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I skrivande stund är inte riksdagsvalet helt
färdigräknat. Allt talar för att det blir Ulf Kris-
tersson som får bilda en regering med stöd av
Sverigedemokraterna, som gjorde ett rekord-
val och blev större än Moderaterna. Kanske
har vi redan en regering när du läser det här.
Vad som står helt klart är att det kommer att
bli ännu en mycket svag regering, med ett his-
toriskt svagt underlag.
Att bilda regering och vara beroende av ett
stödparti som är större än det parti som bildar
regering är ovanligt, för att inte säga unikt. Vi
får gå tillbaka till den folkpartistiska mi-
noritetsregeringen i slutet av 1970-talet för att
hitta något liknande. Det räcker för att exem-
pelvis någon i Liberalerna skulle hoppa av och
bli politisk vilde för att sätta stopp för en kom-
mande M-ledd regering.
Samtidigt kommer det att bli en mandatpe-
riod med mycket stora utmaningar. Vi har
kriget i Ukraina, skenande inflation med ex-
trema energipriser, skjutningarna och så de
utmaningar en snabb klimatförändring in-
nebär. Lägg därtill att Sverige snart ska bli ord-
förandeland för EU.
Kanske vore det ändå läge för det otänkbara,
nämligen ett regeringssamarbete mellan So-
cialdemokraterna och Moderaterna. Det
räcker inte riktigt till egen majoritet, men
väldigt nära. Med en sådan regering, kanske
med stöd från ett eller ett par partier till, skulle
man kunna göra stora och svåra reformer, ta
oss in i Nato som beslutat och enklare klara
stora utmaningar. Om situationen nere i Eu-

ropa skulle förvärras skulle man lättare kunna
agera.
Det finns utmaningar och stora skillnader.
Men imånga tunga frågor, exempelvis försvars-
politik och Nato, är S och M överens. De har
också kunnat förhandla och komma överens i
stora frågor förr.
Här i Sydnärke är vi ju vana vid ett sådant
samarbete i Kumla kommun. Frågar du dessa

partier där så hävdar de att samarbetet
fungerar mycket bra. Socialdemokraterna be-
höll sina mandat i Kumla. Moderaterna ökade
sitt röstetal, men vann inte fler mandat.
Det har dock inte enbart varit framgångar
för majoritetsstyrena i Sydnärke under den
gångna mandatperioden. I Lekeberg har ju
Centerpartiet, som fick 30 procent i förra
valet, regerat i koalition med Socialdemokra-
terna. De mer eller mindre kollapsade i valet
och föll från 30 procent till 15,5. So-
cialdemokraterna klarade sig bättre.
Än högre blev fallet för Bo Rudolfssons krist-
demokrater, som de två senaste mandatperi-
oderna regerat Laxå kommun tillsammansmed
Centerpartiet och ochMiljöpartiet. I valet 2018
fick KD 39 procent i Laxå kommun. Näst
starkaste KD-fästet i landet. Det är det inte län-
gre. KD hamnade på drygt 15 procent detta val,
medan Centerpartiet gjorde ett rekordval som
innebär att man troligen kommer att leda
kommunen.
Det är med andra ord inte självklart så att
väljarna gillar majoritetsstyren. Men om
partierna vill kan en majoritet agera kraftfullt,
genomföra dyra investeringar, som i Kumla,
utan att behöva ha långa förhandlingar med
oppositionen.
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I praktiken har den styrande majoriteten i
Lekeberg haft en relativt stor egen majoritet,
eftersom Sverigedemokraternas sex mandat
bara varit bemannade till hälften. Av opposi-
tionens 17 mandat har bara 14 stolar i
fullmäktige varit besatta.
Efter valet kommer M, KD och L utgöra den
största gruppen, med 14 mandat. Det lokala
partiet Framtidspartiet Lekeberg har två man-
dat och SD fick fem mandat. Oklart dock hur
många av dessa som kommer besättas. Partiet
hade bara tre kandidater på kommunlistan.
Vänsterpartiet har ett mandat. Socialdemo-
kraterna och Centerpartiet samlar tolv man-
dat. Någon helt klar majoritet finns med an-

dra ord inte i skrivande stund.

Elfors blir troligen ny KSO
Ett troligt scenario är dock att nästa kommun-
styrelseordförande blir valets vinnare, nämli-
gen Caroline Elfors (M). Det enda som i
princip skulle stoppa det är att SD och ytterli-
gare något parti skulle stötta Centerpartiet och
Socialdemokraterna i en omröstning om kom-
munstyrelsens ordförande.
– Vi har samarbetat med alla partier i oppo-
sition under den gångna mandatperioden, in-
gen tydlig blocklinje. Vi är fortsatt öppna för
olika samarbeten. Nu börjar jobbet, vi vet ju
inte vem som vill stödja oss än Men det är

klart att det är häftigt att det gick så bra, säger
hon.
– Men det är ett lite osäkert läge. Vi har ju
SD, som får femmandat, men som bara har tre
personer på sin lista. Det kommer bli tomma
stolar, hur kommer det att påverka? Vi vet inte
riktigt än.

”Förstod att M skulle öka”
Kerstin Leijonborg, Framtidspartiet Lekeberg,
som får två mandat, säger så här:
– Vi har ju under mandatperioden
samverkat bådemedM, KD och L i opposition
och på egen hand. Eftersom SD inte fyllde alla
platser har vi haft en valteknisk samverkan,
utan att för den skull förhandla. Det har varit
bra för oss. Huruvida vi kommer stödja en ny
majoritet blir ju en förhandlingsfråga. Vi har
inte fått några inviter än.
Hade du väntat dig så stora väljarströmmar?
– Men det hade jag. Jag förstod tidigt att Mod-
eraterna skulle växa, de har varit mycket aktiva
och seriösa. Men tio mandat var en överraskn-
ing. Jag hade också på känn att Centerpartiet
skulle minska. Wendla Torstensson var my-
cket populär, Det har inte JohanNiklasson rik-
tigt kunnat axla.
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– Vi i den koalition som styrt kommunen be-
höll våramandat. Vi har inte för avsikt att ändra
arbetssätt. Vi ska fortsätta förhandla i sakfrågor
för kommunens bästa. Sedan är det ju upp till
kommunfullmäktige att välja en KSO, där är vi
inte än, säger Caroline Dieker (M).
M, L och KD har under den gångna mandat-
perioden släppts fram av Sverige och Lands-
bygdspartiet oberoende. De har också stöttat
den styrande minoriteten i viktiga omröst-
ningar.
SD har gått stärkta ur valet och fick två man-
dat till, totalt sju mandat.
– Vi har ju pratat med alla partier och
förhandlat i sakfrågor. Vi kommer inte ändra
den inriktningen. Det ger en hel del gråa hår,
men har också varit väldigt roligt, säger Caro-
line Dieker.
Under den gångna mandatperioden har ju
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpar-
tiet och Vänsterpartiet samverkat i opposition.
Socialdemokraterna har kvar sina mandat,
Miljöpartier har kvar sitt enda. Centerpartiet
och och Vänsterpartiet har dock tappar ett
mandat var.
Anna Ahnér (S) oppositionsråd säger så här:
– Vi ser ju ett större SD. Hur kommer det att
påverka politiken? Kommer de kanske kräva
ordförandeposter för att släppa fram L, M och
KD?

I Askersund blev det inga
dramatiska väljarströmmar. De
båda största partierna, Social-
demokraterna och Modera-
terna behöll sina mandat.

Caroline Diekers Moderaterna och Anna Ahnérs
Socialdemokraterna behöll mandaten i Askersund.
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Ulrika Björklund (M) säger dock att man
redan innan valet var klara med att varken
Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet är
aktuella som samarbetspartners.
– Att styra med SD i Hallsberg är inte ett al-
ternativ för oss. Vi är öppna för förhandling
och samarbete med alla andra partier. Vi skulle
kunna få majoritet tillsammans med SD, men
lika gärna med Socialdemokraterna i så fall.
Det är klart att vi funderar och skissar, men än
är inget klart, fortsätter Björklund.
Något som förmodligen avskräcker är att SD
även i Hallbergs kommun är större än M. Lägg
därtill att S möjligen skulle kunna hitta en
förhandlingspartner.
S har 17 mandat. Magnus Andersson (S),
kommunstyrelsens ordförande, säger så här:
– Vi sa redan innan valet att vi gärna skulle
vilja se ett majoritetssamarbete med något an-
nat parti. Vi har inte ändrat den inställningen.

I Hallsberg tappade S ett
mandat medan SD vann två och
blir största oppositionsparti,
med tio mandat. M vann ett
mandat och har nu åtta. Det
innebär att M, om de slår sig
ihop med SD och något mer
parti, kan ta över makten i
Hallsberg.

Karin Johnsson (M) och Andreas Brorsson (S).

Inga besked
från Kumla

Laxå svarade för värsta valskrällen

Stora förändringar i Lekebergspolitiken

Magnus Andersson (S) och Ulrika Björklund (M).

Arne Augustsson (C).

Caroline Elfors blir troligen nästa kommun-
styrelseordförande i Lekebergs kommun

IKumlakommunbehöllpartierna
till stor del sina mandat. Ingen i
den styrande koalitionen har i
skrivande stund velat uttala sig
om huruvida samarbetet ska
fortsätta. Men S och M har
tillsammans 24 mandat, egen
majoritet och verkar ha trivts
medsamarbetet.

Centerpartiet i Laxå gjorde en
valskräll i Laxås kommunval.
Den politiska arenan blir om-
möblerad i kommunen då cen-
tern blir största partiet.
TEXT & FOTO: LARS-GÖRAN MÅNZON

Socialdemokraterna behåller greppet som
största parti med 33,1 procent och 16 mandat.
Moderaterna behåller sina åtta mandat.
Sverigedemokraterna går dock om modera-
terna och får nio mandat. Skulle man få till ett
samarbete med Moderaterna skulle den koali-
tionen få ett mandat mer än Socialdemokra-
terna.
Centerpartiet behåller sina fyra mandat
medan Liberalerna och KD vardera tappar ett
mandat.
– Vi kommer att träffas i den nya fullmäktige-
gruppen. Fullmäktigegruppen stakar sedan ut
färdvägen framåt, vi stänger inga dörrar åt nå-
got håll i nuläget utan vill analysera först, säger
Karin Johnsson, Moderaternas toppnamn.
– Nu kommer vi att jobba internt med
diskussioner och förhandlingar. Vi återkom-
mer när vi har något att meddela svarar An-
dreas Brorsson (S).

– Jag är så totalt överraskad att detta har hänt,
säger en glad Arne Augustsson, kretsord-
förande för Centern i Laxå.
Enligt valresultatet får Centerpartiet åtta
mandat, att jämföras med tre mandat i valet
2018. Kristdemokraterna, som under mandat-
perioden varit det största partiet, får femman-
dat. I förra valet hade man tolv. En rejäl
omsvängning alltså.
Centerpartiet har alltså lyckats lokalt i Laxå,
tvärtemot vad C gjorde i riksdagsvalet.
Detta utan att ha kampanjat på traditionellt
sätt under valrörelsen med vallöften om att
man vill göra si eller så.
Inget valfläsk, om man vill spetsa till det.
– Nej, vi har inte lovat någonting. Är det så att
vi inte kan göra någonting under fyra år så kan
ju ingen bli besviken på oss säger Arne Au-
gustsson.
– Men givetvis har vi ett eget program, vi vet
vad vi vill göra, fortsätter han. Vi ska inte sitta
på stolen och bara förvalta, utan självklart har
vi saker på gång och vi vill förändra och för-
bättra för våra invånare.
Utgången av valet beror på, som Arne Au-
gustsson säger, att man har ”ett väldigt starkt
lag”, som man profilerat lokalt.
– Vi har fått Håkan Larsson som är en bra
och omtyckt person, sedan bestod halva vår
lista av ett väldigt starkt lag med många yngre
personer. Det är det laget som är den stora
framgången.

Stort hopp till Håkan
Centerpartiet sätter stort hopp till Håkan
Larsson, som kandiderar som kommunalråd.
Han är ett nytt och oprövat kort i politiken,
men känd för många då han varit företagare i
Laxå.
– Jag gick med i Centerpartiet i vintras av
den anledningen att jag ville vara med och
verka för att människor ska få bättre villkor,
säger Håkan Larsson, 56 år gammal, och som
bor i Finnerödja.
Han och två kollegor har sedan slutet av 90-
talet drivit Laxå Special Vehicles som bygger
specialanpassade hytter och chassier till Sca-
nia lastvagnar.
– Vi tog över av Scania, och för fyra år sedan
sålde vi tillbaka företaget till Scania.
Vad gör man som pensionär vid dryga 50
bast? Håkan som gillar att jobba med hän-
derna har renoverat huset – men också fått
mer tid över till familjen. Han är gift och har
två barn och tre barnbarn.
– Jag tänkte också att jag kanske borde
anstränga min tankeförmåga lite mer, i stället
för bara gå och drälla. Jag har alltid varit en-
gagerad i samhällsfrågor, och under min tid
som företagare var jag mån om att alla skulle
må bra på företaget och att orten mådde bra
att vi fanns kvar här.
Håkan gjorde en blixtsnabb politisk karriär
och hamnade på en tredje plats på Centerns
kommunfullmäktigelista inför valet. Arne Au-
gustsson förklarar med att partiet inte nöd-
vändigtvis måste ha ett förstanamn som
kandidat till posten som kommunalråd och
kommunstyrelsens ordförande.
– Det är ett exempel på att vi gjort många

saker annorlunda. Det viktiga är att vi blir ett
starkt lag, säger han.
För att få en bred majoritet ska Centerpartiet
fortsättningsvis samverka med andra partier. I
skrivande stund är det oklart med vilka.

Små förändringar i övrigt
S fick sju mandat, samma som förra valet, och
är fortfarande näst största parti. M gick fram
med ett mandat till fyra, V fick tre mandat,
samma antal, SD ökade med ett mandat till
tre, och MP står kvar med sitt enda mandat.

När rösterna räknats visar det sig att resultatet blir omvälvande för Laxås del: Centerpartiet blir klart största parti med mer än fördubblat antal mandat i kommunfullmäktige.
En lika kraftig förändring noteras för KD, som tappar sin majoritet och rasar från tolv mandat 2018 till bara fem 2022.

Osäkert läge
i Hallsberg

Odramatiskt
i Askersund
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Den politiska kartan i Lekebergs
kommun är helt omritad efter
valet. Fram till valet hade
Centerpartiet och Socialdemo-
kraterna egen majoritet med
nästan 51 procent och totalt 18
mandat. Om resultatet håller
tappar majoriteten sex mandat.
Största parti blir moderaterna
med tio mandat.

Cmer än fördubblade sina mandat och blir största parti i fullmäktige - KD nu bara tredje största parti

Vi har fått Håkan Lars-
son ... sedan bestod
halva vår lista av ett
väldigt starkt lag med
många yngre personer.

ʼʼ



Sågverket i Hjortkvarn, Hjort-
kvarn Timber, har fått nya
ägare.
– Affären blev färdig för några
veckor sedan, vi har tagit över
som ägare, säger Mikael
Arvidsson, VD för och ägare av
Sweden Timber AB, som
köparen heter.

Sweden Timber har köpt alla aktier i Hjort-
kvarn Timber av Swedulfgruppen, som ägt
sågverket sedan 2012. Då hade sågverket stått
stilla en period till följd av en konkurs. Det
blev några tuffa år, men sedan nuvarande vd,
Patrik Jonsson tillträdde för fem år sedan, har
företaget gått bra. Flertalet av dem som fick gå
vid konkursen har kommit tillbaka till sågver-
ket.

”Stora synergieffekter”
Sweden Timber har huvudkontor och sågverk
i Malmbäck, några mil söder om Jönköping.
Företaget äger också ett hyvleri i Skillingaryd
och ett i Mora, Dalarna.
– Det här är ska bli jätteroligt. Vi tror på
stora synergieffekter, särskilt på virkesinköps-
sidan. Vårt sågverk i Malmbäck sågar gran.
Här i Hjortkvarn sågar man furu, det gör att vi

kan avsätta allt timmer från avverkningar och
förädla än mer, säger Mikael Arvidsson.
Han tar emot på kontoret i Hjortkvarn.
– Det är ungefär samma storlek på sågverk
som iMalmbäck. Vi har 50 anställda, här är 40
anställda. Vi sågar ungefär samma volym,
95 000 kubikmeter virke per år. Här finns ett
modernt hyvleri på industriområdet. Det
finns också något vi saknat i vår produktions-
linje, en produktionslinje för impregnering av
tryckimpregnerat virke.
Precis som Hjortkvarn timmer är Sweden
Timber inriktade på byggvaruhandeln, husin-
dustri, konstruktionsvirke, både för den in-
hemska marknaden och export.
– Vi är stora i Holland, där har vi ett eget
försäljningskontor. Hjortkvarn har varit större
på andra marknader, bland annat Saudiara-
bien.

Kommer det bli några större förändringar i
Hjortkvarn?
– Nej, det är ett friskt, väl fungerande lönsamt
företag vi köpt. Vi ska inte förändra på några
positioner. Verksamheten fortsätter som tidi-
gare. Det kommer bli vårt varumärke på
virkespaketen dock.
Han fortsätter:
– Vi har långsiktiga planer och hoppas
kunna utöka produktionen. Det kan på sikt in-
nebära fler anställda, även i Hjortkvarn. Vi ser
en mycket ljus framtid för sågade trävaror,
även om vi är inne i en svacka just nu.
Har konjunkturen försvagats?
– Så är det, det svänger alltid i vår bransch. Det
är allmän nedgång, med inflation och höga
räntor. Det hämmar byggande. Sedan byggdes
det våldsamtmycket under pandemin. Det gör
att det bromsar lite just nu. Men jag är inte
oroad för framtiden. Det här kommer att bli
bra.

Försäljaren köpte hela sågverket
Sweden Timber har ingen lång historia.
– Nej, det är väl drygt tio år sedan jag grun-
dade företaget. Jag jobbade med försäljning av
trävaror och ville starta eget i branschen.
Sedan har det växt. För fem år sedan köpte jag
sågverket i Malmbäck. Det var ett familjeföre-
tag. Ägarna ville pensionera sig, avslutar
Mikael Arvidsson.

Mikael Arvidsson äger Sweden Timber som köpte
Hjortkvarn Timber, sågverket och hyvleriet i Hjort-
kvarn.
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Nu öppnar Hallsbergs
kommun fritidsgård för
Pålsbodas ungdomar – i
Hjortkvarn.
Vecka 38 drar det hela igång. Man kommer
använda samma lokaler som den ideellt drivna
ungdomsgården Hug1, på Hjortkvarns gamla
skola.
– Hug1 fortsätter precis som vanligt på
lördagar, men det kommer också att bli fritids-
gård på onsdagkvällar och fredagskvällar, i
samma lokaler. Man kan väl säga att det blir en
liknande verksamhet, säger Jonathan Lassila
som jobbar på fritidsgården Kuben Hallsberg.
Det kommer då att gå buss från Pålsboda.
Bussen avgår strax efter att skolan slutat för
dagen
– Det är inte helt spikat. Kanske en kvart
efter att skolan slutar. Klockan 19 stänger vi i
Hjortkvarn på onsdagar, sedan går bussen
hem till Pålsboda. På fredagar håller vi på en
timme längre, till 20.
Hon som ska arbeta som fritidsledare på
fritidsgårdskvällarna heter Julia Morath. Hon
kommer också att åka med på bussen från
Pålsboda.
Ungdomsgården kommer vara öppen för
barn och unga från fjärde klass upp till och
med nian. Självklart är även Hjortkvarns unga
välkomna på onsdagar och fredagar.
Hug1 lockar redan i dag en hel del ungdomar
från Pålsboda. Det är en speciell sektion ur
Hjortkvarns idrottsförening som håller i den
verksamheten, helt ideellt.
– Självklart är det här en tillfällig lösning,
först ska vi köra året ut. Tanken är ju fritids-
gård i Pålsboda, när vi hittar lokal, säger Las-
sila.

Pålsbodasunga
får fritidsgård
iHjortkvarn i höst

Kompisarna Jolene Granstedt och Lydia
Grabowska från Pålsboda tillhörde dem som
redan i våras åkte till Hjortkvarn för att gå på
fritidsgård.

HENRIK ÖSTENSSON

Bilistklipptebuss-
kurvidavåkning
HALLSBERG. Att busskurernas fönsterrutor ofta
blir sönderslagna har vi tyvärr vant oss vid.
Men det som hände med busskuren vid Halls-
bergs sockenkyrka, längs vägen mellan Påls-
boda och Hallsberg, går utöver det vanliga.
Kuren slets bort från bottenplattan när en bil
körde på den.
Det är Svealandstrafiken alltså det bolag som
kör länsbussarna, som även sköter hållplat-
serna.
– Man kan väl säga att skadegörelsen mot
busskurer, eller väderskydd som vi säger, går
lite upp och ner. Något ökande de senaste
åren. Speciellt i Örebro, där vi har mycket
glaskross. Vi tittar på andra material där, som
inte går att krossa, säger Anna Anttonen, in-
frastrukturplanerare på Svelandstrafiken.
Kuren låg som synes helt avsliten från sina
fästen en bit bakom betongplattan. Det ska en-
ligt vittnen på plats varit en personbil som höll
för hög fart och gick av vägen i kurvan och
rammade busskuren.
Ett helt nytt väderskydd kostar cirka 45 000
kronor.

TEXT & FOTO: HENRIK ÖSTENSSON

NyägaregörHjortkvarn
TimbertillSwedenTimber

Detblevpublikrekordnär Örebro
teater besökte Hjortkvarn med
föreställningen ”Skrönor från lä-
net” i slutet avaugusti.

120 personer passade på att se föreställnin-
gen. Det var publikrekord för föreställningen
som turnerar runt om i länet, mestadels på
landsbygden.
Det var skådespelarna Hans-Christian Berg,

Katarina Krogh och Malin Berg från Örebro
Teater som spelade upp berättelser ur verkliga
livet, tre skrönor.
Föreställningen, som alltså turnerar runt i
Örebro län, är en del i Region Örebros sat-
sning ”Scenkonst utanför tätort”. I Hjortkvarn
var det Hallsbergs Riksteaterförening och Ös-
tra S-föreningen som var arrangörer.
– Det var en riktigt bra föreställning. Pub-
liken uppskattade den verkligen, sa Louise
Oxelgren, från Hallsbergs riksteaterförening.
Spelplatsen var den nyrenoverade dansro-
tundan, dansbanan, på Hjortvallen. Den var i

princip fullsatt. Huruvida det spelats teater på
dansbanan tidigare har vi inte fått klarhet i,
men det var i sådana fall ganska länge sedan.

Rekordpublik när Örebro teater
berättade skrönor på Hjortvallen

Örebro Teater spelade ”Skrönor från länet” på Hjortvallen.

TEXT: HENRIK ÖSTENSSON

FOTO: JOHAN ERIKSSON

Det var fullsatt på den gamla dansbanan, 120 per-
soner, vilket var publikrekord.

Hela denna sida är en annons från MAXI ICA Stormarknad Kumla

Med Maxipris får du som kund alltid lågt pris på Ica Maxis
vanligaste och mest populära varor. Det gäller allt från olika
slags livsmedel, som mejerier, bröd och pasta, till köksredskap,
städprodukter och mycket mer. Kort sagt: allt det som får
vardagen att kännas lite enklare och funka lite bättre.

Den som vill se exempel på varor eller söker tips på hur man kan anpassa recept med
Maxipris kan surfa in på butikens egen hemsida, se QR-kod nedan.

Maxipris finns hos ICA Maxi-butiker i hela
landet och så även på ICA Maxi i Kumla. Med
Maxipris menar man varor med ett lågt ordi-
narie pris som hela tiden valideras gentemot
marknaden.

Kontinuerliga prisundersökningar sker
minst en gång i månaden, för att man på så vis
ska kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt
pris.

– Kunden kan göra ett tryggt val när man
köper en vara märkt med Maxipris, då de
matchar alla priser på hela marknaden, säger
Magnus Winges, ICA-handlare i Kumla.

Bästsäljande varor
Hos ICA Maxi i Kumla finns cirka 500 varor
med Maxipris, vilka man lätt hittar med hjälp
av skyltningen i butiken. Maxipris har ett ur-
val av de varor man säljer bäst av, då man ty-
cker det är viktigt att erbjuda ett bra pris på de
produkter som många kunder vill köpa.

– Det gäller inte bara livsmedel, utan vi har
ett brett sortiment som innehåller många olika
typer av varor från olika avdelningar. Ungefär

en gång per år gör vi en översyn av vilka varor
som vi säljer mest av och uppdaterar sorti-
mentet av Maxipris-varor därefter, förklarar
Magnus.

Höjt prisernaminst
I en ostadig tid där flera olika aspekter
påverkar människors levnadskostnader,
försöker ICA Maxi underlätta för sina kunder
att kunna göra val som passar just deras plån-
bok.

– Många priser går upp i dessa tider och det
påverkar oss alla, från producenter till oss
handlare, och inte minst våra kunder. Vi är re-
striktiva och försöker bara höja så lite som vi
behöver. Vi på ICA Maxi är de som höjt pris-
erna minst i år enligt Matpriskollen kom-
menterar, Magnus.

Spara pengar
Ett hjälpmedel, förutom Maxipriser, som kan
bistå kunden med hjälp är sortimentstegen
Billigt, Billigare, Billigast. Där billigt är en
märkesvara, billigare är produkten märkt med
ICA, och billigast är varorna från ICA Basic.
Varor med samma vikt men olika prisklasser,
där du som kund kan välja det som passar dig
bäst. Man kan snabbt få en överblick av vad
liknande varor kostar och om man kan spara
pengar.

– Vi har ett sortiment på drygt 15 000
livsmedelsartiklar. Här har kunden chansen att
påverka hur mycket man ska handla för,
genom att göra aktiva val när man är i butiken.
Genom att välja de billigare, eller billigaste, al-
ternativen kan man spara pengar, förklarar
Magnus.

Kampanjer varje vecka
Inte att förglömma är att ICA Maxi också erb-
juder en rad olika kampanjvaror till pressade
priser.

– Dessa skiljer sig från vecka till vecka, bland
annat beroende på årstid och säsong. Håll
utkik efter våra erbjudande på webben och i
butik, tipsar Magnus. ICA-handlaren Magnus Winges slår ett slag för Maxipriser.

Så här kan det se ut när man jämför liknande varor enligt Billigt, Billigare, Billigast.
– Det finns mycket pengar att spara genom att göra ett eget val, säger Magnus Winges.

Läs mer om Maxipriser på
ICA Maxi Kumlas hemsida.

MAXI
PRIS
alltid lågt pris

MAXI
PRIS
alltid lågt pris

ordinarie pris!
Vårt lägsta

31:95
/st

46:95
/st

51:95
/st
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TEXT & FOTO: LARS-GÖRAN MÅNZON

Nog finns det en rad verksam-
heter i Kumla – men alla känner
kanske inte till att det ligger en
studio för filmmusik nästan
mitt i stan.
– Musik är mitt stora intresse,
säger producenten Joachim
Hafergut.

Hans intresse för filmmusik väcktes i biosa-
longen på åttiotalet när han under några år
bodde i USA.
– Jag såg filmen Drömmarnas fält med Kevin
Costner som James Horner gjort så vacker pia-
nomusik till. Vilkenmusik, det var nästan som
en uppenbarelse, säger Joachim som då fick
upp ögonen för filmmusik.

Hamnade i Kumla
Född och uppväxt i Stockholm. Hamnade i
Kumla på grund av kärleken.
– Elinor och jag var särbo i tre år. Men det
var jobbigt att pendla, så jag flyttade hit.
Kumla i all ära, men Joachim skulle hellre
velat fortsätta bo i USA och göra filmmusik.
– Så blev det inte, men ska man jobba med
filmmusik och riktigt nå fram ska man nog bo
i Los Angeles.
Det blev sammanlagt åtta år i det stora lan-
det i väster. Joachim berättar att han studerade
musikkomposition vid Roosevelt University i
Chicago, och fick in pengar till uppehället
bland annat genom att jobba som golfcaddy
("inget kul alls"). Som ung pluggade han vid
Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm.
Sin musikstudio har han i lägenheten på
Genvägen i Kumla. För grannfridens skull kör
han med hörlurar.
– Jag har bland annat skrivit musik till en
reklamfilm med Carl Jan Granqvist till TV 3
och Kanal 5 och gjort musik till ZTV på 90-

talet, jinglar och musik till barnteatrar,
dansskolor och liknande.
Han har all teknik som behövs för sitt musik-
skapande; datorer och en mängd musikpro-
gram.

Som bio, men utan film
– Ska jag spela upp en bit till ett musikstycke
som jag håller på med? frågar Joachim när vi

kommit in i studion.
Det låter som i biosalongen, bara filmen sak-
nas.
– Jag kan göra en fullvärdig symfoniorkester
med sex, sju cellister, två, tre kontrabasspelare,
slagverk, hela brassektionen. Plus lite till som
ljudeffekter, som steg från när någon går på
gruset.
Joachim poängterar att han är den som kom-
ponerar – det gör inte den digitala tekniken.
Han har med egna ögon och öron följt
teknikutvecklingen. På åttiotalet i USA gjorde
han också inspelningar, men då på kassett-
band.
– Men jag kan inte spela upp det för jag har
ingen kassettbandspelare längre ...

Teknik på gott och ont
Tekniken är på gott och ont, menar han.
Det goda är alla möjligheter den medför.
Joachim kan ta med sig sin Ipad ut för att
skapa musik.
– Jag kan sitta antingen i skogen eller på

Kumla torg och komponera. Att vara i olika
miljöer är en stor inspirationskälla inom
musikskapandet.
Samtidigt har konkurrensen i branschen
ökat med raketfart.
Musiksekvenser har, liksom bilder, blivit en
handelsvara på nätet. Joachim berättar öppet
och ärligt att marknaden nu är stentuff.
– Internet har gjort att allt är så lättillgängligt
numer, och filmskapare kan hur enkelt som
helst köpa och ladda ned en ljudsekvens från
nätet som de lägger i sina klipp. Varför ska vi
köpa av dig när det finns på nätet? säger de.
Har du själv haft funderingar på att erbjuda
ljudsekvenser på nätet?
– Nej, jag vill hellre jobba kreativt – mötena
med filmskapare, bolla idéer, öga mot öga. Ta
hem folk som vill ha skräddarsydd musik.
Marknaden är övermättad, menar Joachim.
Men det finns risker för köparen.
– Säg att en filmskapare köper ett färdigt
musikstycke. Hur vet de att den inte dyker upp
i någon annans film ...

Ljudet från en fullvärdig stråkorkester. Musikproducenten Joachim Hafergut vid sin dator i studion i Kumla.

Förr var det kassettband som gällde. Bilden tagen 1990 när Joachim bodde i USA.

Joachimskapar filmmusik iKumla

Jag kan göra en full-
värdig symfoniorkes-
ter med sex, sju cellis-
ter, två, tre kontrabas-
spelare, slagverk, hela
brassektionen. Plus
lite till som ljudeffek-
ter, som steg från när
någon går på gruset.

ʼʼ
FAKTA
Namn: Joachim Hafergut, musikpro-
ducent
Ålder: 53 år
Familj: Sambo
Bor: I Kumla
På sociala medier: Youtubekanalen
”Hafergut music”.

Mina händers verk

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

ASKERSUND
Storgatan 19,
696 30 Askersund
0583-100 58

ÖREBRO
Kungsgatan 1,
702 11, Örebro
019-31 16 00
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Tegelgatan 1
694 32 Hallsberg

Tegelgatan 1
694 32 Hallsberg
0582-61 10 62

Vi utför
takrenoveringar,

fönsterbyten, om- och
tillbyggnader m.m

Hör av er för en
kostnadsfri offert!

Telenr: 070-8469292

KUMLATANDLÄKARNA
Tandläkarpraktik i samma lokal sedan 60-talet

Tandläkarna Tobias & Niklas
Välkommen att boka tid per telefon 019-575555 eller via
vår hemsida www.kumlatandlakarna.se
Vattugatan 1, Kumla

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

ÖPPET:
MÅNDAG-FREDAG 7-16

Störst på Makita

& Festool!

I Region Örebro län vaccinerar vi vid våra vaccinationsmottagningar:
• Hallsberg: Esplanaden 1 (Handelshuset)
• Karlskoga: Skrantahöjdsvägen 42 (fd Transcom)
• Lindesberg: Banvägen 28 (Libos fd lokal)
• Örebro: Storgatan 28 (Skattehuset)

Vaccination sker även på vårdcentraler i länet.

Vaccination är bästa skyddet 
mot allvarlig sjukdom i covid-19
Pandemin pågår fortfarande och vi har en smittspridning av covid-19 i  
samhället. Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla över 65 år att ta  
påfyllnadsdos mot covid-19, liksom personer boende på SÄBO, personer 
med hemtjänst eller hemsjukvård, samt alla från 18 år som tillhör riskgrupp 
och de med immunbrist. 
 
Även övriga över 18 år kan fylla på sitt skydd om de önskar. 

Läs mer om vaccination, våra öppettider och boka tid på 1177.se eller ring 019-602 80 00

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

Malin Danielsson       Malin Jansson       Sofi e Svallin       Karina Karlsson        Charlotte Ahlgren 

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

Personlig begravningsrådgivare 
– en trygghet i sorgen

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

DJUPVERKANDE MASSAGE
PERMANENT HÅRBORTTAGNING
HEALING m.m.

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER PÅ:

OPTIO.BOKADIREKT.SE

Huvudvärk - Migrän - Yrsel – Tinnitus - Whiplash - Nackvärk - Ryggvärk

INGA KNÄCK,
VRID ELLER RYCK !

www.atlaskotan.net www.optio.nu optio.bokadirekt.se 070-666 29 23 info@optio.nu
optio.bokadirekt.se • Vi finns på Mastgatan 2C i KUMLA

Läs mer om våra behandlingar på
atlaskotan.net. Sök lediga tider på:

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

Klassisk byggnadsvård 122x89 Kumlanytt.indd   1Klassisk byggnadsvård 122x89 Kumlanytt.indd   1 2022-02-14   14:542022-02-14   14:54

Vi hjälper till att hålla
cancer borta från barn Följ & gilla oss

på FacebookVårt företag är barnsupporter 2021

30 år i branschen

Vi finns på plats
vardagar 8-16Vi kö
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Sortimentmix som marknaden efterfrågar

Kvalitet till rätt pris

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

www.burbagemaskin.se

Hög servicenivå

Stor erfarenhet

Vi finns även på
Blocket.se
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Kan man vara självförsörjande på det man odlar i sin
egen trädgård?
– Ja, eller i alla fall nästan, hävdar Kristin Östman som
bor i en liten stuga i Dormen, väster om Mullhyttan.
Hon är självförsörjande på rotfrukter, bladgrönsaker,
nästan självförsörjande på bönor och så har hon höns.
Hon samlar också örter som hon gör olika
egenvårdsprodukter av.

Kryddor och örter är viktiga i Kristins liv.

Tomaterna har växt ur uthuset.

Hönorna levererar ägg och en och annan kycking.

Den här tvålen har Kristin tillverkat själv.

Ringblommor är en verksammedicinalväxt.

Man ska inte försöka
odla det man äter utan
i stället tänka att man
ska äta det man odlar.
ʼʼOm man vill ägna sig åt självhushållning,

eller åtminstone bli mer självförsörjande,
måste man tänka om och vara beredd att
tänka annorlunda i vad man äter, menar
Kristin Östman.
– Det handlar om livsstilsförändring. Man
ska inte försöka odla det man äter utan i stället
tänka att man ska äta det man odlar. Om man
äter halvfabrikat, fryst pizza och liknande,
handlar det om att lära sig att laga riktig mat
och utgå från råvaror. Då kommer man långt,
menar hon.
– Det går inte att odla allt i vårt klimat. Man
får inrikta sig på det som fungerar, där man får
skörd. Man ska inte tänka att man kan äta exo-
tisk frukt varje dag, eller ha färska tomater och
gurka varje dag, året runt. Men jag har ett litet
citronträd i en kruka. Det ger kanske tio cit-
roner per år, det räcker för mig. Man får lära
sig äta det som säsongen bjuder.

Ett livsstilsval
För henne är självhushållningen och de egna
odlingarna ett livsstilsval.

– För att klara klimatet, rädda jorden, måste
vi nog alla vara beredda att göra livsstilsförän-
dringar. Man kan inte bara byta till ekologisk
mjölk, och sedan fortsätta konsumera som
vanligt och resa på charter tre gånger om året.
Jag har levt i självhushållning tidigare i livet
och ville prova hur långt jag kan dra det i vårt
klimat, i en normal trädgård på landsbygden.

Närhetsprincipen avgör
Det Kristin Östman inte kan odla själv köper
hon, så nära det går.
– Jag menar ju att närhetsprincipen är
avgörande. Transporter med fossila bränslen
är ju den helt avgörande faktorn bakom kli-
matförändringarna. Jag kan ju exempelvis inte
odla spannmål här. Jag äter mycket havre. Jag
köper det på en gård i närområdet. Jag köper
också mjölk och kött på en gård i grannskapet.
Hönsen i Kristins hönsgård producerar ägg.
– Ibland slaktar jag också en tupp.

Självförsörjande på rotfrukter
I odlingslådorna i sin trädgård odlar Kristin
bland annat morötter, kålrötter, majrovor, röd-
betor och mycket annat.
– När det gäller rotfrukter är jag självförsör-
jande. Jag odlar också en hel del bönor. Bäst

skörd får jag av vanliga bondbönor. Bladgrönt
är jag självförsörjande på stora delar av året.
Hon odlar också mycket gröna lökväxter,
gräslök, luftlök och liknande.
– De är lätta att odla. Gul lök, som man an-
vänder mycket av, går bra att odla. Men det är
en rätt dyr odling och lök är billig att köpa.
Man ska inrikta sig på det som går bra och ger
stor utdelning.

Älskar bär
Det finns naturligtvis också dill och massor
med örter och kryddor i trädgården, liksom
blommor.
– Jag är också självförsörjande på tomatpro-
dukter. Tomatsås och liknande. Jag odlar to-

mater både i växthus och på friland. Squash
och gurka förstås, men där har jag nästan
förätit mig denna sommar.
Kristin menar att hon fick mycket gratis när
hon köpte sin lilla stuga med trädgård i Dor-
men.
– Ja, jag älskar bär. Här finns alla möjliga bär-
buskar och träd. Hallon, körsbär och björnbär
bland annat. I morse gjorde jag en smoothie
till frukost av bland annat havre och björnbär,
säger hon och visar björnbärsbusken, med
svarta, fina björnbär.
Men hon plockar givetvis även bär i skogen.

Självmedicinering
Men det stannar inte vid maten. Kristin hug-
ger också sin egen ved.
– Det hör lite skog till fastigheten, det är en
räddning, säger hon.
Hon plockar också örter och torkar. Både så-
dana hon odlar själv och sådana hon hittar i
skogen.
– Jag gör olika egenvårdsprodukter. Bland
annat egen tvål, vårdande oljor och liknande,
En del naturmedicin. Hon visar sitt förråd,
bland annat olja med johannesört för
smärtlindring. Andra örter är bra för hjärtat,
några för orolig mage. I trädgården finns

givetvis ringblommor, som enligt Kristin är
bra mot mycket.
– De är bland annat bra för att stärka im-
munförsvaret. Men det är en särskild sort man
odlar för medicinska ändamål. Inte vanliga
prydnadsringblommor.
Hon fortsätter:
– Vissa saker går bra att göra, annat är
svårare. Jag köper bland annat hårbalsam och
vanlig såpa. Men tvål går bra, säger hon och
visar en örtdoftande liten tvål.
– Jag använder bland annat björkblad. De in-
nehåller saponider, som löddrar.
Hon menar också att det gäller att fråga runt
bland grannar och bekanta.
– Många som exempelvis jagar och fiskar får
ofta ett överskott. Jag bytte nytigen en kasse
grönsaker mot ett par laxar. En annan gång var
det viltkött.

Har bott i Sydamerika
– Jag har fortfarande ett flertal uppdrag som
god man. Det innebär att jag måste ha en bil.
Men jag försöker köra så lite som möjligt och
samordna fler ärenden i samma resa.
Kristins intresse för självhushållning bör-
jade redan i ett tidigare liv.
– Kärleken gjorde att jag bosatte mig i

Sydamerika. Där var vi i princip självförsör-
jande. Jag lärde mig mjölka kor, ta hand om
kött, odla och liknande. Jag skulle gärna ha djur
här,men det krävermer jobb ochmermark. Jag
vill inspirera andra. Jag tror som sagt vi måste
vara beredda på livsstilsförändringar. Tänka
mer på vad vi äter, hur mycket vi transporterar
vår mat, hur mycket vi reser. Alla kanske inte
kan inte leva som jag gör. Men en del kan man
göra. Odla själv, handla lokalt, laga egen mat
från riktiga råvaror som exempel, avslutar hon.

Kristin odlar en hel del av sin mat i sin trädgård i Dormen. Hon är inte helt självförsörjande, men inte långt ifrån.

Honhämtarmaten i egna trädgården
TEXT & FOTO:

HENRIK ÖSTENSSON

Kristin Östman har valt ett hållbart sätt att leva

Anderssons Bilcenter i Kumla AB

Tel 019-58 96 00
www.anderssonbilcenter.se

5 1 95: -

Ring mig för a� boka �d
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019-58 80 00
servicecenter@kumla.se
www.kumla.se

Vuxenutbildningen i Kumla erbjuder Grundskolekurser,
Gymnasiala kurser, Yrkesvux, Distansstudier, SFI och Lärvux
Vill du läsa upp dina betyg? Du har kanske ett samlat
betygsdokument, studiebevis, ofullständigt grundskolebetyg
eller vill höja dina betyg. Vill du läsa grundskolekurser och
gymnasiekurser är det hög tid att söka dem nu.

För information kontakta Roger Källström Komvux i Kumla
019-588040 eller roger.kallstrom@kumla.se

Bygg januari
Målare januari
VVS januari
Bussförare december
Lager & logistik januari
Lokalvård oktober
Undersköterska november
Serviceassistent januari
Fastighetsskötare mars

Följande utbildningar startar hösten 2022 och
våren 2023 och är nu sökbara

Intresserad
av att

studera?

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

Mer information
Kontakta studievägledare Roger Källström,
tel: 019-58 80 40 eller
e-post: roger.kallstrom@kumla.se

Välkommen till Lekebergs RörAB/Bergqvist rör
i Fjugesta ochAskersund.

- Din lokala rörmokare!

Johan Maxson

070-6115355

johan@lekebergsror.se

Följ oss på Facebook!Peter Eriksson

070-3617322

peter@lekebergsror.se
Vårt företag är miljö- och kvalitetscertifierat

Vi utför
kostnadsfri
besiktning av
din vind!

Villa- och fastighetsägare!
Tilläggsisolera vinden och minska din värmekostnad
rejält, samtidigt ökar du värdet på din fastighet.

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

Ny operasäsong från Metropolitan!

Se vårt aktuella bioutbud på hemsidan!

Säsongen 2022/2023

14 JAN FEDORA

18 MAR LOHENGRIN

1 APR FALSTAFF
15 APR ROSENKAVALJEREN
29 APR CHAMPION

20 MAJ DON GIOVANNI
3 JUN TROLLFLÖJTEN

5 NOV LA TRAVIATA

10 DEC THE HOURS

La Traviata
Giuseppe Verdi

Nadine Sierra
TEXT & FOTO: JOSEFINE MILTON

Det är lätt att känna igen Maria
Engstedt när hon kommer i sin
blommiga örtbuss på väg till
olika evenemang i grannska-
pet. Hon driver företaget Maria
Isabelle med inriktning örter
och örtterapi.

Maria arbetar som örtterapeut och berättar att
hon försöker hjälpa människor att främja sin
hälsa med hjälp av örter och stötta kroppens
organ.
– Framför allt arbetar jag med hjälp till
självhjälp och jag försöker inspirera män-
niskor att komma ut i naturen och plocka sina
örter själva. Bara det att komma ut hjälper
väldigt bra framför allt mot depressioner men
också främjande mot de flesta sjukdomar, häv-
dar Maria.
– Har man möjligheten och orken att komma
ut i naturen och plocka sina örter själv så har
man vunnit en stor bit i sitt läkande bara där.

Mottagning utanför Fjugesta
Maria har en liten mottagning hemma på går-
den strax utanför Fjugesta men åker oftast i
väg på hembesök. Hon ser det som tryggt och
bekvämt för klienten att få konsultationen ut-
förd i sitt eget hem. Den blommiga bussen in-
nehåller allt hon kan tänkas behöva i sitt
arbete och det har blivit en smidig och bra ar-
betsplats. Bussen fungerar också som en bra
reklampelare och många har fått upp ögonen
för Marias företag genom den.
– Det finns ju vaccinationsbussar och andra
mobila verksamheter så varför inte en örtter-
apibuss? frågar Maria.
Vad kan man få hjälp med av en örtterapeut?
– Vid ett första möte fyller klienten i en häl-
sodeklaration och sedan genomför vi en kon-
sultation där vi går igenom allt, det är lite som
ett detektivarbete, hävdar Maria.
Hon väljer ut örter som ska påverka klien-

tens mående och som ska hjälpa mot åkom-
mor och problem. Ibland är det även livsstilen
som behöver ändras. Ofta lever klinterna med
mycket stress eller äter fel. Efter fyra veckor
återkopplar hon och redan då kan problemet
vara löst men ibland krävs en ny konsultation
med nya örter.
– Örterna går främst på organen så man kan
stötta lever, njurar och matsmältning och till
och med hjärtat på äldre. Vi är många som får
”åldershjärta” och då finns det är ört som stöt-
tar väldigt bra mot det och somman dessutom
kan ta tillsammans med sina ordinarie
läkemedel. Vid depressioner och oro är örter
till hjälp att stötta mentalt, hävdar Maria.

Började med egen sjukdom
Maria har alltid varit intresserad av örter men
det var först 2013 som hon började studera or-
dentligt. Det började med att Maria själv blev
sjuk och och kände sig inte så bra mottagen på
sjukhuset, hon blev bland annat kallad för hy-
pokondriker och blev hemskickad. Tre dagar
senare låg hon totalförlamad i respirator.
Maria berättar att det är tack vare den hän-
delsen som hon sadlade om från undersköter-
ska till att arbeta med alternativvård. Hon tar
fortfarande hand om människor men på ett
annat sätt.
– Örter är mitt liv och jag vill att det ska bli
rätt. Att läka människor och djur är en fan-
tastiskt bra grej om man gör rätt. Jag vill inte
att man ska känna att det där med örter har jag
provat och det fungerade inte. Jättetråkigt när
information i böcker och i media inte alltid
stämmer.
Maria håller också i kurser och föreläser.
– Jag är väldigt mån om örternas rykte så jag
vill att det ska bli rätt. Det är positivt att man
kan plocka sina örter själv men det kan också
skada så man måste veta vad man gör och det
är därför jag jobbar så mycket med utbild-
ningar för att lära ut hur man gör rätt.

Maria har förhoppningar om att det i framti-
den ska bli ett bättre samarbete mellan alter-
nativvård och sjukvård.
– Vissa saker kan vi inte göra något åt. Vi be-
höver deras kunskap och sjukvården kan inte
heller göra allt, därför är det otroligt många
människor som kliver ut ur sjukvården utan
att ha blivit hjälpta men som får hjälp av alter-
nativvård i stället. Vid biverkningsproblem
eller om man inte lyckats lösa problemet så
kan jag som örtterapeut bli ”sista halmstrået”.
Det vore hundra gånger bättre om sjukvården
kunde skicka remiss till en alternativterapeut,
menar Maria.
Maria berättar om flera sjukdomstillstånd
som hon hävdar är lätta att hjälpa och rentav
läka, med hjälp av örter. Hon nämner prostata-
problem, eksem och psoriasis.
Finns det något som du som örtterapeut inte kan
behandla?

– Det finns saker jag inte får behandla för
läkemedelsverket som till exempel problem
med sköldkörteln, cancer och diabetes. Jag
skulle inte vilja eller våga behandla någonmed
cancer. Det är inget jag skulle ge mig in på.
Däremot finns det annat som jag skulle kunna
göra, som att stötta upp immunförsvaret och
motverka depression men det får jag inte en-
ligt gällande regelverk. Jag får hjälpa mot en
depression men inte en depression som beror
på att en klient har cancer.
Maria får inte heller sälja produkter som inte är
godkända av läkemedelsverket. Hon har exem-
pelvis en salva som hon säger hjälper människor
med till exempel artros. Därför väljer hon att
hålla kurser i hur man gör salvorna i stället.
Möts du ofta av negativ kritik mot ditt arbete?
– Inte så ofta. Men ibland säger någon: “Det
där tror jag inte på”. Då kan jag fråga om per-
sonen exempelvis äter hjärtmedicin, den in-
nehåller nämligen Fingerborgsblomma, digi-
talis, och är en örtmedicin som nyligen är
omgjord från ört till kemisk. Det brukar vara
ett bra sätt att få tyst på skeptikerna. Annars är
det mycket positiv respons och det är fan-
tastiskt.
Favoritört?
– Skulle jag bara få välja en ört här i världen så
skulle jag välja brännässlan, som terapeutiskt,
i té stärker den immunförsvaret, stöttar njurar
och lever. Det är en toppenört vid alla urin-
vägsbesvär och innehåller i mat en lång lista av
vitaminer, mineraler och näringsämnen, bästa
kosttillskottet man kan stoppa i sig. En
matsked om dagen som pulver hela vintern.
Men man ska inte dricka örtmediciner om
man inte har ett diagnostiserat problem, förty-
dligar Maria.
Maria berättar också att hennes produktions-
kurser brukar vara väldigt uppskattade. Där
tillverkar de tillsammans olika salvor och
schampo, dessa kurser åker Maria och den
gröna blommiga bussen runt med inte bara i
länet utan i hela Sverige.

Maria Engstedt hävdar att hon kan hjälpa rätt många åkommor med örter, till och med bota en del. Hennes blommiga örtbuss är välkänd i Västernärke.

Maria håller kursen i örtbussen

Örter är mitt liv och jag
vill att det ska bli rätt.
Att läka människor och
djur är en fantastiskt
bra grej om man gör
rätt.̓̓



Det var Oscar Kjellberg, bördig från Arvika,
som redan 1904 i Göteborg startade verk-
samheten kring sin uppfinning, den belagda
svetselektroden för elsvets, det som ofta kallas
för en svetspinne. Uppfinningen kom sedan
att dominera svetsning under lång tid.
Kjellberg hade arbetat som sjömaskinist och
sett problemet med läckande ångpannor, som
lagats med nitförband. Nu hade han experi-
menterat fram en metod, som väckte ett stort
intresse. Verksamheten bestod till en början
av reparationsarbeten och tillverkn-
ing och försäljning av elektroder.
Förhoppningen om samar-
bete med ASEA angående
utrustning gick om intet
och Kjellberg beslöt att
starta en egen maskin-
tillverkning.

Krig orsak till
flytt av fabrik
ESAB:s första svets-
maskiner tillverkades i
Finsterwalde, en liten
stad mellan Berlin och
Dresden. Det var
uppfinnaren och grun-
darenOscarKjellberg, som
1922 köpt fabriken som fick
namnet Kjellberg Elektroden
u. Maschinen GmbH. Verk-
samheten i Finsterwalde växte
och hade som mest cirka 5 000
anställda. Men under andra
världskriget blev det omöjligt att vara kvar. Det
var dags att hitta en ny tillverkningsort. Den
danske civilingenjören Kai Hvalkof anställdes
för att sätta igång en maskintill-verkning i
Sverige.

Fördel Laxå
Att ESAB hamnade i Laxå var ett resultat av
en räcka omständigheter. Förutom Laxå var
Göteborg och Märsta intressanta orter för
företaget. Men ortens placering intill riksvä-
gen och järnvägen och att det fanns lediga
verkstadslokaler och gott om arbetskraft,men
framför allt att det fanns en stark lokal poli-
tiker, riksdagsman Lars Lindahl, avgjorde
valet av Laxå.

Laxå för 80 år sedan
Tre småländska bröder, Axel, Carl och Sölve
Emilson hade i slutet av trettiotalet köpt Laxå
Bruk, som var rejält nedgånget. De vidtog or-
dentliga rationaliseringar. Hyttan i Röfors och
Lancashiresmedjan las ner, liksom valsverket
och sulfitfabriken i Laxå. Arbetslösheten var
stor, av kommunens 2 259 invånare hademax
500 arbete. Ljusglimtar var den mekaniska
verkstaden som hade startat en tillverkning
av små 3-fasmotorer och Laxå Pappersbruk
som drog igång sin verksamhet år 1939.
Förutom arbetslösheten var vatten-
kvaliteten ett stort problem. Vattnet togs di-
rekt från Laxån, utan rening eller klorifiering.
Kommunpolitikerna var bekymrade,
ekonomin räckte inte till för ett reningsverk.

Kommunen hade en enda heltidsanställd, Siri
Nilsson, och kommunens ekonomi sköttes på
halvtid av kamrer Johan Järlström vid Göte-
borgs Bank.

Nybyggaranda
ESAB köpte en verkstad av Laxå Bruk, Byg-
gnad 1 i ESABs byggnadsförteckning. Den
om- och tillbyggdes till att omfatta 1 500
kvadratmeter och den 1 oktober 1942 satte
verksamheten igång. Ett tjugotal medarbetare
med familjer hade anmält intresse av att flytta
upp till Laxå frånGöteborg.Men var skulle de

bo? Bostadsbristen var ett problem. På
kort tid byggdes därför ett antal
villor i centrala Laxå.

Under det första året
anställdes ytterligare
medarbetare, så vid årets
slut hade ESAB 54
anställda i Laxå. I takt
med att antalet
anställda ökade, byg-
gde bolaget fler villor
och flerfamiljshus. Det
behövdes snart enmat-
servering och 1947
stod ESAB-restau-
rangen färdig. Den
första kökschefen blev
Ebba Andersson, smeden
Oskars fru.

Det viktiga vattnet
Vattenfrågan blev akut när ett
fall av barnförlamning med
dödlig utgång inträffade under

1942. Kai Hvalkof fick företaget att bygga ett
modernt vattenverk, som invigdes året därpå
av landshövding Bror Hasselroth, dagen till
ära iförd högtidsuniform.
I början av fyrtiotalet stod ESAB för mycket
av de samhällssociala insatserna. Det bygg-
des bandyplan och tennisplan, det fanns
barnomsorg, verkstadsskola och ungkarls-
hotell. Om man ville hyra lägenhet, frågade
man på kontoret. Men undan för undan tog
kommunledningen, med riksdagsman Lars
Lindahl i spetsen, över ruljangsen av samhäll-
saktiviteterna.
I takt med att försäljningen av svetsmask-
iner ökade, byggdes nya verkstadshallar och
lagerbyggnader. Industriområdet utökades
till att täcka en stor del norr om järnvägen.
Och tvärs igenom området gick vägen till
Karlskoga. Man fick se sig för när man gick
över vägen för att hämta material i förrådet.

Bertil en nyckelperson
En som var med från allra första början av
ESABs ankomst till Laxå var överingenjör
Bertil Lundberg. Han kom att betyda mycket
både för företaget och för föreningslivet i
Laxå. Han var till exempel med och grundade
Laxå Motorklubb, som också jubilerar i år.
Det är främst hans men även Alf Petterssons
skrifter som använts som underlag till denna
lilla historik

Kanske har du sett företagsflaggorna längs
Röforsvägen? På ESAB:s flaggor står det 80 år i Laxå.
Det är faktiskt 80 år sedan som ESAB slog sig ner i
Laxå. Företaget har i mycket hög grad präglat Laxå.
Det blir stort jubileum i oktober.

Håkan Persson och Marie Lundgren hälsar välkom-
men till Öppet Hus på ESAB.

Oscar Kjellberg, grundare.

Svetstraktor från Laxå.

Flygvy över området i dag.
Här går cykelströmmen hemåt när arbetsdagen är slut.

På hösten 1942 kom ESAB, eller Elektriska
Svetsnings AB, till Laxå för att bygga upp en
tillverkning av svetsmaskiner. Sedan dess har
mycket vatten flutit i Laxån och många är de
personer som har arbetat inom eller på andra
sätt varit beroende av företaget. Som allra mest
var 1 400 personer anställda på Laxåenheten.
Det var i början av 1990-talet, då maskinfab-
riken gick för fullt igen, efter att ha återhämtat
sig från den så kallade varvskrisen 1979, som
påverkade svetsbranschen mycket.
I dag har 125 personer sin arbetsplats på
ESAB i Laxå. Åtta företag hyr de lokaler som
ESAB inte längre behöver, så totalt arbetar
fortfarande ett stort antal personer inom det
gamla industriområdet.

Spets på svets
På ESAB i Laxå har man utvecklat och
tillverkat svetsutrustning, allt från små bär-
bara svetsmaskiner på åtta kilo (typ som en or-
dinär axelremshandväska) till helautomatiska
svetsanläggningar. Värstingen i gänget är
kanske svetsanläggningen som svetsat
bränsletankarna till NASAs rymdraket med
destination Mars. I dag utvecklas, konstrueras
och tillverkas både standardprodukter för au-
tomation, som svetstraktorer, vissa kranar och
rullbockar och kundspecifika svetsanläg-
gningar.

Började tidigt
Sydnärkenytt har träffat Marie Lundgren och

Håkan Persson från arbetsgruppen för 80-års-
festligheterna. Båda två har arbetat länge inom
företaget och har goda kunskaper om produk-
ter och den internationella organisationen.
Det skvallrar deras långa, engelska titlar om:
Global Product Launch Director och Area
Sales Manager. Arbetsgruppen, som består av
fem personer, startade festaktiviteterna redan
i maj med tipspromenader för medarbetarna
inne på ESAB-området.
– Tar man en stärkande lunchpromenad och

svarar rätt på kluriga frågor kan man vinna
lunchkuponger från någon av Laxås restau-
ranger, säger Håkan Persson som är projekt-
ledare.

Landshövdingen en av gästerna
Huvudnumret är förstås Öppet hus-dagen den
första oktober. Då är ESAB-grindarna öppna
för allmänheten mellan klockan 10 och 14.
Lands-hövding Maria Larsson har tackat ja till
inbjudan. Det blir också ett framträdande av

Askersunds Manskör. Flera av körmedlem-
marna har anknytning till företaget sedan tidi-
gare.

Något för alla
Programmet under dagen bjuder på något för
alla åldrar.
Här kommer att finnas hoppborg, fiskdamm
och lekar för de minsta. De motorintresserade
får mycket att spana in. Karel motorsport och
Dj’s garage ställer ut sina bilar. Brandförsvaret � � �

kommer också att visa upp sina fordon.
Är man modig och vill se Laxå lite från ovan
kan man ta sig en tur upp i luften med hjälp av
en lyftkran. Men den som hellre vill fika och
uppleva gamla minnen kan söka sig till Veter-
ankaféet med den historiska utställningen.

Vy över området från 1938, Första verkstaden markerad.

TEXT & FOTO:

HENRIK ÖSTENSSON

TEXT:MARGARETA SWENSSON

KORT HISTORIK
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En solig lunchrast.Köksan Ebba Andersson.

Tomas Karlsson och Vital Batista, svetsdemon-
stratörer.

ESAB firar 80medöppet hus
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Svensk Fastighetsförmedling Köpmangatan 18, Kumla
Torgparken, Askersund

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

svenskfast.se/kumla
svenskfast.se/askersund

svenskfast.se/kumla
svenskfast.se/askersund

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

Begravning 
från 12 900 kr
(vid bokning online)

Direktkremering 
från 8 500 kr

I begravning ingår
Kista

Bisättningstransport
Ceremonivärd
Bokning och 

administration
Kistläggning

Ett värdigt farväl till en rimlig kostnad

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

Kyrkliga och borgerliga begravningar med kista eller urna.

För mer information, ring

Mats Bengtsson tel. 010-175 19 41

Låt oss göra jobbet!

• SNICKERI

• STÄDNING

•MÅLNING

• FLYTTSTÄDNING

• TRÄDGÅRD

• SNÖSKOTTNINGM.M

Hyr
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av os

s!

Åt
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En hållbar revy

Sparbanksbörsen Fjugesta
15 oktober–19 november

0768-229 300 
www.lekebergsrevyn.se

Biljetter bokas på www.lekebergsrevyn.se
Pris inkl förrätt, varmrätt och kaffe med kaka: 475 kr

Lekebergsrevyn

Välkommen att
boka KALAS med 
KUMLAHUMLAN 

hos oss på 
DJUPADALSBADET

Vi kalasfikar och kramas 
med Kumlahumlan i vårt 
fina barnkalasrum. Efter  

det leker vi, badar och har 
det skoj i äventyrsbadet.

LÄS MER på
djupadalsbadet.se/

barnkalas

Hipp, hipp, 
hurra!

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

Mån - fre 8 -17

Pålsboda
FöretagshotellAB

Vi hyrut lokaler till företag
ochprivatpersoner.

Vid intresse, kontakta
GöstaHedlund.

Tel: 070-3244056
info@palsbodabioenergi.se

Telefon: 019-57 55 54
070-330 92 80, 070-561 06 80

Målning Tapetsering
samt allt i branschen

förekommande arbeten.



Sydnärkenytt • #6 202220 Sydnärkenytt • #6 2022 2121Sydnärkenytt • #6 2022Sydnärkenytt • #6 202220 2121

Ulrika Stenberg, som hyr ut fritidsutrustning, går i täten när en kanot dras fram. Jaspar och Vika från
Tyskland ska ut och paddla.

Anders Stålblad, portmontör, och Margareta Palm på Vallmovägen.

Äntligen. Nu tronar en helt ny garageport hos Margareta Palm på Vallmovägen.
Huset är byggt 1974 och porten har hängt med i alla år. Men nu har den tjänat ut, säger
Margareta som tillsammans med maken flyttade hit för 28 år sedan.
Margareta har trivts bra i alla år. På pluskontot finns nu även att garaget är vintersäkrat med
en isolerad garageport.
– Det ska kunna hålla 25 grader, säger montören Anders Stålblad.
Porten stoppar kyla. Men inte oljud från motorburen ungdom, som brukar hålla till på an-
dra sidan vägen på nätterna. Margareta sitter på första parkett, ser och hör bilarna.
– Vi funderar: Hur blir det den dagen alla kör omkring i elbilar som inte brölar och brum-
mar som de gamla fossilerna? A-traktorer som elbilar? Där är vi inte än. Men det är inte bara
motorljudet som besvärar boende på andra sidan vägen.
– Det är musiken de spelar på nätterna jag vill slippa, säger Margareta.

Slår på stort med ny port

Thomas Isaksson har tillsammans med andra i klubben Nerike Bikers stannat
till i Askersund.

Fullt av motorcyklar av alla de slag står parkerade i hamnen denna lju-
vliga augustikväll. Ett gäng hojåkare har stannat till i Askersund för att
äta glass.
– Det är mjukglassen som lockar. Och så är det ju så fint här, säger
Thomas Isaksson, från Örebro, som åker tillsammans med andra mc-
förare i Nerike Bikers.
Thomas åker BMW 1 200 GS, en hoj för olika underlag.
– Man sitter skönt och det är inga vibrationer. Det finns till och med
farthållare.
Han flyttade till Närke 1995, från Gällivare, där snöscootrar tillhör
bilden.
– Så när jag kom hit var jag tvungen att ha något annat, och då tog jag
mc-kort på gamla dar.
Mc-säsongen är inte slut än, trots att det snart står oktober på al-
manackan.
– Jag brukar åka till service den första veckan i november, säger
Thomas.
Men inte nog med det.
– Vi är ett gäng som kan få för oss att ta en luciafika. Vi brukar köra till
Kumla. Men då får det inte vara en gnutta snö.

Glassiga trafikanter

Linda Kjaerbo säljer husbilar i Askersund.

Vardagsliv
TEXT & FOTO:

LARS-GÖRAN MÅNZON

Några kånkar på en kanot vid gamla varmbad-
huset.
– Det är jobbigt och svettigt att få i kanoten,
men så fort man kommer i vattnet blir det nå-
got annat, säger Jaspar.
Jaspar och hans flickvän Vika kommer från
Tyskland och är i Askersund på semester. Då
passar de på att ta en tur på vattnet.
– Vi har tänkt oss vara ute en hel dag, säger
de.
Det är en alldeles förträfflig dag för en tur på
sjön.
– Det är nästan helt vindstilla, säger Ulrika
Stenberg, som har företaget Experitur som hyr
ut fritidsutrustning från en lokal i varmbad-
huset.
Ulrika berättar att det varit en hel del turister
från Tyskland och Holland som under som-
maren besökt Askersund.
De berömmer vår svenska natur, och att den
är så vidsträckt.
Jaspar och Vika håller med.
– Och i samma ögonblick somman kommer
ut på vattnet är det tio gånger mer avstres-
sande än något annat, säger Jaspar som själv
har kanot hemmavid.

Det går mot vintern, ja. Men husbilssäsongen
behöver inte vara över för det, enligt stadens
branschfolk.
– Så länge det är barmark är det säsong, säger
Linda Kjaerbo, som säljer husbilar.
Linda har sedan 2007 drivit firman Husbils-
tjejen tillsammans med sin make Peer Kjaerbo.
De har sett intresset för husbilar öka från år till
år. Pandemin medförde ingen minskning, en-
ligt Linda. Och trenden håller i sig.
– Folk vill ut men ändå vara lite för sig själva.
Man vill kunna åka och hälsa på andra, men
fördelen med husbil är att man inte behöver
bo hos andra. Man umgås, och när det är dags
att säga god natt går man till sitt.
En husbil innebär en stor investering.
– Vanligtvis är det pensionärspar som köper

husbil efter att ha sålt sitt hus, men vi märker
en ökning i att vi får fler yngre kunder, fast
kanske inte småbarnsföräldrar. De väljer hus-
vagn i stället.
Hur har de höga dieselpriserna påverkat?
– Jag tror att många väljer att inte åka lika my-
cket, man kanske gör en resa på fem mil och
stannar där.
HosHusbilstjejen serman nu fram emot vin-
tern – för det är en säsong när försäljningen
ändå lugnat ned sig. Linda och hennes Peer
ska ladda batterierna.
Tar ni husbilen och åker iväg?
– Nej. Förr hade vi en stuga vi åkte till, och
förra året blev det en resa. Det viktiga är att
umgås med familjen, man har lite att ta igen ...

Kanotist? Javisst!

Bara vägar styr säsongen

Dags för en ny omgång av Vardagsliv, och denna gång vänder vi blicken åter
till ASKERSUND. En sommarstad, javisst, men nu står vi på gränsen till
hösten. Lite förberedelser inför de kyligare årstiderna kunde märkas denna
sensommardag men det fanns även de som inte ville släppa sommaren helt.
För visst kan man åka mc även på vintern …

DINA.SE 
0770-160 500

HUR SKULLE DITT FÖRETAG 
HANTERA ETT DATAINTRÅNG?

VÅR CYBERFÖRSÄKRING HJÄLPER DIG!

Din lokala golvfirma
Vi utför följande arbeten

Plast – Textil – Parkett – Kakel – Klinker

070-794 37 67

20 % rabatt för dig som senior
Nu kan du som är 70 år och uppåt resa billigare med buss, tåg och Närtrafik i 
Örebro län. Rabatten gäller vid köp av enkelbiljetter. Ta del av rabatten genom 

att välja vår nya prisgrupp ”Senior 70+” när du köper din enkelbiljett.

Läs mer på lanstrafiken.se
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www.jeveltjanst.se

019-570609

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

SERVICE

NYPRODUKTION

ENTREPRENADER

072 50 20 100

Farmartjänst jobbar mot
privatpersoner och företag. 
Vår styrka är flexibilitet och

lokalkännedom.
 

Följ oss gärna på sociala media
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Vi utför 
Avancerad trädfällning

Gräsklippning
Trädgårdsarbeten

Snickerier
Stängsling

Bemanning
Gårdsstädning
Trädbeskärning

Flisning
m fl

Tänk vad en 
offensiv skogsbruksplan 
kan göra!

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

är att en offensiv skogsbruksplan kan innebära en stor skillnad för 

skogens utveckling och din framtida avkastning. Den kan dessu-

tom göra livet som skogsägare betydligt enklare.

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

eller kontakta din lokala virkesköpare.

Eric Pettersson

Lekeberg, Laxå, Degerfors

eric.pettersson@moelven.se

010-122 65 70

Anders Von Mecklenburg

Kumla, Hallsberg, Askersund, Örebro söder Hjälmaren

anders-von.mecklenburg@moelven.se

010-122 65 71

Mer timmer i skogen

moelven.se/skog

I många år har patienter som
ansetts färdigbehandlade kun-
nat fortsätta träna på Rehab-
enhetens gym. Men inte länge
till, från första oktober är de
inte välkomna längre. Framför
allt drabbar det pensionärer
som inte vill sluta träna på
gymmet.
– Det här känns jättetråkigt, sä-
ger Kenneth Kreü, en av de
drabbade.

Rehabenheten hos Kumla vårdcentral flyttade
in i sina nya lokaler på Magasinsgatan i slutet
av 2021. De flyttade då från Kungsgården som
rivs för att bygga nytt. Framöver ska de flytta
tillbaka till Kungsvägen, det är planerat till
2025.

”Skapar dålig arbetsmiljö”
Alla som får hjälp på Rehabenheten är per-
soner som är listade hos Kumla vårdcentral.
I fjol var det runt 2 800 personer som fick hjälp
för olika åkommor. Långtifrån alla dessa trä-
nar på det gym som finns hos verksamheten,
men för vissa ingår det i rehabiliteringen att
göra det.
Under många år har dock personer som tidi-
gare varit patienter, men därefter skrivits ut,
kunnat fortsätta att träna på enhetens gym.
Och det är en hel del som nyttjat den möj-
ligheten, mestadels äldre. Ett par hundra per-
soner har i nuläget så kallat friskvårdskort för
att kunna träna hos Rehabenheten.
Men nu erbjuds plötsligt inte den möj-
ligheten längre. Ingrid Julin, verksamhets-
chef på Rehabenheten, förklarar vad som lig-

ger bakom beslutet.
– Tidigare fanns inga alternativ i Kumla för
färdigrehabiliterade patienter, vi kunde då er-
bjuda fortsatt friskvårdsträning i den stora
lokalen vi hade på Kungsgården.
– Undermånga år har det tillkommit fler och
fler friskvårdstränare som gjort att det blivit
svårt att hitta tid för våra nya rehabpatienter.
Dessutom skapas en dålig arbetsmiljö för sjuk-
gymnasterna på grund av trängsel i våra nya
lokaler, säger Ingrid Julin.
Att det skulle vara tal om någon trängsel i
nya lokalen håller inte alls Kenneth Kreü med
om. Kenneth är en avmånga äldre som fortsatt

träna hos Rehabenheten efter att han blivit ut-
skriven, men nu snart får sluta med det.

”Alla vill vara kvar här”
– Absolut inte. Det är bra med utrymme, fak-
tiskt ännu mer plats än det var på Kungsgår-
den. Jag är där tre gånger i veckan och jag
tränar där för att jag mår bra av det. Jag har
haft artros i både knän och axlar och det har
jag lyckats träna bort. Men om jag inte under-
håller det så kommer det att komma tillbaks,
säger Kenneth.
Från och med 1 oktober finns alltså inte län-
gre möjligheten för Kenneth, och många

övriga med friskvårdskort, att fortsätta sitt trä-
nande på gymmet.
– Det känns jättetråkigt, alla med friskvårds-
kort vill vara kvar här. Jag vet att många äldre
känner en trygghet och gemenskap här och de
vill inte byta till något vanligt gym, då slutar de
att träna i stället, fastslår Kenneth.
Han känner sig riktigt irriterad över att inte
få vara kvar.
– Man ska inte behandla skattebetalande
pensionärer på det här sättet. Vi är ju dessu-
tom de som betalar deras löner.

Gäller för alla vårdcentraler
Går det inte att hitta ett nytt gym att träna på
då?
– De vill inte börja om ensamma på ett nytt
gym. De kommer sluta träna i stället och hur
bra är det? Det kommer göra saker betydligt
värre.
Några av Kenneths träningskamrater sluter
upp i vårt samtal. De delar hans uppfattning.
– Framför allt innebär ju vår träning att det
blir en minskad belastning på vårdcentralen.
Att vi slutar att träna kommer innebära en
massa följdgrejer som vi får söka för och då får
man ta sig till vårdcentralen. Min överläkare
på USÖ säger att jag måste träna för att kunna
må bra, så jag ska tvinga mig kvar här, säger
Peter Granlund
– Många av oss äldre vill inte börja om från
noll på ett nytt gym där det mestadels är ung-
domar och lyfts tunga vikter. Man passar lik-
som inte in där, fyller Görel Qvist i.
Men beslutet står fast. Beslutet har tagits i
samråd mellan verksamhetschef Ylva
Rosén, vårdcentralschef Mattias Nordell samt
enhetschef Ingrid Julin. Friskvårdsträning
kommer framöver heller inte att erbjudas på
någon av Region Örebro Läns vårdcentraler.

Besvikna över att bli utkastade från rehabcenter. Från vänster Görel Qvist, Kenneth Kreü, Peter Granlund
och Kent Karlsson.

Nu ska de portas från gymmet

TEXT & FOTO: ANDERS BJÖRK

ESAB INBJUDER  
ALLMÄNHETEN TILL

ÖPPET HUS 
LÖRDAG 1 OKTOBER 

KL 10.00-14.00 på ESAB-området

PROGRAM
Tipspromenad

Veteranfika med historisk utställning.
Karel Sihla Motorsport

Albins lyft – se ESAB från ovan
ESAB’s Demobuss

Brandkåren visar upp sig
DJs Garage

Kaffe och bulle
Korv med bröd

Kl. 12.00
Landshövding Maria Larsson

Bo Rudolfsson
Askersunds Manskör

För a
lla barn

Hoppborg och 

hinderbana

Fiskdamm

Tipspromenad 

med barnfrågor



• Torrbastu. Hög temperatur, vanligen
90-110 Celsius med 1-5 procent luft-
fuktighet.
• Våtbastu. Temperatur på 60-90 Cel-
sius med luftfuktighet på 10-30 pro-
cent. Heta stenar finns ofta, somman
kan värma upp med en skopa vatten.
• Ångbastu. Låg temperatur på 45-65
Celsius, med 40-65 procents luftfuk-
tighet. Ett mjukt bastubad för både
stora och små.
• Ångbad. Låg temperatur 40-45 Cel-
sius med konstant luftfuktighet 100
procent. Ett slutet rum i glas, plast
eller kakel.

• Infraröd bastu. Temperaturen är
vanligen 50-65 Celsius. Bra som
värmeterapi, används ofta som be-
handling av hjärtsvikt och reumatism.

TYPER AV BASTU

Sydnärkenytt • #6 2022Sydnärkenytt • #6 202224 2525

SJUKDOMAR SOM KAN BLI BÄTTRE AV BASTU

SJUKDOMAR SOM MÖJLIGEN FÖREBYGGS

• Alzheimer. Se demens.
• Demens. Regelbundet bastubadande
(2-3 ggr/vecka) visar på en im-
ponerande minskning av risken för att
insjukna i demens. Dessa bör dock inte
bada ensamma, utan helst vara i säll-
skap med anhörig eller vän.
• Depression. En japansk studiemed 45
personermed oro och ångest fickmins-
kade symtom av oro, ångest, depres-
sion och tröttet.
• Hjärt- och kärlsjukdomar. Regelbun-
det bastubad minskar risten för stroke
och hjärt- och kärlsjukdomar samt
blodproppar i benen och lungorna.
• Huvudvärk. En studie med 37 patien-
ter i Nya Zeeland vjsar att problem
med kronisk huvudvärk minskar.
• Luftvägarna. Bastuvärme ger en di-
rekt positiv effekt. Lungfunktion och
ventilation förbättras och förträngning
i luftvägarna minskas.
• Psoriasis. Bastubad minskar symp-
tomen.

• Psykiatriska sjukdomar. En finsk
studie av 2 000män visade att ett
frekvent bastubadande (4-7 gånger i
veckan) minskade risken för att
utveckla psykossjukdom.
• Reumatism. Tack vare utsöndringen
av endorfiner och kortisol ger bastubad
minskad smärta och ökad rörlighet. Pa-
tienter kan dock uppleva smärta dagen
efter, vilket dock kan undvikas med en
kalldusch efter bastubadet.
• Smärta. Bastubad har en smärtlin-
drande effekt, troligen beroende på att
bastuvärmen frisätter olika hormoner.
• Stroke. Drygt 1 600män och kvinnor i
Finland följdes under många år vid bas-
tubad 4-7 gånger i veckan. Risken att
utveckla stroke minskade med 63 pro-
cent jämfört med en grupp som badade
en gång i veckan.
• Sömnproblem. Bastubad och varma
bad förbättrar djupsömnen.

KÄLLA: HANS HÄGGLUND

• Akne. Bastubad minskar symptomen.
• Anorexia. Det finns några fall där
värme ökat vikt hos patienter med
anorexia.
• Cancer. Det finns inga risker med bas-
tubad om du har haft cancer eller
genomgår en behandling. Drick mycket
vatten och känn efter hur det känns
• Diabetes.Möjligen är det bra för dia-
betiker att bada bastu då insulinkäns-
ligheten ökar och förbättrar
blodsockervärden. Var dock försiktig
med att ta insulin direkt före ett bad då

blodcirkulationen ökar i huden och upp-
taget av insulin ökar
• Fibromyalgi. En japansk studie med 13
kvinnor visade förbättring efter bad i
infraröd bastu i 60 graders värme i 15
minuter vid tio tillfällen.
• Utbrändhet. Tack vare förbättrat
blodflöde, minskad oxidativ stress och
värmens lugnande effekt kan kronisk
trötthetssyndrom (ME/CFS) förbättras
vid regelbundet bastubadande.

KÄLLA: HANS HÄGGLUND”Vill du leva länge? Bada bastu!” Bakom dessa
uppseendeväckande ord står en läkare och professor
på Uppsala universitet. Hans Hägglund har forskat i
ämnet sedan 2010 och kommit fram till
revolutionerande slutsatser om bastubadande.
– Snart kan kanske sjukvården skriva ut bastubadande
som recept, säger Hans Hägglund

Lars Nilsson, ”Svempa”, Kurt Gelemark, Jan Bergsten och Lennart Fransson satsar på ett långt liv, de gillar
nämligen att basta. De är alla aktiva i Viby bastuförening. ARKIVBILD: L-G MÅNZON

Vår kropp mår bra av
värme, framförallt
hjärtat och blodkärlen.
Ett bastubad kan jäm-
föras med en snabb
promenad.

ʼʼProfessor Hägglund brukar bada bastu flera
dagar i veckan. Helst för att komma till ro efter
en slitsam dag på jobbet. Hans fru Lotta badar
helst på morgnarna. Bastun har de inrymd i
sitt hus på Kalkudden vid Mälarens strand.
Naturskönt med skogen in på knuten och
vacker utsikt över sjön. Hans Hägglunds bas-
tubadande har med tiden börjat följa en viss
procedur. Allt för att få bästa vila och må bra.
– Jag brukar alltid börja med en dusch, kliva
in i ganska låg värme, omkring 60 grader. Sitta
tio minuter och sedan gå ut och dricka vatten,
för att sedan ta några svängar till på tio mi-
nuter. Så korta pass mår jag bäst av.
Så länge människan existerat har vi badat
varmbad. Först i jordkulor, sedan i badanläg-
gningar. En av de äldsta arkeologiska bastu-
fynden kommer från Westrey i Skottland
2 000 år f Kr . Tusen år senare badade de gamla
grekerna varmbad i gymnasierna. Skandinav-
erna kom troligen igång kring Kristi födelse.
– Finland anses ju vara bastuns förlovade
land, men Sverige tycks ha en lika lång histo-
ria.
Hans Hägglund har varit med i de varma ån-
gorna sedan han var barn.
– Ja, redan som grabb följde jag med pappa

och badade bastu. Jag minns när Huddinge-
hallen slog upp sina portar 1973. Två stora
bastur, en torr och en våt.
Som läkare har han arbetat mycket med can-
cerpatienter. Sedan 2019 är han nationell can-
cersamordnare för Sveriges kommuner och
regioner. Han är även professor på Uppsala
universitet.
– Mest stolt är jag kanske för att ha varit med
och utvecklat stamcellstransplantation som
behandling av MS.
För tio år sedan kom han att forska kring
bastubadandets goda inverkan på sjukdomar.
Förutom att ofta föreläsa och skriva i ämnet är
han med Svenska bastuakademin. 2020 kom
han ut med boken ”Bastuboken, heta fakta
om bastu och hälsa”.

Hälsobringande effekter
Hägglund har kritiserats för sina slutsatser av
forskarkollegor. Bland annat har han anmälts
för att för lättvindigt hävda att bastu är bra
mot hjärt- och kärlproblem.
– Men efter utredning lades ärendet till min
lättnad ner.
I stället har han tillsammans med två andra
professorer planer på att starta ett bastulabb på
Sunderby sjukhus i Luleå. Där hoppas man
kunna utföra undersökningar kring bas-

tubadandets medicinska effekter.
Det har enligt Hans visat sig att regelbundet
bastubad, fyra till sju gånger per vecka, ger en
mängd hälsobringande effekter på kroppen.
Det minskar blodtrycket, kärlstelhet och blod-
fetter, ökar muskelstyrka och vita blodkrop-
par, förbättrar kondition och påverkar
immunförsvaret och nervsystemet på ett posi-
tivt sätt, ger antiinflammatorisk effekt och bät-
tre djupsömn. Allt beroende på värmen.
– Vår kropp mår bra av värme, framförallt
hjärtat och blodkärlen. Ett bastubad kan jäm-
föras med en snabb promenad. Men blir vi för
varma vidgas kärlen och man svettas. Vilket i

sin tur frisätter stresshormoner och adrenalin
som vid fysisk aktivitet.
Hur vi klarar värmen varierar. Äldre,
överviktiga och kvinnor har något svårare att
klara av värmen, Underhudsfettet isolerar
nämligen inte kroppen mot värme. En före-
teelse i tiden är vinterbad, även det har enligt
Hans positiv inverkan på kroppen. Mindre
värk, bättre humör, färre förkylningar och bät-
tre förmåga att hantera stress.
– Men den som är ovan att bada kallbad be-
höver träna på det. Sänk dig sakta ner i vattnet
och ge kroppen tid att reagera på temper-
aturskillnaden, Ha nåt varmt på fötterna och
bada gärna bastu efter.
Trenden att basta för att avgifta kroppen,
visar dock inte på några medicinska fördelar
– Nej, då är det bättre att söka hjälp av
sjukvården.

Alla ska inte bada bastu
I några fall avråder man helt från bastubad:
kombinationen alkohol och bakfylla. För
kvinnor som har bröstcancer och har tagit
bort lymfkörtlar i armhålan och besväras av
lymf-ödem kan bastubad ge ökad svullnad av
armen. Vissa eksem kan förvärras av bas-
tubad. Patienter med MS har svårare att re-
glera värme och bör bada med försiktighet-

– De bör undvika bastubad då de är känsliga
för värme. Men de riskerar dock inget genom
korta besök.
Likaså bör man inte bada bastu när man är
förkyld, har kärlkramp eller komplicerad gra-
viditet.
– Med stigande ålder har man lite svårare att
bada bastu, men jag tycker inte man ska sluta
helt för det, för badandet har så många förde-
lar även för äldre. Dra bara ner på värmen nå-
got, sitt längre ner, basta kortare perioder och
gå ut ibland och drick vatten.
En nog så viktig del av bastubadandet som
inte ska förglömmas är den sociala samvaron.
För många är bastubadandet en viktig gemen-
skap, där man kan få prata av sig en stund. För
att uppnå vila och avkoppling.
– Det är otroligt vad lätt det är att börja prata
med en helt främmande människa i en bastu.
Så bastubad är både en yttre och inre rening,
påverkar den fysiska och mentala hälsan posi-
tivt och är dessutom socialt hälsosamt, avslu-
tar Hans Hägglund.

Män och kvinnor trängs i bastun i Bjurbäcken, Mangskogs socken i Värmland omkring år 1911. BILDKÄLLA: NILS KEYLAND/NORDISKA MUSEET

”Badabastu så lever du längre”
TEXT: KG MATSSON

Läkaren och professorn Hans Hägglund sticker ut hakan:

HANS BASTURÅD
• Känn efter och anpassa värme och
fukt efter egna behov och förutsätt-
ningar.
• Av hygieniska skäl: Sitt på en
handduk!
• Sitt på en nivå i bastun som känns
behagligt. Ju längre upp, desto var-
mare.
• Ersätt vätskeförlusten med vatten.
• Gå gärna ut och svalka kroppen
mellan bastusessionerna.

Bild från en nordisk badstuga sådan den framställs i ett medeltida träsnitt. BILDKÄLLA: NORDISK FAMILJEBOK

BASTUHISTORIA

4000 f Kr
Ett av de äldsta arkeologiska bastufyn-
den kommer frånWestrey i Skottland
700 f Kr
I Grekland var bad och kroppskultur
viktiga inslag i gymnasierna
År 0
I Finland badade man jord-och rök-
sauna
200 e Kr
Rom varmbadade i anläggningar som
kallades termer
1000 e Kr
Efter härnadståg i Turkiet tog
vikingarna med sig seden att bada
bastu till Sverige. Bastu är en förkort-
ning av badstuga.
1200-talet
Ångbad i badstugor nämns i de
medeltida landskapslagarna.

1725
Kyrkan förbjöd bastubad då
promiskuöst leverne i badstugorna
spred syfilis.
1921
Svenska föreningen för folkbad bil-
dades Man stimulerade till byggandet
av 10 000 bastur i Sverige. Till kamp
mot smuts, löss och lort.
1960
Bastutillverkaren Tylö AB började
tillverka elbastur för villa.
2019
Bastutillverkare sålde 35 000 bastuag-
gregat, 6 000 av dem i Sverige

KÄLLA: ”Bastuboken, heta fakta om bastu och hälsa”.
Hans Hägglund 2020. Ekerlids förlag.

I Viby var man tidig med att förstå bastubadan-
dets hälsoeffekter. Den publika bastun används
fortfarande. ARKIVBILD: L-G MÅNZON
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Går det att fortsätta flyga
som vi gjort de senaste
decennierna? Går det att
kraftigt reducera flygets
klimatpåverkan? Har flyget
som vi känner det ens
någon framtid?
För några veckor sedan
landade den så kallade
elflygsturnén på Örebro
flygplats. Man visade bland
annat ett elektriskt flyg-
plan och pratade om
flygets klimatomställning,
en ödesfråga för flyg-
näringen.

David Hild , vd för Fly Green Fund.

Elflyget kommer abso-
lut att utvecklas
snabbt. Det kommer
att ha sin plats, speci-
ellt på särskilt korta
distanser.

ʼʼ
Allt vi gör har klimatpåverkan. Flyget har
kritiserats för stor miljöpåverkan. Fakta är att
vi flyger allt mer och har gjort det de senaste
decennierna. När pandemin slog som hårdast
mot flygbranschen talade man om en minsk-
ning med 70 procent. Då var man tillbaka på
samma nivå som början av 1980-talet. Flygre-
sandet har i princip återgått till samma nivåer
som innan pandemin.
Behöver vi resa så mycket med flyg som vi

gör? Vi var inget U-land 1980. Folk reste och
åkte på semester även på den tiden. Pandemin
visade kanske ändå att samhället inte direkt
går under av mindre flygande.
– Jag tror också pandemin på allvar fick flyg-
branschen att tänka om och snabbstarta ar-
betet mot ett mer hållbart flyg, en
överlevnadsfråga, sa David Hild, vd för Fly
Green Fund och en av talarna vid vid elfly-
gsturnén.
Fly Green Fund är en icke vinstdrivande or-
ganisation genom vilken privatpersoner, före-
tag och offentliga organisationer kan köpa
hållbart flygbränsle för att klimatreducera sina
flygresor.

Tre ben
Hild menar nämligen att det kanske kommer
att dröja ett tag innan vi kan kliva på ett elek-
trisk, batteridrivet passagerarplan och åka på
charter.
– Elflyget kommer absolut att utvecklas
snabbt. Det kommer att ha sin plats, speciellt
på särskilt korta distanser. Men av det totala
globala flygandet kommer det vara en liten
del. Vi ser att utvecklingen framåt består av tre

ben. Elflyget, hållbara bränslen och så kallade
elektrobränslen, menar Hild.

Förnyelsebara bränslen
– Med hållbara bränslen är vi i princip
framme. Det går bra att redan i dag tanka och
flyga med hållbara, förnyelsebara bränslen.
Braflyg som exempel erbjuder inrikesfly-
gningar med 50 procent förnyelsebart bränsle.
De har flugit inrikesplan på försök med 100
procent förnyelsebart bränsle. Det handlar nu
om att skala upp tillverkningen.
Förnyelsebart flygbränsle kan tillverkas på
alla möjliga sätt, med alla möjliga råvaror.
– Dels, givetvis, av åkergrödor, där det finns
utrymme för det. Men mestadels kommer
man att jobba med att utvinna bränslet ur
olika typer av avfall och restprodukter. Hus-
hållssopor, industriavfall, slakteriavfall, rest-
produkter från massaindustrin som exempel.
Tekniken finns. Det är inte så att vi kommer
att hugga ner skog för att flyga. Det skulle inte
minst bli oerhört dyrt.

Bränsle av koldioxid och vattnen
När man talar om elektrobränslen menar man
bränslen som framställs ur vatten eller koldi-
oxid, med hållbar el, bland annat vätgas.
– Här ser vi också att man inom en inte allt-
för avlägsen framtid kan fånga in koldioxid i
luften och så att säga återanvända den till nytt
flygbränsle. Allra häftigast vore ju att fånga
koldioxid vid exempelvis ett biobränsleeldat
kraftvärmeverk. Då blir det ju återanvändning
av förnyelsebar koldioxid, menar Hild.
Även här finns en viss utveckling, menar
Hild
– Bland annat arbetar Airbus med att
utveckla ett vätgasdrivet trafikflygplan.
Men ska vi verkligen flyga? Är det inte ett ex-
tremt energislukande sätt att flytta varor och

människor? frågar sig David Hild.
– Flyget står för 3 – 3.5 procent av den globa-
la klimatpåverkan. I själva verket är flyg rela-
tivt resurssnålt om man räknar alla parame-
trar.
Flyget kräver exempelvis ett minimum av in-
frastruktur, hävdar han.
– Flyg behöver ju bara några hundra meter
betong för att landa och starta. Totalt sett är
flyget energieffektivt om man ser till mängden
förflyttade passagerare. Det har också gjorts
stora framsteg. Dagens flygplan är högst av-

sevärt mer energieffektiva än de var förr. Flyg-
resandet har ökat enormt, medan klimatut-
släppen legat i princip stilla i 20 år.

Svårberäknad höghöjdseffekt
En del av utsläppen från flygplan som
diskuteras är något som kallas höghöjdseffek-
ten. Att all förbränning leder till utsläpp av
koldioxid vet man ju sedan mycket länge. Att
förbränning av fossila bränslen gör att det blir
mer och mer koldioxid i atmosfären är också
ett väldokumenterat faktum.
Men när man förbränner bränsle i motorer
på hög höjd sprids gaser, sot och partiklar från
avgaserna på ett annat sätt och påverkar också
klimatet nere på jordytan på ett annat sätt, tror
man. Här går nämligen åsikterna isär en del
bland forskare. En del tror att klimateffekten
kan vara dubbelt så hög, kanske ännu högre,
än om motsvarande mängd kolväten för-
bränns nere på jorden. Andra forskare är inte
alls säkra på att höghöjdseffekten påverkar
alls.
– Det gör det svårt att räkna på flygets exakta
klimatpåverkan. Globalt står flyget för två pro-
cent av koldioxideffekten. En del menar att
höghöjdseffekten gör påverkan större, kanske
4 – 5 procent. Sammantaget brukar man tala
om 3,5 procent, fortsätter David Hild.

Som en stor drönare
Elflygplanet som deltog i Elflygsturnén är
tillverkat i Tjeckien. Det är i praktiken en elek-
trisk motorseglare som även kan flyga som ett
segelflygplan, med motorn avstängd. Det går
dock att plocka bort en del av vingarna. Då blir
planet snabbare, men kan inte glidflyga på
samma sätt.
När planet taxade ut för att lyfta lät det inte
alls, ungefär som en elbil som kör sakta. När
det lyfter ökar ljudet till ett dovt vinande. Lite

som en drönare, eller en elektrisk grästrim-
mer. Laddningen är också lite som en elbil.
Hur fort det går beror på laddaren. Med en 10
kilowatts laddare tar det tre timmar att ladda
planet. Det går också, precis som på elbilar, att
få snabbladda.
Planet kan flyga två och en halv timme på en
laddning. Då har man ändå en del säkerhets-
marginaler.
Konstruktörerna från den lilla Tjeckiska fab-
riken, far och son , Jan och Zdenek Némec, var
på plats. när planet visades.

Nytt sätt att tänka
– Det är lite som att köra elbil. Det handlar om
att tänka lite annorlunda när man flyger. Spara
el när man kan. Planera efter möjlighet att
ladda. Inte problematiskt, bara ett lite annat
sätt att tänka.
– Det här flygplanet fanns redan, i en kolv-
motorvariant. Det som gör det speciellt är att
det förbrukar mycket lite energi i sin fram-
drivning.
Han jämför med de Cessna och Piper-sport-
plan som är vanliga på exempelvis flygklubbar.
– De är ju sextiotalskonstruktioner. Vårt
plan förbrukar kanske hälften så mycket en-
ergi eller mindre.

Lättare drivlina
Största utmaningen blev att balansera planet
med elmotor. Eldrivlinan är nämligen betyd-
ligt lättare.
– Vi fick kompensera med batterier i
framändarna och vingarna, berättar Jan Ne-
mec.
Det här är ett väldigt litet flygplan. Vad är den
största utmaningen med att skala upp elektriskt
flyg till låt oss säga ett plan för fem passagerare?
– Just nu är det certifieringen. Det här är ett så
kallat ultralätt flygplan, då är det rätt enkla re-

gler. Med ett större plan är det högst avsevärt
högre krav, en betydligt mer krävande till-
ståndsprocess. Men jag tror vi tillverkar och
säljer det första kommersiella elplanet för fem
passagerare eller mer inom fem år. Troligen
kommer det gå fortare.
Företaget Fenix har i dag 15 anställda.
– Men vi växer. Intresset för det här är stort,
säger Zdenek

Mycket lätt
Flygplanet är verkligen mycket lätt. 420 kilo.
En normal personbil väger i alla fall 1 500 kilo.
Det har en toppfart på 245 kilometer i tim-
men.
– Men en rimlig marschfart är mellan 155
och 200 menar Zdenek.
Man kan flyga ungefär två och en halv
timme.
– I praktiken är det ofta fullt tillräckligt för
mindre flygplan, i exempelvis flygklubbar, av-
slutar Zdenek.
Målgruppen för Fenix-planet är just flyg-
klubbar och privatflygare. Planet tar förutom
piloten en passagerare, vilket är normalt för
ultralätta flygplan.

Det eldrivna flygplanet lockade många åskådare när det landade på Örebro flygplats.

Flygplanet heter Fenix och är tillverkat i Tjeckien.
Det är i praktiken en motorseglare. Alltså ett
segelplan med motor. Man kan dock plocka av
vingspetsarna, då ökar topphastigheten.

Harhansvaretpåflygets ödesfråga?
TEXT & FOTO:

HENRIK ÖSTENSSON

Elflygsturnén nådde Örebro flygplats

FAKTA
Örebro flygplats ägs och drivs av
Kumla kommun, Örebro kommun,
Karlskoga kommun och region Öre-
bro län.
Fakta i artikeln är hämtade från Fly
Green fund. Naturvårdsverkets,
Naturskyddsföreningens, Trafikver-
kets och Swedavias webbplatser.

AB Karl Hedin Bygghandel i Laxå

Handlar där proffsen handlar!
Vi har ett komplett byggsortimentmed

noggrant utvalda varor

ÖPPET:
Vardagar 7-17
Helger 9-12

Revirvägen 2, Laxå

Tel. 0584-10 855

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

maskin.

Kontakta oss för mer information och tidsbokning!

0506-30795
service@hovaror.com
www.hovaror.se
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Fönsterbyte. Som det borde vara.

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

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

ALTANDÖRR 
PÅ KÖPET! 48

månader
räntefritt

*

Besök gärna vår utställning på Radiatorvägen 1 i Örebro.
Öppen onsdagar kl 12-18 eller efter överenskommelse.

Fönster med lågt u-värde 
och kondensskyddat glas.
Många fönstertillverkare hävdar att man måste leva med kondens på utsidan av nya 
fönster. Att det är en naturlig följd av att fönstret har ett lågt u-värde. Men det är inte 
hela sanningen. Det handlar mest om att glaset inte är anpassat för de nya förut-
sättningarna. I våra fönster finns en värmereflektor – Antifog – ingjuten i glasmassan. 
Antifog gör att det yttersta glaset håller samma temperatur som uteluften och då 
uppstår inte kondens. Kondensskyddat glas är standard i alla våra fönster. Vill du 
veta mer om vårt låga u-värde och hur ett fönsterbyte går till? Välkommen in på 
morups.se eller kontakta din lokala projektledare.

Dagliga nyheter hittar du på
sydnarkenytt.se

Gårdsbutik & Café
Torsdag till Fredag 14 -18

Lördag 12 -16

Äggboden
Alla dagar 06-22

Ekologiska ägg
Lokalt Mathantverk
Ostkaka & Glass

Potatis
Grönsaker efter säsong

Följ gärna Berga Skafferi på våra sociala medier!

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

Vi säljer svenska
ostar!

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

Nyckelkund

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

Njut av vår äppelmust eller gör
din egen - vi hjälper dig!

Kontakta oss för mer information och tidsbokning.

Boka tid i vårt musteri Höstrea!

50% rabatt på alla
trädgårdsväxter i
plantskolan!

Vi säljer svenska äpplen
i lösvikt och lådor.

Flera kommuner i Örebro län står inför  
utmaningar med sitt dricksvatten.

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

Nyfiken på hur det ska gå till? Läs mer 
på www.vvatten.se.

Dricksvatten för  
framtida generationer

Har du förlorat en familje- 
medlem genom självmord?
Vi söker studiedeltagare
 
Vi söker dig som är över 18 år; ung vuxen,  
medelålders eller äldre, som förlorat en familje- 
medlem genom självmord. 
 
Vi vill genom forskning höra om dina erfaren-
heter. Dina erfarenheter kan hjälpa oss att 
förbättra stödet till efterlevande. 

Är du intresserad och vill veta mera?  
 
Välkommen att kontakta Christina Nilsson, 
ambulanssjuksköterska och doktorand vid 
Universitetssjukvårdens forskningscentrum  
på mailadressen: 
christina.nilsson2@regionorebrolan.se

Hon är genuint intresserad av sitt ämne och de
kyrkor hon skrivit om och berättar att den
filosofiemagisterexamen hon har är en följd av
att hon ville skriva boken om Tångeråsa kyrka.
– Jag fick helt enkelt undersöka vad som pas-
sade bäst att studera inför ett sådant projekt.
Och det visade sig vara just konstvetenskap.
Mitt examensarbete handlade om en annan av
kyrkorna i samma församling, Kräcklinge.

En av landets äldsta träkyrkor
Tångeråsa är en av Sveriges äldsta träkyrkor.
– Det finns bara ett tiotal träkyrkor kvar från
medeltiden vilket gör Tångeråsa ovanlig.
Framför allt är det själva byggnaden från
1200- och 1300-talen, men det finns också in-
tressanta medeltida glasmålningar där, säger
Maria Sundström och berättar att under tiden
hon arbetade med denna första bok, så bör-
jade hon med ytterligare en.
Hackvads kyrka, också den i Edsbergs för-
samling, firade att det var 100 år sedan kyrkan
byggdes upp igen efter en brand. Den var ur-
sprungligen från medeltiden och det mest in-
tressanta i dag är att den är ritad och byggd i
jugendstil med mycket speciella detaljer.

Bok om Edsbergs kyrka
Det som gör kyrkorna så intressanta, menar
Maria, är att de oftast är den äldsta byggnaden
på orten och att den fortfarande används.
Sedan är det naturligtvis också det historiska
och konstnärliga. Förra hösten gav hon ut en
bok om Edsbergs kyrka, en stenkyrka från
1100-talet. Det kanske mest spännande med
Edsberg är närheten till Riseberga kloster.
Både geografiskt och organisatoriskt.

Skriver om Riseberga
Vilket osökt leder oss in på Maria Sundströms
nuvarande projekt, en bok om just Riseberga.

– När jag gjorde boken om Edsbergs kyrka
letade jag information om Riseberga kloster
och insåg att det saknas en bra sammanställ-
ning. Så med stöd av intresseföreningen Rise-
berga Rediviva jobbar jag sedan ett par år med
just detta. Det innefattar inte bara perioden
mellan 1170-talet och fram till nedläggningen
under Gustav Vasa, utan också vad som skett
på platsen i förkristlig tid och även under
1800-talet med frikyrkorörelsens framväxt.
En första glimt av denna forskning ges på en
vetenskapspub på Sparbanksbörsen i Fjugesta
den 19 oktober.

Projekt i egen takt
Samtidigt som arbetet fortgår jobbar Maria
även med en bok om Knista kyrka utanför
Fjugesta.
– Jag fick en förfrågan från Stiftshistoriska
Sällskapet Strängnäs om jag ville göra detta
och kunde inte motstå. Knista kyrka är från
tidigt 1100-tal och intressant på många vis
med bland annat ursprungliga unika takstolar
och fina målningar från 1600-talet.
Sedan flera år har Maria en kronisk, neurol-
ogisk sjukdom som göra att hon numera har
svårt att gå och lider av hjärntrötthet. Därför
måste alla projekt göras i hennes egen takt och
de får ta den tid de tar.

Finaste utmärkelsen
Så var det då Djurklou-medaljen som Maria
fick ta emot veckan innan midsommar. Denna
hembygdsrörelsens finaste utmärkelse in-
stiftades 1956 till minne av Nils Gabriel
Djurklou, rikskänd folklivsforskare, som
grundade Föreningen för Närkes folkspråk
och fornminnen vilken i sin tur blev upprin-
nelsen till såväl Örebro läns Museum som
Örebro Läns Hembygdsförbund. I motiverin-
gen står det bland annat att hon får den för sin
betydande insats i att forska och dokumentera
om länets kulturhistoria med tyngdpunkt på
kyrkohistoria.

Bor i Kräcklinge
– Jag är väldigt hedrad och ska se till att hitta
tillfällen att verkligen använda den. Gärna till-
sammans med hembygdsdräkt och kanske vid
mitt nästa boksläpp.
Maria Sundström bor i Kräcklinge i Leke-
bergs kommun och driver ett eget bokförlag
där hennes man Göran Sundström är duktig
fotograf och medhjälpare. Deras dotter Sofia
Ritter är fil kand i historia och författare till
familjens första bok. Men den handlade inte
om kyrkor, utan om gamla bakrecept från
Lekeberg. Under åren har det blivit några
priser för deras arbete: Lokalhistoriska priset,
Örebro konsthistoriska sällskaps stipendium,
Lekebergs kommuns kulturpris och nu då
även Djurklou-medaljen.

Maria Sundström guidar vid Tångeråsa kyrka för ungefär tio år sedan.

Maria Sundström
får medalj för kultur-
historisk forskning

TEXT: GUNILLA PIHLBLAD

FOTO: GÖRAN SUNDSTRÖM

Maria Sundström växte upp i
Tångeråsa i Västernärke och
kom på så vis tidigt i kontakt
med den unika träkyrkan som
blivit ortens signum. I vuxen
ålder började hon studera
konstvetenskap och skrev en
bok om sin hemkyrka. Sedan
blev det fler böcker om andra
kyrkor och just nu jobbar hon
med ett stort projekt om
Riseberga kloster. I juni fick
hon ta emot den mycket
hedervärda Djurklou-medaljen
för sitt arbete.
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Lösningar på korsord och rebus
hittar du på sydnarkenytt.se/tidning

Det är ett äppelår utan like.
Äppelkräm och äppelkaka i all
ära men pröva också äppel-
chutney och äppeldricka och
kanske en grevinnesylt som
egentligen är en marmelad av
fläderbär och äpplen. Jag har
inte gjort den själv för när detta
skrivs är inte fläderbären mog-
na än.

TEXT: ING-BRITT JONASSON

FOTO: ROGER LUNDBERG

Vad använder man chutney till? Chutney är
indiska och betyder ”att slicka”. En chutney ska
vara sötstark och är en röra, en sås som passar
bra till en fläskkotlett, till kött- eller curryrät-
ter.
Kan också blandas med hälften yoghurt och
användas till grillad mat.

Äppelchutney
1 kg äpplen, 2 dl russin, 1 stor gul lök, 2 dl äp-
pelcidervinäger, 2 dl farin eller socker, 1 msk

gula senapsfrön, ½ -1 tsk chiliflakes (/torkad
chili med frön och allt) eller någon pung färsk
chilipeppar, ju mindre desto starkare, 1 bit
färskriven ingefära, 1-2 finhackade vitlök-
sklyftor för den som vill.
Skär äpplena i klyftor, hacka löken.
Koka sakta i 20-30 minuter. Tillsätt atamon.
Ös upp på varma, rena burkar.

Äppeldricka
2 kg syrliga äpplen, 2 liter vatten, 1 tsk citron-
syra, 3 dl socker per liter avrunnen saft, 1 krm
bensoat, 1 tsk askorbinsyra.
Koka upp vattnet och låt det kallna. Skär äp-
plena i bitar och mal eller hacka smått. Häll
över vattnet, tillsätt citronsyra och ställ svalt i
2 dygn. Rör om då och då.
Sila massan, mät saften, tillsätt socker och
rör tills det löst sig. Tillsätt bensoat och asko-
rbinsyra. Häll upp på flaskor.

Grevinnesylt
Det här torde vara ett äldre recept och kanske
är det ursprungligen danskt.
I Danmark är man mycket förtjust i sin
fläder och när jag häromdagen satt och tittade
på ett danskt program om just äpplen, ja vad

serverades då? Jo äppel- och fläderbärssoppa!
Till grevinnesylten (eller marmeladen) be-
hövs 500 g repade, svarta mogna fläderbär,
500 g äpplen, 400-500 g socker, atamon.
Skölj bären, hacka äpplena fint, skalen kan
vara kvar. Frukten värms sakta under lock i 15
minuter tills äpplebitarna är mjuka.
Sockret tillsätts och massan kokas under
omrörning i 10 minuter. Tillsätt atamon.

Pannkaksäpplen
I det danska programmet om äpplen berättade
man om ett urgammalt recept. Man skär äp-
plena i ringskivor, doppar dom i pannkakss-
met, steker och pudrar med socker och kanel.
Visst låter det gott!

Äppelfläta
För den som är duktig på att fläta kan göra det
lätt för sig och köpa ett paket smördeg, steka
skivade äpplen med socker och kanel i smör.
Smördegen kavlas ut något på bredden. Äp-
plen läggs i en sträng på mitten. Sporra lagom
smala längder på båda sidor och gör en fläta.
Pensla med ägg och grädda i 225-gradig ugn i
cirka 20 minuter till ett litet mästerverk!

Vilket äppelår!
Nu gör vi chutney och grevinnesylt

Vilket äppelår det är! Men inte för äppelodlarna i Kivik, som drogs med frost i äppelblomningen. Här en korg med tidiga Säfstaholm röd och Gyllenkroks astrakan.
Jag har skänkt bort massor av äpplen och i dessa dagar blir folk glada.

Ing-Britts mat

Bergvärme
Badrumsrenovering
Service av alla
värmeslag och
märken

Service av alla
värmeslag och
märken
Övriga VVS-arbeten

Sörbyvägen 3, Kumla
Tel. 019-58 21 30

Vi är auktoriserad
serviceombud samt
installatör för Nibe

villa- och
fastighetsvärme!

Vi h
ar h

elhe
tslös

ning
en!

Telefon: 019-57 55 54
070-330 92 80, 070-561 06 80

Målning Tapetsering
samt allt i branschen

förekommande arbeten.

ULL & SKINN AV EGNA FÅR

Egen uppfödning, egen tillverkning

Gudrun Haglund-Eriksson
Bengtstorp, 694 98, Närkesberg

076-84 86 465

www.ullochskinn.se

Ull och Skinn Bengtstorps Lantbruk

Kryßet
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I NÄRA SAMARBETE MED LOKALA, REGIONALA OCH 
NATIONELLA SAMVERKANSPARTNERS ARRANGERAR 
LAXÅ KOMMUN NÄRINGSLIVSDAGAR  
DEN 1 OKTOBER – 1 NOVEMBER 2022.

2022

Laxå kommun arrangerar länets mest relevanta näringslivsdagar där fokus ligger 
på ökad kunskap, inspiration, nätverkande och nya möjligheter i syfte att stärka 
och kompetenshöja det lokala näringslivet.

En mängd olika personer och organisationer medverkar under dagarna och det 
hela avslutas den 1 november med en inspirerande och rolig kväll där vi får möta 
Klas Hallberg som pratar om ”vikten av att få dit foten i andra människors skor”. 
Klas är en enastående scenpersonlighet som har fått Stora Talarpriset som 
Sveriges bäste talare och som dessutom är utsedd av organisationen 
Speakerrating till en av världens 10 bästa talare.

Se hela programmet och anmäl dig på kommunens hemsida.

TI

LLSAMMANS

LAXÅ NÄRINGSLI
V

www.laxa.se


