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Hej alla NIK-vänner!
Det blev lite oväntat vinter trots allt! I februari kom snön och det talades till
och med om sibirisk kyla under någon vecka. NIK passade då på att ordna
en tävling i skidskytte och vi från NIK-aren fanns naturligtvis på plats.
Vi slår också på stora trumman för
NIK-aren som i år fyller 40 år. Det var
1978 som tidningen såg dagens ljus och
allt sedan dess har den utkommit med
fyra nummer varje år. Vi har bläddrat i
de första numren och ger en resumé över
innehållet och en sammanfattning av
tidningens utveckling.
Vi har i några nummer skrivit om
”gamla” fotbollsspelare från NIK och
den här gången har turen kommit till
Lasse Jansson, som i mer än 30 år
spelade i klubben. Det är det nog inte
många som har gjort!
Vad gäller fotbollen måste vi tyvärr
konstatera att NIK förmodligen inte
kan få ihop ett fotbollslag i år. Nästa
år fyller NIK 90 år och det är första
gången under alla dessa år som klubben
inte har något lag. En utveckling som

Inger

drabbat många orter på landsbygden,
vilket har att göra med avfolkningen
och därmed ett mindre spelarunderlag.
Det blir också svårare att rekrytera spelare utifrån när det går sämre för laget.
Vi hoppas dock att det på något vis löser
sig och att det trots allt blir fotboll på
Björklundavallen även i år.
Ett annat återkommande inslag i
tidningen har varit nyinflyttade och
inför det här numret har vi besökt Lotta
Bergvall och Lars Speziali i Björkås.
Det och mycket mer kan ni läsa om i
årets första nummer av NIK-aren.
Med förhoppning om en varm och skön vår!
NIK-arens redaktion

Siw

Elisabeth

Håkan

NIK-aren ges ut av
Närkesbergs Idrottsklubb, 694 98 Närkesberg
Ansvarig utgivare: Björn Löfgren 076-764 24 26
bjorn.lofgren@holmenskog.com
Redaktion: Siw Adolfson 072-252 35 51, adolfson@telia.com
Elisabeth Bergqvist 070-437 54 26, sm.elisabeth.bergqvist@gmail.com
Inger Falkenström 076-807 37 16, inger.falkenstrom@live.se
Håkan Gustafsson 070-549 82 33 hakan.gustafsson@elektroskandia.se
Grafisk formgivning och produktion: Bild&Kultur AB
NIK-aren kommer ut fyra gånger per år: april, juni, september och december.
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www.ess.se

Energi Spar System HB
Retermia Värmeåtervinning
0582-505 80, 070-511 39 30,
ess.retermia@telia.com

M   ör tsjöns
R edovisning
Aukt. Redovisningskonsult Srf
Bokföring • Bokslut • Deklaration
Bolagsbildning • Ekon. rådgivning
Ulf & Helena Gustavsson
Emelie Borg

Loppis i
Lilla Folketorp!
Öppet lördag & söndag kl. 10-17
från och med sista helgen i april.

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

Karl-Willy
Karlsson
Skog AB
Tel: 0583-71 16 97
070-398 06 77

Varmt välkomna!

ULL OCH SKINN

R ing gä
rn a
före be
s ö k!

Gudrun Haglund-Eriksson
Bengtstorp,
076-848 64 65, 0583-222 52
www.ullochskinn.se

Gårdsbutik med ull- och skinnprodukter.
Inköpare
Christer Olson
01046-784 68
Jacob Renman
010467-84 66

Sydved
– din
aktiva
skogspartner
Sydved
– din
aktiva
skogspartner

Håkan Falkenström
070-323 30 15

Munksjö
Aspa
Munksjö
Aspa
BrukBruk
––din
lokala
massaindustri
din
lokala
massaindustri
Starka lokala köpare och ett naturligt val!

Starka lokala köpare och ett naturligt val!
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Inköpare
Inköpare
Jan Sandberg
01046-784 66
Jan Sandberg
jan.sandberg@sydved.se

01046-784 66
jan.sandberg@sydved.se

Skidskyttetävling i Närkesberg

Victoria Nilsson (t.v) och Catarina Larsson deltog i damklassen.

Söndagen den 4 mars inbjöd NIK
traditionsenligt till skidskyttetävling på Bergs gärden. Dagen bjöd
på mulet väder men uppehåll och
några minusgrader; alltså perfekta
förhållanden.
Björn Löfgren, Agne Bergkvist och
Jonas Helgesson var trion som hade lagt
bansträckan, preparerat spåren och laddat bössorna. Det var drygt 20 personer
som kom till starten klockan 10.00 och
av dem anmälde sig åtta modiga, varav
två damer, till tävlingen medan de
andra glatt hejade på.

Björn Löfgren hälsade välkomna och gick
igenom tävlingsreglerna. De tävlande
önskade att samma målstorlek skulle
gälla för alla. Det blev i år som vid tidigare tävling för tre år sedan en tuff kamp i
herrklassen mellan bröderna Jonas och
Markus Helgesson och i år vann Markus
då Jonas tappade tid efter en vurpa i en
”uppförsbacke”. I damklassen segrade
Victoria Nilsson över Catarina Larsson i
en rafflande duell på skjutvallen.
Efter avslutad tävling smakade det
mycket gott med grillad korv för både
tävlande och åskådare.

Mariedammare utses till Årets Närkesbergare
Närkesbergs Byaråd har beslutat att
till Årets Närkesbergare 2017 utse Bo
Björnberg.
Denna mariedammare har gjort
lång och trogen tjänst för närkesbergares välmående genom att leda
NIK:s gymnastik i årtionden.
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Från möbelsnickare
till datakonsult

Kenneth mixar olika sysslor med datajobbet; därav namnet Mixa. En del jobb sker
på distans som här med Sydafrika.

Kenneth Erixon utbildade sig till
möbel- och inredningssnickare
och fick anställning hos Klaessons
Möbelsnickeri i Fjugesta. När företaget sedan såldes startade han ett
eget företag som fick namnet Mixa.
Kenneth kommer ursprungligen från
Hallsberg. På Alléskolan träffade han
Ann-Sofie från Närkesberg och på den
vägen är det. 1984 köpte de huset i Dalhem för att bosätta sig på landet för gott.
– Det var kärleken som förde mig till
Närkesberg, sammanfattar Kenneth.

Anställning

Under många år var Kenneth anställd
hos Klaessons Möbelsnickeri i Fjugesta.
Efter en mindre sågolycka övergick han
efter utbildning till att jobba som produktionstekniker och blev systemansvarig
och inköpare. Han jobbade då med affärssystemet Monitor, ett datoriserat system
som styr lager, material och produktion i
många olika företag. När Klaessons sålde
företaget var Kenneth tvungen att hitta
ett nytt arbete.
– Det måste finnas utrymme för
inhyrd hjälp till de företag som kör
Monitor, tänkte Kenneth och åkte till
huvudkontoret i Hudiksvall.
Dagen därpå fick han i uppdrag att utbilda anställda på ett företag i Vetlanda!
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Eget företag

Så startade företaget Mixa företagsservice och Kenneth är en av tre externa
utbildningskonsulter som reser runt
och lär upp och servar företag som har
systemet Monitor. Det kan vara allt från
företag som tillverkar saft och sylt till
elektronikdelar, lastbilar och rullstolar.
När NIK-aren är på besök jobbar Kenneth på distans med ett företag i Sydafrika och nästa projekt rör ett företag i
Östergötland som tillverkar såmaskiner
till jordbruket.
– Man får anpassa sig efter olika
situationer när man är ute på företagen,
förklarar Kenneth. Men jag trivs väldigt
bra med mitt arbete och friheten att till
viss del kunna bestämma över min dag,
fortsätter han.

Svensk mästare i skytte

Kenneth har ett stort fritidsintresse;
gevärsskytte och är medlem i Skyllbergs
skytteförening. Han är något blygsam
och vill inte gärna prata om sina vinster, men han har bland annat vunnit
guld i SM för veteraner på 300 meter
och 10 meter. Sonen Daniel är också en
duktig skytt. Kennet jagar också och är
med i Bengtstorp och Svaldre jaktlag.

Fynda
växter!

P åskfika i
Bergsgården
Annandag påsk 2 april
kl. 15.00–17.00

BOKA

Blomskottsauktion

BERGSGÅRDEN

Pelargonentusiasterna
Lena & Morgan Fredriksson
från Vingåker talar om sin
enorma pelargonsamling!

Vill du boka Bergsgården?
Ring Susanne Qvick
0583-222 66
070-277 12 66

7 maj kl. 19.00

Välkomna hälsar Närkesbergs Byaråd

DANIELSSONS
BILSERVICE
Utför alla slags reparationer
– även tyngre fordon

Gålsjö

0583-410 87

Vinnare i NIK-arens julpyssel

Tyvärr hade det blivit ett fel i ordflätan i den
här omgångens julpyssel vilket en uppmärksam
läsare påpekade för oss. Vi ber om ursäkt för det
men trots den missen så hade många ändå listat
ut vad ordet skulle bli.
Vi säger GRATTIS till Jan och Mona-Lisa Kjellberg
från Pålsboda som vann Ordflätan och GRATTIS även
till Inge Karlsson från Åsbro som vann Frågesporten!
Vinnarna belönas med varsitt presentkort från
Varuhuset i Rönneshytta.

Rätta svaret på Ordflätan var ADVENT
Rätta svaret på Frågesporten var:
B = Bred pensel
1.
A = Mjölner
2.
C = Belgien
3.
C = Claude Debussy
4.
C = Blixtlåset
5.
B = Köln
6.
D = Moder Svea
7.
B = Kina
8.
A = Girighet
9.
C = Fleroperationsmaskiner
10.
C = Skogvaktare
11.
C = Violinister
12.
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Utökad
gymnastik
Gymnastiken i Bergsgården fortsätter på onsdagar klockan 19.00
med ny ledare, nämligen Elisabeth
Bergqvist.
Bo Björnberg leder fortsättningsvis
gymnastiken i Mariedamm på måndagar klockan 19.00. Alltså har den
träningsvillige nu möjlighet att träna
två gånger i veckan.
NIK vill också passa på att tacka Bo
Björnberg för alla de år han lett gymnastiken i Bergsgården.

Janssons
Frestelser och
räkfrossa
Lördagen den 28 juli blir det fest
hos Ulla och Tomas Falkenström i
Toltorp, Närkesberg!
Det kända bandet Janssons Frestelser
står både för underhållning och dansmusik. Det blir också traditionsenlig
räkfrossa.
NIK står som medarrangör och inbjudan kommer att skickas ut någon
gång före midsommar.
Föranmälan kan ske till Ulla
Falkenström på telefon 070-2185352
eller till NIK.
– Varmt välkomna och ta med vänner och bekanta för en helkväll i lantlig miljö, uppmanar Ulla och Tomas.

Vinnare i 2017 års gäddtävling
1

2

Michael Vallon (längst till höger) med en
fångst på 7,2 kg.

Evelina Danielsson (sittande) med en
fångst på 6,7 kg.
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Det var då…
Traditionen med ”påskkäringar”
som gick runt och knackade på i
hus och gårdar för att få gåvor av
olika slag håller tyvärr på att försvinna!
Men i mitten på 1950-talet när den här
bilden är tagen så var det vanligt att de
flesta barn gjorde så, både i städerna
och på landsbygden. Naturligtvis gjorde
man så även i Närkesberg som framgår
av bilden.
Vi på NIK-arens redaktion känner
tyvärr inte igen alla barn som är med
på bilden och vi skulle bli väldigt glada
om ni läsare kan hjälpa oss att identifiera ”påskkäringarna”. Hör av er via

telefon, brev eller mejl till någon av oss
i redaktionen om ni känner igen något,
eller några, av barnen!
Med på bilden finns även Fridolf
Andersson från Siggetorp, en Närkesbergsprofil som var välkänd av både
unga och gamla.

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

INGEMAR KNUTSSONS
BYGG AB
Utför olika byggarbeten
Eget sågverk och hyvleri
Uthyrning skylift, höjd 17 m
Telefon: 0583-220 42

070-696 81 60

Healing • Zonterapi • Massage
Homeopati

Helhetsterapi
Gun-Britt Haraldsson
Lugnet, Närkesberg
Telefontid: mån–fre kl 8–9
Telefon: 0705-54 74 85
www.gbmhelhetsterapi.se
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Lotta Bergvall och Lars Speziali i hemmet i Björkås, ett namn som inte många känner till har de
förstått. Däremot vet alla vilket hus som avses om de säger Rolfs, när någon frågar var de bor.

Nyinflyttade i Björkås
År 2012 köpte Lars Speziali och
Lotta Bergvall huset i Björkås i
Närkesberg för att ha som fritidshus,
men hösten 2017 bestämde de sig för
att flytta ut på landet permanent.
Och det är ingenting de har ångrat.
– Vi satt hemma hos mina föräldrar och
fikade när de berättade att ett hus var
till salu i Närkesberg. När vi åkte för
att titta på huset trodde vi först att det
var ett annat hus det gällde, men sen
hittade vi rätt och efter det bestämde
vi oss för att slå till och köpa det här
huset, berättar Lotta och Lars nickar
och instämmer.

Anknytning till orten

Lotta är född och uppvuxen i Åsbro och
föräldrarna bor numera i Gålsjö. Lottas
pappa är förmodligen känd för de flesta
närkesbergsbor. Han heter Lars-Göran
Bergvall och har under många år kört
10

ut posten i Närkesberg.

Gammal NIK:are

Lotta har även ett förflutet i NIK, då
hon under sin ungdom tävlade i skidåkning för klubben.
– Jag var bland annat med i Skålerännet, som gick mellan Närkesberg
och Åsbro. Vi unga åkte dock inte hela
sträckan, avslöjar Lotta.
Hon berättar också att åkarna var
på träningsläger i Sälen när skolan i
Närkesberg brann ner. Det var ju i den
de träffades för planering och liknande.
Lars har ett lite ovanligt efternamn
– Speziali och precis som det låter är
det italienskt. Hans släkt härstammar
därifrån och ordet betyder kemi eller
apotekare och hans förfäder lär ha haft
det yrket.
– Det passar ju bra då jag är kemist
och jobbar som lärare i kemi och matte
på Alléskolan i Hallsberg, skojar Lars.

Lotta och Lars har gjort en del renoveringar och bland annat byggt till en altan.

Lars kommer från Linköping, men har
genom sitt jobb hamnat i bland annat
Lindesberg och Hallsberg. Lotta är
också lärare och jobbar nu i Fjugesta.
De bodde ända fram till flytten 2017 i
Örebro.

Lugn och närhet till naturen lockade

– Vi trivdes så bra här på landet att vi
bestämde oss för att prova att bo här
på heltid och sälja lägenheten i Örebro,
förklarar Lars. Jag trivs framför allt
med lugnet och närheten till naturen.
Tänk att vakna till fågelsång, speciellt
på våren när den är som intensivast,
fortsätter han.
– Jag älskar det här med skogen,
fyller Lotta i och bara till för några år
sedan hade vi älgar som kom fram i
skogsbrynet här, fortsätter hon.
Ett ytterligare plus är att paret har fått
närmare till barn och barnbarn som
finns i Mariedamm, Laxå och Motala
och tycker att det är enklare nu att de
kommer till dem här på landet än när de
bodde i staden.
Lotta och Lars tycker om att röra

på sig och utnyttjar ofta gymmet och
när vädret tillåter ger de sig gärna ut
på långa cykelturer. Lotta tränar också
löpning och har deltagit i många olika
lopp, bland annat i Gå – lunka – löp och
gruvloppet i Zinkgruvan.
Avslutningsvis framhåller båda hur
imponerade de är över alla aktiviteter
som ordnas och alla eldsjälar som ställer
upp för orten.

Lotta och hennes träningskompis Ros-Marie
Gustafsson deltar i gruvloppet i Zinkgruvan.
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35 år som
fotbollsspelare
NIK-aren har genom åren besökt
fotbollsspelare som längre tillbaka
spelat i Närkesbergs idrottsklubb.
Denna gång har vi besökt Lasse
Jansson som bodde i Furulid i Närkesberg fram till slutet av 1960-talet.
NIK-arens utsände träffar Lasse i hans
villa i Lerbäck där han bott med sin
familj sedan 1972 för att få höra honom
berätta om sin fotbollskarriär. Lasse
berättar att han debuterade i Närkesbergs fotbollslag som 13-åring.
– Det berodde nog på att det var
svårt att få ihop lag, säger han blygsamt.
Det var nog inte riktigt hela sanningen, utan Lasse var en talang vilket
gjorde att han fick spela i så tidig ålder.
Debutmatchen spelades mot Mariedamm och Närkesberg vann med 3 – 2.
Lasse gjorde två av Närkesbergs mål
vilket väl får sägas vara mer än godkänt.
– Jag var väldigt nervös inför matchen, berättar han. Alla andra spelare
var ju så mycket större än jag var så jag
var tvungen att springa så fort jag bara
kunde för att inte bli omkullsprungen av
motståndarna.

Bytte klubb

Efter nästan tio år i NIK-tröjan bytte
Lasse emellertid klubb och gick till
Skyllbergs Idrottsklubb. På den tiden
rådde en stark rivalitet mellan närliggande klubbar och Lasse, som kom från
Närkesberg lyckades aldrig komma in i
gänget och kände sig nästan utfryst.
– Så här i efterhand kan jag se att
det var ett misstag att gå till Skyllberg,
berättar han. Det blev en jobbig tid som
bara varade en säsong.
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Lasse med boken Matchen, där
han är en av de intervjuade.

Efter den säsongen var det dags för nytt
byte av klubb och Lasse började spela i
IFK Hallsberg där han stannade i tre
säsonger.
– Det blev en helt annan upplevelse,
berättar han vidare. Där blev jag mycket
väl mottagen och fick en helt annan
uppskattning.

Tillbaka till NIK

Efter sin fyraåriga utflykt vände Lasse
tillbaka till moderklubben där han
spelade sin sista match i A-laget 1979.
Därefter spelade han veteranfotboll,
först i Närkesberg och därefter i Skyllberg, fram till 1991.
Lasse berättar att han har spelat
på samtliga platser i laget, även som
målvakt.
– Då jag inte är speciellt lång var jag
tacksam över att ha Björn-Erik Andersson
till hjälp i försvaret när jag stod i mål,
säger han och skrattar. Björn-Erik var
lång redan då!
När det gäller några speciella matcher som Lasse minns nämner han matcherna mot just Skyllberg. Det var alltid
mycket tuffa matcher och tyvärr näst
intill hatstämning vid vissa tillfällen.

Duktiga spelare

På frågan om Lasse kan namnge några
spelare i NIK som gjort särskilt intryck
på honom så nämner han naturligtvis
Ingvar Karlsson. Han var ju en stor
talang som i slutänden kanske inte hade
den riktiga motivationen.
– Han kanske tyckte att det fanns
andra värden i livet som var viktigare,
säger Lasse tankfullt.
Lasse nämner även Ulf Gustavsson
som en viktig spelare. En kille som
tränade hårt och målmedvetet och som
sedan värvades till ÖSK där han spelade i drygt fem år.
Lasse har alltid tittat mycket på
idrott, framförallt fotboll, men numera
blir det mer och mer sällan.
– Nuförtiden tittar jag bara ibland
och då ser jag helst på Manchester
United som är mitt favoritlag, berättar
han avslutningsvis.
Det trevliga samtalet med Lasse
Jansson avslutas med ett gemensamt
minne!
NIK-arens utsände har nämligen
försökt sig på att spela fotboll i Adolfsbergs IK och har faktiskt spelat mot
Lasse på Björklundavallen vid ett
tillfälle.
Resultatet då? Vi säger väl oavgjort!

ÅRSMÖTE
NIK
Närkesbergs Idrottsklubb håller
årsmöte i Bergsgården fredagen den
20 april 2018 klockan 18.00. Efter
årsmötet bjuder kockarna Anders
Edfeldt och Ulrika Persson på mat.
Alla medlemmar hälsas varmt
välkomna.
Styrelsen

NIK:s
fotbollslag
Det verkar tyvärr svårt att få ihop
ett fotbollslag inför fotbollssäsongen
2018. Flera av spelarna från förra
året har flyttat, då de fått avslag på
sina ansökningar om uppehållstillstånd och Joâo Sobral har bestämt
sig för att sluta som tränare. Det
mest troliga är alltså att NIK
kommer att sakna representation
i länets seriesystem i år, vilket är
första gången på snart 90 år. Men
förhoppningsvis kan det på något
vis lösa sig och det blir spel trots
allt.

Vinnare i NIK:s

medlemslot

teri
November nr 72
Iréne Lööw
December nr 53
Ronny Toresson

"Det ska böjas i tid..." Lasse tränar tillsammans med sin kusin Björn Öberg.
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Axplock från vintern i Närkesberg

Grötfest i mellandagarna
Familjen Hellqvist bjöd på julig
underhållning på Grötfesten den
28 december i Bergsgården. Malin
Hellqvist var kantor i Lerbäcks församling för ett antal år sedan, idag
arbetar hon som kantor i GodegårdNykyrka församling. Även kommunister Hans-Eric Hägg medverkade

Ut på tur!
Det blev vinter trots allt och
systrarna Emma och Ida
Callebro Knutsson passade
på att ta en skidtur i det
vackra vinterlandskapet.
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under kvällen med en andakt.
Det var drygt 60 personer som
hade kommit till Grötfesten som
enligt tradition arrangeras av Missionshusföreningen. Under kvällen
serverades gröt och skinksmörgås,
det lektes även ringlekar och såldes
lotter.

Luciafirande
Lucia Emma Callebro Knutsson med
tärnor under den årliga luciatablån i
Bergsgården.

Julbön
Traditionsenligt var det fackeltåg
till Toltorps Missionshus för
den årliga julbönen sent på
julaftonskvällen.

Gammaldags julmarknad
Sista helgen i november var det för
tredje året i rad julmarknad i Lilla
Folketorp. Under de båda marknadsdagarna kom det närmare 2000 besökare
som handlade av det 15-tal utställare
som var på plats. Det bjöds också på
underhållning i form av fint framförda
julsånger.

Även grannen ”Krogen som inte finns”
hade öppet på söndagen och det var fullsatt av gäster som lät sig väl smaka av
den goda maten som serverades där.
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STENHUGGERIET I ÅSBRO
Gravstenar • Renoveringar
Textkompletteringar

Hjälp de
drabbade i
GÅ MED I RÖDA KORSET
LERBÄCKSKRETSEN
Haiti

Tel 0582-510 10 • www.stenblocket.se

jobbar
för goda
ändamål
och till
GeVi50
kr genom
att SMS:a
AKUT
har mycket kul. Hör av Dig och
72 900 eller sätt in pengar på Plusgiro
fråga mer om vad vi gör.
900 800-4 och märk talongen ”Haiti”.
Kontakta
Irma Sandgren
0582-500 02, 0703-12 64 07
irma@vissboda.com

www.redcross.se

med självbetjäning!
Gårdsbutik

0582-503 82 • www.ekogardar.se

Ekologiska grönsaker
och potatis
Öppettider:
Helgfri måndag–fredag 10.00–19.00

ELCYKELPREMIE 25%
Crescent Elin, 7 vxl
(16 995:-)
Med regeringens elcykelpremie
25% tillbaka blir din slutgiltiga kostnad:

12 746:Se sortiment på
www.varuhuset.se
16

Vard. 9-19
Lörd-sönd.

10-15

VARUHUSET
i Rönneshytta

0583-400 32

www.varuhuset.se

Vi jubilerar 2018!
I år firar vi att Askersund fyller 375 år.
Det uppmärksammas på flera sätt under
hela året. Missa inte det stora jubileumskalaset på Askersunds torg den 13 juni!
2010 - 9 dagar
Läs mer på17-25/7
askersund.se
och
visitaskersund.se

Gardasjön

LUCKEBODA KLIPPSTUGA

För oss är resan lika viktig som målet.
Konferensresor
Skolresor
Gruppresor

Klippning & permanent
Dam, herr & barn
Endast tidsbeställning

Se vårt övriga
utbud av resor på
www.åmmebergsbuss.se

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

www.åmmebergsbuss.se
Version 1 - april, 10
1
0583-343
90

ÄGG
BOD

VID VÄSTANÅ GÅRD
KARINTORPSVÄGEN 17, ÅSBRO

Ägg från frigående höns
som äter vegetabiliskt foder.
Självbetjäning
Uppfödning av unghöns
för äggproducenter.

Öppet alla dagar kl 08.00–19.00

Rådgivning och utbildning
Årets äggföretagare 2009

Välkommen!

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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40 år med NIK-aren
1978
Det allra första
numret av NIKaren.

1994

Det första numret
med texten:
Närkesbergsbygdens
egen lokaltidning.

Det var Sture Falkenström som
tillsammans med Åke Karlsson och
Inge Carlsson tog initiativ till att
NIK skulle ge ut en klubbtidning.
En del i styrelsen var först tveksamma, men när det framgick att
annonser skulle bekosta utgivningen fick de positivt besked. 1978 kom
så det första numret och tidningen
döptes till NIK-aren efter en omröstning. Sture och Åke är de som
sedan jobbat längst i redaktionen,
ända fram till respektives bortgång
i början av 2000-talet.
I nummer 1 år 1978 kunde man läsa i
ledaren att målsättningen för tidningen
var att ”ge en god täckning av NIK:s
olika grenar mot bakgrund av sin speciella karaktär i form av idrottsförening
i glesbygd. Det sistnämnda innebär att

2010
Första numret
med ny framsida.

Fotbollslaget år 1978.

mixa

F Ö R E TAG S S E RV I C E

mixa företagsservice ab • Kenneth Erixon
Dalhem 488 • 694 98 Närkesberg • Tel: 0583-404 56 • 070-330 53 63
e-post: k.erixon@mixaforetagsservice.se
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NIK-arens första redaktion: initiativtagarna Inge Carlsson, Åke Karlsson och Sture Falkenström.

vi kommer att ta upp en del saker som
traditionellt ligger lite utanför idrottsområdet”, vilket medförde att det även
skulle rapporteras om saker som hände
i bygden.

Fotbollen viktigast

I alla nummer fram till 1990-talet
dominerar fotbollen. Det är intervjuer
med tränare och lagkaptener, upplägg
inför stundande säsonger, detaljerade
resuméer av desamma, artiklar om enskilda fotbollsspelare och träningsläger.
I det första numret ägnades en helsida
åt att presentera spelarmaterialet, som
då bestod av över 50 personer inräknat
tränare och lagledare. NIK hade då
ett A-, ett B- och ett C-lag. Fotbollen

engagerade i stort sett alla i Närkesberg, vilka stöttade laget på olika sätt.
Det var stor publiktillströmning och en
riktig folkfest när det var hemmamatch.
De ”riktiga” supportrarna åkte även på
bortamatcherna.
I nästan varje nummer ingår dessutom rapporter från NIK:s olika sektioner
som bordtennis, skidor och gymnastik.

Innehåll under 1978

Förutom fotbollen kunde man i de fyra
numren läsa ett kåseri av Ove Danielsson och hans upplevelser av att spela fotboll i Närkesberg på 60-talet. Planen var
urusel och duschmöjligheterna under all
kritik och NIK vann som vanligt!
Gösta Hjärtsjö berättar under rubri-

GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371
694 97 Rönneshytta

Telefon:
0583-410 60
Johan 070-335 01 69
Magnus 070-689 57 87

Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas
Tag kontakt med:
Håkan Falkenström, 070-323 30 15
19

och om löparstjärnan Harry Jansson i
Gilltorp.
I en artikel får fyra spelarfruar
komma till tals om hur det är att vara
gift med en fotbollsspelare. De verkar
trots allt tycka att det är helt OK att
männen lägger ner så mycket tid på fotbollen. Enligt en av fruarna är det värst
när NIK har förlorat; då är hela kvällen
förstörd eftersom mannen går igenom
matchen och resonerar med sig själv om
hur de skulle ha spelat.

Förändringar

De första åren var både text och bild
helt i svart/vitt och bilderna var väldigt
få. År 1990 övergick man till färg på
Ewa Karlsson
Anna-Lenanågra
Johansson sidor inne i
första
sidan liksom
Systemutvecklare
/
Ekonomi / administration
Erik Gunnarsson
Adam Ryberg
webbdesigner
tidningen
och
år
2010
bestämdes
att
VD / fotograf /
Grafisk form /
Maria Gunnarsson
Anette Rosén Müntzing
strateg
skribent
Skribent / projektledare
hela tidningen
skulle tryckas
i färg och
Grafisk form / projektledare
framsidan få ett nytt utseende.
Fotbollens utrymme i tidningen har
under årens lopp minskat, vilket i första
hand får förklaras med den tillbakagång
som drabbat laget. När tidningen startade
låg NIK i division 4 till att idag ligga sist i
Löparstjärnan Harry Jansson från Gilldivision 7. Innehållet har därmed kommit
torp deltog i flera distriktsmästerskap och
På Bild & Kultur i Skyllberg producerar vi
sysslar med allt från tomatodling till gruvdrift,
till och med i SM på Stadion
i Stockholm.
att handla
mer om NIK:s
övriga
reklam och
informationsmaterial. Vi skriver,
från varmförzinkning
till jazz och
sotning.aktifotograferar och formger. Resultatet blirviteter;
allt
Hjärtefrågan
är att du ska
nå fram
med detmed
trivselkvällar
som
utökats
från annonser, tidningar och broschyrer till
du vill säga. Vi bollar gärna idéer och upplägg
cykeltävling,
gå
– ser
löput med
hemsidor och böcker.
med dig. Om
du –
villlunka
veta hur vi
får du mera.
Vi är bra
fotarbete!
trivs bäst medNIK-aren
en
gärna besöka
oss iju
Skyllberg
eller
titta instart
på
skulle
redan
från
vara
ken ”I fädrens spår…”
ompåhur
detVivar
rak, enkel och personlig kommunikation.
vår hemsida.
även
”bygdens
lokaltidning”
och
några
att åka Vasaloppet och
John
Närkeby
Det roliga är bredden – våra uppdragsgivare
Välkommen!
återkommande sådana inslag har varit
om fördelarna med att bo i glesbygd och
byavandringar, Byarådets aktiviteter i
vikten av sammanhållning.
Bergsgården, Konst- och hantverksutVidare kan man det här året läsa
ställningar i Toltorp, Närkesbergsreom logdans i Hjärta, Jaktstig i Hällebo

Vi jobbar för att
du ska synas!
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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?

LUNDIN
MINING

T!

ortage:
Arbetsplatsrep ssen
Mats på Enemosid 3
Morgan och

Ewa Karlsson
Delta Webbyrå AB
Systemutvecklare/
webbdesigner

Latrintömning
sstation
Björkviksvägen/

vid vägskälet

ÖVRIGA PRODUKTER

BS-MEDIFLEX – En tryckavlastande madrass

SOV GOTT I ULL!
Erik Gunnarsson
Delta Webbyrå AB
Anette Rosén Müntzing
VD/fotograf/
Grafisk form/projektledare
strateg
BS-mediflex är tillverkad i ELIOCEL som är ett naturligt 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

Rygg- och njurvärmare
Värmer och kan lindra värk i rygg,
axlar och knän. Tillverkad av merinoull. Med eller utan magneter.
Pris 180 kr / 140 kr
Med magneter 240 kr / 200 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

tvätta i 40 grader i tvättmaskin. Väljer du att ha merinoull 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!

– Det naturliga valet för en skön rogivande och hälsosam sömn –

Nackstöd
Ger skön avlastning för nacken.
Bra att ha med på resan. Tillverkad
av merinoull.
Pris 290 kr / 240 kr

Tofflor
Sköna tofflor av två lager merinoull.
Finns i storlekarna small, medium,
large och X-large.
Pris 480 kr / 420 kr

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

Sömnproblem, stelhet
eller värk i kroppen?

Västar
Värmande vändbara västar med ull
på båda sidor. Den mönstrade i merinoull 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

Ullschampo
Specialschampo för
produkter av ren ull.
Bevarar ullens unika
egenskaper. 200 ml.
Pris 150 kr / 130 kr

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

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...

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

zinktrycket_nr3_2014.indd

1
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Adam Ryberg
Grafisk form/
skribent

Inspection and Maintenan
Drinking Water Reservoirs ce of
2014-11-11

14:33

BACKGROUND

Drinking water reservoirs
are often impressive constructions
that dominate the
cityscape and act as landmarks.
The architects 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:

The common problem

areas are illustrated in

• 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 accessible and unguarded,
which entails a
risk of damage, intentional
or otherwise, and therefore water
contamination.

Pris 200 kr / 180 kr

Örtolja
Drygt hundra eteriska oljor som värmer
och mjukar upp leder
och muskler. Oljan har
en avslappnande verkan och tränger lätt
in i huden. 100 ml.

Interior roof effluent

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

RESULT
Seepage

Föreningen Östra Lerbäcks historia
Bild & Kultur

The results of these inspections

show that:

• 65 % of reservoirs
require cleaning
• 50 % show signs of
life-form growth on
the water’s surface

Maria Gunnarsson
VD/skribent/
projektledare

• 35 % show signs of
corrosion in pipes
and flanges that risk
serious disruption
in use

Corrosion

Sediment

The results of the inspections
show that
bacterial problems in
the reservoirs are
normally caused by polluted
water leaking 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.

COMMON PROBLEMS
FOUND IN RESERVOIRS

Räntefri delbetalning

Cleaning requirements

Dead bird.

Organic impact

Pris 170 kr / 150 kr

0583-400 61

382

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

Oslagbara
priser

Högsta kvalitet
från Tyskland

'

logotype PANTONE

CONCLUSION

Erik & Susanne Ignell

Garanti: 10 års hållbarhetsgaranti.

80
Tel. 0583-125 20 Fax. 0583-125
Mobil 0706-81 20 52
annica@stockshammar.se
www.stockshammar.se

.

METHODS

Defective manhole

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

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.

www.mavalprodukter.se

Jämför våra priser innan du betalar
onödigt mycket på buss-/charterresa.

2014-11-05 14:39

Roots.

There is biological impact
in 20% of
reservoirs. Half of this
is residue from
birds, rats and even snakes.
It is common 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
insulation 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 windows, etc. allow birds
to end up in
the drinking water.
Many of these problems
can be
solved with minor work.

Metallvägen 3, 694 60
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Annica Vissberger
S tockshammar Gård, 696 92 ASKERSUND

ROV – used for inspection

the image below:

Unshielded ventilation

Structural damage

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

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

Bild & Kultur AB • 2014

Sovsäck
Skön sovsäck i patchmönster och
merinoull. 80x200 cm.
Pris 2740 kr / 2190 kr

6siding_MaValProdukter.indd 1

The Heart of Sweden

Service AB

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
problem areas for drinking
water
reservoirs, Amphi-tech
has inspected more than 1,000
reservoirs in
Sweden, Norway and
Finland.

Damaged
seiling surface

...är lättskött & hygieniskt

Vid beställning över 2000 kr bjuder vi på fraktkostnad och postförskottsavgift.
Dela upp betalningen. Räntefritt 6–24 månader. Kontakta oss per telefon. Gäller vid köp av hela bäddset.

sid 3

Möt fyra enhetschefe
r i ett
SAMTAL OM
LEDARSKAP
sid 8–9

Anropsstyrd
kollektivtrafi
k • sid 5
Koloniodling
& jollesegling
• sid 7
Josefins demokratisk
Tips om talböcker ola • sid 11
• sid 12

köksdesign & inredning

...ger jämn temperatur i sängen

För att göra en beställning fyll i beställningssedeln och
faxa eller skicka den. Du kan även ringa oss.

rk

till vår kommun!

STOCKSH A M M A R

...lindrar & förebygger kvalsterallergi

Leveranstid: Cirka 1–3 veckor.

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

Lotsar nya invånare

BYGGHÖST!

ISBN 91-1234434343

Vi jobbar för att du ska synas!
Pris 190 kr / 170 kr

Linda Stenma

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

S
Anna-LenaSJohansson
Ekonomi/administration

Krönika:
till Vindelälven
Från Vättern tillbaka sid 4-5
och
det är”
”Det är som ndlare
livet som långpe sid 9
Z I N K T R YCK

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

Bild&Kultur

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

sid 8

Eknäsvägen
Säker hantering
av latrin – för
dricksvattnets
och Björnöfjär
dens skull

Från Östra Lerbäck till

Närkesberg

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

10 ÅR MED

NYHE

Från Östra Lerbäck till Närkesberg

Wahman

Örebro 13–15

p Kretslopp

Corroded silumin flange.

Corrosion

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

Sediment, approximate
thickness 7 cm.

Åsbro • Tel +46 (0)582-68

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 materials, lost tools, cans,
bottles and other
objects on the bottom.
The cleaning frequency required varies
greatly from reservoir to reservoir.

Surface film

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

Coarse surface film on
water
surface.

Signs of inbound leakage.

68 90 • Fax +46(0)582-506

Epoxy coating that has
come loose on
the bottom.

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
currently require maintenance.
Common
problems are leaks in
roofs and
During the internal inspection, walls.
we often identify signs of
inbound leakage
such as ‘whitewashed’
cracks and stalactites.

46 • info@amphi-tech.se

• www.amphi-tech.se

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

vyns föreställningar och presentation av
nyinflyttade till orten.
NIK-aren har under sina 40 år
förhoppningsvis roat och informerat bygdens invånare och vi som skriver idag
hoppas att tidningen får fortsätta göra
det i många år framöver.

Byavandringarna har
alltid haft en given plats i
NIK-aren. Här syns Jonny
Gustafsson slå ner en
skylt.

Närkesbergsrevyns föreställningar – ett välkommet inslag i NIK-aren.

Ta en utflykt till
PerOlofGården!
Här finns tid och utrymme för nöje
och avkoppling. Välkommen till cafét
eller restaurangen eller se om du
klarar av labyrinten.
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FALKENSTRÖMS EL
Installationer och
reparationer
Ring 070-575 86 63
eller 0583-220 01

Opartisk rådgivning angående
åtgärder i skogen samt förmedling
vid försäljning och avverkning
070–536 72 64

www.widmarksel.se

• Elinstallationer
• Inbrottslarm

Elinstallationer • Minigrävare

• Brandlarm
• Nätverk

Våtrum | Trägolv | Golvslip | Kakel & klinker

Krukväxter, snittblommor
och utplanteringsväxter i
stor sortering.
Tänk på miljön – handla lokalodlat!

Välkommen till oss!
Familjen Samuelsson

Tel. 0583-400 33 • www.ronnetradgard.se
22

öppnar för säsongen 28 april

Försäkringsbolag sedan 1860

Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag!
Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag!
Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00

Ylva Azcárate
Ylva Azcárate

Håkan Hellberg
Håkan Hellberg

Försäkringsbolag sedan 1860 • www.dina.se

SKOGSBRUKSPLANER
Utförs på skogsfastigheter.
Planen ger data om ex. virkesvolym, målklasser, naturvård, tillväxt och åtgärdsförslag för 10 år. Allt för att optimera innehavet
ekonomiskt såväl som skogligt.
Prisexempel:
10 ha: 3600 :- + moms
25 ha: 6000 :- + moms

FÖR EN LEVANDE
SKOLUTREDNINGEN KOMMER
LANDSBYGD
PÅ
TROLIGEN ATT FÖRESLÅ
”FÄRRE OCH STÖRRE ENHETER”
RIKTIGT
Vill du
jobba för att
förhindra det?
BLI
MEDLEM
NU
Kontakta Ulla-Carin 0703555727

www.landsbygdspartiet.org

Lennart Berglind Tel: 0725-63 83 73
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Skyllbergs Bruk AB
– Elnät och eldistribution
1400 abonnenter
175 km högspänningsledningar
200 km lågspänningsledningar
150 transformatorstationer
4 vattenkraftverk
5 elektriker

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

Brukskontoret, 694 99, Skyllberg • 0583–403 00 • www.skyllbergsbruk.se
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