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Från idé till verklighet!
Ritning och hjälp med bygglov, grundarbete, ROT, 
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Nu även 
hyrmaskiner!
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”Snart är sommaren här i purpurvågor”; ja så sjunger vi på Valborgsmässo-
afton och nu är vi där. Man kan nästan säga att det var majväder i april och 
aprilväder i en stor del av maj. Ett mycket märkligt fenomen i maj var det 
vita bomullsliknande ludd som täckte marken på många ställen. Orsaken 
till att aspen blommade ovanligt rikligt i år är förra årets varma sommar. 
Hur sommaren blir i år återstår att se. Blir det mest växlande molnighet (det 
vanligaste), mycket regn eller blir det soligt och torrt som förra sommaren?

Oavsett väder kommer det som vanligt 
att arrangeras en hel del aktiviteter i 
Närkesberg i sommar. Vi har gjort en 
sammanställning över dem i Evene-
mangskalendern på sidan 21.

Vidare kan ni läsa om de olika akti-
viteter som anordnats under den vinter/
vår som gått. Det har varit allsång, 
körsång, föreläsning med mera. Vi har 
också besökt ytterligare en nyinflyttad 
och en av de konstnärer som deltog i 
årets Konstrunda. Vidare presenterar vi 
NIK:s nya ordförande lite mer.

Hur går det med bredbandsinstalla-
tionen? Även om en del fått sin fiber in-
dragen är det när NIK-aren går i tryck 
inte klart för alla, men snart kanske. 

Vi vill också passa på att informera om 
Närkesbergs Idrottsklubbs 90-årsfiran-
de. Lördagen den 14 september blir det 
fest på Krogensomintefinns i Folketorp 
med mat och underhållning.

 Detta och mer därtill kan ni läsa om 
i detta nummer av NIK-aren.

Med förhoppning om en skön 
sommar med tid för avloppling!

Inger, Siw och Håkan

Hej alla NIK-vänner!

NIK-aren ges ut av 
Närkesbergs Idrottsklubb, 694 98 Närkesberg

Ansvarig utgivare: Karolina Eriksson, 076-848 64 67,
erikzon@live.se

Redaktion: Siw Adolfson, 072-252 35 51, adolfson@telia.com
Inger Falkenström, 076-807 37 16, inger.falkenstrom@live.se

Håkan Gustafsson, 070-549 82 33, hawkan65@gmail.com

Grafisk formgivning och produktion: Bild&Kultur AB
NIK-aren kommer ut fyra gånger per år: april, juni, september och december.

Inger Siw Håkan
Framsida: Närkesberg från ovan.
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Våtrum | Trägolv | Golvslip | Kakel & klinker

Krukväxter, snittblommor
och utplanteringsväxter i 

stor sortering.

Välkommen till oss! 
Familjen Samuelsson

Tel. 0583-400 33 • www.ronnetradgard.se

Tänk på miljön – handla lokalodlat!

Byarådets 
påskfika
Annandag påsk var det dags 
för den årliga kaffebuffén och 
många fikasugna hade sökt sig 
till Bergsgården. 

I år var det 5-årsjubileum för akti-
viteten. Ett buffébord hade dukats 
upp med diverse läckra bakverk, 
som bullar av olika slag, marängde-
likatesser samt flera sorters tårtor. 
Ett lyckat arrangemang 
som vi hoppas åter-
kommer i minst 
fem år till. 
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Utdragen bredbandsinstallation 
När det gäller installationen av 
fiber kan man väl säga, att den tids-
plan som tidigare utlovats inte på 
långa vägar uppfyllts. Det är heller 
ingen som kan säga när installatio-
nen ska vara klar. Dock verkar det 
som om största delen av grävandet 
är klart.

Som vi tidigare rapporterat uppstod 
problem när ån i Emme skulle passeras, 
eftersom bron är K-märkt och inte får 
användas för fiberdragning. Nu är det 
problemet löst, och därmed kan fibern 
inom en inte alltför avlägsen framtid 
vara färdig i hela Närkesberg. 

Några har i alla fall fått sin fiber. 
Håkan Falkenström är en av dem och 
han tycker att det fungerar bra både när 
det gäller TV och dator. 

– Det är säkrare nu och blir inga 
avbrott och när det åskar blir påver-

kan mindre. Sedan är det ju viktigt 
att tänka på att systemet kommer att 
utvecklas framöver. Närmast är det 
trygghetslarm som kommer att kunna 
kopplas till datorn, säger Håkan. 

Håkan har upplåtit lagårdsbacken 
till lager åt fiberdragarna.

Håkan är en av dem som fått bredband installerat.

Fibern drogs i ett kompositrör över ån i Emme.
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Berg 309
694 98 Närkesberg

070–209 55 38

Kafé Qvarnån
27 juni – 8 aug kl.1830–2130

Ring gärna för förfrågan eller bokning!
 Susanne Qvick 0583-222 66, 070-277 12 66

boka festen eller mötet på

Rymliga och välutrustade 
lokaler i trevlig omgivning. 
Läs mer om våra möjligheter 
på www.narkesberg.se.

BERGSGÅRDEN

DANIELSSONS 
    BILSERVICE

Gålsjö 
0583-410 87Utför alla slags reparationer 

– även tyngre fordon

Bli medlem i NIK!
Familjekort 300 kr  Seniorer 150 kr  Under 18 år 75 kr

Skicka namn, personnummer och adress till Närkesbergs IK, 694 98, Närkesberg
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Körsång i Kopparberg
Ett gäng hängivna körsångare träf-
fades under sista helgen i april hos 
Karin Gemfors och Per Gunnarsson 
i Kopparberg för att öva allt som 
ingår i sångens ädla konst. 

Det var en mycket entusiastisk grupp 
som kom från olika delar av vårt land, 
allt från Stockholm till Skåne, för att få 
”brista ut i sång”.

Varje deltagare hade valt en sång att 
jobba med under de tre dagarna. För-
utom det övades det körsång, solosång 
samt skalor av olika slag.

Helgen avslutades med en gratiskonsert 
inför publik, då det bjöds på både kör-
sång och solosång. Publiken var relativt 
fåtalig, men mycket entusiastisk.
Det allmänna intrycket bland delta-
garna var mycket positivt. ”Trevligt 
arrangemang” och ”vilken vacker natur” 
var några av de kommentarer som 
framkom.

– Jag är mycket nöjd. Det har varit 
fantastiskt roligt och det kanske kan bli 
ett återkommande arrangemang, säger 
körledare Karin avslutningsvis.

Körsångare samlade i Kopparberg.

Katarina Johansson, som rest ända från Torekov i Skåne 
för att delta i helgens sångarträff.

”Det har blivit mycket sång, både på 
dagarna och kvällarna. Ett trevligt 
arrangemang i en fantastisk miljö.”
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Save the date; 28 september
Unik upplevelse nästa

pop-up restaurang

www.kopparbergsgard.com

Lördag 6 juli kl. 9.00–16.00 vid Lerbäcks kyrka
100 knallar inom konst- och mathantverk • Ponnyridning 
Underhållning • Teater • Servering • Barnens marknad 

Fri entré • Parkering 40 kr – gärna jämna pengar eller swish!

AUKTION fredag 5/7. Visning 14.00, start 16.00.

LERBÄCKSMARKEN
Res utrikes te’

Välkommen!

MIDSOMMARFIRANDE 
PÅ LERBÄCKS HEM-
BYGDSGÅRD KL. 13–15
HJÄLP OSS KLÄ STÅNGEN TORSDAG 
20 JUNI KL. 16–18

Askersund-Lerbäckskretsen

Opartisk rådgivning angående 
åtgärder i skogen samt förmedling 

vid försäljning och avverkning

ULL OCH SKINN
Gudrun Haglund-Eriksson

Bengtstorp, 
076-848 64 65, 0583-222 52

www.ullochskinn.se
Ring gärna före besök!

Gårdsbutik med ull- och skinnprodukter.
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Klippning & permanent
Dam, herr & barn

Endast tidsbeställning
Frisör Birgitta Berg
070-510 98 64 
(Luckebo, 2,5 km från riksväg 50)

LUCKEBODA KLIPPSTUGA

1 Version 1 - april, 10

17-25/7  2010 - 9 dagar

Gardasjön

För oss är resan lika viktig som målet.

Konferensresor 
Skolresor 

Gruppresor

www.åmmebergsbuss.se

Se vårt övriga 
utbud av resor på

www.åmmebergsbuss.se

0583-343 90

Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas

Tag kontakt med:
Håkan Falkenström, 070-323 30 15

GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371 

694 97 Rönneshytta

Telefon:
 0583-410 60

Johan 070-335 01 69
Magnus 070-689 57 87

Bokföring • Bokslut • Deklaration
Bolagsbildning • Ekon. rådgivning

Ulf & Helena Gustavsson
Emelie Borg

0583-410 01 • Ulf 070-397 38 69
Helena 070-536 79 69 • Emelie 070-586 16 13

Aukt. Redovisningskonsult Srf

ör tsjöns
edovisning

M   
R  

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

• Elinstallationer
• Inbrottslarm 

• Brandlarm
• Nätverk

Gravstenar • Renoveringar
Textkompletteringar

STENHUGGERIET I ÅSBRO

Tel 0582-510 10 • www.stenblocket.se
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På årsmötet den 23 februari i år val-
des Karolina Eriksson till ny ordfö-
rande för Närkesbergs Idrottsklubb.

Karolina är född och uppvuxen i Bengts-
torp i Närkesberg. Hon har alltid varit 
intresserad av idrott och då framför allt 
fotboll. Redan som 10–11-åring började 
hon spela fotboll i ett pojklag i Skyll-
berg; det fanns inte något flicklag då. 

Hennes idrottsintresse ledde till Elitfot-
bollsprogrammet på John Bauergymna-
siet i Örebro, innan hon utbildade sig till 
grundskollärare. 

Fotboll – ett stort intresse
Efter tiden i pojklaget har Karolina 
spelat fotboll i Askersunds, Skyllbergs 
och slutligen i Hallsbergs damlag, som 
då låg i division 3. Tyvärr fick hon 

NIK:s nya ordförande Karolina med dottern Stina, sex veckor gammal.  

Karolina Eriksson – ny ordförande          för NIK
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Karolina Eriksson – ny ordförande          för NIK
sluta spela fotboll efter flera skador. 
Då började hon istället som tränare, 
först i Hallsberg och idag tränar hon ett 
pojklag i Skyllberg. Hon tränade även 
det numera nerlagda ”barnlaget”, som 
Närkesberg och Hjortkvarn startade för 
några år sedan.

Styrelseuppdrag
Karolina valdes in i NIK:s styrelse för 
fem år sedan.

– Det var säkert uppdraget som trä-
nare och mitt brinnande fotbollsintresse 
som ledde till att jag blev tillfrågad, och 
att styrelsen ville ha med en yngre per-
son, säger Karolina.
Att sedan bli ordförande var inte själv-
klart för Karolina, utan hon funderade 
ett par gånger innan hon tackade ja.

– Håkan Falkenström i valbered-
ningen är ju bra på att övertala och vice 
ordförande Elisabeth Bergqvist har lovat 
att stötta mig, liksom alla de övriga 
styrelsemedlemmarna. Första mötet fick 
Elisabeth hålla i, eftersom jag precis då 
fick åka in till BB, avslöjar Karolina. 

Barnledig
Idag är Karolina barnledig från både trä-
naruppdrag och sitt arbete som grund-
skollärare i Åsbro. Nu ägnar hon sig åt 
sex veckor gamla Stina. Karolina och 
sambon Anton Isaksson bor sedan två år 
tillbaka i ett hus på Öhna gård utanför 
Askersund, vackert beläget 100 meter 
från Vättern.

– Barnledigheten går bra att kombi-
nera med ordförandeskapet, än så länge 
har det i alla fall gått bra, säger Karo-
lina.

– Ett av många arrangemang som vi i 
NIK:s styrelse jobbar med är naturligtvis 
klubbens 90-årsfirande i höst. För övrigt 
kommer vi liksom tidigare år bland an-
nat att anordna cykeltävling och trivsel-
kväll, men till skillnad mot förra året vid 
två olika tillfällen. En nyhet för i år är 
en bouletävling. I styrelsen ingår Jonas 
Sjökvist som tävlar i just den sporten, så 
det passar ju bra, berättar Karolina om 
planerna för den närmaste framtiden.

90-ÅRSJUBILEUM 
14/9 KL. 19.00
NIK bjuder in till jubileumsmiddag med underhållning  
på Krogensomintefinns i Folketorp, Närkesberg. 
Medlemmar samt respektive är välkomna, 
medlemskap kan tecknas på plats.

PRIS: 250kr, barn under 15år: 150kr 
ANMÄLAN: till Davide Lindqvist senast 25/8: 
davide@wadkopingmatmarknad.se, 070-229 22 13. 
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Gittan – ny i Björkelund
Gittan Wicksell har flyttat från 
Stockholm till Björkelund i Närkes-
berg. Hon kan dock knappast kallas 
ny på orten, eftersom hon allt sedan 
barnsben vistats mycket i Närkes-
berg.

Gittan är född och uppvuxen i Stock-
holm, men har tillbringat en stor del av 
sitt liv i Närkesberg. Hennes mamma 
Irma kom från Emme, Närkesberg 
och Gittan och hennes bror bodde hos 
mormor och morfar Cecilia och Ivar 
Pettersson under alla skollov under sin 
uppväxt. 

– Under alla lov som varade längre 
än två dagar åkte jag och min bror hit. 
Jag bodde också ett helt år hos mormor 
och morfar innan jag började skolan. Då 
gick jag i söndagsskola i Betania, men 
när det var riktigt kallt fick vi vara i 

salen hemma hos Vilhelm Bergqvist, 
minns Gittan. 

Sedan bodde hon under ett år hos 
mammans släkting Alice Falkenström 
och hennes man Sigvard i Falkenborg, 
då hon gick sista året i grundskolan i 
Askersund. 

– Då var vi ett helt gäng som um-
gicks och åkte ut och dansade på 
helgerna. Vi hade mycket roligt, säger 
Gittan.

Nu är det min tur!
På senare år har Gittan ofta besökt sin 
bror och svägerska, Bosse och Kicki 
Wicksell i Håkantorp i Mariedamm, 
där hon hade sin husvagn. Det var då 
hon började fundera på att bryta upp 
från Stockholm och lägenheten där, för 
att bosätta sig på landet. Efter alla år 
i Stockholm längtade hon efter livet på 

Gittan har flyttat till Björkelund, mer 
känt som ”Einars” hus. När Gittan 
som barn lekte med Einars barnbarn 
Peter sa han, att han och Gittan 
skulle flytta till ”morfars” hus när de 
blev stora och nu bor hon där.
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landet, närheten till naturen och att 
kunna följa årstidsväxlingarna på nära 
håll. Hon framhåller att hon tycker om 
alla årstider, när och om de nu är olika.

– Mina barn var först undrande inför 
beslutet att flytta till Närkesberg, men 
jag sa att jag har varit mamma sedan 
unga år och mormor från att jag fyllde 
45 år. Nu är det min tur! Nu får ni hälsa 
på mig! De stödjer mig helt och fullt 
nu och inser att det här är bra för mig, 
berättar Gittan.

Lätt att komma in i bygemenskapen
Gittan har haft väldigt lätt att komma 
in i bygden, vilket till stor del beror på 
att hon känner många sedan tidigare. 
Hon har nyligen valts in i styrelsen för 
Lerbäcksmarken, deltar i gymnasti-
ken på måndagskvällarna och besöker 
många av de arrangemang som anord-
nas i Bergsgården.

– Några har kommit fram och hälsat 
mig välkommen, avslöjar Gittan. Det 
känns väldigt roligt.

Fullt upp med renovering
Nu har Gittan fullt upp med föränd-
ringar inomhus, som att måla väggar, 
lägga in nytt golv i köket, sätta in en 
braskamin med mera och hon har redan 
installerat en luftvärmepump. Utomhus 
har hon grävt upp ett land för att börja 

odla bland annat jordgubbar. På sikt har 
hon också planer på att bygga en altan.

– Jag har haft jättemycket hjälp av 
min bror och svägerska. De har varit 
fantastiska, säger Gittan.

Nytt jobb och nytt boende
Flyttlasset gick den 15 december och 
redan den 2 januari började Gittan ett 
nytt jobb hos Lindbergs buss som trafik-
ledare med personalansvar. Efter 30 år 
i bussbranschen var det inte svårt att få 
jobb och Gittan trivs med jobbet. Själva 
flytten gick bra även om det blev stress-
igt med allt packande. 

– Dessutom gick mamma bort i 
samma veva och det var en stor sorg 
att vi inte hann umgås som planerat, 
när jag äntligen flyttat till Närkesberg, 
säger Gittan. 

Nu är dock det mesta på plats och 
Gittan har skapat ett mycket trivsamt 
hem och utnyttjat de relativt små ut-
rymmena på ett smart sätt. Till exempel 
har hon efter tips från sonen köpt en 
spis med ugn och diskmaskin – allt i ett 
– för att spara plats.

– Här öppnar jag dörren så är jag 
ute direkt och kan sätta mig på trappan 
med en kopp kaffe. Det är skillnad mot 
att bo i en lägenhet. Jag älskar verkli-
gen det här stället, avslutar en mycket 
nöjd Gittan.

Gittan har skapat ett trivsamt boende och har ytterligare planer för framtiden. 
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0583-100 45 • www.kallestradgard.se • Öppettider, se hemsida

Hitta dina sommar-
favoriter hos oss!

Varmt välkommen!

  

Vi har öppet 
hela sommaren!

RAKA VÄGEN TILL ASKERSUND

Ta fram värdet i din skog!
Du kan öka värdet på din skog om du sköter din skog rätt. 
Holmen äger en miljon hektar skog och hos oss möter du 
kunnig personal. Du som skogsägare sätter själv dina mål 
för ditt skogsägande – Vi hjälper dig att nå dem! 
Välkommen att kontakta oss!

Har du frågor kan du nå oss på följande nummer:
Björn Löfgren 076-764 24 26
Per Johansson  072-535 75 55

www.holmenskog.com
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En kväll i april fick Närkesberg 
besök av historieintresserade före 
detta regementschefen Einar Lyth. 

Föreningen Östra Lerbäcks Historia 
hade bjudit in honom för att berätta om 
Poltava, som han har besökt ett antal 
gånger. Berättelsen rörde sig mellan nu-
tid och den ödesdigra dagen då Karl XII 
förlorade slaget mot Ryssland år 1709.

Einar är en under-
hållande berättare 
som kan trollbinda 
sina åhörare. De 
som kom denna 
kväll fick en livfull 
beskrivning av 
hur de discipline-
rade karolinerna 
satte skräck i andra 
arméer. Håkan 
Falkenström blev 
plötsligt indragen 
i ett rollspel, där han som militär av 
olika grad blev utfrågad av Einar Lyths 
gestaltning av Karl XII.

Einar Lyth, före detta 
regementschef på I3 i 
Örebro, berättade om 

slaget vid Poltava.

En trotjänare lämnar över till 
nästa generation
Söndagen före påsk brukar det vara 
gudstjänst i Toltorps Missionshus, 
men i år var det istället en kvälls-
gudstjänst på tisdagen i påskveckan. 

Det visade sig vara en lyckad ändring, 
eftersom den lockade cirka 40 besökare. 
Missionshusföreningens styrelse var 
inte beredd på så många besökare och 
fick snabbt fixa fram mer kaffebröd till 
det efterföljande kyrkkaffet. Gudstjäns-
ten leddes av kyrkoherde Jimmy Åker-
feldt med assistans av Anna Fjällborg, 
präst och nybliven närkesbergare.

Efter kaffet hade Missionshusföre-
ningen årsmöte. Vid mötet avgick Gun-
borg Sjökvist ur styrelsen. Varken hon 
eller någon annan kom ihåg hur länge 

hon hade varit med i styrelsen men det 
handlar om flera årtionden, varav en 
lång tid som kassör. Uppdraget som 
kassör togs över av hennes son Anders 
Sjökvist som valdes in i styrelsen.

Text: Anders Lindkvist 

Den 28 juli arrangerar Föreningen Östra Ler-
bäcks Historia i samarbete med Boo Hem-
bygdsförening byavandring i Björnhaga, ”byn 
som inte längre finns”. Vandringen avslutas i 
Arken på andra sidan sockengränsen.

Foto: Adam Jones/Flickr 

En doft av 
krutröken 
i Poltava

Gunborg Sjökvist avtackades på 
Missionshusföreningens årsmöte.

Text: Anders Lindkvist
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Biljetter bokas på 0583 - 404 02 eller

www.lerbacksteater.se

Premiär 18 april

Premiär 22 mars

MISSA INTE VÅREN ”PÅ LERBÄCK”!

”Flora Fridmans första fall” är Lerbäcks Teaters
första familjedeckare.

Biljetter bokas på 0583 - 404 02 eller

www.lerbacksteater.se

RONJA

RÖVARDOTTER

Av Astrid Lindgren

Spelas 20 juni - 21 juli
2019

Sommarens familjeäventyr!

Ekologiska grönsaker 
och potatis

Öppettider:  
Helgfri måndag–fredag 10.00–19.000582-503 82 • www.ekogardar.se

Gårdsbutik med självbetjäning!

www.ess.se
Energi Spar System HB
Retermia Värmeåtervinning  

0582-505 80, 070-511 39 30, 
ess.retermia@telia.com

VÄRDECHECK  PÅ 500 KR

Delbetala räntefritt i 24 månader.

VARUHUSET
i Rönneshytta

0583-400 32

Vard. 9-19
Lörd-sönd. 

10-15

www.varuhuset.se

Park 416P
inklusive 3-knivars Combi EL-aggregat 
med pivåhjul och 100 cm klippbredd
Ord. pris: 54. 180:-

En dröm att köra. Äkta midjestyrning och hydraulisk servostyrning

39.995:-
SPARA 14.185:-

FALKENSTRÖMS EL
 

Installationer och 
reparationer

 
Ring 070-575 86 63
 eller 0583-220 01
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Uppfödning av unghöns 
för äggproducenter.

Rådgivning och utbildning

Årets äggföretagare 2009

Årets företagare: 2015

Ägg från frigående höns 
som äter vegetabiliskt foder.

Självbetjäning

Öppet alla dagar kl 08.00–19.00

ÄGG
BOD
VID VÄSTANÅ GÅRD

Välkommen!

Närkesberg Hönseri AB • Folketorp 237 • 694 98 Närkesberg • tel 0583-220 06, 070-592 20 07 • j.narkeby@telia.com

KARINTORPSVÄGEN 17, ÅSBRO 

Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag! 

Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
Ylva Azcárate Håkan Hellberg

Försäkringsbolag sedan 1860

www.dina.se

www.sydved.se

Inköpare
Jan Sandberg
01046-784 66
jan.sandberg@sydved.se

Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk 
– din lokala massaindustri

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

www.sydved.se

Inköpare
Jan Sandberg
01046-784 66
jan.sandberg@sydved.se

Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk 
– din lokala massaindustri

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

Jacob Renman
010467-84 66

Christer Olson
01046-784 68

Håkan Falkenström
070-323 30 15

Inköpare
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Metartävling 28 juni
Fredagen den 28 juni anordnar 
NIK och Storsjöns Fiskevårds-
förening den årliga metartävlingen 
hos Ken Lampa vid Storsjön. 

Tävlingen startar klockan 18.00 och 
den som lyckas få den tyngsta fångsten 
vinner. Alla får dock pris! Under kvällen 
kommer det också att grillas hambur-
gare och korv. Arrangörerna hälsar alla 
välkomna och ser gärna att många barn 
deltar samt hoppas på fint väder.

MISSA INTE!

Allsång i Bergsgården
Lördagen den 16 mars arrangerade 
Byarådet allsång i Bergsgården. Ett 25-
tal personer hade kommit för att sjunga 
under ledning av Karin Gemfors.

Det sjöngs allt ifrån Beatles till Ted 
Gärdestad. När allsången var slut serve-
rade Byarådet kaffe med dopp.

LAN i Bergsgården
Det ”lanades” i Bergsgården första helgen 
i mars.  Ett gäng ungdomar träffades och 
kopplade upp sina datorer och spelade 
med och mot varandra. Avbrott gjordes 
bara för mat och eventuellt lite sömn. 

Lan kommer ursprungligen från  
Local Area Network (LAN), det vill säga ett 
lokalt nätverk som bara de som är med 
och spelar (lanar) kommer in på.

”Datanördarna” var nöjda med lokalen 
och hoppas kunna återkomma. 
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10 AUGUSTI – PREMIÄR FÖR 
KROGENSOMINTEFINNS

Vi har öppet 12.00–sent. Vi 
bjuder på en buffé som serveras 
mellan 12.00–20.30. Vi tar emot 
bordsbokning (begränsat antal). 
Annars är det bara att dyka upp!

7–8 SEPTEMBER – MATRESAN I 
ÖREBRO LÄN

Öppettider: Lördag 11.00–sent
          Söndag 11.00–16.00
Vi tar emot bordsbokningar.

Åk in och igenom  Åsbro

Kör mot Närkesberg

 E 20 från Örebro

M
ot Folketorp

Framme! 

Kör m
ot Askersund

Brändåsen

NÄRKESBERG

LERBÄCKS  
KYRKA

Göteborg

Ask
ersu

nd

Åk in och igenom  Åsbro

Kör mot Närkesberg

 E 20 från Örebro
M

ot Folketorp

Framme! 

Kör m
ot Askersund

Brändåsen

NÄRKESBERG

LERBÄCKS  
KYRKA

Göteborg

Ask
ersu

nd

HITTA HIT!

VI GÖR CATERINGAR, BRÖLLOP, EVENT, JULBORD M.M.

FÖR MER 

ÖPPETTIDER 

FÖLJ OSS PÅ 

FACEBOOK & 

INSTAGRAM

Adress: Folketorp 220 / Telefon: 070-229 22 13
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ENTREPRENAD AB
HOLMS

Grävning utförs med 5 tons-grävare.

Avlopp • Husdräneringar • ME-diplomerad

070-341 66 73
danielholmab@hotmail.com

Anette Rosén Müntzing
Grafisk form/projektledare

Anna-Lena Hindorf
Ekonomi/administration

Adam Ryberg 
Grafisk form/
skribent

Vi jobbar för att 
du ska synas!

Anette Rosén Müntzing
Grafisk form / projektledare

Maria Gunnarsson
Skribent / projektledare

Ewa Karlsson
Systemutvecklare /
webbdesigner

Anna-Lena Johansson
Ekonomi / administration

Erik Gunnarsson
VD / fotograf /
strateg

Adam Ryberg
Grafisk form /
skribent

På Bild & Kultur i Skyllberg producerar vi 
reklam och informationsmaterial. Vi skriver, 
fotograferar och formger. Resultatet blir allt 
från annonser, tidningar och broschyrer till 
hemsidor och böcker.

Vi är bra på fotarbete! Vi trivs bäst med en 
rak, enkel och personlig kommunikation. 
Det roliga är bredden – våra uppdragsgivare 

Telefon 0583-131 00 • www.bild-kultur.se

sysslar med allt från tomatodling till gruvdrift, 
från varmförzinkning till jazz och sotning.

Hjärtefrågan är att du ska nå fram med det 
du vill säga. Vi bollar gärna idéer och upplägg 
med dig. Om du vill veta hur vi ser ut får du 
gärna besöka oss i Skyllberg eller titta in på 
vår hemsida. 

                     Välkommen!

Vatten Avlopp Kretslopp

Fo
to

: M
ag

nu
s 

W
ah

m
an

Örebro 13–15 mars 2014

ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 3  2014

BO I ASKERSUND

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382

Anropsstyrd kollektivtrafik • sid 5Koloniodling & jollesegling • sid 7Josefins demokratiskola • sid 11Tips om talböcker • sid 12

BYGGHÖST!• KKC på G • sid 4• Vägläge • sid 4
• Fågelvägen och andra    byggprojekt • sid 5

Möt fyra enhetschefer i ettSAMTAL OM LEDARSKAP sid 8–9

Linda Stenmark
Lotsar nya invånare till vår kommun! sid 3

                  

Latrintömningsstation vid vägskälet Björkviksvägen/EknäsvägenSäker hantering av latrin – för dricksvattnets och Björnöfjärdens skull
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Från Östra Lerbäck till

Närkesberg

Föreningen Östra Lerbäcks historia

Bild & Kultur

Från
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erbäck till N

ärkesberg  
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&
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Minns du Kalle i Söränga? 
Gick du på hans historia om flottningsrännan? Och kände du 
Agnes Sandström, hon som reste med Titanic med sina småflickor 
– tänk att de klarade sig alla tre! 

Var du med i dansen på Norralund – det kanske var du som bar 
armbågsskydd för att inte skada kostymen om du skulle cykla 
omkull på hemvägen? Och vet du hur det gick till när Klara i Lanna 
skaffade sig sin trehjuling?

Här får du stifta bekantskap med en rad människor, öden och be-
rättelser. Du får följa arbete och liv hos traktens bönder, skogsä-
gare, bergsmän och deras familjer. I vardag och fest, i glädje och 
sorg och med Närkesbergsbornas egna ord.

Det är en lärorik bok om dåtidens arbetsmetoder, seder och knep. 
Men det handlar också om revyer, fotboll och om den ljuva pingst-
natten i Kopparbergs äng.

ISBN 91-1234434343

Boken är utgiven av Föreningen 
Östra Lerbäcks historia i samarbete 
med Bild&Kultur

ISBN 91-89210-03-4

9 789189 210035

  

  SOV GOTT I ULL!
– Det naturliga valet för en skön rogivande och hälsosam sömn –

  

  

Madrass med bomullsöverdrag
90x200 cm, tjocklek 16 cm
Pris 7140 kr / 5490 kr

Madrass med ullöverdrag
90x200 cm, tjocklek 16 cm
Pris 8240 kr / 6590 kr

BS-mediflex är tillverkad i ELIOCEL som är ett natur-
ligt material som känner av kroppens tryckbelastning 
och formar sig perfekt efter kroppen, även om det är 
kallt i sovrummet. Madrassen har två fasthetsgrader. 
Den vita sidan sover man på om man väger upp till 70 
kg och den gröna sidan om man väger mer.

Madrasskyddet är avtagbart med blixtlås. Det består 
av bomull som är antikvalsterbehandlat och går att 

tvätta i 40 grader i tvättmaskin. Väljer du att ha merino-
ull på ena sidan av madrasskyddet så rekommenderar 
vi tvätt i 30 grader.

Madrassen levereras vakuumförpackad och är klar 
att sova på 24 timmar efter uppackning.

Madrasserna går även att få i önskat mått. Kontakta 
oss gärna!

BS-MEDIFLEX –  En tryckavlastande madrass
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Enkelt att beställa
För att göra en beställning fyll i beställningssedeln och 
faxa eller skicka den. Du kan även ringa oss. 

Vid beställning över 2000 kr bjuder vi på fraktkost-
nad och postförskottsavgift.

Dela upp betalningen. Räntefritt 6–24 månader. Kon-
takta oss per telefon. Gäller vid köp av hela bäddset.

Priser: Samtliga priser anges i svenska kronor och 
inklusive moms. Eventuell frakt tillkommer.

Leveranstid: Cirka 1–3 veckor.

Retur: Skulle du ångra ett köp så har du full returrätt 
inom 14 dagar. Varorna ska skickas tillbaka oanvända i 
obruten förpackning. Du betalar själv returfrakten.

Garanti: 10 års hållbarhetsgaranti. 

Faxa eller skicka in beställningen till:
Må Väl Produkter         Faxnummer: 0583-400 62
Ingelsby 346
694 99 Skyllberg

Tveka inte att ringa oss om du undrar över något!
Telefon 0583-400 61, vardagar kl. 8.00–18.00.

Erik & Susanne Ignell

Oslagbara 
priser 

Högsta kvalitet
från Tyskland

Räntefri del-
betalning

www.mavalprodukter.se 0583-400 61' Jämför våra priser innan du betalar 

onödigt mycket på buss-/charterresa.

Sömnproblem, stelhet 
eller värk i kroppen? 
Ull i sängen kan bli din räddning. 
När du sover gott kommer kropp 
och själ till ro, och du vaknar 
utvilad och full av energi. Ull är 
ett oslagbart material som...

...ger jämn temperatur i sängen

...lindrar & förebygger kvalster-
 allergi

...är lättskött & hygieniskt

ÖVRIGA PRODUKTER

Rygg- och njurvärmare
Värmer och kan lindra värk i rygg, 
axlar och knän. Tillverkad av meri-
noull. Med eller utan magneter.

Pris 180 kr / 140 kr
Med magneter 240 kr / 200 kr  

Nackstöd
Ger skön avlastning för nacken. 
Bra att ha med på resan. Tillverkad 
av merinoull.

Pris 290 kr / 240 kr

Sittdyna
En mycket populär produkt. 
Mönstrad framsida och vit baksida. 
Tillverkad av merinoull. Med eller 
utan magneter.

40x40 cm Pris 200 kr / 170 kr
Med magnetband 240 kr / 200 kr

40x80 cm Pris 430 kr / 370 kr
Med magnetband 480 kr / 410 kr

50x90 cm Pris 480 kr / 420 kr
Med magnetband 530 kr / 460 kr

Honungssalva
En fet kräm som är 
bra till torr hud och 
småsår. Kan även 
lindra eksem och 
psoriasis. 250 ml.

Pris 200 kr / 180 kr

Örtolja
Drygt hundra eteri-
ska oljor som värmer 
och mjukar upp leder 
och muskler. Oljan har 
en avslappnande ver-
kan och tränger lätt 
in i huden. 100 ml.

Pris 170 kr / 150 kr

Ullschampo
Specialschampo för 
produkter av ren ull. 
Bevarar ullens unika 
egenskaper. 200 ml. 

Pris 150 kr / 130 kr

Is-gel
Omtyckt gel som 
verkar behagligt 
avkylande. Lindrar 
vid lättare huvud-, 
spännings- och 
muskelvärk. 250 ml.

Pris 190 kr / 170 kr

Tofflor
Sköna tofflor av två lager merinoull. 
Finns i storlekarna small, medium, 
large och X-large.

Pris 480 kr / 420 kr

Sovsäck
Skön sovsäck i patchmönster och 
merinoull. 80x200 cm.

Pris 2740 kr / 2190 kr

Västar
Värmande vändbara västar med ull 
på båda sidor. Den mönstrade i me-
rinoull och den andra i kamelull. 
Finns i storlekarna small, medium, 
large och X-large.

Merino Pris 1750 kr / 1420 kr
Kamel Pris 2630 kr / 2190 kr

6siding_MaValProdukter.indd   1 2014-11-05   14:39

Metallvägen 3, 694 60 Åsbro • Tel +46 (0)582-68 68 90 • Fax +46(0)582-506 46 • info@amphi-tech.se • www.amphi-tech.se

Inspection and Maintenance of Drinking Water Reservoirs

Author: Mattias Mattsson, Amphi-tech Service AB

Poster number:  1

BACKGROUND
Drinking water reservoirs are often im-pressive constructions that dominate the cityscape and act as landmarks. The archi-tects and engineers have enjoyed great creative freedom and the constructions are regarded as more than just water storage facilities. The reservoirs are an important part of the system of water mains but they also entail a high risk of contamination of drinking water for the following reasons:

Structural damage

Damaged 
seiling surface

Sediment

Unshielded ventilation Interior roof effluent
Defective manhole

Seepage

Corrosion

Organic impact
There is biological impact in 20 % of reservoirs. Half of this is residue from birds, rats and even snakes. It is com-mon to find snail or larva trails in the sediment. Roots of trees and bushes that have been allowed to grow too close to reservoirs built in open land may destroy the water-repellent insula-tion and root fibres may penetrate into the actual reservoir space. Manhole covers with no sealing strip, holes made for cables, etc. allow small animals such as snails, frogs, etc. to enter the reservoir. Ventilation ducts without nets or filters, broken win-dows, etc. allow birds to end up in the drinking water. 
Many of these problems can be solved with minor work. 

• The water stands for a considerable    time, which gives rise to sedimentation   of pollutants on the reservoir floor.
• The reservoirs are not pressurised, which   increases the risk of inbound leakage.
• The reservoirs are often easily acces-   sible and unguarded, which entails a    risk of damage, intentional or other- wise, and therefore water contami- nation.

Dead bird. Roots.
Corroded silumin flange.

Sediment, approximate 
thickness 7 cm.

Coarse surface film on water surface. Signs of inbound leakage.   

Epoxy coating that has come loose on the bottom.

Corrosion
Many of the reservoirs built in the 60s and 70s were fitted with silumin flanges.Silumin is an aluminium alloy that pro-duces galvanic corrosion with stain-less steel. The flanges decompose and form a white discharge around the pipe flanges.

COMMON PROBLEMS FOUND IN RESERVOIRS

ROV – used for inspection.

Cleaning requirements
Sooner or later, all reservoirs need to be cleaned of sediment. The sediment is mostly on the bottom and usually consists of deposits of iron or manganese. Lime or sand is sometimes also mixed in. It is also common for there to be building ma-terials, lost tools, cans, bottles and other objects on the bottom. The cleaning fre-quency required varies greatly from reser-voir to reservoir.

Surface film
Half of the reservoirs have a surface film. The surface film is derived partly from de-posits from the water and partly from air pollutants such as pollen and insects that enter via ventilation ducts or unsealed 

manhole covers. When the surface film sinks to the bottom, organic material is added to the sediment that may give rise to bacterial growth and provide nutrients for organisms. Few reservoirs that we inspected were fitted with air filters. 

Structural damage
A large number of reservoirs current-ly require maintenance. Common problems are leaks in roofs and walls. During the internal inspection, we of-ten identify signs of inbound leakage such as ‘whitewashed’ cracks and sta-lactites.

The common problem areas are illustrated in the image below:

The majority of Nordic drinking water reservoirs were constructed between the 40s and 70s and have started to show signs of a great need for maintenance. With the aim of investigating the common prob-lem areas for drinking water 
reservoirs, Amphi-tech has inspec-ted more than 1,000 reservoirs in Sweden, Norway and Finland.

METHODS
Based on a detailed checklist, the reservoir is inspected internally with the help of an ROV (remotely operated underwater vehicle) with the reservoir in operation. The exter-nal inspection is done visually.

RESULT
The results of these inspections show that:
• 65 % of reservoirs require cleaning
• 50 % show signs of life-form growth on   the water’s surface
• 35 % show signs of corrosion in pipes    and flanges that risk serious disruption   in use

• 20 % show signs of organic impact
• approximately 17 % show signs of  serious damage to the construction

CONCLUSION
The results of the inspections show that bacterial problems in the reservoirs are normally caused by polluted water leak- ing in from cracks in the roof structure. Therefore, the majority of Nordic drinking water reservoirs constructed between the 40s and 70s have started to show signs of a great need for maintenance.

SS
STOCKSH A MM A R

köksdesign & inredning

Annica Vissberger
 

Stockshammar Gård, 696 92 ASKERSUND

Tel. 0583-125 20  Fax. 0583-125 80  

Mobil 0706-81 20 52

annica@stockshammar.se

www.stockshammar.se

Vi jobbar för att du ska synas!

Maria Gunnarsson
VD/skribent/
projektledare

mixa
F Ö R E TAG S S E RVICE

mixa företagsservice ab • Kenneth Erixon
Dalhem 488 • 694 98 Närkesberg • Tel: 0583-404 56 • 070-330 53 63

 e-post: k.erixon@mixaforetagsservice.se

INGEMAR KNUTSSONS  
BYGG AB

Utför alla sorters byggarbeten. 
Uthyrning av skylift.
Telefon:  
0583-220 42
070-696 81 60

”Vi sköter din skog  
när du är på jobbet”

0582-200 01
www.skogsam.se

SPECIALSORTIMENT • AVVERKNINGAR
SKOGSSKÖTSEL • VIRKESINKÖP 
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JUNI
MÅNDAG 17/6 KL. 19.00 
Gympa på Björklundavallen* 
Arrangör: NIK

MÅNDAG 24/6 KL. 19.00 
Gympa på Björklundavallen* 
Arrangör: NIK

TORSDAG 27/6 KL. 18.30–21.30 
Säsongspremiär Kafé Qvarnån

FREDAG 28/6 KL. 18.00 
Metartävling vid Sjölunda. Ken Lampa och 
Anders Edfeldt tänder grillen.
Arrangör: NIK och Storsjöns Fiskevårds-
förening
 

JULI
MÅNDAG 1/7 KL. 19.00 
Gympa på Björklundavallen*  
Arrangör: NIK

LÖRDAG 6/7
Lerbäcksmarken
Arrangör: NIK, SPF 
Lerbäck, Lerbäcks 
hembygdsförening, 
Mariedamms fören-
ing, SIK

MÅNDAG 8/7  
KL. 19.00
Gympa på Björklunda-
vallen* 
Arrangör: NIK

MÅNDAG 15/7 KL. 19.00
Gympa på Björklundavallen* 
Arrangör: NIK

MÅNDAG 22/7 KL. 19.00 
Gympa på Björklundavallen* 
Arrangör: NIK

LÖRDAG 27/7 KL. 16.00 
Byatrampet. Motionscykling, 
start och mål vid Sveasalen. 3 
olika bansträckor. Hjälm är ett 
krav. Kostnad: 150 kr. Hambur-
gare och dricka ingår. 
Arrangör: NIK

SÖNDAG 28/7 KL. 14.00 
Byavandring i Björnhaga; 
"byn som inte längre finns". 
Arrangör: Föreningen Östra 
Lerbäcks Historia och Boo 
Hembygdsförening.

MÅNDAG 30/7 KL. 19.00 
Gympa på Björklundavallen*
Arrangör: NIK

AUGUSTI
LÖRDAG 3/8 KL. 17.00 
Boule/trivselkväll med grillning 
utanför Bergsgården. 
Arrangör: NIK

MÅNDAG 6/8 KL. 19.00 
Gympa på Björklundavallen* 

Arrangör: NIK 

SEPTEMBER 
LÖRDAG 14/9 KL. 19.00  
NIK:s 90-årsjubileum. Se annons 
på sida 11.

*Eventuella frågor om Gympa på Björklundavallen besvaras av 
Elisabeth Bergqvist på tel 070-437 54 26.

EVENEMANGSKALENDER SOMMAREN 2019
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Anna G. Ruuska 
– en mångsidig 
konstnär
Varje år arrangerar Norra Vätterns 
Bild och Formkonstnärer en konst-
runda där ateljéer och verkstäder 
öppnas för allmänheten. Årets 
utställning skedde 4–5 maj och en 
av alla konstnärer som deltog var 
Anna G. Ruuska från Mariedamm. 

Anna Ruuska kommer från Mariedamm 
och började måla akvarell när hon som 
17-åring deltog i en grundkurs för Lotta 
Ström, också hon uppvuxen i Marie-
damm. Redan under skoltiden kom 
Anna i kontakt med Lotta, då hon sålde 
hennes julkort och på så sätt tjänade 
lite fickpengar. 

– Jag har alltid målat och skapat och 
efter skolan gick jag en hantverkar- 
utbildning på Kävesta Folkhögskola,  
säger Anna, som numera inte bara job-
bar med akvareller utan lika mycket 
med keramik och då framförallt tillverk-
ning av bruksföremål. Alltså stengods 
som går att diska i diskmaskin är Anna 
noga med att påpeka. 

– Jag vill främst få utlopp för mina 
kreativa idéer och då jobbar jag också 
med foto, textilier och det kan till och 
med bli något föremål i plåt, avslöjar 
Anna. Hon är alltså en mycket mång-
sidig konstnär.

Anna har under perioder bott i bland 
annat Askersund och Motala, men när 
hon fick barn bestämde sig hon och 
mannen för att flytta tillbaka till Marie-
damm. 

– Vi ville att barnen skulle växa upp 
på landet, kunna springa i gräset, säger 
Anna.

För alla som besökt Kafé Qvarnån 
i Närkesberg är Anna ett välbekant 
ansikte. Hon har sedan många år visat 
upp sin konst under kafékvällarna och 
kommer att göra så också denna som-
mar.

– Ingen sommar utan torsdagskväl-
larna i Närkesberg, det hör till, säger 
Anna avslutningsvis.  

Som konstnär jobbar Anna med akvareller, 
keramik, foto och textilier.

Två exempel på 
Annas konst: 
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Blomskottsauktion 
Onsdagen den 8 maj var det dags 
för Byarådets årliga blomskottsauk-
tion i Bergsgården. Med tanke på 
det stora antalet besökare är det ett 
populärt arrangemang, som lockar 
besökare från både Närkesberg och 
byarna runt omkring. 

Det var mycket få män på plats, så träd-
gårdsodling verkar vara en i huvudsak 
kvinnlig syssla.

Elisabeth Bergqvist inledde med att 
berätta om biodling. En mycket viktig 

syssla, eftersom en tredjedel av allt vi 
äter är beroende av att bli pollinerat av 
bin. I varje bikupa finns 1 drottning som 
lägger äggen och blir ompysslad, mel-
lan 20 000 och 70 000 honor, som står 
för allt arbete och sedan ett hundratal 
drönare, som mest latar sig. 

Därefter följde själva auktionen med 
Susanne Qvick som auktionist. Många 
var med och bjöd på de skänkta alstren, 
som hade en strykande åtgång. Behåll-
ningen går till Byarådet och kommer på 
så sätt hela bygden till del.

Många hade kommit för att delta i blomskottsauktionen. 

Byastämma 
Onsdagen den 13 mars höll Byarådet 
stämma i Bergsgården. Styrelsen består 
av Ann-Sofie Erixon (ordförande), Len-
nart Eklund, Gunilla Linse-Jansson, 
Anders Hellström, Anders Lindkvist, 
Lennart Lindell, Jesper Huss-Balkstedt 
och ny medlem Sofia Andersson. Styrel-
sen beviljades ansvarsfrihet.

Mötet inleddes med ett besök från 
polisen som informerade om grann-
samverkan mot brott och styrelsen fick 
i uppdrag av mötet att utreda om det 
finns intresse att starta en sådan verk-
samhet i Närkesberg.

Vidare diskuterades vilka underhålls-
behov som finns för Bergsgården, men 
inget beslut fattades i frågan.

Samordnare utsedd
Ett par veckor efter byastämman åtog 
sig Lars Speziali i Björkås, Toltorp att 
vara samordnare för eventuell grann-
samverkan. Under sommaren kommer 
Lars att knacka dörr för att undersöka 
intresset. Blir intresset tillräckligt stort 
kommer polisen och informerar om hur 
det ska gå till.
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Brukskontoret, 694 99, Skyllberg • 0583–403 00 • www.skyllbergsbruk.se

1400 abonnenter
175 km högspänningsledningar
200 km lågspänningsledningar
150 transformatorstationer
4 vattenkraftverk
5 elektriker

Skyllbergs Bruk AB
– Elnät och eldistribution

FRÅGOR & FELANMÄLAN
Tel: 0583-403 00
Jourtel: 0583-400 17
Jourtelefonen används på icke kontorstid. 
Meddelanden avlyssnas kontinuerligt.
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