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070-345 19 96 • knutssonsbygg@telia.com
www.knutssonsbygg.se

Bergqvist
Järn & Bygg
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Hyr maskiner hos oss
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Nu är det sommar igen! Den andra sommaren på rad som inte blir riktigt som vanligt. 
För även om smittspridningen av covid-19 avtar så får vi nog lov att vara lite försiktiga 
även fortsättningsvis. Men med varmare väder så kan vi ju åtminstone umgås utomhus!

I det här numret skriver vi bland annat om 
paret Emma och Peter som har flyttat till 
Tillefärd. Det är ett par som har ett lite an-
norlunda och spännande fritidsintresse.

   Vi skriver även om Elisabeth Bergqvist 
som ”på gamla dar” började med biodling, 
vilket kräver en hel del kunskap och är för-

enat med ganska mycket arbete.
   Vi uppmärksammar också Danielssons 
Bilservice som har haft närmare 200 annon-
ser i NIK-aren vilket med största sannolik-
het är ett oslagbart rekord! I år har Roland 
Eriksson som arbetat på det företaget i 35 år 
gått i pension vilket vi också berättar om i 
samma artikel.

Som vi tidigare nämnt så är vi på redak-
tionen tacksamma för tips på intressanta sa-
ker att skriva om. Från Johanna Gustavsson 
fick vi ett tips om den ökande användningen 
av solenergi i Närkesberg vilket resulterade i 
en artikel i det här numret av NIK-aren.

Vi i NIK-redaktionen
önskar alla läsare

en trevlig sommar!

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
På framsidan: Elisabeth Bergqvist har hållit på 
med biodling i sex år.

Inställda aktiviteter
NIK:s styrelse har beslutat att ställa in 
årsmötet för 2021 på grund av pande-
min och tyvärr kommer inte föreningen 
heller att anordna några aktiviteter 
under sommaren. Däremot hoppas 
man att kunna genomföra luciafirande i 
december.

Även Byarådet meddelar att deras 
årsmöte skjuts upp till hösten och 2021 
kommer ingen Årets Närkesbergare att 
utses. 
Däremot har Byarådet iordningställt sex 
enkla platser för uppställning av husbi-
lar i anslutning till Bergsgården.
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Bilservice med lång erfarenhet
Danielssons Bilservice startades av Leif 
Danielsson 1968. Företaget reparerar allt 
ifrån personbilar till tyngre fordon som 
traktorer och lastmaskiner. Danielssons 
Bilservice är också NIK-arens trognaste 
annonsör. De har annonserat i samtliga 
nummer av NIK-aren som har getts ut 
sedan 1978, det vill säga i 44 år.

 
– Till en början var jag själv i företaget men 
redan andra året anställde jag Bosse Ström-
berg som numera driver Bosse Bil i Åsbro, 
berättar Leif. Men jag jobbar fortfarande 
kvar i företaget och sköter bokföringen.

 
Tre generationer
Idag finns sonen Magnus och barnbarnet 
Fabian med i företaget. Det är med andra 
ord tre generationer Danielsson som nu-
mera är verksamma i Danielssons Bilser-
vice! När NIK-aren är på besök är det dags 
för den fjärde personen i företaget, Roland 
Eriksson, att pensionera sig. Roland bodde 
som barn i Närkesberg men flyttade efter 
några år tillsammans med sina föräldrar 

och sin bror till Svaldre och han har jobbat 
35 år på Danielssons Bilservice.

– Det hela började med att jag var 
tvungen att göra service på min bil. Det var 
en Ford Taunus som var i behov av nya bry-
tarspetsar och tändstift. Då frågade Leif om 

Fabian, Leif och Magnus – tre generationer Danielsson.

Så här såg annonsen för Danielssons 
Bilservice ut i det allra första numret av 
NIK-aren som kom ut 1978.
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jag ville börja hos honom, berättar Roland. 
Hans dåvarande jobb var på Lantmän-

nen i Askersund. Där var det i stort sett bara 
renovering av skördetröskor som gällde och 
det blev väldigt enahanda tyckte Roland.

– Så jag tackade ja till Leifs erbjudande 
och det har jag inte ångrat, säger han. Jag 
har haft ett roligt och varierande arbete och 
bra arbetskamrater. 

Han berättar vidare att arbetet har 
förändrats med åren. Förr klarade man sig 
med skiftnycklar och hylsnycklar.

– Jag brukade säga att vi försöker laga 
skiten som går sönder, vi byter inte ut grejer 
utan vi lagar grejer. Idag är det mycket mer 
datoriserat.

Pensionärspyssel
Roland ser fram emot pensioneringen och 
på frågan om vad han ska göra som pensio-
när svarar han: 

– Jag har inget speciellt på gång men 
skulle jag få långtråkigt så har jag fyra 
gamla traktorer som jag kan skruva på.  

Nere vid sjön i Svaldre har han också 
en egen campingplats med alla bekväm-
ligheter och på somrarna kör han ner sin 
husvagn dit.

– Jag tror att det kommer att bli jättebra 
att gå i pension, säger Roland avslutnings-
vis. 

En nöjd Roland Eriksson ser fram 
emot pensionärslivet.

Danielssons Bilservice startade 1968.

Välkommen att delta i Knallesvängen! 
Lördag 3 juli blir en dag att besöka lokala knallar i Askersunds kommun. 
Vi utvecklar konceptet från förra året, i år hyser de även plats för tillresta 
knallar. Specialerbjudanden utlovas. Karta och info läggs ut på sociala 
medier och på www.lerbacksmarken.se.
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Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas

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

Opartisk rådgivning angående 
åtgärder i skogen samt förmedling 

vid försäljning och avverkning
070-536 72 64

DANIELSSONS 
 BILSERVICE

Gålsjö 
0583-410 87Utför alla slags reparationer 

– även tyngre fordon

Ekologiska grönsaker 
och potatis

Öppettider:  
Helgfri måndag–fredag 10.00–19.00

0582-503 82 • www.ekogardar.se

Gårdsbutik med självbetjäning!
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Emil i Lönneberga flyttas  
till Riseberga kloster

Precis som för många andra så har det har varit en jobbig 
tid för Lerbäcks teater på grund av pandemin. Den 1 april 
av alla dagar skrev Nerikes Allehanda att årets barnföre-
ställning av Emil i Lönneberga skulle spelas i Riseberga 
istället för i Lerbäck. Men det var inget aprilskämt! Tea-
terchef Johan Gille berättar att det faktiskt stämmer och 
att det bara var slumpen som gjorde att publiceringen 
skedde just denna dag.

Idén att spela i Riseberga föddes utifrån att 
ledningen för Lerbäcks teater försökte hitta 
en lösning på att kunna ta in lika många 
besökare per föreställning som i Lerbäck 
(ca 325 personer) men ändå kunna placera 
besökarna med tillräckligt stort avstånd. 

– Vi har ännu inte fått definitivt besked 
från regeringen men om smittspridningen 
går ner så är deras förslag att tillåta 500 
personer på utomhusarrangemang med 
numrerade sittplatser och avstånd mellan 
varje sällskap, berättar Johan. Det skulle 
vara fantastiskt för oss och det är jättevik-
tigt att det kommer folk i sommar för att 
teatern ska klara sig.

I nuläget finns inga planer på ytterligare 

föreställningar i Riseberga men man vet ju 
aldrig riktigt säkert hur det blir. 

– Vårt hjärta finns dock i Lerbäck och 
det är här vi planerar att spela framöver, 
berättar han vidare. 

Deckargåta framflyttad
I höstas var det premiär på den nya deckar-
gåtan Innersta Rummet men den hann bara 
spelas i tre veckor innan restriktionerna 
satte stopp för fortsatt spelande.

– Vi har sedan flyttat fram de återstå-
ende föreställningarna vid flera tillfällen 
och som det ser ut nu så kommer de att 
spelas under hösten 2021, säger Johan 
avslutningsvis.

Riseberga 
utomhusteater 
byggs.

Emil i Lönne-
berga på 

Friluftsscenen i 
Lerbäck 2009.
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mixa
F Ö R E TAG S S E RVICE

mixa företagsservice ab • Kenneth Erixon
Dalhem 488 • 694 98 Närkesberg • 070-330 53 63
 e-post: kenneth.erixon@mixaforetagsservice.se

Aktiv 
Kopparbergsfamilj
Närkesbergsprofilen Karl-Yngve Sjökvists 
namn känner många till. Han spelade 
pingis, var med på byavandringarna, talade 
på grötfest och pingst och var med och såg 
till att vårt kära Bergsgården byggdes upp. 
Han tog även ut inte mindre än tre lands-
hövdingar till Svaldreskogen för att se på 
den skruttiga vägen som han och väggrupp 
597 ansåg borde göras om, vilket också 
skedde. Men bakom varje framgångsrik 
man står hans fru, och det är henne jag har 
pratat med inför detta nummer. 

1959, samma dag som Sigge Bock vann 
10 000 kronor i Kvitt eller dubbelt flyttade 
bondflickan från Boo, Gunborg Sjökvist, till 
Närkesberg. 

– Jag har alltid trivts och känt mig väl-
kommen här, säger hon. 

Inför vår intervju har det bläddrats i 
många gamla nummer av NIK-aren för att 
se vad Gunborg gjort under sin tid i före-
ningen och det som fastnar mest hos mig är 
att det var hon som namngav Bergsgården. 

– Ja den ligger ju på berg och då tyckte 
jag det skulle passa med Bergsgården, 
berättar hon. 

Gunborg berättar också att alla som 

hade namnförslag fick skriva dessa på en 
lapp och lägga i en valurna. 

– Sedan drog de en lapp och det råkade 
vara min.

Gunborg Sjökvist flyttade till Närkesberg 
för 62 år sedan.

 GÄSTSKRIBENT: HANNA SJÖKVIST
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Många järn i elden 
Annars har hon oftast varit med där Karl-
Yngve varit. Att koka kaffe och bre smörgå-
sar till olika evenemang, samt koka gröt till 
grötfesten har blivit lite av en specialitet. 

Hon var också med och bakade den 14 
meter (!) långa rulltårta som serverades 
vid invigningen av den nya vägen genom 
Svaldreskogen. Hon betonar dock att det 
var många som hjälptes åt med detta och 
att hon bara var en av dem. 

Hembygdsföreningens pingstfiranden 
i Kopparberg, logdanserna i Hjärta samt 
byavandringarna är bara några av de event 
och föreningar hon varit med i. Länge satt 
hon också som kassör i missionshusföre-
ningen, men detta uppdrag har hon nu 
lämnat över till sonen Anders. 

Under sina år i trakten har hon även 
hunnit vara kyrkvärd i Lerbäcks kyrka i 27 
år samt vara delaktig, och sitta som ordfö-
rande, i Centerkvinnorna.

Kort fotbollskarriär
I de gamla numren av NIK-aren ser jag 
också att det står mycket om fotbollen som 
spelades i Närkesberg och frågar därför 
Gunborg om hon också var insatt i fotbol-
lens värld. Hon svarar att hon inte var det, 
hon har bara spelat fotboll en gång och 
detta var under en trivselkväll på Björklun-
davallen då alla spelade utklädda. 

– Jag har alltid försökt att ställa upp där 
det behövts, säger hon. 

Under hela sitt liv har Gunborg varit en 
aktiv föreningsmänniska med ett finger 
med på många ställen, nu unnar vi henne 
att få ta det lite lugnt, pyssla i sin trädgård 
och ta hand om sin katt. 

Text och foto: 
Hanna Sjökvist

 GÄSTSKRIBENT: HANNA SJÖKVIST

Rösta i kyrkovalet 
19 september!
Vi är en stor grupp förtroende-
valda som vill arbeta för ett 
aktivt pastorat med gemenskap 
i vardag och helg.  

Vi vill skapa mötesplatser där 
alla kan känna sig välkomna: 
soppluncher, barnverksamhet, 
stickcafé, hembesök, ungdoms-
träffar och musikverksamhet. 
Kyrkan är del av vår tradition 
och ett levande kulturarv.

Var med och påverka verksam-
heten. Vad önskar du? Rösta i 
kyrkovalet 19 september 2021!

Bengt Svärd, Åmmeberg
Maria Gunnarsson, Skyllberg
Göran Arnersten, Askersund
Claes-Göran Gustavsson, 
Närkesberg
Annika Finnström, Askersund
Anita Pehrson, Skyllberg
Solveig Bernström, Askersund
Mikael Härlin Lennermark, 
Snavlunda
Johan Reinhardt Lehman, 
Askersund
Göran Eriksson, Närkesberg
Agneta Ericsson, Askersund
Ing-Britt Ryefalk, Tycke
Rolf Carlsson, Hammar
Birgitta Berg, Luckebo
Arne Rohdin, Askersund
Birgitta Lindblad, Snavlunda
Per Olof Thulin, Askersund

Gunilla Persson, Ladäng
Calill Ohlson, Zinkgruvan
Elisabeth Bergqvist, 
Närkesberg
Siv Stenberg, Askersund
Britt-Marie Laurén, Åsbro
Marika Gyllenberg, Åsbro
Ewa-Lena Sjökvist, Närkesberg
Caroline Dieker, Askersund
Tiina Huhtala Fransson, 
Mariedamm
Ylva Dunberg Eriksson, 
Hammar
Sverker Löfving, Ingelsby
Anne-Marie Johansson, 
Skyllberg
Madelene Åhs, Svinnersta
Mats Bergman, Askersund
Willis Oskarsson, Björstorp
Lisa Lennermark, Snavlunda

Nomineringslista

Kyrklig samverkan i  
Askersunds pastorat 
Opolitisk nomineringsgrupp
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Askersund-Lerbäckskretsen
Askersund-Lerbäckskretsen

BEVARA 

LANDSBYGDS- 
SKOLORNA

BEVARA LANDSBYGDSSKOLORNA

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!

Din rörmokare i Sydnärke
VVS SERVICE & INSTALLATION

Ring: 070-693 40 05

GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371 

694 97 Rönneshytta

Telefon:
 Johan 070-335 01 69

Magnus 070-689 57 87

INGET MIDSOMMAR- 
FIRANDE I LERBÄCK I ÅR.

Som en följd av reglerna kring 
COVID-19-pandemin tvingas vi tyvärr 
att ställa in årets midsommarfirande.

Kontakt: 
Ulla Neander 
askersund.lerback@recross.se
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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

VARUHUSET
i Rönneshytta

0583-400 32

Vard. 9-19
Lörd-sönd. 

10-15

www.varuhuset.se

0583-100 45 • www.kallestradgard.se • Öppettider, se hemsida

Hitta dina sommar-Hitta dina sommar-
favoriter hos oss!favoriter hos oss!

Varmt välkommen!Varmt välkommen!

  

Vi har öppet Vi har öppet 
hela sommaren!hela sommaren!

1996-2 0 21

HUSQVARNA AUTOMOWER®
Upp till 70% lutning. Upp till 5.000 m2

HALVA 
PRISET PÅ 

INSTALLATION*

*Material och resavstånd 
längre än 5 mil tillkommer.

Betala räntefritt upp till 24 månader. 
Prisgaranti och Allriskförsäkring gäller 
i 90 dagar. Garanti 3 år.

Från
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Solenergi –  
populärt i  
Närkesberg
Efterfrågan på solenergi ökar 
stadigt i landet och Närkesberg är 
inget undantag. I dagsläget är det så 
många som ett femtontal familjer 
som har installerat solceller där. 
Kanske är det flest i hela Örebro län 
om man ser till antalet invånare? 
Vi i NIK-aren har besökt tre av dem.

Ulla och Tomas Falken-
ström var de första som 
gick över till solenergi i 
Närkesberg. Det var år 
2015 och det var framfö-
rallt tre anledningar som 
ledde fram till beslutet: 
intresse, ekonomi och 
miljö.

– Mitt yrke som 
elektriker innebär att 
energifrågor och smarta 
energilösningar alltid är 

intressanta. Därför blev 
det naturligt för mig att ta 
till mig den nya tekni-
ken. Vidare är det på sikt 
ekonomiskt lönsamt och 
slutligen och inte minst 
viktigt är det en fråga för 
miljön, förklarar Tomas. 

Tomas och Ulla är 
inte riktigt självförsör-
jande. Det är när det är 
klart och kallt väder som 
anläggningen producerar 

mest el. Under perioder 
när de har ett överskott 
av el kan de sälja till ett 
elbolag och antingen ha 
det innestående tills de 
behöver köpa el eller få 
betalt direkt.

Totalt har Tomas 
hjälpt till vid ett tjugotal 
installationer av solener-
gianläggningar.

Tomas och Ulla har sina solpaneler på 
lagårdstaket.

Tomas visar ”omriktaren” som, 
något förenklat, omvandlar 

solstrålar till energi
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Johanna och Lello Gustavsson tillhör 
också dem som satsat på solenergi. De 
började redan 2011 att fundera över alter-
nativa energikällor, då de behövde byta 
ut den gamla ved- och elpannan. Efter 
att ha haft solpaneler som komplement 
för uppvärmning av vatten under några 
år investerade de i fullskalig solkraft 
2020 och solen blev därmed deras enda 
energikälla. 

– Vi tycker det är helt fantastiskt att 
kunna nyttja solens energi! Anläggningen 
ger elektricitet även när det är mulet. Det 
behöver bara vara dagsljus. När solen ski-
ner så passar vi på att diska, dammsuga, 
tvätta med mera och använder då helt och 
hållet vår egen el, förklarar Johanna och 
Lello.

Både Johanna och Lello poängterar 
att huvudsaken är att energiförsörjningen 
är miljövänlig.

När Majlis och Carr Gö-
ransson skulle installera 
solenergi fick de välja en 
lösning med solpaneler på 
marken, eftersom taken inte 
lämpade sig för ändamålet.

– Det skulle ha blivit lite 
dyrare, men eftersom jag 

gjorde det mesta själv kunde 
jag tjäna in den kostnaden, 
förklarar Carr. 

Som för de flesta var 
det tanken på miljön och 
ekonomin som bidrog till 
investeringen i solenergi och 
efter två år är installationen 

mer eller mindre betald. 
– Jag har också köpt en 

elbil, som jag kan ladda 
hemma. Det medför mindre 
kostnader för bilåkandet 
och bidrar till att minska de 
miljöfarliga utsläppen, säger 
Carr. 

På taket ser man 
19 paneler som ger 
solel och 4 paneler 
som ger direktver-

kande solvärme.

Carr framför sin energianläggning.
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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

Ring Håkan Persson på 070-536 72 64

Behöver ni hjälp med 
efter- eller kontrollsök 
på skadat vilt?

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

• Elinstallationer
• Inbrottslarm 

• Brandlarm
• Nätverk

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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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

Biljetter bokas på 0583 - 404 02 eller

www.lerbacksteater.se

Av Astrid Lindgren

Spelas 20 juni - 21 juli
2019

Sommarens familjeäventyr!

Av  Astrid Lindgren

Spelas 1 juli - 1 aug 2021

Spelas på Riseberga Amfiteater!

Uppfödning av unghöns 
för äggproducenter.

Rådgivning och utbildning

Årets äggföretagare 2009

Årets företagare 2015

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

Till skillnad från förra årets digitala 
konstrunda arrangerade Norra Vätterns 
Bild och Formkonstnärer en ”fysisk” så-
dan den 1 och 2 maj i år.  Med munskydd, 
handsprit och uppmaningar om att hålla 
avstånd öppnade deltagarna sina ateljéer 
och verkstäder för besökare. I år var det 
25-årsjubileum och två av de konstnärer 
som deltog var Stefan Gustafsson i  
Hällebo i Lerbäck, som varit med i alla år, 
och Lisa Lundberg i Åsbro, som kom med 
2016.

Stefan Gustafsson har sedan tonåren 
varit fågelskådare och när han för 35–40 år 
sedan började måla akvareller blev det na-
turligtvis fågelporträtt som kom att bli hans 
favoritmotiv och då framför allt svanar – 
något av hans signum. Varje vår brukar han 
ställa ut vid sjön Tysslingen i samband med 
att alla tusentals svanar mellanlandar där 
på sin väg norrut.

– Mina fågelporträtt är inga exakta 
avbildningar av fåglarna utan mitt mål är 
att visa upp deras personligheter. Fåglar av 
samma art ser inte likadana ut; en del ser 
snälla ut medan andra har ett mer elakt 

uttryck. Jag försöker lyfta 
fram deras särdrag, förkla-
rar Stefan.

Stefan söker upp fåglar, 
som han fotograferar för att 

sedan måla av. För det ändamålet har han 
tillsammans med hustrun Eva rest mycket 
i Sverige och Europa, men även varit till 
Afrika och Indien för att hitta motiv.  

Stefan har dock målat andra djur också 
och nämner som exempel tigrar från resan 
till Indien.

Förutom akvareller säljer han sedan 
många år almanackor med fågelmotiv, 
vilket blivit mycket populärt och som en 
del kunder beställer långt i förväg på bland 
annat Lerbäcksmarken.

Naturligtvis ska en 
fågelskådare måla 
fåglar. Svanar har 

blivit något av 
Stefans signum.

Stefan har deltagit i konstrun-
dan sedan starten för 25 år 
sedan.
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Lisa Lundberg är uppvuxen utanför 
Askersund och efter studier i bland annat 
konstvetenskap bor hon nu med man och 
barn i Åsbro. Teckning och målning har 
alltid varit Lisas stora intresse.  Tidigare ar-
betade hon med illustrationer och reklam, 
men sedan 2016 ägnar hon mer och mer tid 
åt sitt måleri och har det nu som heltids-
syssla. Hon tecknar, målar i olja och i akryl. 

– Har jag ont om tid blir det akryl efter-
som olja tar så lång tid at torka, säger Lisa.
Hon dras åt det mörka. Hennes målningar 
har ofta mörka motiv; tjockt med färg, 
monster, djur, växter och en hel del kvin-
nor.

– Jag gillar kontraster och har en lätt 
makaber humor som ofta slår igenom i 
mitt skapande. Det är också tavlorna med 
de mörka, lite skrämmande motiven som 
säljer bäst, berättar Lisa. 

Lisa är inte bara konstnär utan kan 
också titulera sig författare. Förra året gavs 
hennes bok ”Glödens pris” ut. En mörk fan-
tasyberättelse om en flicka som växer upp 
i skuggan av sin mäktige far. Nu håller hon 
som bäst på att skriva en fortsättning.

Både Stefan och Lisa är nöjda med  
Konstrundan och antalet besökare och 
hoppas på en fortsättning kommande år.

Lisa har alltid målat och tecknat och räknar med 
att kunna leva på sin konst.

Två av Lisas fantasifigurer.

ULL OCH SKINN
Gudrun Haglund-Eriksson

Bengtstorp, 
076-848 64 65

ww.ullochskinn.se
Ring gärna före besök!

Gårdsbutik med ull- och skinnprodukter.
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Dina 
Försäkringar

Försäkra ditt boende idag på
dina.se eller ring 0770–160 500

VÄLKOMMEN ATT 
BOKA BORD HOS OSS I 
FOLKETORP I SOMMAR 

KONTAKT@KROGENSOMINTEFINNS.SE
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Armbrytare i Tillefärd
Den 3 juli 2020 flyttade Emma Brånn och 
Peter Brännström till Tillefärd i När-
kesberg. De hade då letat efter en bostad 
på landet en tid innan de hittade vad de 
sökte på Hemnet.

Emma Brånn kommer från Sköllersta i 
Närke och träffade Peter Brännström när 
båda studerade på universitet i Luleå. 

Efter examen flyttade de till Zinkgruvan, 
eftersom Emma fick anställning i gruvbo-
laget där som deponeringsingenjör. Peter 
som ursprungligen kommer från Skellefteå 
arbetar som ljussättare inom reklam, film 
och TV, vilket medför många resor över 
hela landet. Hans senaste uppdrag var för 
en TV-inspelning i Luleå. 

Svårt hitta bostad under pandemin
Under pandemin var det många som letade 
efter hus på landet, vilket ledde till fler spe-
kulanter på visningarna och stigande priser. 
Till slut hittade Emma och Peter dock huset i 
Tillefärd som passade dem perfekt.

 – Det finns en hel del som behöver gö-
ras i huset, som att byta panel och vatten-
ledningar men det är inget som brådskar 
utan vi tar det lite pö om pö, säger Peter.

Emma håller med och menar också 
att det är roligt att bevara en del gammalt 
och ger som exempel de fina trägolven och 
tapeterna i vardagsrummet. 

Emma och Peter – nyinflyttade i Tillefärd. 

Parets nya hem.
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Tävlar i armbrytning
Paret uppskattar också den vackra naturen 
och inte minst närheten till sjön. Peter är 
ute och fiskar så ofta han hinner. Deras 
stora gemensamma intresse är annars: 
armbrytning! Båda tävlar i den här lite 
ovanliga sporten och tillhör landslaget. 
Emma har vunnit brons i höger arm i VM i 
Polen 2019 och brons i Nordiska mästerska-
pet i både höger och vänster arm. Nu väntar 
VM i USA i höst om det går att genomföra 
med tanke på Covid-19. 

– Då måste vi först vara vaccinerade, 
säger Emma.

– Vi behöver också jaga sponsorer, fyller 
Peter i. 

De tränar med varandra vid ett bord 
speciellt avsett för ändamålet. En annan bra 
träningsmetod är att hugga ved. De värmer 
upp huset med ved och en värmeluftpump, 
så det går åt mycket ved. De har därför en 
lyftanordning med olika vikter bredvid ved-
högen och kan då träna dubbelt så mycket.

– Det är tur att vi gillar att hugga ved 
och att pappa gillar att såga ner träd, skojar 
Emma.

Emma och Peter trivs i Tillefärd 
tillsammans med Höna Pöna och Tuppe 
Luppe, katter, kanin och de sex nykläckta 
kycklingarna.

Bronsmedaljer från NM vänster arm, VM höger 
arm och NM höger arm.

Emma visar en träningsmetod.

GYMPA
Under vintern har det varit gympa på 
Bergsgårdens parkering. I sommar blir 
det som vanligt gympa på Björklunda-
vallen men kanske lite mer sporadiskt 
än tidigare. Gymmet i Sveasalen kan 
användas året om mot avgift.
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Biodling har blivit allt mer 
populärt och det ordnas 
kurser i det, dit många söker 
sig. Det är tur eftersom två 
tredjedelar av allt vi äter är 
beroende av att bli pollinerat 
av bin och andra insekter. 
Elisabeth Bergqvist i Närkes-
berg är en av alla dem som 
har börjat med biodling.

Elisabeth Bergqvist började 
med biodling för sex år sedan 
och har idag tio bikupor. Hon 
gick en kurs i Örebro och fick 
i början mycket hjälp av Tor-
björn Andersson från Svaldre, 
en erfaren biodlare. 

– Jag var redan som barn 
intresserad av bin och tyckte att det var 
spännande. Så när jag fyllde 50 år kände jag 
att det var dags att satsa på att bli biodlare, 
berättar Elisabeth.

Olika uppgifter
I varje bisamhälle finns 1 drottning 
och runt midsommar, (när de är som 
flest) 3000–4000 drönare (hanar) och upp 
emot 80 000 arbetsbin (honor). Drott-
ningen lägger ägg och drönarnas uppgift är 
att para sig med henne. Drönarna fungerar 
också som diplomater och ser till att stäm-
ningen är god i kupan. Honorna gör jobbet; 
deras första uppgift är att städa, sedan att 
mata ynglen, vakta bikupan, producera vax 
och sist i karriären flyger de ut och samlar 
nektar. Några larver matas med drottning-
gelé och den som kläcks först dödar de 

andra. Det får nämligen bara finnas en 
drottning i varje samhälle! Med två eller 
tre års mellanrum svärmar bina. Då föds 

en ny drottning och den gamla tar med 
sig en tredjedel av bina och söker sig 
en ny plats att bygga bo på. Under 

hösten är det drönarslakt! Då motas 
drönarna ut eftersom de inte gör någon 
nytta längre.

Roliga iakttagelser
– I mars kan man se gula fläckar i snön. Det 
är bina som vaknat och måste ut och bajsa, 
eftersom de har hållit sig hela vintern, 
berättar Elisabeth. Och på sommarkvällar 
när bina återvänder till kupan kan man se 
vilka blommar de besökt, då de har pollen i 
olika färg på sig.
På frågan om Elisabeth blivit stucken 

Välorganiserat 
samhälle

En bikupa från förr, då det var betydligt vanligare med biodling 
på gårdarna innan sockret tog över.
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svarar hon: ”Det händer, det får man räkna 
med”. Det finns många huskurer att ta till 
som att lägga rå lök eller strö socker på 
sticket, men Elisabeth brukar ta en allergi-
tablett.

Elisabeth har biodlardräkter, även små 
som passar barn, och erbjuder intresserade 
att komma och besöka bina. 

Drottningen syns i mitten. 
Foto: Elisabeth Bergqvist

Bina suger upp nektar från främst 
växternas blommor, vilken omvandlas 
inne i biets kropp till honung, kräks 
upp och lagras i vaxkakornas celler. 
Vaxet kommer från binas vaxkörtlar 
och används till bygget av cellerna. 
Pollen samlas in och lagras som mat 
till larver och vuxna bin. På hösten när 
bina flugit färdigt samlar biodlaren 
in vaxkakorna och slungar dem. En 
honungsslunga är i stort sett en cen-
trifug och resultatet blir en siraps- 
liknande vätska, som rörs om och vid 
lagom konsistens tappas upp på glas-
burkar. Vaxet används till bland annat 
ljus och i läkemedel. Honungen är 
egentligen binas vinterföda och där-
för måste biodlaren ersätta honungen 
med till exempel sockervatten för  
att bina inte ska svälta  
under vintern. 

ENTREPRENAD AB

DANIEL
HOLMS

Dikesklippning
Avlopp

Dränering
Grävning

070-341 66 73
danielholmab@hotmail.com 

Daniel Holms Entreprenad AB
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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
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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
4 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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