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Selma Bergström, ung Askersundsseglare på väg
ut till ett träningspass. Foto: Weine Ahlstrand
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Min underliga passion för (små) bilar
UNDER DE SENASTE månaderna har jag haft

ovanligt mycket problem med min och familjens bilar. De har krockat, kokat, bara gått sönder och blivit sönderslagna av vandaler. Mina
bilar är inte de nyaste, men i mitt fall hade nog
nyare bilar snarast inneburit mer problem och
större kostnader.
DET ÄR TRÅKIGT när det krånglar, när inte

bilen finns där när man ska iväg. Trots det älskar jag bilar. Jag har haft mer än 50 bilar. Men
man skulle nog kunna säga att mitt bilintresse
är lite märkligt. Entusiastbilar, fina bilar med
puts och toppskick, har liksom aldrig riktigt
varit något för mig.
TVÄRT OM får man nog säga att jag är lite av en

slutanvändare. Jag återanvänder så att säga bilar. När de begagnats ofta av flera andra ägare
är det min tur. Det här med nya fina bilar har
inte riktigt fungerat för mig heller. Jag kör mycket på dåliga grusvägar, har mycket konstiga
saker i mina bilar. Det har hänt att jag kört
brädor, traktordelar, vedpannor, hundar,
hönor, katter och någon enstaka gång rentav
ett levande får. Någon grävling har nog också
hamnat i bagageluckan. Dessutom gillar jag att
äta i bilen.

Kort sagt, bilarna är ofta smutsiga och slits
hårt, både på in och utsidan.
MEN TROTS DET köper jag absolut inte vad

som helst. Nej, jag anser min bilsmak vara förfinad. Fokus ligger utan tvekan på Europeiska
småbilar av varierande märke. Tiotals små Renaulter, Fiater och Citroener har passerat min
biltillvaro. För bilarna ska vara små. För mig är
en Renault Clio eller en Golf en stor bil. Varför
åka runt och bränna bensin i onödan? Ju mindre dessbättre. Än har det dock inte blivit någon Smart. Men det kanske kommer.
MÅNGA AV MINA BELACKARE menar att små

bilar är helt fel på landsbygden. Inget kan vara
mer fel. Här får jag sägas ha rejäl erfarenhet.
Mer än 20 år med mer än 1,5 mil grusväg,
dagligen. Faktum är att min erfarenhet är att
små bilar ofta klarar grusvägen bättre. Jag har
haft stora bilar också. Alla bilar slits på
grusväg. På stora bilar går stötdämpare och
fjädrar sönder. På små bilar inskränker sig
slitaget på hjulupphängningen till styrleder.
Snön då? Tja, En enda gång har min hustru
kört fast med en Hyundai Atos. Tycker ändå
hon gjorde ett bra försök och kom långt. Det
var en bra bit över en meter snö på platsen där
hon fastnade. Men annars har vi alltid tagit oss
hem och iväg med våra små bilar.

larna jag ägt var mina Lador. Kvaliteten vare
väl inte fantastisk, men de startade och gick
för det mesta. Jag har bland annat ägt en
fyrhjulsdriven Lada Niva. Roligast var dock de
mer traditionellt uppbyggda bakhjulsdrivna
Fiat-kopiorna. Vem kan låta bli att älska unken
plastlukt med rötterna i 60-talet, kromad tutring i rysk plast och bakochfram-vänd växelspak?
KRITIKER MENAR kanske att en äldre bensinbil

släpper ut mer. Jag tror på tanken att liten
bränsleförbrukning innebär mindre utsläpp av
koldioxid. Dessutom hyllar jag återvinning.
Jag köper alltid bilar begagnade. Inga nya
resurser grävs upp ur marken när jag ska köpa
bil. Men även jag har tagit ett första steg mot
en annan eldriven framtid. Sedan en tid har
jag en elektrisk moped. Det är en trevlig
bekantskap

390 Watt
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Upp till 36% mer energi än
standardpaneler på marknaden
www.solkraft.info
0768-910 340
i Viby AB

Välkommen till oss på

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

KOMMANDE NUMMER

Behöver du service eller reparation av
din värmepump? Vi kan hjälpa dig
oavsett vilket märke du har på din
maskin.

DIGITAL KLINIK
MEN ÄVEN bland annat Volvo, Ford,

#8 30-31 okt
#9 27-28 nov
#10 18-19 dec
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LÄSLUSTAN
LÄS SÅ MYCKET DU ORKAR!

SEPTEMBER 2021

solcellsinstallatör

KORT VÄNTETID

Hyundai, VW, Nissan och
Peugeot har passerat
min ägo. De kanske
mest speciella bi-

Kontakta oss för mer information och tidsbokning!

GOTT OM PARKERING
Boka g
ärna ti
d hos
tandhy
vår
gienist
Emilia
!
(800 k
r)

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

Vattugatan 1 Kumla Tele: 019-57 55 55

0506-30795
service@hovaror.com
www.hovaror.se
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Sponsrad dans
för barnen

Benny Gustafsson tillsammans med några av alla
de barn som fått 500 kronor.

Benny har delat
ut bokpengar
Masha Mobaraki är en av de som ställer ut på konstslingan. Hon visar skulpturer och måleri. Hon var med i
konstslingan för första gången förra året. Foto: Henrik Östensson

förhoppningsvis är många sugna på att åka
runt och kolla. Det brukar finnas ett stort intresse.
På söndagen brukar Konstslingan avsluta
med en konsert som anordnas i Kumla kyrka.
Bland annat har man tidigare år tagit dit Lisa
Nilsson och Arja Saijonmaa. Det är dock i
skrivande stund tveksamt om det blir en konsert i år.
– Förmodligen inte, som det ser ut nu. Det
beror på restriktioner och hur mycket folk
som tillåts ta in. Vi vill kunna ta in i alla fall
300 i publiken annars går arrangemanget back,
avslutar Bosse Eriksson.
På www.konstslingan.se finns mer info som
berättar om varje utställare och hur årets program ser ut.

Nu har ungdomarna i Brotorp fått Bennys
”bokpengar.” De som inte var där hoppas han
nu själv kommer att kontakta honom.
Många kanske minns den fantastiska historien om Benny som gav ut en egen bok när
han 2019 fyllde 80 år. Då bjöd han på såväl
kalas som själva boken och lät dem som ville
ge ett bidrag för att sedan låta pengarna gå vidare till traktens ungdomar via Brotorps IF
som alltid legat honom varmt om hjärtat.
– Jag vet sedan min egen uppväxt hur viktigt
det är med lokala ungdomsverksamheter, sa
han då.
Vid årets fisketävling i Brotorp förra helgen
passade Benny på att offentliggöra summan
och dela ut 500 kronor var till de ungdomar
som var på plats.
– Kravet är att man var medlem i föreningen
den 16 maj 2019 och att man inte är över 21 år,
berättade Benny.
Han berättade också att fisketävlingen startade redan 1964.
– Jag har varit med varje år utom förra året
då pandemin kom emellan. Det var också den
som fördröjde utbetalningarna.

ANDERS BJÖRK

GUNILLA PIHLBLAD

Det vankas Konstslinga
Som vanligt i början av oktober arrangeras Konstslingan i Kumla,
Hallsberg och Östernärke. Vi tog ett snack med Bosse Eriksson, som är
skapare och ännu drivande kring arrangemanget.
–Det blir 13:e året i rad som Konstslingan
anordnas. I år kommer den att finnas på 24
olika platser, men flera av platserna har flertalet olika utställare, säger Bosse Eriksson.
Nyheter för i år är Ateljekollektivet Giraffen
som ställer ut i centrala Kumla och Camilla
Bergman i Hällabrottet. Konstslingan anordnas som sagt i Kumla, Hallsberg och
Östernärke.
Varför startades "Slingan" just i detta område?
–Dels för att det inte fanns något liknande
sedan tidigare, dessutom finns det en härlig
blandning av muséer, hantverkare och konstnärer i området. Konstslingan startade i
Kumla och Östernärke och Hallsberg kom
med för fem år sedan, fastslår Bosse.
Vad är din känsla inför årets Konstslinga?
–Det ser bra ut och känns spännande. Jag
tror det kommer bli väldigt lyckat och

I samband med den årliga
fisketävlingen i Brotorp i Lekeberg,
kunde Benny Gustafsson dela ut 25
500 kronor till traktens 53 ungdomar.

Foto:
Micke

Nu finns det planer på att arrangera
“Dans för världens barn”, i Hallsberg.
Om allt går i lås hålls denna
familjefest i oktober, närmare
bestämt redan den andra.
Det är Rädda
Barnen, Sydnärkes lokalavdelFransson/Vätternrundan
ning, som vill arrangera detta. Man har haft en
årlig tradition med att fira Internationella
Barndagen, där många barn med sina familjer
kunnat delta utan kostnader.
Förra året fick man ställa in många av aktiviteterna, men nu i år hoppas man alltså
kunna arrangera Dans för världens barn, ett
samarrangemang med flera sponsorer. Under
rådande pandemi planeras aktiviteterna i
friska luften utanför Kulturskolans lokaler på
Allégatan i Hallsberg. Men som för alla arrangemang krävs det medel, och därför vänder man sig till företag om de vill vara med
och sponsra.
– Programmet håller på att sammanställas
och vår fråga är om intresse finns att vara med
genom att hjälpa till och sponsra oss i detta,
antingen genom valfri summa eller 10 kronor
per barn som besöker evenemanget. Detta ska
dock inte överstiga summan 2 000 kronor,
skriver Anne Kliko Björk, en av flera som jobbar med arrangemanget. Planen är att barn
ska kunna dansa loss, lördagen den 2 oktober
mellan 11 och 14.
HENRIK ÖSTENSSON
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Äntligen en ny Operasäsong från Metropolitan!

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

BORIS GODUNOV
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

BILJETTER KÖPES VIA
WWW.KUMLA.FH.SE
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Cirkelhusen på denna flygbild är från 1967-68. Kvarteret Regnbågen fick sitt namn i mitten av 80-talet efter en
namntävling där första priset var en VHS-bandspelare. Tidigare hette det Harven. Från början fanns 268
lägenheter i Regnbågen. Foto: Stig Nyström

Hallbo har inte sparat på materialvalen, nya köksinredningar med Marbodal, nya vitvaror, och på golven
parkett. På bilden: Rikard Bergström, fastighetschef, Marie Kroon, som ansvarar för uthyrningen och
Patrik Johansson, fastighetsskötare.

Ulla och Göran Persson flyttade in i sin trerummare så fort
första etappen stod klar. Paret trivs i sin lägenhet, och de har
bott i området i 54 år.

Hallsbergs miljonprogramsområde upprustat
Det mer än 50 år gamla kvarteret Regnbågen i Hallsberg börjar bli klart efter en gigantisk upprustning som kan
beräknas kosta närmare en kvarts miljard kronor. Göran och Ulla Persson är två av dem som redan flyttat in,
och de berömmer allt det nya.
TEXT & FOTO

LARS-GÖRAN MÅNZON

– Vi har ju att jämföra med, för vi har bott i
området sedan 1 januari 1968, då var området
bara ett år gammalt, säger de. Göran var på
den tiden 24, och Ulla 22 år.
Deras första lägenhet var en tvåa på Nytorgsgatan 38. De tyckte det var fint, förstås,
och det låg i ett stort område, där kvarteren
var cirkelformade.

Fem adresser på 54 år
Under de 54 åren har Perssons bott på fem
adresser, om man räknar in den tillfälliga lägenheten under renoveringen. För ett och ett
halvt år sedan, när första etappen stod klar,
kunde de flytta i sin nuvarande lägenhet på
Nytorsgatan 48, en trea på 81 kvadrat.
De gillar allt det nya; köket med nya vitvaror, badrummet med kakel och klinker i,
det är ny parkett.
– Allt är ju nytt! Men det bästa av allt är den

öppna planlösningen, det har blivit så luftigt i
de nya lägenheterna, säger paret.

Del av miljonprogrammet
Regnbågen var en del i miljonprogrammet i
Sverige, där 100 000 lägenheter byggdes mellan 1965 och 1974. Regeringens mål var att få
fram fler, och bättre bostäder. I Hallsberg blev
detta en del av ortens nydaning från ensidig
järnvägsknut till ett modernt centrum.
Drygt 50 år senare var husen hårt slitna, och
ägaren, allmännyttiga bostadsstiftelsen
Hallbo, var tvingade att rusta. ROT-renoveringen, renovering, om- och tillbyggnad
inleddes hösten 2018.
Nu går renoveringen in på slutklämmen.
140 av de 188 lägenheterna är snart klara.
Men Hallbo tvingas skjuta på rustningen av
de återstående 44 lägenheterna i etapp 4. Anledningen är att projektet blivit för dyrt. Något som Sydnärkenytt tidigare skrivit om (
www.sydnarkenytt.se/hallsberg/artikel/rotrenovering-blev-dyrare-an-vantat).

För hög ambitionsnivå
Enligt kritiken valde styrelsen för Hallbo i ett
tidigt skede en för hög ambitionsnivå. Att
budgeten var för lågt satt, att det tillkom åtgärder som man inte räknat med, bland annat
asbestsanering.
Höga ambitioner? Ja. Men fint blev det. Att
gå in i en av de nyrustade lägenheterna är
som att kliva in i ett sprillans nytt hyreshus.
Husen har i princip skalats ned till betongen
och sedan byggts upp, i olika utföranden.
– Det här är den överlägset största renoveringen som gjorts, och standarden är hög
nyproduktion, säger Rikard Bergström.
Under byggtiden har hyresgästerna flyttat in
i tillfälliga lägenheter. De som valt att flytta
tillbaka har kunna påverka vilken utrustning
de vill ha i sin lägenhet.

Hyresrabatt
– Alla som valt att flytta tillbaka har fått
hyresrabatt, och det har vi fått statligt stöd för.
För den som bott väldigt länge blir

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.

– Vi ska inte sticka under stol med att det är
mycket pengar för femrummaren. Folk behöver få upp ögonen för att det är en jättebra
lägenhet, säger Marie Kroon, som ansvarar för
uthyrningen.

Hälften flyttar tillbaka

Husen har skalats ned till grunden och renoverats till nyskick i de tre första etapperna.

hyreshöjningen inte alls lika stor som för den
nyinflyttade. Detta på grund av bidrag och den
förhandling som gjorts med hyresgästföreningen, säger Rikard Bergström.
Hyreshöjningen i samband med ROT-projektet är annars runt 30 procent. En hyra ligger

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

Kakel och klinkers, tvättmaskin och torktumlare, allt är nytt i badrummen.

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

på mellan 7 000 till 9 000 kronor i månaden.
Några femrummare har skapats genom att slå
samman några av de mindre lägenheterna. De
är dyrast och kostar drygt 12 000 kronor per
månad.

Hälften av de berörda hyresgästerna har valt
att flytta tillbaka till Regnbågen, enligt Hallbo.
Men man hyser gott hopp om att få allt uthyrt
igen. Stora arbetsgivare finns på orten som gör
att folk veckopendlar.
– Det finns ett behov av lägenheter i Hallsberg, säger Rikard Bergström.
– Och Regnbågen ligger bra till med närhet
till förskola/skola samt en innergård som inbjuder till lek och spel. Det tror jag drar
många barnfamiljer att flytta dit.
I november beräknas sista etappen vara klar.
Men helt klart blir det inte i år, och en sak som
återstår är innergården. Under vintern kommer hyresgästerna att få tycka till om vad som
ska göras med den delen.
– Det kan bli lekplatser, grillplatser, grönytor
eller annat som önskas från de boende i området, säger Rikard Bergström.

Ökat utrymme. Balkongerna har gjorts 60 centimeter större på djupet.
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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.

OLIVER OM MILTON
–Milton är stor, tuff och smart, men
snabb ändå för att vara så pass stor. Han
är bra på att täcka puck och att utnyttja
sin storlek, han är grymt stark.
Kumlakillarna som spelar i SHL. Simon Forsmark, Milton Oscarsson och Oliver Eklind.

Triss i unga
kumlingar i SHL
Kumla Hockey levererar spelare till SHL. Den kommande säsongen tyder
allt på att tre kumlingar kommer finnas med i Örebros lagbygge. Det
handlar om Oliver Eklind, Simon Forsmark och Milton Oscarson.
info@skillen.se
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Bergvärme
Badrumsrenovering
Service av alla
värmeslag och
märken
Övriga VVS-arbeten

TEXT

FOTO

ANDERS BJÖRK

JONAS EKLIND

Att Kumla Hockey länge haft en bra barn- och
ungdomsverksamhet är välkänt. Med det i
åtanke och den geografiska närheten är det
därför kanske inte så oväntat att klubben fostrat tre spelare som i år kommer spela SHL för
Örebro.

Tog vägen via Karlskoga
Tre spelare är riktigt bra. Exempelvis har Örebros lag tre spelare med Kumla Hockey som
moderklubb jämfört med en som har Örebro
som moderklubb. Konkurrensen om platser i
Sveriges bästa hockeyliga är stenhård, det är
spelare från hela landet, och en hel del utlänningar med, som slåss om dessa.
Denna kväll är det match i Hallsberg. Örebro
spelar träningsmatch inför säsongen mot Oskarshamn. Hallen är utsåld på biljetter och på
läktaren sitter Oliver Eklind, med en lättare
skada. Av de tre kumlingarna är Oliver äldst
med sina 23 år. Han var ordinarie i laget redan
i fjol när de var nära att ta sig till SM-final.
– Jag var 15 år när jag gick från Kumla in till
Örebro. Men jag blev bara kvar där en säsong
innan jag började på hockeygymnasiet i Karlskoga, förklarar Oliver i en periodpaus.
Efter att Oliver blivit klar med gymnasiet
fortsatte han att representera BIK Karlskoga i

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

Sörbyvägen 3, Kumla
Tel. 019-58 21 30

Örebros laguppställning i matchen mot Oscarshamn.

Allsvenskan. Det blev tre och en halv säsong
där innan han värvades till Örebro inför
fjolåret.

Oliver har bäst fysik i laget
– Det var en lärorik säsong för mig och jag
kände att jag blev bättre. Synd vi inte gick till
final, det var nära.
Kanske är Oliver Eklinds främsta egenskap
hans fysik. Han är väldigt vältränad, något
som visade sig när Örebro Hockey inför denna
säsong meddelade att Oliver hade bäst testresultat av alla spelare i laget vad gäller fysiken.
– Vi gjorde en massa olika tester och så fick
man poäng på alla. Någon överraskning att jag
fick bäst resultat var det faktiskt inte, jag visste
att jag skulle vara med i toppen.
Oliver har utvecklats som hockeyspelare år
för år. En viktig orsak till det är naturligtvis att
han är väldigt seriös i sin träning. Som yngre
spelare i Kumla var han duktig, men det fanns
flera i hans lag som var lika bra.
– Vi hade en bra årskull i Kumla Hockey med
oss 98:or och vi hade bra ledare också. Det var
många som var duktiga och jag var nog inte
bäst i laget när jag var yngre, fastslår Oliver.

Simon, talang slog igenom tidigt
Örebro vinner matchen i Hallsberg med 3-1.
Laget har gått fram som en ångvält på försäsongen och är, när denna artikel skrivs, fortsatt

SIMON OM OLIVER
–Han är svinbra! Skön att spela ihop med
eftersom han alltid jobbar stenhårt och
åker mycket skridskor. Det är en spelare
som man verkligen vill ha i laget.

MILTON OM SIMON
-Det är en väldigt skicklig back som man
alltid känner sig trygg med att ha på isen.
Men han är bra på att lira med och vara
med och skapa framåt.

Tel: 070-319 92 27 hjalmarsson.slamsug@hotmail.com
Bälsås 3140, 716 91 Fjugesta

obesegrade. På isen mot Oskarshamn fanns Simon Forsmark och Milton Oscarson med.
Båda är födda 2003 och lämnade Kumla i
tidiga tonåren. De fick lite speltid i SHL redan
under förra året, men i år lär det bli betydligt
mer.
– Jag siktar på att ta en ordinarie plats i Alaget. Jag kommer göra allt för att lyckas med
det och så får jag se hur långt det räcker. Om
det inte håller så har jag ändå J-20, säger Simon Forsmark som fyller 18 år i oktober.
Simon är back och har i flera år haft många
ögon på sig. Han var en av turneringens absolut bästa spelare 2018 i TV-pucken och har
varit given i landslag sedan dess. I fjol fick Simon speltid i tre matcher i SHL, han känner
att det kommer bli betydligt fler i år.
– Jag har varit med från start den här säsongen och känner att jag kommer in i det mer
och mer och hänger med bättre i tempot. Det
känns mer naturligt, säger Simon.

Annonsmall Sydnärkenytt 121,5 x183,5 mm

Kanske blev det aldrig tid för dop, pandemin eller annat kan ha
kommit i vägen. Kanske kändes det för stort och omständligt
eller för dyrt att ha en dophögtid i familjen. Kanske tyckte dina
föräldrar också att du skulle få välja själv om du vill bli döpt och
sedan blev det aldrig tillfälle.
Dopet behöver inte ta tid, pengar och kraft i anspråk.
Framförallt - det finns ingen åldersgräns!
Även om barndop är den vanligaste formen i
Sverige så döps många också som ungdomar
eller vuxna.

Milton har överraskat tränarna
Att Simon Forsmark utvecklas till en SHLspelare är ingen stor överraskning med tanke
på att han har varit långt framme i sin ålderskategori hela vägen.
Årskamraten Milton Oscarson har inte uppmärksammats på samma sätt tidigare, men
Milton har gjort en kanonbra försäsong, varit
med i varenda match och kanske spelat till sig
en ordinarie tröja lagom till seriepremiären.
– Jag har varit med och kört med A-laget nu
hela försäsongen, även om jag inte har en riktig plats där. Det är bara att fortsätta att kämpa
och göra mitt bästa när jag får chansen, säger
Milton.
Försäsong och säsong är två olika saker. Men
faktum är att Milton har varit med som ordinarie hela försäsongen och inte bara det, han
har dessutom fått mycket beröm från lagets
tränare som förefaller lite förvånade över hur
bra han varit.
– Jag kom in i puberteten ganska sent och
har det senaste året utvecklats mycket i min
kroppsstorlek och fysik, det har bidragit till att
jag blivit bättre, avslutar Milton Oscarson.
Hemmapremiären i SHL för Örebro är
samma helg som denna tidning kommer ut.
Håll utkik efter tre kumlingar på isen då, det
blir i så fall första gången någonsin i SHL.

Det är aldrig för sent!

SÅ HÄR KOMMER DET GÅ TILL:

dagens program:
10-10:30 Ponnyridning
11-11:30 riddarshow
12-12:30 ponnyridning
13-13:30 riddarshow
14:30 Tårta, kaffe, saft

dessutom:
Trubadur,
käpphästhoppning,
karusell, hoppborg,
ansiktsmålning och
lokala utställare!

Kom och kika på våra nya lokaler som byggts
med bidrag från allmänna arvsfonden!








Drop-in-dop den 3 oktober i Kvistbro kyrka mellan kl 13-16.
Valfri klädsel. I kyrkan kommer det finnas en dopklänning att låna.
Man kan ha en eller fler faddrar. För att vara fadder skall man vara
döpt i något kristet samfund (behöver ej vara Svenska kyrkan).
Ta med personnummer, samt båda vårdnadshavarnas
underskrift om barnet som skall döpas är under 18 år.
Vid dopet blir man automatiskt medlem i Svenska kyrkan.
Dopet är kostnadsfritt!

Har du några funderingar är det bara att du hör av dig till oss!

Varmt välkommen!

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

VI UTFÖR

även med
Skogsvård NuRUT-avdrag
Trädfällning
Trädbeskärning
Röjning

- ett levande museum

Erfaren inom avancerad
trädfällning
Innehar full ansvarsförsäkring och
är certifierad
Utställningar, Tillverkning,
Försäljning

Öppet:
Tis-Fre kl. 13-17

Frisk läns i seglen
för Askersunds
jolleseglare
Vattnet är fylld av vita segel. Askersunds Jolleseglare har träning i hamnområdet
och längre ut på sjön Alsen. Unga entusiaster glider och zick-zackar sig fram på
vattnet. Eller länsar och kryssar, som det heter i den här populära sporten.
TEXT & FOTO

WEINE AHLSTRAND

iinatti@telia.com Läggesta 410 ASKERSUND

Sveavägen 19, Kumla

BILSERVICE
ALLA MÄRKEN
DIAGNOS
REPARATION
DÄCKHOTELL
ÅTGÄRDA DINA 2:OR
3 års garanti
Västra Bangatan 3, Kumla

www.p74bilverkstad.se

Mån - fre 8 -17

Tel: 073-925 56 02
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– Jag gillar att segla. Kul att både träna och
tävla, kul att testa olika båtar, säger Gunnar
Wistrand.
Den här gången har han med sig kompisen
Lukas Holm som provar segling för första gången.
– Ser roligt ut. Ska bli spännande, säger han
medan de förbereder båten för start.
Och Lukas kan vara lugn. Kompisen Gunnar
är 13 år och har seglat sedan han var sju. Det
innebär att han idag är en ganska erfaren jolleseglare, så kunnig att han var den som fick
äran att lära landshövdingen Maria Larsson att
segla när hon besökte klubben och Askersund
en dag i somras.
Nu är det vanlig träning. En efter en rullas
jollarna ner till bryggan. Centerbord och
roder monteras. Segel fylls och båtar glider ut.
Instruktioner och glada tillrop hörs över vattnet.

som är iväg på olika regattor. För egen del är
det här första helgen på tre veckor som jag är
hemma, säger Peder Thunander.
Denna träningssöndag är även sonen Henric
hemma. Han tränar ”straffsvängar” ute på
Alsens lugna vågor tillsammans med Mattias
Johnsson.

Gunnar Wistrand och Lukas Holm har kul på böljan den blå.

En av de större klubbarna
Askersunds Jolleseglare är en sektion i Askersunds Segel- och Motorbåtsklubb (ASMK).
Och det är en mycket aktiva sektion, både vad
gäller träningsverksamhet och att tävla. Askersundsklubben är en av de största i landet när
det gäller Laser, en av de största jolleklasserna.
Här är det oftast bara storklubbarna i Stockholm och Göteborg som har fler tävlingsdeltagande på Junior-SM.
Träningarna sker på det lättillgängliga hemmavattnet. När Sydnärkenytt besöker klubben
en lite gråmulen söndag i slutet av augusti så är
ett tiotal träningssugna barn och ungdomar
samlade, plus ledare och föräldrar.
– Vi brukar snitta på runt tio seglare på de
vanliga träningarna, säger träningsansvarige
Peder Thunander.
– Totalt har vi cirka 20-25 personer från sex
år och uppåt i vår tränings- och tävlingsverksamhet.

Silver i JSM
Det skulle kunna vara fler med under
träningarna, men många av seglarna är ute
och tävlar. Som just den här söndagen då elitsatsande systrarna Ebba och Ellen Fredriksson
deltar i JVM i Valencia, Spanien. Eller som
helgen innan dess då samma systrar Fredriksson seglade hem silvermedaljer i 29:er vid JSM
i Lomma. Även Henric Thunander (Laser Radial) och Oliver Lindqvist (Laser 4.7) deltog i
mästerskapet.
– Under tävlingssäsongen är det alltid några

Askersundsseglarna Ellen och Ebba Fredriksson
deltog i Junior-VM i Valencia. Foto: Johan
Fredriksson

Peder Thunander.

En erfarenhetssport
Peder Thunander följer allt som pågår från en
följebåt. Han har passerat de femtio och har
seglat nästan så länge han minns. I Askersund
har han varit aktiv sedan femtonårsåldern.
Han tävlar fortfarande i både OK-jolle och
Laser, men främst är han ledare och tränare
för jolleseglarna i Askersundsklubben, där
även sönerna Henric och Eric ingår.
– Segling är en erfarenhetssport. Det tar tid
att lära sig om hur vågor och vindar fungerar.
Det är kul att dela med sig av sina egna erfarenheter till alla unga i klubben. Och det är
kul att dela ett intresse med sina egna barn.
Och han har en hel del att lära ut. Peder Thunander var på 1980-talet med i svenska landslaget i Laser. I OK-jolle deltog han i fyra VM
och var en period klassad som elva i världen.
Genom åren har han seglat i många olika båttyper, och tog bland annat SM-guld i Soling
2008 tillsammans med sonen Eric och kompisen Sören Mann.

Askersunds Jolleseglare samlade inför genomgången av dagens träning.

Generationslös och jämställd
Tjusningarna med segling är att den är både
generationslös och jämställd. Vi tävlar med
och mot varandra i olika åldrar, tjejer och killar mot varandra och med mixade besättningar.
Peder Thunander styr båten in mot den inre
hamnen där de yngre optimistjolleseglarna
håller till. Han ger råd och tips, pekar ut små
detaljer som förbättrar seglingen. Det är lugna
vågor och lika lugnt i båtarna. Skämt och
lättsamma kommentarer blandas med tipsen
och råden.
– Tryggheten är viktigast. Vi har riktlinjer
för nya seglare om hur mycket det får blåsa för
att sitta ensam i en båt, säger Peder Thunander.
– Vi har också ett bra system där de lite mer
erfarna ofta blir ledare och instruktörer för de
yngre. Vi har också engagerade föräldrar,
vilket är en nödvändighet.
Några ledare vid sidan av Peder Thunander
är Carina Pettersson, seglarskoleansvarig,
Mattias Mattson som har hand om
”Seglarskoj” och Gustav Fredriksson är
tränare och nyutbildad seglarskoleansvarig.

Malte Bergström, ung jolleseglare.

Årlig seglarskola
Varje försommar arrangerar Askersunds Jolleseglare aktiviteten ”Seglarskoj” där barn upp
till åtta år får en första introduktion i seglingens tjusningar. Det är i sin tur en ingång till
den allra största rekryteringsbasen, den årliga
seglarskolan.
Seglarskolan i Askersund är certifierad av
Svenska Seglarförbundet, vilket garanterar att
man med utbildade ledare kan ge rätt kunskap
till deltagarna. Den här sommaren deltog 25
ungdomar som lärde sig det mesta om seglingens grunder, om väder och vindar, väjningsregler, att stanna och lägga till, kryssa och
länsa, om att kapsejsa och kunna välter tillbaka sin båt.
– Segling är en komplex och teknisk sport.
Sedan måste det vara tryggt och säkert. Och
allt det här kräver hög ledartäthet. Vi har
fördelen av att ha en egen mix av både äldre
och yngre ledare, där flera själva varit med

som deltagare i seglarskolan, säger Peder Thunander.

Klubbmästerskap
Seglarskoleveckan avslutades traditionsenligt
med ett klubbmästerskap där alla som vill får
testa sina nyvunna kunskaper i en
kappsegling. Det kamratliga men även prestigefyllda mästerskapet gav följande resultat.

Klubbmästare 2021
Optimist - Malte Bergström
Laser 4.7 - Hugo Cassel-Hallberg
RE Feva - Wilma Pettersson/Lovis Kläre
Optimist XL - Mattias Mattsson
Nu närmar sig säsongen 2021 slutet för Askersunds jolleseglare. Men en del av de satsande
ungdomarna (och äldre) lär hålla seglen igång
tills isen lägger sig. Runt påsk 2022 inleds en
ny säsong.
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Lugnare nu
En tur i samhället en fredagskväll i augusti
bekräftar bilden av en viss oro. Men det är
lugnare nu jämfört med i somras, hävdar
polisinspektör Jonas Lundh.
– Vi har haft en ökad närvaro i Pålsboda, och
allmänheten har känt att det blivit tryggare.
Det pågår också en samverkan där skolan och
i viss mån socialtjänsten är inkopplad. Samtidigt med det pågår utredningar mot vissa individer.
– Pålsboda är inte stökigare än någon annan
ort, på det hela taget.
– Generellt sett är det inga bekymmer, utan
det handlar om ett fåtal individer som kan orsaka ganska mycket. Men vi vill inte att det
fortsätter, säger Jonas Lundh.

Rädsla för repressalier

Gunnar Rydh i järnhandleln som bott i Pålsboda i 40 år, märker av ett ökat bus på kvällarna.

Pålsbodabor om den stökiga sommaren:

”De allra flesta ungdomarna
är ju skötsamma”
Brottsstatistiken för Pålsboda pekar inte upp i skyarna. Men under ytan
finns en oro, det går inte att komma ifrån. Det som oroar är sommarens
händelser med stök runt Folkaboskolan där förstörelse och misshandelsfall
förekommit, liksom körning på gatorna med högljudda fordon ända in på
småtimmarna.
TEXT & FOTO
LARS-GÖRAN MÅNZON

Till det ska läggas att en man nyligen blev hotad av några ungdomar efter att han försökte
stoppa deras vansinneskörning.
Sydnärkenytts redaktör Henrik Östensson
blev å yrkets vägnar inblandad i händelserna.
Efter att Henrik skrivit en artikel som belyste
det hans granne råkat ut för, brakade det lös.
Grannen hade blivit hotad med järnrör när
han försökte stoppa några ungdomars vansin-

neskörning med bil. Henrik ryckte ut med
kameran – trogen sitt uppdrag som journalist.
Bilden, med en bil i diket, kände många igen.
En natt, två dagar senare, kom några okända
personer hem till Henriks ensligt belägna gård
och gav sig på familjens två bilar. Den ena
slogs sönder, den andra repades. Båda bilarna
smetades ned med hästgödsel.
– Det är uppenbart att det här kan kopplas
till det jag skrev i tidningen, hävdade polisen,
berättar Henrik.

Ingen slump
Familjen bor ensligt, det är två kilometer till
närmsta granne, man kommer inte till
bostaden bara av en händelse. Och man råkar
inte bara ha med sig hästgödsel i bilen, som av
en slump. Hotet hade plötsligt kommit nära
honom.
– Jag vet att det är ungdomar det handlar om,
en liten klick. Men jag är noga med att påpeka
att det här inte handlar om integration utan
mer om några unga människor som växt upp
i svenska familjer som inte fungerat. Att
samhället och skolan redan från början inte lyckats ge dem det stöd de behövt.
Problemen har eskalerat under året, och
kommunen har försökt att möta oron runt
skolan med att sätta in väktare under några

veckor i juli och en vecka i augusti som förlängdes till och med skolstarten. Efter den
brukar det lugna ner sig.
– Vi ska nu utvärdera händelser och insatser.
Vad vi hittills har kännedom om är att det är
tämligen lugnt, det har inte kommit några rapporter om skadegörelser och bråk den senaste
veckan, berättar Birgitta Rydén, kommunens
säkerhetssamordnare.
Kommunalrådet Magnus Andersson säger
att kommunen noga följer tätorternas utveckling.
– Det här är ju inget vi vill ha i våra tätorter.
Det är en liten klick som gör det här, men den
kan bli större. Vi har en tät dialog med socialförvaltning, skola och polis. Det finns även
ett vuxenansvar i det här, säger han.

NISSAN MICRA, QASHQAI
OCH X-TRAIL

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

NISSAN QASHQAI

Från

Från

ORDINARIE PRIS: 142 650 KR

ORDINARIE PRIS: 220 400 KR

NISSAN X-TRAIL
Från

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

HUGOBIL.SE
HUGO ERIKSSON BIL AB

0581-406 20 | STORÅ | grundat 1951

Legal.

ÖPPETTIDER:
Vardagar 09–18
Lördagar 10–14
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Jag pratar med ett flertal personer på samhället. Utan att ha fått ledande frågor uttrycker
man lite fundersamhet. Ingen vill svartmåla
orten, här finns skola, service med butiker, fik,
bussförbindelser, idrottsplats, kort sagt det där
som utmärker en svensk småort. Men kvällarna irriterar med buskörningarna och den
höga musiken, orsakat av några få.
Några av de jag talat med ville inte ställa upp
på bild eller med namn i tidningen.
– Alla vet var jag bor, säger en person och är
rädd för att i likhet med reportern Henrik
Östensson, bli utsatt för repressalier.
Gunnar Rydh som driver färg- och järnhandeln är inte rädd att uttrycka en åsikt. Han
säger att läget förändrats drastiskt de senaste
åren.
– Jag har bott i Pålsboda i 40 år, och det har
väl aldrig varit som det är nu med stöket.
Gunnar tror att händelserna påverkar människor.
– Man blir mer återhållsamma och kanske
tänker sig för om man ska gå ut på kvällarna.
De som gör sånt här är ett fåtal ungdomar, de
behöver tas hand om på ett tidigt stadie men
framförallt bör kommunen ordna en fritidsgård. Ungdomar har ju inget att göra på kvällarna. Här, där vi finns, har det tidigare varit en
ungdomsgård, säger Gunnar.

Fritidsgård behövs
På fiket träffar jag Göran Lindell som kallas
“Pålsbodas siste Rockabilly” på grund av sitt
stora intresse för den rockgenre som startades
av Bill Haley and the Comets.
– Det behövs en ungdomsgård, säger Göran,
57 år, som inte säger nej till att det ställs in en
tidsenlig jukebox i lokalerna.
– Klart att dom behöver ett ställe att träffas
på, precis som vi hade på den tiden jag bodde
i Hjortkvarn. Vi var där varje helg. Vi busade
väl vi också på den tiden, men det var ingen
skadegörelse.
Vid ett av matställena sitter en man vid
namn Roger, “det räcker så”.
– Det här är inget som drabbat mig personligen, men alla vet ju att det just nu är för
djävligt, säger han. Ungdomar över hela
Sverige har ingen respekt längre.
“Gerda på macken” vill förtydliga att alla
ungdomar inte beter sig illa.
– De allra flesta är ju skötsamma, det är en-

Sextonåringarna Erling och Lukas tror att en ungdomsgård kanske kan vara något, “för de som vill”.

dast ett fåtal som sticker ut. Men när hög
musik spelas fram till klockan 03:00 på
morgnarna, det är inte kul. Dom har ju en hel
folkpark i sina a-traktorer.

Vill starta nattvandring
Pålsbodabon Nea Martinsdotter har dragit
igång en Facebookgrupp för att starta nattvandring där vuxna rör sig ute i samhället på kvällar och nätter. Jag ringer upp henne.
– Just nu väntar vi bara på ett svar från organisationen Nattvandrarna i Sverige Riksnätverket som kommer att ställa upp med en
mentor, säger hon.
Även Nea fick känna på hot när hon startade
Facebookgruppen. Som ”tack” stoppade någon livs levande kräftor och smällare i hennes
brevlåda, och det kom nattliga telefonsamtal.
Men Nea skrämdes inte. Även hon talar varmt
för en fritidsgård i Pålsboda.
– Det finns inte mycket att göra för ungdomarna, säger Nea.
En sådan är på gång. I skrivande stund letar
kommunen efter en lämplig lokal. Men är en
fritidsgård verkligen hela lösningen?
– Att det finns bra aktiviteter, med vuxna
närvarande kan vara en del, men det är farligt
att tro att det är så enkelt. Det finns även ett
föräldraansvar när barnen är minderåriga, så
det här ett gemensamt problem, säger fritidskonsulenten Anna Björkman.
Sextonåringarna Erling och Lukas, två av de
som hjälpte till med att sätta upp tält och
sedan med städningen vid Parkfesten, tror
också att en ungdomsgård kan vara en möjlig
lösning.
– Tja, ett ställe att hänga på för de som vill.
Men det är nog inget för oss.

Ekeby kyrka. I Kumla kommun,
Sydnärkes folkrikaste, finns tre
församlingar, Kumla, Hardemo och
Ekeby. De ingår i samma pastorat.
Därför röstar man på samma
kandidater över hela kommunen.
Foto: Henrik Östensson

Ingen vill utmåla orten som farlig, men många känner en viss oro.

Pålsbodas Rockabillykille Göran Lindell förstår att många efterfrågar en ungdomsgård. Själv hängde han
på gården i Hjortkvarn som ung.
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ULL & SKINN AV EGNA FÅR

JACOBSSONS PLÅT
FJUGESTA

Pålsboda
Bioenergi AB

Den stora

AB Karl Hedin Bygghandel i Laxå

Handlar där proffsen handlar!
Egen uppfödning, egen tillverkning

Plåtslageri
Byggnadsarbeten

Lokalt producerad
energi! För
anslutning,
kontakta oss.

ÖPPET:

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

Vardagar 7-17
Helger 9-12

www.ullochskinn.se

Tel: 0582-688805

Ull och Skinn Bengtstorps Lantbruk

Vi har ett komplett byggsortiment med
noggrant utvalda varor

Telefon: 070-676 17 80

Välkommen till Lekebergs Rör AB/Bergqvist rör
i Fjugesta och Askersund.
- Din lokala rörmokare!

info@palsbodabioenergi.se

Revirvägen 2, Laxå
Tel. 0584-10 855

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

n in
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Vä
till oss!
Följ oss på Facebook!

Peter Eriksson

Johan Maxson

070-3617322

070-6115355

peter@lekebergsror.se

johan@lekebergsror.se

5 1 95: -

• SNICKERI

• FLYTTSTÄDNING

• STÄDNING

• TRÄDGÅRD

• MÅLNING

• SNÖSKOTTNING M.M

Anderssons Bilcenter i Kumla AB

För mer information, ring
Tel 019-58 96 00
www.anderssonbilcenter.se

Mats Bengtsson tel. 010-175 19 41

Vi säljer svenska
ostar!

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!

Telefon: 070-631 65 05

2 okt – 6 nov

Musikalisk fars på

Sparbanksbörsen
Fjugesta

Lör 2 oktober kl 19
Lör 9 okt kl 19 • Sön 10 okt kl 13
Fre 15 okt kl 19 • Lör 16 okt kl 19
Lör 23 okt kl 19 • Sön 24 okt kl 13
Fre 29 okt kl 19 • Lör 30 okt kl 19
Fre 5 nov kl 19 • Lör 6 nov kl 19

E-post: karolina@berga.net
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Sortimentmix som marknaden efterfrågar
Kvalitet till rätt pris
Hög servicenivå
Stor erfarenhet
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Vi finns på plats
g
per ustnin erans
ö
k
vardagar 8-16
Vi gutr ar lev
Vi finns även på
krin edelb
Blocket.se
ÅKERVÄGEN 18 ASKERSUND
om
Telefon: 0583-77 08 90
Vi hjälper till att hålla
cancer borta från barn
Vårt företag är barnsupporter 2021

Mail: info@burbagemaskin.se
Följ & gilla oss
på Facebook

www.burbagemaskin.se

475 kr inkl förrätt, varmrätt, kaffe med kaka

Biljetter bokas på

www.lekebergsrevyn.se
eller via mejl/tel (se nedan)

DESSUTOM UNDER HÖSTEN/VINTERN!
20 okt Vetenskapspub:
Den stora korvresan
20 nov Best of Buckliga Boots
10 dec Sånger från förr och
sånger som förr
Läs mer på vår hemsida!
0768-229 300 • info@lekebergsrevyn.se

Låt oss göra jobbet!

Berga Gård, Fjugesta

premiären

30 år i branschen

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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Milis vid en tavla
vars syfte är att visa
kulörer.

ALLÉHALLEN
IBADHALLSBERG
• GYM • SPORT • CAFÉ
SE VÅR HEMSIDA FÖR SENASTE
UPPDATERINGARNA OM HUR
VÅRA VERKSAMHETER PÅVERKAS
AV COVID-19.

hallsberg.se/allehallen

Milis vill måla världen
med ägg, olja och pigment
På en 1700-tals gård i byn Vekhyttan finns företaget Av jord och en av dess
delägare, Milis Ivarsson. Företaget producerar äggoljetempera för hand
och levereras ut till kunder och återförsäljare i både Sverige och andra
länder.
TEXT & FOTO

JOSEFINE MILTON

Milis driver företaget tillsammans med sin
man, sina söner och sin dotter.
Av jord är ensamma i Sverige om att sälja
färgpåsar med en färdig kombination av pigment till en specifik kulör. Det blandas med
vatten och kunden själv mixar ägg och linolja
den dag färgen ska användas. Recept medföljer.
Varför just äggoljetempera?
– Jag målade bilder redan som barn ihop
med morfar, berättar Milis.
Hon fortsätter:
– Morfar målade tavlor och vi blandade ihop
pigment och ägg, ibland äggula och ibland äggoljetempera. När jag var 17 år fick jag se Botticellis målningar i Italien och tänkte det är så
här det ska se ut, det är så här jag vill att det
ska bli.

Fanns lite kunskap
Milis trodde då att det fanns folk som kunde
det här med äggoljetempera men det visade
sig att det inte var så. Och det var inte särskilt
lätt att hitta information om äggoljetempera
heller.
Milis läste konsthistoria och arkitekturhistoria i Lund från 1968 till 1970. Hon upptäckte
då att äggoljetempera inte bara förekom inom
konsten utan även inom arkitektur.
– Jag studerade under ungdomsrevoltens
och revolutionens år, 1968, då det protesterades mot Vietnamkriget och de första tydliga
indikationerna på klimatförändringar och
kemikaliers skadlighet började diskuteras. Det
innebar att min inriktning ändrades från att
använda färgen som konstnärsmaterial till
mig själv till att ta fram en färg för att kunna
måla hus och inredning med.

Ingen rak väg
Vägen fram till i dag, företaget har drivits i nuvarande form sedan 2005, har inte varit så
enkel. Under en period sålde Milis kläder, som
hon tillverkade i linne och ull, hon vävde tyger
och tillverkade garn för att försörja sig medan
hon forskade på färgen. Först under senare delen av åttiotalet hade hon utvecklat egen färg

och tagit fram en grundkulör
Målet var att ta fram en äggoljetempera med
en grundfärg och två färdiglager på gipsskivor
som yrkesmålare skulle kunna rolla och att
systemet inte skulle vara dyrare än glasfiberväv med lim och två plastfärgslager.
– Innan internet var det svårare att nå ut till
allmänheten om man inte sålde genom en
färghandel. De var ”ägda” av färgindustrin,
hävdar Milis.
– Man var tvungen att nå ut via arkitekter
som förespråkade alternativa material till
byggen.

Milis Ivarsson driver sitt färgföretag ”Av jord” från
hemmet i Vekhyttan.

Milis använder ull för att bibehålla fukten i marken
i sin trädgård. Här är det krasse som växer.

YTTERDÖRR
PÅ KÖPET! **

Gick i konkurs
Det gick väldigt bra och utvecklades fort. Fler
delägare köpte in sig i företaget och Milis
valde till slut att lämna, då hon inte längre
kände att hon hade kontroll på det hon startat. Ett halvår senare gick företaget i konkurs.
Nu är upplägget helt annorlunda och alla
delägare i företaget är helt överens om att låta
företaget växa långsamt för att inte försätta sig
i en liknande situation igen.
– Vi har aldrig annonserat stort utan tar
hand om de kunder som hittar oss och hoppas på att de in sin tur sprider budskapet om
våra färger vidare så att företaget hinner med
att producera och växer med de vinster som
företaget gör.

Inbrottsklassat
som standard.

Inget man pensionerar sig från
Milis och Rolf Ivarsson har bott i Vekhyttan i
tjugofyra år och företaget är en livsstil. Den
grönskande omgivningen en del av det.
Sedan förra året anlägger de nu en
skogsträdgård med ett starkt miljötänk. Det
ska vara perenna växter som går att äta av,
eller som gödslar jorden.
Rolf arbetade under en period i produktionen i företaget, men ägnar nu sina dagar till
fåren, jorden, aktiemarknaden och att läsa.
Milis har fortsatt sitt forskningsarbete om färgen. Hon ägnar sig åt att spinna, väva och sy
och arbeta med händerna för att frigöra
tankar som hon sedan kan använda sig av i
labbet där hon forskar i att bygga upp färg på
nya sätt.
– Företag och fritid hänger ihop. Målet är att
ha så mycket som möjligt i trädgården som

48

månader
räntefritt**

Rolf och Milis Ivarsson

klarar sig så bra som möjligt och ger näring till
varandra och där insekter och fåglar och andra
djur kan vara i balans, berättar Milis och ser ut
över trädgården.
– Det här är livet, inget man går i pension
ifrån.

Fårull är fantastiskt
Berätta varför du har ull på marken i trädgår‐
den?
– Det är för att hålla ogräs borta och hålla
fukten kvar i jorden. Grenar, skräp och rens,
allt möjligt, lite jord, välbrunnen fårdynga på
och ull över det i höstas.
– I våras planterade jag tre plantor av pumpa

och grävde hål i det som förmultnat av grenar
och skräp, la i lite jord och planterade i det,
vattnade lite och la på ullen och har sedan inte
gjort något mer, inte vattnat en enda gång fast
det varit mycket torrt och det växer och vi
skördar och det bara fortsätter växa och ingen
rensning behövs. Ullen håller kvar fukten. Det
är fantastiskt!
Har du någon favoritkulör?
Om du lyssnar på musik har du en favoritton? Kan man plocka ut en favoritton ur ett
musikstycke? Det är kulörer i kombination
som gör en komposition.

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 Patrik på
079-067 04 60 | 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.
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Villa- och fastighetsägare!
Tilläggsisolera vinden och minska din värmekostnad
rejält, samtidigt ökar du värdet på din fastighet.

ar
Vi h

helh

Telefon: 019-12 94 10
E-post: hakan@mb-isolering.se

Vårt företag är miljö- och kvalitetscertifierat

Vi utför
kostnadsfri
besiktning av
din vind!
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Vi städar allt - ingenting är omöjligt!
Hoffes Fönsterputs & Städ AB är
verksamma inom all sorts
fönsterputs och städ.

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

Sörbyvägen 3, Kumla
Tel. 019-58 21 30

- 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

Malin Granlund, Marlene Hagman och Maria Granlund är systrarna bakom Lilla Textiltryckeriet. Här på plats
framför sin lilla butikshörna i Hörsta skola.

Systrarna
startade eget
textiltryckeri
Beläget i den fina gamla byggnad som är Hörsta skola, strax utanför Kumla,
hittar man sedan årsskiftet Lilla Textiltryckeriet. Bakom företaget står tre
flitiga systrar som gjorde ett företag av sin hobby - att skapa och trycka på
textilier.
Mamma en inspiration
TEXT & FOTO
SANDRA WALLIN

Sydnärkenytts utsände besöker Lilla Textiltryckeriet under en regnig fredag i augusti.
Företaget har sina lokaler i gamla Hörsta skola
och är en av fem kreativa verksamheter som
huserar i skolans bottenvåning. Inne i Lilla
Textiltryckeriet arbetsrum är ruljansen i full
gång. Ett svagt dis, alstrad av värmen och ångorna från den stora tryckerimaskinen, fyller
rummet till bredden och det omisskänneliga
taktfasta surrandet från en symaskin får stå för
tonsättningen.
– Jag håller på att sy en kudde, förklarar
Maria Granlund och visar upp, vad som är på
god väg att bli, en tjusig utsmyckning till någons soffa.

Sjösatte projekt i årsskiftet
Maria är en av tre systrar som driver Lilla Textiltryckeriet. Med sig i lokalen har hon även
Malin Granlund och Marlene Hagman. Det
var Malin och Maria som sjösatte projektet i
början av årsskiftet.
Från början hade Lilla Textiltryckeriet en
mindre lokal i en annan del av huset.
– Vi fick reda på att det här skulle bli ledigt
nu i sommar och slog till direkt. Förut hade vi
bara plats för maskinerna men ingen dataskrivare, så det känns jättebra att vi nu har tillgång
ett större utrymme, säger Maria.
– Det förra rummet var knappt hälften så
stort, vi sprang ju på varandra hela tiden. Det
är skönt att ha plats både för maskinerna, oss
och alla pappers- och tygrullar, inflikar Marlene och skrattar.

Intresset för just handarbete kommer
hemifrån, berättar systrarna. De nämner sin
mamma som en stor inspiration och förklarar
att moderns passion för att pyssla smittade av
sig på dem redan i tidig ålder.
– Mamma har alltid varit väldigt pysslig av
sig, så vi har haft det runtomkring oss när vi
växte upp, återger Maria.
– Bland annat så sydde hon lampskärmar
och gjorde korgmålning med äggoljetempera.
Hon hade alltid något projekt på gång. Vi alla
har kärleken för handarbete och pyssel i oss
och gillar det, fyller Marlene i.

“Vi gör det själva”
Att intresset kom att utmynna just i ett eget
textiltryckeri har lite att göra med Marias
vardagliga profession: hon är nämligen möbeltapetserare med eget företag.
– Det började med att jag kände att vi inte
fick tag på dom tyger vi ville ha till möbeltapetseringen. Vi hade en tryckare men det
var alltid något bekymmer. Ibland vi fick vi
inte trycken i tid, andra gånger var det feltryck. Till slut tänkte jag, nu skiter vi i den här
tryckaren och gör det själva istället, förtäljer
Maria.
Maria frågade Malin om hon ville vara med
på satsningen att starta ett eget textiltryckeri
och så blev det. Marlene i sin tur hoppade på
som delägare relativt nyligen.
Maskinerna som behövdes, en stor transferpress med tillhörande sublimeringsskrivare,
köpte systrarna in i början av året.
– Vi hade lite tur och hittade någon som
sålde av sin verksamhet, så vi köpte allting be-

I den stora transferpressen sker magin, det är här som trycken kommer till liv.

gagnat. Det blev betydligt billigare än att köpa
helt nya grejer, förklarar Marlene.

Mycket att lära sig
Både sublimeringsskrivaren och
transferpressen är stora maskiner som tar upp
mycket plats. Därtill behöver man även ha
datorer med programvara för design och ett
särskilt papper, sublimeringspapper, som man
skriver ut trycken på. Pappret får sig sedan en
omgång i transferpressen, som med hjälp av
värme för över trycket till textil.
– Själva processen är egentligen ganska
enkel, men det är en hel del steg att lära sig. Vi
börjar med att skapa ett mönster, antingen
genom att måla med akvarell eller tusch, eller
så kan man göra det helt i datorn. Från datorn
skriver man ut det på sublimeringspappret,
det får sig en omgång i värmrepressen där färgen från trycket ångas över och fastnar i tyget,
lite magiskt så där, berättar Maria.
Det särskilda papperet går endast att använda en gång och brukar slängas efter att det

har gjort sitt. Men de tre systrarna har hittat ett
mer miljövänlig sätt att ta till vara på papperet.
– Vi säljer det som planscher och tavlor, istället för att bara slänga det. Det är bara bra att
någon annan kan få användning av det istället,
som konst, menar Marlene.

Populär present
Lilla Textiltryckeriet gör en del egna tryck
men arbetar också väldigt mycket med beställningsjobb, både för privatpersoner och företag.
– Vi har gjort många kuddar med bilder på
barnbarn, sommarstugor och naturbilder, som
någon kanske vill ge som en present. Sedan är
det företag som till exempel vill att vi ska
trycka upp deras loggor och göra stora tygtavlor av det, förklarar Maria.
På grund av den rådande pandemin har man
legat lite lågt med annonsering och evenemang, men kunderna hittar till Lilla Textiltryckeriet ändå.
– Vi har ju våra sociala medier som vi uppdaterar regelbundet, men annars har det varit
från mun till mun. Nöjda kunder har pratat
om oss med andra som sedan hör av sig och
vill köpa våra tjänster. Det är förstås jättekul,
säger Maria.

Medverkar på Konstslingan

Ett av motiven i sin tryckta form. Vad slutprodukten
blir återstår att se.

I dagsläget har Lilla Textiltryckeriet öppet för
besök en dag i veckan, på fredagar mellan
klockan 9-15. Då kan man komma och kika på
systrarnas färdiga produkter, vilka säljs till
fabrikspris. Och den 2 till 3 oktober väntar
Konstslingan.
– Då kommer alla företag här i huset ha öppet och sälja sina produkter. Man kommer
kunna köpa något i matväg och ägarna till
huset fixar underhållning och fika. Det kommer bli jättestort, så det ser vi verkligen fram
emot, slår Marlene fast.
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Bror Anders - Laxås
okände kändis

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

Vi utför takrenoveringar,
fönsterbyten, om- och
tillbyggnader m.m
Hör av er för en
kostnadsfri offert!

I augusti invigdes utställningen om Bror Anders Wikström i Laxå Konsthall,
en trappa ner under biblioteket. Utställningen kommer att finnas kvar ända
till den 17 oktober och vara öppet på bibliotekets vanliga öppettider.
TEXT & FOTO

MARGARETA SWENSON

Tur med vädret hade man på öppningsdagen.
Solen lyste milt över alla invigningstalare
framför biblioteket. Ewa Palmdal hälsade
välkommen och berättade om arbetet att ta
fram utställningen, något som tagit tre år i
anspråk. Egentligen skulle utställningen ha invigts redan för ett år sedan, men en viss pandemi kom emellan.
Sedan var det dags för tal. Såväl kulturchefen
i Laxå kommun, Tomas Dahlberg, kommunalrådet Bo Rudolfsson, Lisbeth Axelsson,
författare till boken om BAW, och Scott Norén,
historiker och docent från New Orleans, USA,
talade under invigningen.
Ett för dagen ihopsatt band, Salmon River
Dixieland Band, under ledning av Mats Hård,
spelade svängigt och skapade rätt stämning
över hel Postgatan. Scott Norén nickade glatt,
det här var bekanta tongångar för honom.

Vem var Bror Anders?
Bror Anders Wikström föddes 1854 på Stora
Lassåna herrgård i Laxå, son till bruksförvaltaren Anders Wikström och hans fru Carolina Roth. Under tiden som Karro-pilt
väcktes hans stora konstintresse på allvar och
talangen fick blomma ut på riktigt under alla
år i New Orleans, USA. I nära 25 år designade
Bror Anders vagnar och dräkter till karnevalstågen under Mardi Gras. I New Orleans har
man firat Mardi Gras (fettisdag) med karneval
och parader ända från 1830-talet och gör så än
idag. Här är Bror Anders Wikström fortfarande ett stort namn.
När han inte var engagerad i festivalarbetet
gav han sig ut i sin husbåt och målade vad han
såg. Hans landskaps- och marinmålningar
från Florida och Louisiana klubbas idag för
höga belopp på auktionerna i USA. Men i
Närke har han varit bortglömd, ända tills nu.

En titt in i ateljén
På utställningen finns rika prov på Bror Anders Wikströms konstnärliga begåvning. Här
hänger många av hans teckningar av fantastiska karnevalsvagnar och oljemålningar
både från Närke och från USA. Via en stor fotoplansch får vi blicka in i hans ateljé och där
står han själv så stolt och stilig. Bredvid
honom, insvept i en randig sjal, sitter hans assistent Julia Massie.

Telenr: 070-8469292

Tegelgatan 1
694 32 Hallsberg
0582-61 10162
Tegelgatan
694 32 Hallsberg
0582-61 10 62

Bror Anders Wikström.

Damen i grönt väckte intresse
Det var ett porträtt av en annan dam som
väckte bibliotekets utställningsansvariga Sofie
Nordenhaag Laws intresse, när hon för cirka
tre år sedan besökte Ramundeboda-Laxå
Hembygdsförening.
– Jag såg en oljemålning, signerad BAW 1876,
av en vacker kvinna i grön klänning. Jag fick se
fler alster av hans hand och kände genast att
denna man måste uppmärksammas på hans
egen födelseort, säger Sofie och visar porträttet som blev startskottet.

Utställningen växte fram
Så bildades en arbetsgrupp inom biblioteket,
bestående av Ewa Palmdal, Regina Wängdahl,
Anita Bengtsdotter-Ericsson och Sofie Nordenhaag Law. De började forska och samla
material. Ewa tog kontakt med Bror Anders
släktingar och fick låna målningar, skisser och
föremål som tillhört honom. Allra gladast blev
Sofie när hon fick frågan om hon ville låna
Bror Anders färgskrin. Förutom från släktingarna så har material och information kommit
från många olika håll.

Lisbeth skrev en bok
När Lisbeth Axelsson, journalist, författare
och medarbetare på Sydnärkenytt, fick höra
talas om Bror Anders Wikström blev hon mycket intresserad, så intresserad att hon, på
mindre än ett år, skrev en bok om hans äventyrliga liv.
Från sandlådan på Stora Lassåna via det tuffa
sjömanslivet på de stora haven, till
karnevalerna och konstmuseet i New Orleans.
Boken är rikligt illustrerad med fotografier,
skisser och målningar och finns nu att köpa på
Laxå bibliotek.

Lisbeth Axelsson och Scott Norén vid invigningen, foto Sofie Nordenhaag Law

Fint tillskott till kulturlivet
Som tidigare nämnts har Bror Anders släktingar lånat ut utställningsföremål i mängd, men
det har även kommit in material från andra
håll, Ramundeboda-Laxå Hembygdsförening
och Ramundeboda församling för att nämna
några.

LÖRDAG 2 oktober kl 11-17
SÖNDAG 3 oktober kl 11-17

Även konstnärsduon Lars Jonnson och Giovanna Aguirre som kommit med råd och
förslag på hur konsthallen borde utformas under utställningen. Region Örebro Län Kultur
har bidragit ekonomiskt med 75.000 kronor.
Har du inte sett utställningen, passa på, den
skildrar ett intressant människoöde.

2021

KONSTRUNDAN I ÖSTERNÄRKE - KUMLA - HALLSBERG
med bl.a: Öppet hus hos konstnärer • Gallerier
• Kånsta kvarn • Skoindustrimuseet
• Bergööska Huset • Hörsta skola • Modelljärnvägen
• Stenarbetsmuseet • Yxhultskontoret
• Sjöparkens Växthus • 1900-tals Museet
• Konsthallarna i Kumla- och Hallsbergs bibliotek

Ladda ner folder & se årets film på www.konstslingan.se

Sofie Nordenhaag Law visar målningen som blev
startskottet.

Ewa Palmdal vid Bror Anders färgskrin.

Salmon River Dixieland Band: Jimmy Bourelius, Michail Vasiliev, Per Andersson, Birgitta Posth, Andreas Hård och
Mats Hård.

Pandeus
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Rekord i
rönnbär

Svensk kedja

DIN OPTIKER

Massor av rönnbär och det vore synd att inte göra något av bären.
Använd frostbitna bär men vänta inte på frosten! Snöskator och
sidensvansar kan göra rent hus på några minuter. De anfaller som
stridsflygplan och ajöss med bären. Dricka, sylt och gelé blir mycket
gott. Alltså plockar vi rönnbären nu och lägger dom i frysen.
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AFFÄRSIDE AOPTIK:
HÖG KVALITET TILL LÅGT PRIS

Sylten och
saften ska
vara sur!
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BRA
Aldrig till förne (aldrig förr) har jag sett så mycket rönnbär på
både odlade och vilda träd! Odlade? Javisst! Rönnbärsträden
i våra städer är sötrönnar (importerade från Ryssland) med
mindre sura och större brandgula bär. Men alla rönnbär
smakar bra till gelé, sylt och dricka.
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ROGER LUNDBERG

Men vänta inte på frosten, för bären ska vara
frostbitna för att ta bort den fränaste surheten.
Snöskator och sidensvansar i stora flockar
anfaller som stridsflygplan och kan göra slut
på härligheten på några minuter.
Alltså lägger vi våra väl rensade rönnbär i
frysen.
Nu kan rönnbär användas till annat också.
Till marinader för kött, särskilt vilt, som
smaksättning i bröd och i till exempel patéer
(det blir vackert också).
Rönnbär går bra att torka på brickor och nu
kan man ju förse sig för flera år framåt.
Torkade rönnbär kan man bland annat ha i
sin mysli.
Har man plats i frysen kan man lägga klasar
av rönnbär där och hänga ut till fåglarna i
vinter.
Havrekärvarna till jul bryr de sig inte längre
om.

Och varför det? Jo, de vet inte vad det är!
Åtminstone inte inne i Örebro där jag bor.
Där brukar istället stora tyskharar klättra i
träden och äta upp havrekärvarna. Nåja. Klättrar gör dom väl inte, men långa är dom.

Rönnbärssylt
Sylt på rönnbär är kärv, sur, utsökt god och
väldigt dekorativ med sina röda bär. Jag använder både rönnbärssylt och gelé till vilt.
1 kg rönnbär, 4 dl vatten, 7-8 dl (600-700 g)
socker, 1 dl konjak för den som vill.
Rensa och skölj bären. Koka bären tills de
börjar mjukna, men helst inte falla sönder tycker jag. Det blir finast så.
Tillsätt sockret och koka cirka 20 minuter
eller tills bären ser klara (de får en glansig
lyster) ut. Dra av grytan, skumma väl. Tillsätt
eventuellt konjak.
Ös upp på rena, varma burkar.

Rönnbärsgelé
Att blanda äpplen i rönnbärsgelé för att den
ska bli mildare tycker jag är dumt. Sylten,
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gelén och saften ska ha
en kärv och sur smak,
det är ju rönnbärens
signum.
1 kg rönnbär, 7 dl
vatten, 9 dl socker
(ca 750g) till varje
liter saft.
Koka cirka 20 minuter och mosa bären
mot grytkanten
Sila, mät saften och koka 5
minuter. Rör ner sockret och koka
sakta utan lock. Rör inte.
Rönnbären geléar sig villigt men koka åtminstone 10-15 minuter innan du gör
geléprov: Ös upp lite gelé på en kall tallrik.
Dra en sked rakt igenom och rinner inte
geléet ihop är det färdigt.

Rönnbärsdricka
Eller rönnbärssaft om du så vill, men det är inget att bjuda bullhungriga barn på. Saften blir
kärv och passar bättre som måltidsdryck.

Sötrönn har brandgula och större bär
än vildrönn. Förmodligen
importerades den för att skydda
äppelodlingar från rönnbärsmal.
Finns det inte tillräckligt med
rönnar angriper malen
äppleträd.

1 kg rönnbär, 1½-2 l vatten, 1
tsk citronsyra och 7 dl socker
per liter färdig saft.
Koka bären, mosa dem mot grytkanten, sila och låt rinna av i 30 minuter. Rör inte i massan.
Mät saften, rör ner sockret, koka upp och
skumma väl. Fyll flaskorna ända upp.
Istället för citronsyra kan du låta citronskal
koka med bären och tillsätta citronsaft.
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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

FOTNOT. Tänk att jag har skrivit en hel artikel om rönnbär utan att nämna räven… Det
ska jag ha eloge för!

BÄTTRE

Svensk kedja

Vår aﬀärsidé = hög kvalité till lågt pris
Ring för tidsbokning
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Värdecheck

710:E RABATT*

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.

EUROPAS BÄS TA
PROGRESSIVA GL AS
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