måste ändå vara att
hålla Sverige i rörelse och infrastrukturen.
Känna att man drar sitt strå till stacken och
göra så gott man kan, säger Ludvig Eriksson.
Kan Hallsberg i framtiden bli ett nationellt
centrum för tågunderhåll som Train Alliance
hoppas med sina satsningar?
– Många har visionen att det ska bli nya
CV härute, säger Ludvig Eriksson och syftar
på den tidigare stora SJ-ägda Centralverkstaden i Örebro. Jag har förhoppningsvis
många år kvar att jobba så det ska bli intressant att följa.

Se även TV-reportage
från hjulsvarven:

Järnvägsknuten Hallsberg har sen länge många företag (och en
myndighet) som är knutna till tågen. Här är några exempel:
Trafikverket
SJ
Green Cargo
EuroMaint
Infranord

- ett levande museum

Siemens
Train Alliance
MWG

Det finns fler. Lägg till underleverantörer och serviceföretag med
tåganknytning så blir antalet lokalt sysselsatta i branschen mycket stort.

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
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HIDINGE NYA KYRKA

Fredag 5 nov

Fredag 5/11 Öppen kyrka 9-17
Lördag 6/11 Öppen kyrka 13-18
Söndag 7/11 Minnesmässa 10.00
Kören Espresso medverkar
KYRKBUSS

15 & 18 Orgelmusik i Kumla kyrka med organist Anna Martinson.

Lördag 6 nov

10.00 Högmässa i Kumla kyrka. Sammanlyst med Ekeby församling.

KNISTA KYRKA

10.00 Högmässa i Hardemo kyrka. Därefter är kyrkan öppen och
bemannad med kaffeservering till kl. 17:00.

Fredag 5/11 Öppen kyrka 9-17
Lördag 6/11 Öppen kyrka 11-18
Lördag 6/11 Minnesgudstjänst 18.00
Knistakören medverkar
Söndag 7/11 Minnesgudstjänst 18.00
Magdalena Eriksson, sång

13-19 Öppet hus på Kumla kyrkogård och även öppet i Kumla kyrka
och Ekeby kyrka. Gravljusförsäljning, glögg- och kaffeservering och
information.
16.00 Frälsningsarméns musikkår spelar vid kaffeserveringstältet på
Kumla kyrkogård.

Patrik och Stefan
gav sig ut på
djupt vatten
Mitt i yrkeslivet bestämde sig Patrik Holmgren och Stefan Schützer
för att byta bana och tillsammans starta ett företag som jobbar
med besiktning av vattentorn. De har växt stadigt sen dess och
närmar sig tio anställda.
TEXT & FOTO

ANDERS BJÖRK

Patrik Holmgren och Stefan Schützer är kompisar sedan länge, de jobbade innan på olika
håll. Patrik är från Kumla och drev ett företag
som sysslade med skorstensrenovering och
Stefan, som är från Askersund, jobbade länge
som magiker.
Tillsammans grundade de för åtta år sedan
H2O Teknik Mellansverige AB under devisen
"Rent vatten är viktigt.”

Dåligt skydd för vattentorn
– Vi pratade under lång tid om att göra något
ihop. Vi båda har ett stort intresse för vatten
och såg att det finns en marknad för det här vi
kunde kliva in i. Dricksvatten och säkerheten
runt det blir mer och mer viktig, säger Patrik
Holmgren.
Företagets huvudsakliga sysselsättning är att
biträda kommuner och privata företag/
föreningar med att ta ett helhetsgrepp kring
drift och underhåll i dricksvattenreservoarer.
Det innebär främst att genomföra inspektioner för att säkerställa att förutsättningar
finns för rent dricksvatten och skyddet kring
det.
De gör också så kallade statusbedömningar,
där betongbyggnadens skick undersöks, samt
monterar skyddsanordningar, säkerhetsluckor
och ventilationer, som är speciellt anpassade
för dricksvatten.
– Tidigare var det ofta bara en dålig liten
lucka som skyddade vattentornet, som vem
som helst kunde bryta upp. Men nu har man
börjat inse att det krävs bättre säkerhet, fastslår Patrik.

Styr robot från bussen utifrån
Kan du förklara hur det går till när ni genom‐
för ett jobb i ett vattentorn?
– Vid en inspektion går vi ner med en frisimmande robot i vattnet som spelar in en film
som vi sedan redigerar och skickar till kunden.
Där påtalar vi de eventuella brister som finns.
Det kan vara allt ifrån att det är väldigt smutsigt på botten, till att det finns rör som rostat
sönder.
– Om det sedan blir så att vi även får uppdraget att göra rent, så skickar vi ner en annan
typ av robot. Den roboten styr vi med joystick
utifrån i bussen där vi sitter. Roboten jobbar
som en dammsugare som suger upp all smuts

Företagets robot jobbar för att få rent på botten i
ett vattentorn.

på botten, kan man säga, påtalar Patrik.
En annan metod är att tömma vattentornet
på allt vatten och därefter gå in med högtryckstvätt. Detta kan krävas om det är mycket
smuts på väggarna. Roboten gör "bara" rent på
botten.
Sedan starten har man varit på jobb i mer än
varannan kommun i Sverige. Patrik och Stefan
har dock inte glidit på nån räkmacka, utan det
krävdes investeringar för miljontals kronor innan de kunde dra igång. Många utbildningar
har dom också genomfört, då för att skaffa
olika typer av certifikat.
– Det är inte lätt att få komma in och utföra
jobb åt kommuner när man är ny och okänd,
berättar Patrik.

Största ytan var flera planer
Storleken på vattentornen skiljer sig
naturligtvis åt och det innebär längre jobb på
vissa platser medan andra går fortare.
– En del jobb kan man göra klart på en dag
medan andra kan ta upp till flera veckor.
Det största vattentornet som de rengjort var
ett i Mellansverige. Där var ytan lika stor som
tre fotbollsplaner. Vilket specifikt vattentorn
det var får de inte säga av säkerhetsskäl.
Företaget har sedan starten växt till att numera omfatta åtta anställda och ett antal konsulter. Bland annat två säljare som åker runt i
landet och presenterar de jobb som kan utföras och de produkter som säljs.
Patrik och Stefan ser hela tiden nya möjligheter till utveckling. Man har nu även börjat
att tillverka egna delar till robotar för försäljning. Kanske kan några sådana säljas till
Rumänien, där var de nämligen nyligen på
besök.

Sverige ligger långt framme
– Vi åkte dit med bilen, det är 300 mil nästan.
Vi åkte på fredag, kom fram på söndag och
började jobba på måndagen. Då gjorde vi rent

KVISTBRO KYRKA

Söndag 7 nov

Fredag 5/11 Öppen kyrka 9-17
Lördag 6/11 Öppen kyrka 13-18
Söndag 7/11 Minnesgudstjänst 10.00
Musikmedverkan

10.00 Högmässa i Kumla kyrka. Söndagsskola Himlakul. Kyrkkaffe i
kyrkan.
18.00 Minnesgudstjänst med ljuständning i Kumla kyrka.
18.00 Minnesgudstjänst med ljuständning i Ekeby kyrka.
18.00 Minnesgudstjänst med ljuständning i Hardemo kyrka.

Vad är de största svårigheterna med ert jobb?
– Det är väldigt hårda krav på att få arbeta
inom branschen. Vattentorn är både säkerhets- och livsmedelsklassade och de släpper
inte in vem som helst. Så vi kontrolleras av alla
möjliga instanser, bland annat SÄPO ibland.
Trots tuffa krav, stora investeringar och krävande utbildningar ångrar de inte att de tog
steget ihop. Nu har de utvecklats till ett välkänt
företag som växer.
– Vi hoppas kunna anställa en person till
inom kort, vilket kan bli en förutsättning för
oss själva att börja trappa ner på tid ute i fält
och ta mer hand om företagets struktur och vision, avslutar Patrik Holmgren som inte är
rädd att ta sig vatten över huvudet.

Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer!
För mer information
besök vår hemsida:

info@skillen.se

www.svenskakyrkan.se/knista
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HALLSBERGS FÖRSAMLING

Bergvärme
Badrumsrenovering
Service av alla
värmeslag och
märken
Övriga VVS-arbeten
Vi är auktoriserad
serviceombud samt
installatör för Nibe
villa- och
fastighetsvärme!

- VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HOS OSS
FREDAG 5 NOVEMBER
16.00 		

Stilla orgelmusik i Sockenkyrkan

LÖRDAG 6 NOVEMBER

10.00
Högmässa i Adventskyrkan
15.00
Stilla musik i Sockenkyrkan
18.00
Minnesgudstjänst i Sockenkyrkan
12.00-18.00
Sockenstugan och Sockenkyrkan är 		
			öppna
13.00-16.00
Församlingsgården och Adventskyrkan
			är öppna

SÖNDAG 7 NOVEMBER
18.00 		
Vattentornet på Linnégatan i Kumla är 40 meter
högt och rymmer 2 000 000 liter vatten. Det
byggdes år 1956 och kallas fortfarande för "nya
vattentornet". Det "gamla vattentornet" på Södra
Kungsvägen, vilket är byggt i tegel, innehåller
numera bostäder.

Fredag 5/11 Öppen kyrka 9-17
Lördag 6/11 Öppen kyrka 13-16
Lördag 6/11 Minnesgudstjänst 16.00
Anna Englund, sång
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en bassäng i ett vattenverk och visade hur
roboten fungerar, säger Stefan.
Just det jobbet tog tre dagar, då det var
väldigt mycket sand på botten av bassängen.
Staden de befann sig i var Constanta som har
drygt 300 000 invånare. Någon liknande
teknik som H20 Teknik Mellansverige AB använder hade de dock inte stött på tidigare, varför nyfikenheten var stor.
– De har inte den typen av teknik för
rengöring, påtalar Stefan.
Det är dock inget som är specifikt för just
Rumänien. Det är snarare så att Sverige är ett
land som ligger långt fram inom branschen
vad det gäller teknik och ansvarstagande för
vattnet. Fler intressenter från utlandet kan
mycket väl dyka upp.

Kontrolleras av SÄPO

MULLHYTTANS KYRKA

Sörbyvägen 3, Kumla
Tel. 019-58 21 30

Minnesgudstjänst i Adventskyrkan

Se exakt kalender och läs mer på
www.svenskakyrkan.se/hallsberg
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Så här ser det ut på Ekebymossen nu. Torven är snart slut. Man har tagit torv på marken sedan slutet av 1800-talet. Mossen ligger mellan gården Säbylund och motorvägen, vindkraftverken, norr om Kumla.

Vandring i den nyanlagda våtmarken. Torvföretagare och riksdagsmän träffades på Ekebymossen.

Torvkris kan stoppa jord-industrin

lverkning. Finns det något med mindre
miljöpåverkan? Utan torven står vi inför en gigantisk utmaning. Hur ska vi odla våra grönsaker hållbart, hur ska vi få fram alla
skogsplantor till de träd vi behöver plantera för
att binda koldioxid?

Sveriges torvindustrier är oroade för framtiden. Det har blivit allt
svårare att få tillstånd för för att ta upp torv.
– Vårt tillstånd går ut 2031. Men torven kanske räcker i fem år till.
Vad som händer sedan vet vi inte. Vi har sökt tillstånd för flera nya
torvtäkter, men vi får inga tillstånd, säger Sofia Ekmark, på
Hasselfors garden vid Ekebymossen, norr om Kumla.
TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON

Samtidigt är torven helt avgörande för all produktion av odlingsjord. Det finns egentligen
inte någon bra ersättning när vi ska odla, vare
sig i våra egna trädgårdar eller storskaligt, exempelvis vid odling av skogsplantor.
Den torv man tar upp på Ekebymossen,
norr om Kumla, består egentligen av gammal
vitmossa och andra växter. Växtdelarna har
hindrats från att brytas ner, ruttna, på grund
av lågt PH-värde och syrebrist. Torv bildas
under vatten. Med vitmossa menas en ljust
grön mossa som växer lite varstans i skogen
och i våtmarker. Det är alltså inte sådant man
stoppar i ljusstakar på runt jul. Det är fönsterlav.

Gott om torvmossar
Det finns riktigt mycket torv i Sverige. Man
brukar tala om ungefär 12 miljoner hektar våtmarker eller mossar. Jämförelsevis kan nämnas
att det finns ungefär tre miljoner hektar jordbruksmark.
Av dessa 12 miljoner hektar är ungefär 2,5
miljoner urdikade. Man började dika i slutet av
1800-talet. Det var staten som initierade dikningen och drev också på den en bit in på 1990talet, man fick statligt stöd för dikningen. Framför allt dikade man ur för att man skulle kunna
odla på torvmarken. Den jord man vann på det
sättet blev ofta räddningen undan svält på 1800talet. Senare har dessa marker ofta blivit skogsbevuxna.
– Det är en liten del av denna urdikade mark
vi skördar torv från. Ungefär två promille av de
totala mossmarkerna i Sverige, berättar Ingrid
Kyllerstedt på Svensk torv. Torvföretagens branschorganisation.
Hon fortsätter:

Ser torv som bränsle
Från Naturvårdsverket sida betraktar man torv
som ett fossilt bränsle. Man menar att utvinning,
skörd av torv, bidrar till ökade klimatutsläpp.
Läser man vad som finns skrivet på myndighetens webbplats handlar det just till stor del
om torven som bränsle. Att merparten av torven
används för jordtillverkning nämns inte. Det
står att det råder generellt stopp av torvutvinning från våtmarker. Men inte så mycket om de
redan befintliga urdikade torvmarkerna, som är
de vi utnyttjar för torvtäkter.

– Om myndigheterna ville skulle vi kunna
skörda torv i hundratals år utan större påverkan
på naturen. Torven växer ju dessutom, återskapas.

Ungefär 80 procent av all torv som tas upp i
Sverige används för produktion av
odlingsjord. All jord som säljs i butiker och
som används på plantskolor och stora kommersiella odlingar har torven som bas.
Resten, cirka 20 procent, används som
bränsle i biobränsleeldade pannor och
torvströ.
I princip all trädgårdsodling, både den vi
som privatpersoner ägnar oss åt i våra
trädgårdar och professionell odling av växthusgrönsaker, blommor och liknande, använder torv. Även globalt. De kanske största
torvförbrukarna i Sverige är de plantskolor
som odlar alla de miljontals skogsplantor som
planteras varje år. 380 miljoner plantor per år
närmare bestämt.
Det säljs jord som aldrig förr. Trots det närmar
sig torvindustrin kris.

Förbud mot markavvattning
Det finns en enorm okunskap kring torv, som
tyvärr styr även myndigheternas arbete just nu,
fortsätter Ingrid Kyllerstedt på Svensk torv.
Hon menar att man blandar ihop rena våtmarker, myrmark och vanliga mossar, med de
sedan många decennier urdikade mossar man
skördar torv ifrån.
– Vi får ofta höra att det är fel att förstöra våtmarker. Men de marker vi jobbar med har dikats
någon gång från slutet av 1800-talet fram till en
bit in på 1990-talet. De har inte varit våtmarker
på mycket länge. Det är också så att den mark vi
använder är en oerhört liten del även av den totala urdikade arealen.
Torvindustrin menar att myndigheter, framför
allt Länsstyrelser, numera regelmässigt stoppar i

Här gör SLU olika försök. Bland annat mäter man hur mycket växthusgaser som läcker från olika platser
på mossen. Man provar också att odla vitmossa.
princip all torvbrytning. Det ges inga tillstånd.
– För att vara mer precis så kommer vi inte ens
fram till tillståndsprocessen. Det är ju så att det
råder generellt förbud mot markavvattning. För
att kunna ta upp torven i en torvtäkt som redan
är urdikad måste man leda bort mer vatten, avvattna. För det krävs en dispens mot förbudet
mot markavvattning. Det är där det blir stopp.
Vi får inte dispens. Då blir det heller inget tillstånd, fortsätter Ingrid.
Hur länsstyrelserna ser på torvutvinning varierar lite över landet.
– Här i länet har det i princip inte beviljats några tillstånd sedan 2017, då den så kallade
torvlagen slutade gälla, säger Sofia Ekmark på
Hasselfors Garden.
Torvlagen reglerade torvtäkter tidigare. Sedan
2017 behandlas ansökningar om att få ta upp
torv enligt miljöbalken.

Läcker koldioxid
Från torvföretagens sida menar man att
miljöpåverkan är större om man låter de urdikade mossarna bara ligga orörda.
– Ja. Här finns gott om forskning. Urdikade
mossar läcker mycket växthusgaser, framför allt
koldioxid. Det kan röra sig om så mycket som en
femtedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp.
Större än det från alla biltrafik i landet. Genom
att ta upp torven kan den få miljönytta. Merparten av torven används ju till verksamheter
som är viktiga för en grön omställning. Odling
av grönsaker, vegetabilisk mat och skogsplantor,
för att bara nämna något.
Faktum är att man menar att vi redan om några år kan stå inför en rejäl jord-kris.
– Får vi inte nya tillstånd tar torven snart slut.
Det finns ingen fullvärdig ersättning för torv i
jordproduktion.

Sofia Ekmark är projektledare på Hasselfors garden.
Hon menar att när sedan torven är skördad
och torvtäkten ska efterbehandlas kan man då
istället åstadkomma kolsänkor. Alltså återställa
på ett sådant sätt att den före detta torvtäkten
istället binder koldioxid.
Sådana försök pågår bland annat vid Ekebymossen. Dels har man anlagt nya våtmarker och
dels odlar man björk. Det pågår också försök där
man odlar ny vitmossa i den nyanlagda våtmarken.

– Det är många som felaktigt tror att torv
inte är en förnyelsebar resurs. Vitmossa, som
bygger torven, växer något oerhört. En mosse
tillväxer med ungefär 7-8 ton torv per år, om
man mäter torkat material.
I varje tillstånd för att utvinna torv ingår en
preliminär plan för hur marken ska efterbehandlas. Ofta blir det våtmarker av gamla
torvtäkter, men ibland planteras också skog.
– Vi vill göra åtgärder som när man utvun-

nit torven, istället bidrar till att binda
koldioxid.

”Det är väl jord?”
Jeanette Tretten, VD för Econova garden, som
bland annat tillverkar jord under varumärket
Weibulls, berättar:
– Vi använder redan andra saker, återvunna
restprodukter och liknande. Bland annat fibrer
från skogsindustrin och massaindustrin. Men
det är inte till närmelsevis de volymer som behövs.
– När jag frågar folk vad de tror att jordsäckarna de köper innehåller så blir svaret ofta
”det är väl …jord?” Okunskapen är enorm. Även
hos tjänstemän på våra Länsstyrelser. Vi använder ju en försvinnande liten del av de urdikade
mossar som finns och åstadkommer stor nytta.
Jag förstår hur man resonerar, men samtidigt
måste man ju se hela bilden. Vad ska vi ersätta
torv med? Vad ska vi ha som substrat för jordtil-

Naturskyddsföreningen menar att det helt
klart är så att urdikade torvmarker läcker
koldioxid i stor skala. Men man har en helt
annan syn på hur det problemet ska åtgärdas.
Där anser man att det mest effektiva sättet att
stoppa dessa läckage är att lägga dessa marker
under vatten igen. Vi pratar då alltså om 2,5
miljoner hektar, nästan lika stor areal som
den totala jordbruksmarken i Sverige. På
merparten av den urdikade marken växer
dessutom skog.
När det gäller bränslet torv som används av
värmeverken som ett komplement till sopförbränning och biobränslen ser myndigheterna
bränslet som ett slags mellanting bland
förnyelsebart och fossilt. Men man man betalar
dock skatt för bränslet som motsvara koldioxidskatten.

Två ansökningar avslagna
Eva-Marie Jansson som hanterar bland annat
torvtäkter på Länsstyrelsen i Örebro säger så
här:
– De sista fem åren har vi bara hanterat tre ansökningar i länet. Två av dem har vi avslagit. De
bolag som sökte överklagade, men även Markoch miljödomstolen gav oss rätt. Det handlar ju
om att det inte får finnas särskilda naturvärden
där det ska brytas torv. Det är också så att vår
vattenenhet i princip stoppar alla dispenser mot
det generella markavvattningförbudet. En del
ansökningar stannar redan där.

På frågan om det finns urdikade torvmossar
utan särskilda naturvärden, om det överhuvudtaget är möjligt att få tillstånd, svarar hon inte
helt tydligt.
– Lite svårt att säga generellt. Bolaget som
söker tillstånd ska ju ta fram en miljökonsekvensbeskrivning vi tar ställning till.
En mosse har fått tillstånd för utvinning av torv
för jordtillverkning de sista åren, Orrmossen i
Hallsbergs kommun. Där fanns redan tillstånd
för brytning av energitorv, enligt den gamla
torvlagen.

”Oviss framtid”
Vid Ekebymossen, nära Säbylund norr om
Kumla, ligger alltså en av Hasselfors Gardens
jordfabriker. I dagsläget arbetar 18 personer
heltid. Ytterligare sex säsongsanställda på sommaren.
– Vi har tillstånd till 31. Men torven kommer
vara slut innan dess. Kanske räcker det i fem år
till, säger Sofia Ekmark.
– Ett problem är att det börjar bli bråttom. Vi
har sökt dispens för markavvattning och tillstånd för utvinning på flera potentiella torvtäkter i närområdet. Så här långt har det varit
tvärstopp. Inga nya tillstånd. Det tar åtminstone
två år, ofta mer, innan vi kan börja utvinna torv
när vi beviljattillstånd.
Vad händer med fabriken om ni inte får till‐
stånd?
– Framtiden är mycket oviss. Vi transporterar
redan i dag in en hel del torv. Ungefär hälften av
den torv vi använder kommer härifrån. Men det
finns en gräns för hur långt man kan transportera med bibehållen ekonomi. Dessutom vill
vi ju vara hållbara. Transporter åstadkommer
också utsläpp.
En del av torvtäkten vid Ekebymossen är som
sagt omvandlad till våtmark. Där finns SLU på
plats med forskaren Sabine Jordan i spetsen. Det
pågår försök där man mäter utsläpp av växthusgaser från både efterbehandlad mark som blötlagts och urdikad torvmark.
– Det är svårt att få pengar för vår forskning.
Torven har blivit lite av en paria. Om man däremot forskar på hur man ska blötlägga utdikade
torvmarker, ja, då har man lätt att finansiera
forskning, menar hon och demonstrerar en mätstation.
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Sm Askersund

Här kommer en passande bil för
ett torg med stora ihåligheter.

16:00 Askersunds torg

Visst verkar dessa bägge trivas med livet? Laila
Petersson med hunden Diva, en kinesisk nakenhund
med bara lite päls på huvudet, tassarna och svansen.

11:30 Gästhamnen
LARS-GÖRAN MÅNZON

13:30 Sundsgården
Det fejas utanför restaurang Sundsgården,
men ännu återstår ett bra tag innan det är
dags för öppning - klockan 21:30.
– Det är mest löv, vi skulle behövas en
lövblås, säger David Hansson, son till
ägaren Atilla Kilic.
I rörelsen ingår även restaurang En trappa
upp, vid torget.
Sommaren var tuff för restaurangbran-

schen, men nu efter att restriktionerna lättat
hoppas alla på en återgång till normala
affärer. Utan ny pandemi.
Sundsgården är en vacker gammal byggnad som funnits i 220 år i Askersund.
Genom åren har det varit en hel del aktiviteter i lokalerna, bland annat har det
varit matbespisning här, och det har även
sålts möbler. Sedan 25 år tillbaka har det
varit restaurang.

David Hansson och Jusef Mustafa snyggar till på trottoaren innan restaurangen öppnar.

Laila Petersson och hennes Torbjörn har
hittat en bra ställplats för sin husbil: vid citycampingen och gästhamnen. De kommer
från Motala.
Vi får se hur länge vi stannar. En natt eller
två, säger Laila.
Både hon och hennes make Torbjörn är
uppväxta med husvagn. Men de vagnarna
stod still på campingplatsen.
– Vi var tvingade att sitta på en camping-

plats, säger Laila.
Kanske var det därför de började med husbil, lite mer mobilt. De är inne på sin tredje
husbil.
– Friheten, säger Laila, att kunna åka dit
man vill. Vi får se åt vilket håll det bär.
De berömmer Askersund, även om staden
just denna dag inte visar upp sig från sin
bästa sida.
– Det skulle ju bli sol idag, var tog den
vägen?

15:00 Centrum
Som hundägare kan man glömma det där med dåligt
väder. Hunden Yoda, en dalmatiner, ska precis som
alla andra hundar ut och rastas i ur och skur.
– Yoda gillar inte regn, så det brukar bli korta svängar, säger ägaren Anders Forss.
Anders kallar promenaderna för svängar. En sväng
på morgonen, en sväng på förmiddagen, och så vidare.
– Det här är sväng nummer fyra.
Yoda är uppkallad efter ”den där lilla gröna saken i
Star Wars”, som Anders säger. (Yoda är en rollfigur i
Star Wars-filmerna).
Namnet Yoda börjar med Y. Bokstaven A är en annan viktig bokstav för husse Anders.
– A-traktorerna! De åker på Sundsbrogatan och
låter så mycket. Det är oerhört störande. Motorljudet
är inte så farligt, det är värre med ljudet som kommer
ur högtalarna - dunka-dunka-ljudet.

14:30 Norrströmsgatan.

En ny invånare har anlänt till staden; Ronja Lennartsdotter.

Regnet faller på. Ingen dag att kånka på möbler och
flyttkartonger. Men Ronja Lennartsdotter och
hennes boyfriend har inget val - är det inflyttning så
är det.
– Vi bodde i Örebro förut, mitt i smeten, säger
Ronja, så nu känns det bra att kunna andas lite frisk
luft.
Men att flytta är jobbigt.
– Var ska jag ställa det här?
– Någon som har en skiftnyckel?
– Tog du kartongen med porslinet?
Frågor av den typen brukar dyka upp när det är flyttdags, så även denna dag på Norrströmsgatan. Men
Ronja och hennes kille har hjälp från deras vänner.
En av dem kallas ”Bimbim”.
– En barndomskamrat. Han ställer upp i ur och
skur.
Kort därefter står Bimbim vid ingången till huset.
Han hjälper till med att skriva isär sängen.
– Den gick inte in genom dörren.

Anders Forss på promenad med
hunden Yoda som inte gillar regn.
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Du läser just nu första artikeln i en
ny artikelserie i Sydnärkenytt.
Småstadsliv är namnet.
Det handlar om korta nedslag i
olika orter i vårt spridningsområde
för att spegla de där vardagliga
händelserna som inte får så stort
utrymme på vanlig nyhetsplats.
Vardagsjournalistik kallas det med
en fint ord - vad gör folk en vanlig
vardag? Vi börjar med Askersund!

Dags för en tur till Askersunds torg så här på finalen
denna regntunga fredag. Då kommer en överraskning. Vilket guppigt torg! Håligheterna är - många.
Klonk-dunk-bang låter det när bilars hjul dunsar
ned i hålen. Torget är egentligen belagt med kullersten, men beläggningen har sjunkit undan.
Räddningsaktioner har gjorts. Ett antal tråkiga
fyrkantiga stenplattor, för att folk ska kunna gå
torrskodda till sina parkerade bilar. Och så grus på
grus på körbanor där det ligger fin kullersten under
mark. Carolina Muckenhirn som jobbar på kafé
Tutingen har god koll på torget.
– Jag har jobbat på Tutingen i 16 år och hört mycket
gnäll om torget. Kommunen lappar hålen, men
hålen kommer tillbaka, säger Carolina,
Själv rattar hon en Dodge Ram, en kärra med rejäl
markfrigång, biffiga däck och styv fjädring.
En kärra som tar sig över både stock och sten och
stora håligheter på ett torg.
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UTDELNING AV BIDRAG.
Milis vid en tavla
vars syfte är att visa
kulörer.
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STIFTELSEN NYGÅRDSHEMMET
utdelar enligt stadgarna årliga hyresbidrag eller
andra bidrag till behövande f.d lantbrukare eller
lantbrukarhustrur, samt vid särskilt ömmande
fall kan även andra med landsbygdsanknytning
komma i fråga.
Bidrag kan sökas av boende i Kumla och
Hallsbergs kommuner.
Förfrågan och ansökningsblankett
tel. 070-6046673.
Sista ansökningsdag
19 november 2021.

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

En av bilderna i boken, en dykande lappuggla. Foto: Jonas Classon.

Älskade lappuggla
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Kumla-fotografen Jonas Classon har släppt ännu en bok. Den här
gången har han arbetat ihop med biologen och författaren Anna Froster.
– Det är en lite svårdefinierbar bok. En blandning av fakta och personliga
berättelser. Det är både illustrativa bilder och rena konstbilder, berättar
Jonas.
Boken handlar om vad Jonas klassar som sin
favorit bland fåglar, lappugglan. Titeln är
”Lappugglan, Skogens dolda väsen” och ges ut
av Avium förlag.
– När jag var 13-14 år hade jag varit ordentligt sjuk under flera år och legat mycket på
sjukhus. Min sjukhuslärare, Nisse Eriksson tog
mig med ut för att se och fotografera lappugglor någonstans i Sydnärke. Jag blev direkt
tagen av upplevelse. Jag bestämde mig för att
jag ville bli fotograf och fotografera ugglor. I
dag lever jag på mitt foto.
Jonas är fortfarande kompis med läraren,
Nisse Erikson.

Sortimentmix som marknaden efterfrågar
Kvalitet till rätt pris
Hög servicenivå
Stor erfarenhet
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Blocket.se
ÅKERVÄGEN 18 ASKERSUND
om
Vi hjälper till att hålla
cancer borta från barn

–

Vårt företag är barnsupporter 2021

Låt oss göra jobbet!

Bra samarbete
Det var Jonas förlag som kopplade ihop
honom med Anna Froster.
– Det har varit bra. Hon är mycket kunnig.
Jag är nöjd med boken. Min första bok var ju
ett rent konstprojekt, med bara mina bilder.
Det här är något helt annat. Jag tror den fyller
en egen liten nisch. Det har varit ett roligt arbete säger Jonas.
I boken får man bland annat lära sig om varför lappugglan, som egentligen härstammar
från norra Ryssland, numera finns ända nere i
Södra Sverige.

30 år i branschen

• SNICKERI

• FLYTTSTÄDNING

• STÄDNING

• TRÄDGÅRD

• MÅLNING

• SNÖSKOTTNING M.M

Jonas Classon, fotograf från Kumla med särskild
blick för ugglor

Det man inte får veta om lappugglor i boken är
inte värt att veta.
Jonas Classon har vunnit flera internationella stora priser för sitt foto. Mestadels just
på ugglor.

För mer information, ring

Mats Bengtsson tel. 010-175 19 41

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!

Boken “Lappugglan, Skogens dolda väsen,” är gjord i samarbete med biologen och författaren
Anna Froster.

0506-30795
service@hovaror.com
www.hovaror.se

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

Följ & gilla oss
på Facebook

www.burbagemaskin.se

Nyckelkund
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
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Take off från fältet i Pålsboda i
helikoptern Hughes 300 C. Nu väntar
en stunds flygning österut mot
Odensbacken.

Tommy Rosell är huvudinstruktör för
helikopterflygskolan. Här ses han vid
en briefing inför övningsflygningen.

Genomgång av
helikoptern inför start är
obligatoriskt.
Helikopter snart klar för start: Liam Olofsson är på väg upp i lu�en för y�erligare en helikopterlek�on. Vid sin sida har han instruktören Tommy Rosell.

Klart för start på Sydnärkes närmsta flygskola
Höstrapsen vajar på åkern. En helikoptermotor varvar upp. Det är
dags för take-off från helikopterflygskolan som ligger på
landsbygden mellan Pålsboda och Sköllersta.
TEXT & FOTO

LARS-GÖRAN MÅNZON

Lite i det skymundan har det passerat – att det
faktiskt finns en flygutbildning i Pålsboda.
Kanhända har du sett en helikopter i luften i
trakterna kring Sköllersta, och undrat vad för
slags uppdrag den är ute på.
Övningsflygning för blivande piloter. Vem
kunde ana det?

Grundutbildning för entusiaster
Skolan heter Malmen Helikopter, och finns
mellan Sköllersta och Pålsboda, inhyst i en av
byggnaderna på en gård.
Det är en praktisk grundutbildning som några flygentusiaster ger kommande piloter.
Pålsbodabon Rick Andersson, företagare och
själv helikopterpilot, är VD för skolan.
– Det finns ett stort intresse att lära sig flyga
helikopter, men visst, det kostar det en del

pengar, konstaterar han.
I dagsläget har utbildningen tre elever. Liam
Olofsson, 27 år, från Örebro är en av dem.
– Det här har varit min dröm ända sedan jag
var liten, säger han.
Liam är egen företagare inom bygg och
fastighet, och lär sig till helikopterförare på
kvällar eller helger.
– Jag googlade upp deras hemsida och tyckte
det verkade bra. Nära Örebro och så. Det
brukar bli en lektion i veckan i snitt för mig.

Det praktiska i fokus
Den teoretiska delen ges vid Flygteoriskolan i
Västerås, som Malmen Helikopter samarbetar
med. I Pålsboda handlar det om den praktiska

flygutbildningen och för just den här helikoptertypen.
Just denna dag skiner solen från en klarblå
himmel. Perfekt flygväder, ja. På en gräsplätt
står helikoptern och väntar. Det är en Hughes
300 C, utrustad med dubbelkommando, precis
som en övningsbil i trafikskolan.
– Den är tillverkad på 60-talet till amerikanska försvaret, men modellen användes även
civilt. Den har en fyrcylindrig kolvmotor på
190 hästkrafter, vikten är 550 kilo utan bränsle
och folk ombord. Max startvikt är 950 kilo,
berättar flyginstruktören och chefsutbildaren
Tommy Rosell.
Hur fort går den?
– Marschfarten är mellan 65 och 70 knop, så

den är inte så snabb. Är det motvind kör långtradarna om – men har man medvind blir det
annorlunda.

“Helikopter mer utmanande”
Tommy som bor i Linköping har flugit sedan
1984. Liksom de övriga instruktörerna på
skolan har han ett förflutet inom arméns helikopterskola.
– Jag har också flugit vanliga flygplansmodeller, men det är som att “åka med”. Helikopter
är mer utmanande.
När detta skrivs har Liam nio flygtimmar i
ryggen. Innan uppflygning för privatlicens
kan göras krävs minst 45 flygtimmar och godkänd teori. Kostnaderna drar iväg med tanke
på att en flygtimme i luften kostar 5650 kro-

nor. Ett färdigt certifikat kan landa på mer än
300 000 kronor. Men Liam Olofsson backar
inte för detta.
– Det är värt varenda krona.

Insteg mot högre mål
Första steget för en privatlicens är PPL för helikopter – Private Pilot Licence (H) – ett certifikat som ger rätt att flyga helikopter, ta med
vänner och bekanta. Alltså inga kommersiella
flygningar, men privatlicensen kan vara insteget mot högre mål.
– Om jag går vidare för att satsa på en
yrkesmässig karriär, nja, det får jag väl se. Så
här långt är det bara för mitt stora intresse,
menar Liam.
Vad har det svåraste varit så här långt?

– Att få helikoptern att hovra, stå stilla i
luften, säger Liam.
Utbildningen innehåller förstås mycket säkerhetsträning - exempelvis att landa säkert
även vid motorbortfall. Att en helikopter
okontrollerat störtar ned mot marken vid motorstopp är långt ifrån sanningen, sägs det
med bestämdhet från skolan.
– Helikoptern kommer förstås att komma
ned när inte motorn håller den uppe – men
den gör det i glidflykt med full kontroll från
piloten.

Landar kontrollerat
Med autorotation menas att man använder
den energi som finns i rotorsystemet. Luftflödet blir det omvända. Luften som passerar

genom rotordisken går istället nedifrån och
upp. Flödet upp genom rotordisken gör att rotorn kan fortsätta att rotera och skapa lyftkraft.
Det medför att man kan landa kontrollerat på
en lämplig landningsplats.
– Det går att göra en kontrollerad landning
och man behöver inte samma ytor som ett flygplan, säger Tommy.
Det drar ihop sig till en briefing inne skollokalen innan start.
– Idag ska vi flyga österut mot Odensbacken,
säger Tommy.
Strax därefter lyfter ekipaget bortåt över
åkrarna, men gör en liten retursväng tillbaka
så vi får en bra flygbild.
Inte oväntat ser man någon i helikoptern
göra tummen upp.
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Vi utför takrenoveringar,
fönsterbyten, om- och
tillbyggnader m.m
Hör av er för en
kostnadsfri offert!

Ditt nästa
boende – hyra,
köpa eller
bygga nytt?

Shoppa nytt
och begagnat
till hemmet!

Smarta hem,
ljud, bild och
belysning.

Rådgivning,
föredrag och
inspiration för
ditt boende.

Telenr: 070-8469292

Lätt
att byta däck!

Däckteam Hammar/
Garaget i Hammar AB
Åmmebergsvägen 7
0583-77 00 12
Mån-fre 07.00-16:30
garaget.hammar@telia.se
www.garagethammar.se

Tegelgatan 1
694 32 Hallsberg
0582-61 10162
Tegelgatan
vet vilka däck du behöver

694 32 Hallsberg
0582-61 10 62

VÄLKOMMEN TILL ÖREBRO LÄNS STÖRSTA

BOMÄSSA
Välkommen att delta
i den tidiga dialogen!
Vi bjuder in dig som bor och verkar i Lekebergs kommun
till dialog i vinter. Ta chansen och tyck till om Lekebergs
utveckling redan i ett tidigt skede av arbetet med den
nya översiktsplanen. Mer information om dialogperioden
och schema för dialogerna kommer att publiceras på
lekeberg.se och på facebook.se/lekebergskommun.

Läs mer på lekeberg.se/tidigdialog

12-13 NOVEMBER

20 november
till 30 januari

CONVENTUM ARENA

                                    
ARRANGÖR
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Pålsboda
Bioenergi AB

– Vi har också snyggat till allmänna ytor och
iordningställt ett antal ställplatser för husbilar
som vi hyr ut. De är populära, tack vare
närheten till sjön. Ett stort projekt blev att renovera vår badplats. Vi har röjt, tagit bort vass
och fyllt på med ny sand, fortsätter Aimo.
Flera av de äldre flerfamiljshusen, gamla arbetarbostäder, håller sakta men säkert på att
renoveras till ett vandrarhem och hotell. Själva
infarten till byn, där bussen förr vände, är uppsnyggad. Bland annat har den gamla affären
som ligger mitt i blickfånget, genomgått en
renovering.

Här ska det bli vandrarhem och korttidsboende.

Lokalt producerad
energi! För
anslutning,
kontakta oss.

Ny asfalt
Men industrin då, vad gör ni där?
– Vi bedriver logistikverksamhet, lagerhållning, säger Joakim Gabenius
– Vi har gott om stora lokaler, stora ytor och
kan leverera in till Örebro på en timme. Vi
hade det rejält tungt att komma igång i början.
Men 2019-2020 tog det fart ordentligt, sedan
har det ökat successivt. Nu går det riktigt bra.
Utöver mig och Erik Bock är vi ytterligare två
anställda. Går det som vi tänkt anställer vi
snart ytterligare en person.
I somras fick de boende i byn och bolaget,
som heter Gryts logistikpartner, nästan något
av en present.
– Ja, man la då plötsligen på ny beläggning
på vägen från Hjortkvarn och hit. Det var mycket bra. Vägen hit var tämligen dålig. Vi hade
börjat oroa oss för det då vi får hit flera containers med kakel i veckan, som är mycket
tungt. Nu är vägen som ny, vilket givetvis underlättar, fortsätter Gabenius.

Tel: 0582-688805
info@palsbodabioenergi.se
Vem vill inte ha den här utsikten på morgonpromenaden?
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”Lyckliga” gatan en sorglig syn

Björnhammar – byn
försvann och kom tillbaka
Det är ingen överdrift att påstå att orten Björnhammar har
genomgått en enastående förvandling de sista åren.
– Det var lite öde och förfallet här när vi kom. Det bodde bara två
personer här, de var på väg att flytta säger Aimo Pekkala, som i
princip bott i byn på heltid under pandemin.
TEXT & FOTO
HENRIK ÖSTENSSON

Nu bor det 15 bofasta i byn. Inte så att det är
något vimlande folkliv. Björnhammar är fortfarande en mycket stilla by. Men man ser en
och annan människa och det lyser i fönstren
om kvällarna.

Köpte alla hus
Joakim Gabenius och Erik Bock hade en del
med företaget Gryts bruk att göra redan innan
bolaget gick i konkurs 2014. Gryts bruk hade
anor sedan 1800-talet och var mest kända för
spiktillverkning.
– Jag var ingift i familjen Bock och Erik är

Sålde och rev

son till Nils-Erik Bock som drev spikfabriken.
Vi behöll varumärket efter konkursen och jobbade bland annat med import och försäljning
av spik -och skruv. Sedan fick vi chansen att
köpa tillbaka byn och industribyggnaderna
2017, berättar Joakim Gabenius.
Då var Björnhammar känt som en spökstad.
Redan långt innan konkursen hade byn successivt tömts på invånare. Husen förföll. Sämst
var, och är, den gata som i folkmun har kallats
Lyckliga gatan, en gata med radhus från 1960talet. Åtskilliga filmer från ”spökstaden”
Björnhammar florerade på internet. Det
gjordes till och med en film.

– Planen var redan från början att sälja så
många hus som möjligt och riva de som var
för dåliga. Vi bestämde oss för att överge,
pausa spik- och skruvförsäljning och satsa
helhjärtat på det här. Vi hade stora kostnader i
början, naturligt när man köper en massa
fastigheter. Det var vid den tiden stor efterfrågan på boende för flyktingar. Vi fick frågan
från Migrationsverket, som kom att driva flyktingboende här. 2017 bodde 85 familjer här,
fortsätter Joakim.
– Det var ett bra sätt att komma igång.

Fritidsboenden och bofasta
Sedan flyktingboendet stängdes har Joakim
och Erik successivt sålt husen i byn, som alltså
tidigare ägdes av Gryts bruks AB, i sin helhet.
– Vi sålde det mesta, rev några hus, de sämsta. Nu äger vi i princip bara industrifastigheten. En del funktioner inne i byn har vi
överlåtit på en byförening, en samfällighet.
Många hus är numera året-runt-boenden,

andra används som sommarboenden. Totalt
är nu cirka 15 personer bofasta. Ytterligare ett
antal hus är fritidsboenden. Bara några få hus
står fortfarande tomma, även om de har nya
ägare. Några håller på att renoveras.
– När vi kom bodde det två personer här.
Båda tänkte flytta då, berättar Aimo Pekkala,
från byföreningen. Aimo och hans hustru är
annars bosatta i Kumla.
– Tanken var ju att Björnhammar skulle vara
ett fritidsboende. Men under pandemin har vi
i princip bott här hela tiden. Det har varit fantastiskt. Det är en otrolig miljö här. Sedan flertalet hus blivit upprustade ser det betydligt
trevligare ut här också. Inte alls samma känsla
av ödeby, spökstad. Lugnt och fint, men en
levande by. Närheten till Björnhammarssjön,
som går in i byn, är givetvis en tillgång. Vi
hjälps åt för att öka trivseln här.

Föreningen snyggar till
Föreningen äger också några hus gemensamt.
Bland annat ett äldre missionshus.

Vill du göra en insats för
någon som behöver hjälp?
Vill du veta mer om hur du kan göra skillnad
som god man eller förvaltare?

Ring oss på 019-58 80 00 eller kika in på Sydnärkes
överförmyndarkanslis hemsida www.kumla.se/godman

Lyckliga gatan då?
Gatan är fortfarande en bedrövlig syn, även
om de mycket förfallna radhusen är rivna.
Rivnings-skräpet ligger kvar längs gatan.
Fastigheterna har bytt ägare några gånger. Ingen vill riktigt ta hand om skräpet, sanera.
Kommunen har svårt att agera.
– Det är givetvis tråkigt att ha det här mitt i
byn. När så mycket annat har börjat komma
igång och flertalet andra hus renoverats, säger
Ulf Salomonson, också han aktiv i byföreningen och fritidsboende i byn.
– Vi har spärrat av in på gatan, eftersom folk
ofta åkte in och fick punktering. Gatan har
tyvärr varit lite av ett besöksmål, avslutar han.
Ingen verkar egentligen vilja prata om varför
gatan fortfarande ser ut som den gör.

Bergvärme
Badrumsrenovering
Service av alla
värmeslag och
märken
Övriga VVS-arbeten

Ulf Salomonsson berättar om huset i bakgrunden, som sedan några år är hans fritidsboende.

Vi är auktoriserad
serviceombud samt
installatör för Nibe
villa- och
fastighetsvärme!

Blev tomt
En annan fråga ingen riktigt kunnat ge svar på
är varför Björnhammaren någon gång i början
av 1990-talet började förfalla för att slutligen i
princip helt tömmas på boende. Det är nämligen inte så enkelt att det saknades arbetstillfällen på orten. Det gäller många orter där
det bor folk. Dessutom fanns industrin kvar
långt efter att byn blev tom. En förklaring ska
vara att bolaget, Gryts bruk, som ägde alla hus,
tänkte sig något slags omfattande renovering
av alla hus, som inte riktigt blev av. Alla som
besöker byn är nog överens om att det är en
vacker plats, med fantastisk natur.

Sörbyvägen 3, Kumla
Tel. 019-58 21 30

Aimo Pekkala från Kumla har i princip bott på heltid i Björnhammar under pandemin.

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

Intresserad
av att
studera?

Följande utbildningar startar hösten 2021
och våren 2022
Vård och omsorg (undersköterska)
Bygg
Målare

1 november
Januari
Januari

Serviceassistent
Lager och logistik
Buss

Januari
Januari
Januari

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

Mer information
Kontakta studievägledare Roger Källström,
tel: 019-58 80 40 eller
e-post: roger.kallstrom@kumla.se
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AB Karl Hedin Bygghandel i Laxå

En röd budget
för grön
omställning

Handlar där proffsen handlar!

Aspen 2

Vi har ett komplett byggsortiment med
noggrant utvalda varor

är ett effektivt bränsle för olika
typer av luftkylda tvåtaktsmotorer.
Medtag dunk
Lösvikt 25 liter

618 :-

ÖPPET:
Vardagar 7-17
Helger 9-12

MULLHYTTANS
CYKEL- & SÅGSERVICE AB
0585-403 38

Revirvägen 2, Laxå

Jobb och jämställdhet

Tel. 0584-10 855

Vi säljer svenska
ostar!

Gårdsbutik & Café
Torsdag & Fredag 14 -18
Lördag 12 -16

Läs mer om
Vänsterpartiets
budgetmotion på
vansterpartiet.se

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: karolina@berga.net

Det går inte att ta miste på sångarglädjen i kören Blended Voices.

Skrattkramp
på Tingsgården
i Sköllersta
På anrika Tingsgården i Sköllersta sjungs det och repeteras det på tisdagsoch torsdagskvällarna sedan augusti.
Det är kören Blended Voices, med eldsjälen Meta Fagerström som dirigent,
som repeterar revy. 19 november blir det premiär för ”Skrattkramp 2021.”

YTTERDÖRR
PÅ KÖPET! **

TEXT & FOTO

36

HENRIK ÖSTENSSON

månader
räntefritt**

– Revyn var väl i stort sett färdig redan 2019,
berättar Meta, medan körens medlemmar
samlas i stora salen på Tingsgården.
Planen var ju att spela inför julen 2020. Men
så blev det inte. Istället har kören repeterat
sångerna digitalt under pandemin.
– Vi har hållit igång via Zoom hela tiden. Det
har varit fantastiskt att kunna hålla liv i kören
på det sättet, menar Meta.
– Men jag tror alla är väldigt glada över att
vara tillbaka här för att åter kunna sjunga tillsammans.

Inbrottsklassat
som standard.

Sex föreställningar
Den 19 november är det dags för premiär, då
för vip-gäster och press.
– Sedan ska vi spela fem föreställningar fram
till den fjärde december. De som köper biljetter till den sista föreställningen betalar lite
mer, men då får de också mer. Då blir det först
revy och sedan tar bandet Örebro All-Stars
över scenen för en efterfest som pågår till
klockan ett, berättar Meta
Under revykvällarna blir det mat i form av
en jullandgång. Tingsgårdens egen pub kommer också vara öppen under revykvällarna.

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

Boka ett gratis hembesök
med vår lokala projektledare på
020-78 00 00 | www.morups.se
* Pardörrar och flerluftsfönster är inte testade. Flerluftsfönster har likadan utrustning som godkända enluftsfönster.
** Gäller vid köp av minst 7 st fönster. Läs mer om kampanjen på vår hemsida.

Fönsterbyte. Som det borde vara.

sjunger inköpta nummer och eget material.
– Vi har köpt in sju nummer. Ytterligare några nummer har jag och Yvonne Björkman
skrivit. Ett av numren kom till genom att vi
hade en slags skrivarhörna där flera medlemmar i kören deltog. Det heter Rosenbads
Kriskadrilj och är riktigt bra. Det ska vi tävla
med i Revy-SM, vi kommer säkert placera oss
bra, tror Meta.
Skrattkramp 2021 blir körens fjärde julrevy.
– Ja, den första spelade vi 2017. Från början
hade vi med några utomstående skådespelare.
Men sedan upptäckte vi att vi hade så många
skådespelartalanger i vår kör. Så de senaste
revyerna är det bara vi i kören på scenen.
Sedan har vi ett stort gäng som hjälper till runt
omkring, med mat och så.

Meta Fagerström från Sköllersta är eldsjälen
bakom både kören Blended Voices och revyerna i
Tingsgården.

En del värmer upp lite upp och ner.

ser till åldersfördelningen i kören
– Ja, vår äldsta medlem, Margit, är 80, vår
yngsta, Alfred, är 12.
Körens medlemmar kommer från hela området. Örebro, Hallsberg, Odensbacken och
kanske framför allt Kumla, och förstås, här i
från Sköllersta, där jag själv bor.
Efter hand dyker alla i kören upp och Meta
drar med yviga rörelser igång kvällens uppsjungning, Gubben Noak lyfter mot taket, med
en något modifierad text, allt medan gamla
bistra häradshövdingar följer det hela från
gamla porträtt på salens väggar.

vande i att sätta igång ett musikrum på Tingsgården i Sköllersta. Hon sitter också med i
föreningen Tingsgårdens styrelse.
– Pandemin har ju gjort att vi inte haft någon
verksamhet. Men nu drar vi igång allt. Intresset för att hyra huset är också stort. Vi har fått
massor med bokningar, inte minst nästa sommar. Det är bra. På det sättet får vi in pengar
och kan investera här. Bland annat har vi köpt
ny teknik, avslutar Meta.

Revy-veteran
Meta Fagerström har ägnat sig åt revyer i mer
än 30 år.
– Ja, men på flera olika ställen. Jag har varit
med i Kumla-revyn. Men min man och jag
bodde också, under många år i Dalsland, där
vi hade ett dansband. Då var jag med i DalsEd-revyn.
Meta brinner för musiken och har varit dri-

Förbereder i 1,5 år
– Det är jag och min man som sätter ihop
musiken och arrangerar. Det är rätt mycket
jobb. Det tar i runda slängar 1,5 år att förbereda. Men då kommer jag med färdiga pärmar i augusti, när vi drar igång och repeterar.
Hon avslöjar inte närmare vad numren kommer handla om
– Det blir nog lite regnbågs-tema. Mycket
musik. Ofta välkända, äldre låtar som vi satt
egen text till.

Sånger och sketcher

Tog initiativet till kören

Men vad är det då för revy ni ska spela?
– Det blir som alltid i revyer, en blandning av
sånger och sketcher. Det är medlemmar ur
kören i alla roller. 12 personer agerar, men när
vi sjunger är det mer än 30 på scenen.
Meta berättar att man både spelar och

Det var Meta som tog initiativet till kören
Blended Voices för 15 år sedan.
– Jag har en slags mission att alla kan vara
med och musicera och att alla faktiskt ska få
vara med. Jag ville göra en kör för alla.
Och nog har hon lyckats med det om man

Kören Blended Voices värmer upp.

FAKTA

Tingsgården i Sköllersta har i mer än ett
halvt sekel varit samlingslokal. En period
Folkets Hus. Som namnet antyder var
huset en gång tingshus, domstol, för
Sköllersta härad. Huset ägs av Hallsbergs
kommun, men all verksamhet och uthyrning sker via en förening, som också ordnar
en hel del aktiviteter i huset.
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Välkommen till oss på

KUMLATANDLÄKARNA
Välkommen till Lekebergs Rör AB/Bergqvist rör
i Fjugesta och Askersund.

Vi vet vad du som patient behöver för att känna dig trygg och få den bästa vården.
Vårt mål är att DU ska tycka det är trevligt att få tandvård.

- Din lokala rörmokare!

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

Peter Eriksson

Johan Maxson

070-3617322

070-6115355

peter@lekebergsror.se

johan@lekebergsror.se

NISSAN MICRA, QASHQAI
DIGITAL KLINIK
KORT VÄNTETID
OCH X-TRAIL
GOTT OM PARKERING
Boka g
ärna ti
d hos
tandhy
vår
gienist
Emilia
!
(800 k
r)

Följ oss på Facebook!
Tandläkare Tobias och Karl,
tandhygienist Emilia

Vattugatan 1 Kumla Tele: 019-57 55 55

VI FIRAR 70
ÅR
–
1951-2021
129 900 KR
193 900 KR
239 900 KR

Behöver du resa
ÅK NÅGRA MIL FÖR EN BRA BIL
med riksfärdtjänst
HUGOBIL.SE
under jul & nyår?
NISSAN MICRA

NISSAN QASHQAI

Från

Från

ORDINARIE PRIS: 142 650 KR

ORDINARIE PRIS: 220 400 KR

NISSAN X-TRAIL
Från

11

ORDINARIE PRIS: 307 900 KR

Välj bland 200 nya och begagnade bilar

HUGO ERIKSSON BIL AB

0581-406 20 | STORÅ | grundat 1951

med riksfärdtjänst
under jul & nyår?

24

Behöver du resa med

ÖPPETTIDER:
Vardagar 09–18
Lördagar 10–14

riksfärdtjänst under jul & nyår?

Legal.
nissan_New_tac_print_11_3_cars_SWE_248x178_cs6 1

02/28/18 14:09:26

Ansök senast den 11 november
Äntligen en ny Operasäsong från Metropolitan!

Hösten 2021 / Våren 2022
23 OKT
4 DEC
1 JAN
29 JAN
12 MARS

FIRE SHUT UP IN MY BONES
EURYDIKE
ASKUNGEN
RIGOLETTO
ARIADNE PÅ NAXOS

26 MARS
7 MAJ

DON CARLOS
TURANDOT

21 MAJ
4 JUNI

LUCIA DI LAMMERMOOR
HAMLET

för önskad resa mellan 16 december och 5

januari. Du kan ansöka skriftligt eller digitalt
via Mina sidor på 1177.se (Övriga tjänster Färdtjänstadministration).

BILJETTER KÖPES VIA
WWW.KUMLA.FH.SE

ri
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Jan Gunnarsson vid bussen. den går att
starta, även om mycket återstår.

Så här såg bussen ut. Fotot hare varit till stor hjälp när karossen återskapades.

Snart rullar den gamla
Mariedammsbussen igen
Under några år har ett antal lokalhistoriskt intresserade
fordonsentusiaster arbetat med att återställa, eller kanske snarare
återskapa en gammal linjebuss som gått mellan Askersund och
Mariedamm. Projektet, som bitvis nästan går att likna vid ett arkeologiskt
projekt går mot sitt slut. Bussen rullar och går att köra.
TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON

– Det återstår mycket jobb. Nästa år ska den
vara ute på vägarna, säger Jan Gunnarsson, en
av eldsjälarna.
Rätt var det är mullrar den gamla motorn
igång med ett dovt spinnande. Karsten Johansson, en av deltagarna i projektet, sitter i den
primitiva förarstolen. Han håller ett stadigt
grepp i den stora träratten.
Att renovera gamla veteranfordon är inte
unikt. Men det som gör Askersunds veteranfordonsklubbs projekt unikt är dels det minst
sagt dåliga utgångsläget och kanske framför

allt den intressanta lokalkopplingen.
Den gamla REO-bussen som sagt växer fram
i ett garage mitt i Askersund har nämligen
varit lokalbuss.
– Ja, den gick i dagliga turer mellan
Mariedamm och Askersund fram till 1946.
Men historien tog inte slut där. 46 kapade man
av en del av busskarossen baktill och gjorde
om bussen till brandbil för Mariedamms medborgarbrandkår. Den gjorde tjänst fram till
1959, då det blev en modernare brandbil, fortsätter Jan Gunnarsson.
Han berättar att det faktiskt är en i gänget
som är med och renoverar som åkt i bussen
när den var brandbil.

Inte mycket kvar
Men hur mycket återstod av bussen när ni bör‐
jade renovera?
– Det var så lite kvar att det är tveksamt om
det här kan kallas renovering. Det som återstod var det som blev kvar av karossen när
bussen blev brandbil. En bit av ramen fanns
också. Sedan hittade vi också framaxeln. Den
hade gjort tjänst på en traktorkärra på en gård
nära Mariedamm.
Karossen hade utgjort arbetsbod i skogen
sedan bussen skrotades 1959. Den var i ett
miserabelt skick. Den var ju till stor del gjord
av trä, klädd med aluminiumplåt.
Resten har gubbarna hittat på olika platser i
landet. Några nya delar finns inte. Det man
inte hittar får man nytillverka.

En speciell bakaxel
– Motorn, delar av en skärm, en del av ramen,
kylaren kylarmaskeringen och det som brukar

kallas torpeden, fanns hos ett bussbolag, Torpa
buss i Ljungby. Det var en gammal REO-buss
som tjänstgjort som Epa-traktor.
Bakaxeln är en speciell historia.
– Den låg nedgrävd i en grusgrop i Sörmland. Under en massa andra bildelar. Där
kunde vi också rädda fälgar. Målet är att
bussen ska vara ute trafik 2022. Men den går
redan att starta och köra.
– Men det återstår en hel del. Vi ska bland
annat klä träkarossen med aluminiumplåt och
lackera. När bussen gick i drift var den vit.
Skärmarna är också nygjorda men ser ut som
original.
Men vad ska ni ha bussen till?
– Bli ska åka på träffar förstås. En buss är
toppen för det. Då kan man ju åka iväg ett helt
gäng.

Jan Gunnarsson, Bengt Johansson, Rolf Andersson, Karsten Johansson och Olle Kjellstrand. Bengt, som
bor i Mariedamm, har åkt i bussen, då den var brandbil.

2001. Projektet med REO-bussen drogs igång
2005 och har sedan pågått med lite varierande
intensitet. De sista två åren som leaderprojekt.
Tanken att renovera bussen, eller ska vi säga
återskapa den, föddes för 15 år sedan.
– Pandemin bromsade förstås allt en del.
Men nu har vi kommit en bra bit på väg,
menar Jan Gunnarsson.
Bussen tillverkades 1931. På den tiden
tillverkade även REO personbilar,
REO är en förkortning av Ransom Eli Olds.
Olds som var bilkonstruktör grundade märket
Oldsmobile. Men där blev han utmanövrerad
när Oldsmobile övertogs av General motors.
REO tillverkade dock lastbilar och bussar
fram till 1990. Varumärket ägs i dag av den
svenska lastbilskoncernen, AB Volvo.

Karossen byggdes i Sverige
– Motorn är sexcylindrig. Det är helt nyrenoverad hos en firma i Örebro.
Original hade den så kallad stigförgasare.
Men den är ombyggd med en modernare
fallförgasare. Den hade också från början så
kallad hög- och lågtändning. Man fick ställa
tändningen med ett reglage i ratten när man
ökade farten, eller startade. Det är också ombyggt, även om reglaget finns kvar.
– Den går riktigt bra, ett trevligt ljud. Den
har 68 hästkrafter. Karossen av trä var byggd i
Sverige. Man köpte ett chassi. När det begav
sig hade den 17 platser. Ingång på vänster sida
förstås.
Föraren öppnade och stängde dörren med
ett speciellt handtag han kunde nå från
förarplatsen.
– Vi har hittat ett sådant handtag och likaså
en rullskylt att sätta i fönstret ovanför föraren,
där man kunde se vart bussen skulle.
Stolarna fanns bevarade. En lokal sadelmakare har tagit fram ett tyg som påminner
om det som satt i.
– Hon ska hjälpa oss att klä stolarna, avslutar
Jan.

Det som återstod av karossen stod ute, i dåligt skick.

Förarmiljön får betraktas som enkel.

Motorn är helt nyrenoverad

Lamporna är inte original, men bussen hade nästan identiska lampor.

Ett Leaderprojekt
Askersunds veteranfordonsklubb grundades

RESTAURANG HARGEBADEN
Vi serverar ett traditionellt julbord innehållande julens alla smaker där du
hittar sillar ostar, hemlagade patéer, köttbullar, räkor samt fisk, korvar, kött
och mycket mer!

Pris: 425:Barn 4-12 år: 195:Tfn: 0583 – 770055

bokning@restauranghargebaden.se

www.restauranghargebaden.se

Hargebadsvägen 72
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Lindbomossens 2,2 kilometer långa slinga har blivit en lockande naturupplevelse.

ALLÉHALLEN
IBADHALLSBERG
• GYM • SPORT • CAFÉ
Bredda dina kunskaper
och utöka din behörighet!
Kombinera studier med arbete eller
annan sysselsättning.

www.allevux.se

AFFÄRSIDE AOPTIK:
HÖG KVALITET TILL LÅGT PRIS

hallsberg.se/allehallen

VÄLKOMMEN IN TILL VÅRA MYSIGA BUTIKER

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

För mer information kontakta
studievägledare: 070 - 589 81 35
mån-tors 8.00-9.30, fre 8.00-12.00
vux.vagledning@allevux.se
Vårt företag är miljö- och kvalitetscertifierat

NYHET
A
E
L

50%

Vi utför
kostnadsfri
besiktning av
din vind!

SSIVA
PROGRE
ON
GLASÖG

Nu även med
RUT-avdrag

Erfaren inom avancerad
trädfällning
Innehar full ansvarsförsäkring och
är certifierad

iinatti@telia.com Läggesta 410 ASKERSUND

*

PÅ ALLA
MÄRKESBÅGAR

VI UTFÖR

Skogsvård
Trädfällning
Trädbeskärning
Röjning

Skattar i Sverige

WWW.AOPTIK.SE

R

Starta dina studier när det passar dig.
Kurser på grundläggande, gymnasial och
yrkesinriktad vuxenutbildning erbjuds.

SE VÅR HEMSIDA FÖR SENASTE
UPPDATERINGARNA OM HUR
VÅRA VERKSAMHETER PÅVERKAS
AV COVID-19.

AL

Hjärnvägen till nya mål

Svensk kedja

DIN OPTIKER
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3500:-*
ETT ENKLARE
GLAS

BÄTTRE

fr

4500:-*
SENASTE
TEKNIKEN

BÄST

Intuitiv

TM

5500:-*

1

fr

6500:-

Med flera!

EUROPAS BÄSTA
PROGRESSIVA GLAS

*Kostnad tillkommer för övrig märkesbåge, högbrytande glas och behandling. *1 Pris gäller med kupong.

KUMLA

ASKERSUND

ÖREBRO

Hagendalsvägen 12,
692 30 Kumla
019-56 06 66

Storgatan 19, 696 30
Askersund
0583-10058

Kungsgatan 14, 702 11
Örebro
019-31 16 00

Kostnadsfri delbetalning 0:- ränta 0:- aviavgift 0:- uppläggningsavgift.
GRATIS
ÖGONUNDERSÖKNING*
HELT UTAN KÖPKRAV

Utförd av Socialstyrelsen leg. optiker

Svensk kedja

Vår aﬀärsidé = hög kvalité till lågt pris

Mån - fre 8 -17

Ring för tidsbokning

Skattar i Sverige

Värdecheck

710:RABATT*

E
L PÅ GLAS/BÅGE
L
Gäller progressiva
E
R
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.

50 %

ALLA MÄRKESBÅGAR*
*Gäller vid köp av kompletta glasögon.

Värdecheck

1000 KR

RABATT PÅ EUROPAS
BÄSTA PROGRESSIVA GLAS

*Gäller vid köp av kompletta glasögon.
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Dags att blåsa liv i glöden och baka potatis igen. Här
med två såser: Kantareller och räkor som passar bra
ihop med dill (utmärkt till kantareller) och en med
Karl Johan, vitlök och mycket persilja. Vill man kan
man ostgratinera potatisen. Använd vilken stor,
mjölig potatis som helst men jag provade också den
fasta Asterix och det gick utmärkt. Varför inte pröva
sötpotatis, kanske med ansjovis och finhackad rödlök.

Nu bakar vi potatis igen
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Bakad potatis med sås är en bortglömd fluga från 70-talet. Dags
att blåsa liv i glöden och rosta på. Men först måste jag skriva om
potatislandet på Kungsstigen 1 i Kumla. Det var jättelikt men jag
ska inte berätta om potatis utan om majsen som stod stor och
ståtlig där 1958!
TEXT

FOTO

ING-BRITT JONASSON

ROGER LUNDBERG

Bakad potatis med sås är en bortglömd fluga
från 70-talet. Dags att blåsa liv i glöden och
rosta på. Men först måste jag skriva om
potatislandet på Kungsstigen 1 i Kumla. Det
var jättelikt men jag ska inte berätta om potatis
utan om majsen som stod stor och ståtlig där
1958!
Det var väl den första majs som någonsin odlats i Kumla.
Och det var min uppfinningsrike och nyfikne bror Roland som planterade majs i ett
hörn och som snäll och dum 12-åring gick jag
med på att vattna denna majs medan han var
på semester.
1958 blev varmaste sommaren i mannaminne och jag vattnade och vattnade. Majsen växte sig magnifik på Kungsstigen i lilla
Kumla och folk kom och tittade och undrade.
Inte nog med att Roland planterade majs.
Han visste hur den skulle ätas också.
Så i barndomen åt jag kokt majs, stekt och
rullad i smör i stekpanna. Vilken delikatess
redan för 63 år sedan!

Åtta kronor styck
Tillbaka till potatisen. Svensk bakpotatis säljs
ofta styckvis för upp till 8 kronor. Men stora
potatisar av olika mjöliga och billigare sorter
går också bra.

Jag provade med stora ekologiska Asterix och
det gick utmärkt trots att det är en fast potatis.
Sätt ugnen på 225 grader. Tvätta och borsta
potatisen noga. Stick den några gånger med en
gaffel, så den inte exploderar.
Linda inte in den i folie. Då blir den ju mer

Ansjovis kanske?
Om såsen ska innehålla svamp som jag föreslår eftersom svampåret blev så bra, så kan den
göras dagen före så att den får dra åt sig smakerna.
Till såsen kan du använda gräddfil, creme
fraiche eller yoghurt. Räkna med 11/2 dl för 2
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Men det var majsen som gjorde succé 1958!

kokt än bakad.
Lägg potatisen på galler i nedre delen och
baka 45-60 minuter beroende på hur stor den
är. Prova med sticka.
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potatisar. Då blir det sås över som kan serveras
bredvid.
Ansjovis med finhackad rödlök är en annan
variant, eller gorgonzola med hackade valnötter eller bara räkor med chilisås och några
matskedar majonnäs. Skinka och oliver
kanske?
Om man vill, det blir gott, kan man gratinera
med ost.
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Recept för 2 potatisar:
Ca 100 g stekta kantareller, 75-100 g hackade
räkor, 1 ½ dl gräddfil blandad med yoghurt,
dill, lite kajennpeppar.
Blanda, krydda ordentligt (vilket inte är lika
med mycket) med salt och peppar.
Gräv ur 2 matskedar ur den bakade potatisen
och blanda med såsen.
Vill du så strö på riven ost och gratinera i 250
grader i 5 minuter.
Ca 150-175 g stekt Karl Johan, 1½ dl gräddfil
med yoghurt, färsk vitlök och mycket persilja.
Kanske passar den här såsen att gratinera ännu
bättre.
Istället för kantareller och Karl Johan kan
man använda färska stekta champinjoner eller
kanske ostronskivling.
Trattkantareller går förstås bra, liksom
rödgul trumpetsvamp eller blandsvamp om
du har.
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Kantarell-sås

Karl Johan-sås
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MYCKET GAMMAL
KÄLLA AV FAKTA

SYRE

�

På sydnarkenytt.se/tidning hittar du lösningen till korsordet
ULL & SKINN AV EGNA FÅR

#9 27-28 nov
#10 18-19 dec

BILSERVICE

Upplaga: drygt 29 000 ex. med
distribution till hushåll och
butiker i Kumla, Hallsberg,
Lekeberg, Laxå och Askersund.

ALLA MÄRKEN
DIAGNOS
REPARATION

Egen uppfödning, egen tillverkning

DÄCKHOTELL
ÅTGÄRDA DINA 2:OR
3 års garanti
Västra Bangatan 3, Kumla

www.p74bilverkstad.se

Tel: 073-925 56 02

KOMMANDE NUMMER

Gudrun Haglund-Eriksson
Bengtstorp, 694 98, Närkesberg
070-848646

www.ullochskinn.se
Ull och Skinn Bengtstorps Lantbruk

Sydnärkenytt.se
Dagliga nyheter hittar
du på sydnärkenytt.se
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FALUKORV
Lithells

20ª

/st
800 g. Max 1 st/köp

KÖTTBULLAR
SCAN

50ª

/st

1 kg

PUMPAJAKT
TORSDAG 4 NOVEMBER

Svensk
NÖTFÄRS

79,90ª

/kg

Storpack

VID SOJAS OCH TORGHALLEN.

Svenska
ÄPPLEN

VI GÖMMER PUMPOR OCH LÄGGER UT
LEDTRÅDAR PÅ FACEBOOK OCH INSTAGRAM.

25ª

/kg

Flera olika sorter

FINA PRISER TILL ALLA UPPHITTARE!

Handla på ica.se/supermarket/torghallenaskersund

DEALS

VÅTRUMSSKIVOR & STÄNKPANELER
FIBO TRESBO
Väggsystem för badrum, kök, garage, toaletter,
tvättstuga, butiker eller vilket rum du vill.

JUST NU!
KAMPANJ
I BUTIK.

Väggsystemet som håller för vatten. Fibo väggsystem
ger dig 100% vattentäta väggar med extra slitstyrka
till bad, kök och andra rum som måste tåla extra slitage.

SKJUTDÖRRAR,
INREDNING & FÖRVARING

25%

BORRSKRUVDRAGARE
HiKOKI 18V DS18DJL 2x1,5 Ah.
Välbalanserad maskin med kraftig motor.
2x1,5 Ah Li-ion batterier. Vikt inkl batteri
1,7 kg. Batteriladdare med förvaringsväska
ingår. 3 års verktygsgaranti.
Rek. ca pris 1 990:-

rabatt

SPARA 800:-

1 190:-

SKJUTDÖRRAR , INREDNING & FÖRVARING
ELFA
Rabatt på skjutdörrar, inredning och förvaring.
Erbjudandet gäller ej på inredningsserien Decor och Graphite.

BerryAlloc

HÖGTRYCKSGOLV

20 %
På kollektionerna
Original och Grand Avenue

BERRYALLOC HÖGTRYCKSGOLV

HPF (High pressure floor) för dig med höga krav på slitstyrka,
utseende och funktionalitet.
Dessa golv har livstidsgaranti i hemmiljö då de har högsta
slitageklass. Golven är också ljudabsorberande, vatten och
represistenta. Idealiskt för aktiva familjer med barn och husdjur,
men även för de mer stillsamma som lägger stor vikt på design.

VÄGGFÄRG

Kan brytas
i valfri kulör!

BECKERS LIVING 05
9 L. Valfri kulör. En helmatt
premiumfärg som lämpar
sig på både omålade
och tidigare målade
eller tapetserade ytor
i sovrum och vardagsrum.
Snabbtorkande färg med
hög täckfömåga samt är lätt
att stryka ut. Du får ett vackert helmatt resultat.
Rek. ca pris 1 678:-

895:-

SNICKARHAMMARE
HULTAFORS TS 16
Ergonomiskt utformad med stålrörsskaft. Tunn, stark klys
som gör det lättare
att komma åt utan att
lämna märken.
Rek. ca pris 379:-

349:Du hittar många fler erbjudanden på xlbygg.se/kampanj
Kampanjerbjudandena gäller 18/10 - 14/11 2021.
Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.
Mer information om oss hittar du på xlbygg.se
ÅRE TS MED

LEM 2021

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

