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Smidesvägen 3, 696 33 Askersund
Tel: 0583-120 35 • www.bergqvist-jb.com

Bergqvist
Järn & Bygg

Bost. Acke Carlsson 0583-404 49
Mobiltfn. Acke 070-578 24 64

Mobiltfn. Bosse 070-578 24 65
694 97 Rönneshytta

Köpmanvägen 1
694 60 Åsbro

Tel: 0582-500 37, 0583-124 60

Byggmaterial 
Färg • Golv

Nu även
Kök och Badrum
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Hej alla NIK-vänner!

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

Ansvarig utgivare: Bo Karlsson 0583-221 49
Redaktion: Inger Falkenström 0583-221 58, 019-14 81 41

Agneta Näsberg 070-680 87 76, e-post: agnetanasberg@telia.com
Lars Jonsson 0583-220 71, e-post: iml@telia.com

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

Framsidesbilden: Bengtstorp. Foto: Ethel 
Davidsson

Kalendariet på narkesberg.se visar på 
det mesta som händer i bygden. Bara 
det ett bra skäl att lägga in sidan som 
en favorit på internet. Nu väntar vi bara 
på att företagen i bygden ska länka till 
sidan. NIK kommer inom kort att lägga 
in texter om klubbens verksamhet på 
hemsidan.

I det här numret av NIK-aren blir 
det fokus på allt bygden har att erbjuda 
oss bofasta, sommargäster och besö-
kande. Det är lätt att bli hemmablind 
när man betraktar sin hembygd, att 
inte se det stora utbudet av aktivite-

Äntligen har vi en hemsida värd namnet i Närkesberg, www.narkesberg.se. 
Byarådet har gjort ett gediget arbete med att ta fram en snygg form för sidan. 
Hemsidan är lättorienterad och, bäst av allt, det verkar som den uppdateras 
regelbundet. 

ter och tänkbara naturupplevelser. I 
sommarkalendariet och i ”NIK-arens 
smultronställen” lyfter vi fram något 
av allt det som gör livet värt att leva på 
landsbygden.

Inger Falkenström, Lars 
Jonsson och Agneta Näsberg

Tack!
Till er alla som bidrog med paket till 
NIK:s och Byarådets paketauktion. 
Det gav ett bra ekonomiskt bidrag till 
vår verksamhet och en kul aktivitet för 
alla oss som var där och bjöd på de 
hemliga paketen.

I MEDLEMSLOTTERIET
Lars Gyllenbråten vann april-
dragningen i NIK:s medlemslotteri. 
Grattis, Lars!
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Kaféet i Berg 
Öppet torsdagar 

30 juni -11 aug kl 1900-2130 

20-årsjubileum 30 juni 
 

 
 

 

Berg 
694 98 Närkesberg 

0583-22 192 
0583-22 019 
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• SKOGSSKÖTSEL • VIRKESINKÖP
• SPECIALSORTIMENT • AVVERKNINGAR

”Vi sköter din skog när du är på jobbet”

0582-200 01
www.skogsam.se

Stig Åberg 070-250 60 00 • Pär Thunqvist 070-669 69 62

DANIELSSONS 
    BILSERVICE

Gålsjö 
0583-410 87Utför alla slags reparationer 

– även tyngre fordon

Använd checken att köpa andra varor för ur vårt enorma sortiment! Gäller juni månad när du 
köper en ny cykel 26”–28” och visar upp denna annons. Se sortiment på www.varuhuset.se.

VÄRDECHECK 500 KR PÅ KÖPET

VARUHUSET
i Rönneshytta

Vard. 9-19
Lörd. 9-14
Sön. 11-16

0583-400 32    www.varuhuset.se

Parkera lätt 

Handla bekvämt

Allt på ett ställe
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Närkesberg/Mariedamm FF har haft 
en trög start på säsongen. A-laget 
har förlorat de tre första matcherna; 
förluster mot Skyllberg med 0-4, mot 
Kilsmo med 1-3 och mot Åmmeberg 
med 1-6. B-laget har vunnit en match 
mot Kilsmo med 2-1 och förlorat en 
mot Sköllersta med 0-2.   

Tränaren Björn Löfgren har ändå inte 
tappat självförtroende och tillförsikt för 
framtiden. 

– I A-laget har vi spelat tre bra 
förstahalvlekar. I något fall var vi nog 
det bättre laget då. Sedan har vi fallit 
tillbaka i andra halvlek och siffrorna har 
dragit iväg.

Är det då orken som tryter i andra 
halvlek?

– Nej, jag tror inte det, säger Björn. I 
matchen mot Kilsmo kanske det var så 
och vi hade därtill inte så många att byta 
av med. Men annars har det snarare 
handlat om att vi fått mål mot oss vid 
opsykologiska tillfällen. Skyllberg fick 
till exempel mål på sista sparken i första 
halvlek. Att sådant har betydelse märk-
tes ju som bekant i finalen i ishockey-VM 
när Finland gjorde mål i slutet av andra 
perioden. Att våra förlustsiffror blivit 
så stora handlar mer om psykologi än 
kondition.

Björn berättar att samarbetet med 
Åsbro GOIF gett flera unga spelare. 
Fyra, fem av dem har varit med i A-lags-
matcherna. Samarbetet är utformat så 
att innebandyspelare i Åsbro GOIF får 
möjlighet att träna och spela i NMFF.

– Nu har vi 14–20 spelare på varje 
träning, säger Björn och många konkur-
rerar om platserna i både A- och B-laget. 
Långsiktigt kommer det att betyda myck-
et positivt för lagens resultat.

NMFF har en ny stomme i laget. Det 
är inte många kvar av dem som fanns 
med för två, tre år sedan. Den tidigare 
stjärnan Dennis Stenmark har dragits 

med en skada i vaden och har inte kun-
nat spela hittills under säsongen. 

– Ja, det klart att vi saknar en 
spelare som Dennis, säger Björn. Han 
brukar ju normalt göra 20–25 mål på en 
säsong. Men vi hoppas att han snart åter 
blir spelklar.

En annan NMFF-legendar fortsät-
ter dock. Förre tränaren Jonas ”Spiken” 
Karlsson tillför laget stor rutin även om 
han som fyrtioåring inte är riktigt lika 
snabb längre. 

– Ja, nyligen frågade en linjedomare 
om Spiken har spelat i allsvenskan, säger 
Björn. Så bra är han!

Björn menar att ett långsiktigt, idogt 
arbete med laget ska ge resultat.

– Nu ska vi bygga vidare på det vi 
gjorde bra i de första halvlekarna i de in-
ledande matcherna. Med blandningen av 
rutin i laget och många nya, spelsugna 
spelare kommer vi bli ett lag att räkna 
med i serien, avslutar Björn. n

Ljusglimtar trots förluster för NMFF

www.narkesberg.se
Byarådets hemsida www.narkes-
berg.se har ändrat utseende och 
har börjat växa. Nu finns det en 
kalender med information om vad 
som händer i Närkesberg, allt från 
fotbollsmatcher till kaféers öppet-
tider. På sidan presenteras också 
företag och föreningar som är 
verksamma i Närkesberg. Om ditt 
företag eller din förening ännu inte 
är med där, gå in på www.narkes-
berg.se och läs hur du ska göra 
för att komma med. Tanken är att 
sidan ska bli Närkesbergs virtuella 
mötesplats och att kalendern ska 
uppdateras veckovis.

Anders Lindkvist, 
Byarådets hemsidesansvarige
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Sommar och ledighet ger tid för 
utflykter. Inom gång- och cykelav-
stånd finns det mängder av spän-
nande utflyktsmål i Närkesberg. 
Låt oss tipsa om några. Texterna är 
hämtade från broschyren om När-
kesberg som kommer under försom-
maren.

Skinn- och ullprodukter och 
flottfärd i Bengtstorp

Den är en av våra vackraste byar, denna 
Närkesbergs ”Bullerby”, skönt belägen 
på en söderslänt. Fårfarmaren Gudrun 
tar emot i sin butik med stort sortiment 
av skinn- och ullprodukter från den 
egna lammproduktionen. På sjön Örga-
veln kan man också göra en flottfärd för 
upp till 20 personer. Läs mer om flott-
färderna i annan artikel i tidningen. För 
mer information, ring 076-848 64 65.

Naturreservat, mat och 
shopping i Kopparberg

Kopparbergs äng är ett litet naturskönt 
reservat i en sluttning med utsikt över 
Hjärtasjön. I naturreservatet finns 
betesmark, slåtteräng och ädellövskog. 
Floran är rik och här finns många spår 
av svunna tiders människor; tjär dalar, 

odlingsrösen och brukningsvägar. 
Särskilt intressanta är Trefaldighets-
källorna. Fram till femtiotalet samlades 
bygdens folk till festlighet här på pingst-
dagen, en tradition med långa anor, 
kanske från medeltiden.

Vid reservatet finns restaurang och 
kafé samt en butik med ekologiska pro-
dukter. Läs mer på www.jordnara.nu. 

Närkesbergssmedjan
Ett unikt museum. Smedjan och 

snickar verkstaden står precis som den 
lämnades när den lades ner på sextiotalet. 
Smedjan är ett kulturhistoriskt min-
nesmärke och en nostalgitripp för oss 
som växte upp under första hälften av 
1900-talet. Museiguiden levandegör de två 
bröderna som drev verksamheten med allt 
från smide till hårklippning. Boka guidn-
ing hos Eric Renstrand på telefon 0583-
221 85.

I Storsjön startar en av Sveriges vackraste 
kanotturer. Foto: Anders Lindkvist

Alla maskiner i Närkesbergssmedjan körs 
med remdrift. Foto: Göran Eriksson

NIK-arens smultron-
ställen i Närkesberg
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Vår i naturreservatet Kopparbergs äng. Foto: Göran Eriksson

I förra numret av NIK-aren kunde vi be-
rätta om det nya filmprojektet i Närkes-
berg. Det är en så kallad mockumentär 
om Sveriges första, kvinnliga statsmi-
nister, bördig från Närkesberg. Hon 
blir statsminister efter det dramatiska 
valet 2014. Filmmakarna Ulla-Carin 
Grafström och Lars Jonsson berättar att 
filmningen börjar inom kort. En lång 
rad närkesbergare kommer att inter-
vjuas om sin relation till statsministern 
och om sina egna liv. 

– Det börjar väl bli dags att avslöja 
statsministerns namn, säger Ulla-

Statsministern heter Falkenström
Carin. Såklart heter hon Falkenström 
– det vanligaste namnet i Närkesberg. 
Förnamnet är Annica.

I slutet av maj åker filmarna till Pa-
ris för att filma fotbollslegenden Benny 
Lennartsson. 

– Ja, det var Benny 
som upptäckte att Anni-
ca inte bara är politiskt 
begåvad, utan också en 
fotbollstalang, berättar 
Lars. Åtminstone enligt 
manuskriptet… n

Järnvägen som blev cykelled
Järnvägen från Askersund drogs 

på 1930-talet fram ända till Hjärtasjön 
i Närkesberg. Den är numera nedlagd 
och den gamla banvallen är iordning-
ställd för cykelturer eller vandringar 
genom ett vackert skogslandskap. 
Informationstavlor utmed leden berättar 
järnvägens historia. Läs mer på www.
aslj.se eller på anslagstavlan vid gamla 
affärshuset. 

Kanotleden Närkesberg–
Gryt

Kanotister brukar påstå att kanot-
leden är en av Sveriges vackraste. 
Den går utmed Storsjöns östra 
strand, över Åfjärden, genom Bo-
verkeån, som påstås ha grävts av 
ryska krigsfångar, fram till Övre 
Grytsjön. Hisnande naturupplevel-
ser och många sevärdheter under 
turen. En perfekt heldagstur. n
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 11960,- Del i dubbelrum, Bussresa, Båtresa Helsingborg-Helsingör + Rödbyhavn
  -Puttagrden ToR, Övernattning 1xMaschen, 1xMemmingen, 4xLecco,
  1xLienz, 1xWürzburg, 1x Maschen, 10xFrukost, 10xMiddag. Alla entrér
  enligt program. Reseldare. Gratis kaffe med tilltugg i bussen.
 2835,- Enkelrumstillägg

Luncher, Privata utgifter.

Valutakursen är räknad på 9,-/Euro. Skulle kursen stiga måste vi ta ut ett valutatillägg,
sjunker denna sänks priset.

Åmmebergs Buss A
Tomteviksvägen 18 - 696 75  Åmmeberg  *  Tel 0583-34390
www.ammebergsbuss.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!

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!

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!

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

www.sisuidrottsutbildarna.se/orebro

FALKENSTRÖMS EL
 

Installationer och 
reparationer

 
Ring 070-575 86 63
 eller 0583-220 01

Lerbäckskretsen, kontaktperson 
Irma Sandgren tfn 0582-500 02

Ge 50 kr genom att SMS:a AKUT till 
72 900 eller sätt in pengar på Plusgiro 
900 800-4 och märk talongen ”Haiti”.

www.redcross.se

Hjälp de 
drabbade i 
Haiti

kl. 14.00 Hembygdsgården

Midsommarafton i Lerbäck 2011
Husbandet

Musikunderhållning
Norra Vätterbygdens Folkdansgille 

Dans och lekar med Lerbäcks Teater
Kaffeservering – lotterier – fiskdamm – korv m.m.

kl. 17.00 Musikandakt i Lerbäcks kyrka
Välkomna!

För oss är resan lika viktig som målet.

Italien
16 sep–25 sep

0583-343 90
www.åmmebergsbuss.se

Förläng sommaren!
En vacker resa med 

god mat & dryck
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KVÄLLSARRANGEMANG VISSA 
SOMMARKVÄLLAR – SE HEMSIDA 

WWW.JORDNARA.NU SAMT 
KOPPARBERGS GÅRD PÅ 
FACEBOOK. BOKA BORD! 

I ÖVRIGT ÖPPET FÖR 
BESTÄLLNINGAR – FÖRTÄRING 

ENLIGT ERA ÖNSKEMÅL!  
RING OCH BOKA! 

BUTIKEN MED SPECERIER, 
CHOKLAD, JORDNÄRAS 

MARMELADER MM. ÖPPET NÄR 
JAG ÄR HEMMA. RING NÄR DU 

VILL HANDLA!  

 INFORMATION  
WWW.JORDNARA.NU 

FACEBOOK KOPPARBERGS GÅRD 
0730262036 
058322036 

VÄLKOMMEN! 

6,88 kg vägde ”segrargäddan” i 
Storsjöns Fiskevårdsområdes årliga 
tävling. Den som lyckades fånga 
storgäddan var Stig Axelsson och 
som god tvåa kom Evelina Daniels-
son, vars gädda vägde 5,84 kg. 
Bägge fångsterna gjordes i Storsjön. 

Föreningen uppmanar samtliga gäddfis-
kare att kontakta Ken Lampa (tfn 0583-
220 88) för dokumentation av eventuell 
fångst. Tiden får utvisa vem som segrar i 
2011 års tävling. Kan det bli en gädda ur 
Örgaveln eller Svaldresjön?

Föreningen kan informera om att 
gösen växer till sig i Storsjön och vi vän-
tar nu på att gösynglen ska växa även i 
Örgavelns båda sjöar.

– Hjälp oss att ta bort de stora gäd-
dorna, eftersom de äter upp gösen! vädjar 
föreningen.

John Lindkvist

Största gäddan 2010 Segrar-
gäddan och 
Stig Axels-
son.

Evelina 
Danielsson

Foto: Ken Lampa

Torget Askersund
0583-141 39

Gunnar Eriksson

INSTALLATIONER
REPARATIONER

0582-504 00
Mobiltel. 070-395 46 99

KO
PPA

RBERGS GÅ
RD

 

Butik med ekologiska 
specerier – öppen när 

andra har stängt! 

Beställningar o 
arrangemang 

Information:  
WWW.JORDNARA.NU 

Facebook Kopparbergs Gård 
0730262036 
058322036 

VÄLKOMMEN! 

NIK 4 2010.pdf   1   2010-11-22   12.41
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Karl-Willy 
Karlsson
Skog AB

Tel: 0583-71 16 97
070-398 06 77

Uppfödning av unghöns 
för äggproducenter.

Rådgivning och utbildning

Årets äggföretagare 2009

Ull och skinn
Gudrun Haglund-Eriksson

Bengtstorp, 0583-222 52
www.ullochskinn.dinstudio.se

Ägg från frigående höns 
som äter vegetabiliskt foder.

Självbetjäning

Öppet alla dagar kl 08.00–19.00

ÄGG
BOD

Gårdsbutik med ull- och skinnprodukter. 
Flottfärd på Örgaveln. Förtäring kan ordnas.

www.ess.se
Energi Spar System HB
Retermia Värmeåtervinning  

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

vid Västanå Gård

Välkommen!
Joacim Närkeby 

0583-220 06

NÄRKESBERGS HÖNSERI AB

M   
R  
ör tsjöns

edovisning

Ulf & Helena Gustavsson
0583-411 45 • 070-536 79 69

Bokföring • Bokslut • Deklaration
Bolagsbildning • Ekon. rådgivning

Aukt. Redovisningskonsult
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Födelsedagar  Kurser
Konferenser  Bröllop
Danskvällar Mässor
Träningsläger  Fester
Revykvällar  Årsmöten
Klassträffar  Auktioner
Studiecirklar  Träffar
Sammanträden

• Däckverkstad
• Alla typer av däck
• Stort sortiment
• Aluminiumfälgar
• Bra priser

• Dräneringar
• Asfalteringar
• Tomtplaneringar
• Mur- & plattsättningar
• Tipp- & kranbil, minigrävare

Louise & Ingemar, tel: 0582-510 80
Maskinvägen 7 • 694 60 Åsbro

Healing • Zonterapi • Massage
Homeopati • Blodanalys • KBT-pedagog

Helhetsterapi
Gun-Britt Haraldsson
Lugnet, Närkesberg

Telefontid: mån–fre kl 8–9
Telefon: 019-57 00 09, 0705-54 74 85

www.gbmhelhetsterapi.se

Bli medlem i Närkesbergs IK!

Bokningar Susanne Qvick 
Tel: 0583-222 66, 070-277 12 66

www.stenblocket.se
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Närkestugan är den vanligaste bygg-
nadsformen i Närkesberg och i hela 
Närkes landsbygd. Ursprunget är en 
så kallad enkelstuga. Den är en av 
de äldsta timrade byggnadstyper vi 
känner till på svensk landsbygd.

Redan på 1000-talet började man an-
vända den timringstekniken, som däref-
ter varit rådande ända in i modern tid. 
Enkelstugan består av kök och farstu 
på ungefär en tredjedel av byggnads-
ytan och resten är helt enkelt ”stugan”. 
Långt tillbaka fanns inget särskilt kök, 
utan endast en stor ”stuga” vid sidan av 
farstun och en liten kammare.

Under tidigt 1800-tal förbättrades 
ekonomin på landsbygden något och 
man fick råd att bygga ytterligare en 
våning på enkelstugan; Närkestugan 
var född! Nu finns förvisso Närkestugan 
inte bara i Närke. Ännu mer känd är 
nog Dalslandsstugan, som till och med 
blev till frimärke härom året. Enkelstu-
gan påbyggd med en övervåning finns i 
många landskap i Sverige.

Detta det sista reportaget i NIK-
arens serie om byggnadsvård ägnar vi 
en Närkestuga: Tallen i Emme. Huset 
ägs av Anders Lindkvist, som ägnat 
många år till att renovera. 

– Jag hade ingen som helst erfarenhet 
av snickeri när jag började renovering-
en, berättar Anders, men jag fick lära 
mig efter hand. Jag hade många i mina 
nätverk att fråga och mycket kan man 
läsa sig till. Min ambition har varit att 
spara husets kulturhistoriska värden, 
om än med moderna funktioner. 

Som vanligt har vi med oss bygg-
nadsantikvarien Charlott Torgén vid hu-
sesynen. Charlott berättar att många på 
1800-talet visserligen fick råd att bygga 
en övervåning, men att den ofta bara 
delvis inreddes. Ofta användes delar av 
övervåningen till förråd och endast som-
martid till sovrum. 

Anders berättar att hans farfar använde 
halva övervåningen till sädesmagasin 
på vintern. Att utrymmet varit sädes-
magasin även långt tidigare vittnar 
tydliga anteckningar i taket om. Där 
står hur mycket havre som tagits in där, 
år efter år, i slutet av 1860-talet.

Huset flyttades till sin nuvarande 
plats från Emme by vid laga skiftet på 
1850-talet. Huset höjdes då med ytter-
ligare två stockvarv. Charlott berättar 
att det var vanligt att husen byggdes 
ut eller förbättrades på andra sätt vid 
skiftesutflyttningen. 

Närkestugan – en del av vårt kulturarv

Charlott Torgén beundrar den vackra, patine-
rade 1700-talsdörren.

Anders Lindkvist och Ann-Margret Björling 
framför Tallen, ett vackert exempel på den 
vanligaste byggnadsformen i Närkesberg, 
Närkestugan.
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I äldre tid lagades mat över öppen 
härd. Brasan gav ljus åt rummet, men 
också sotiga väggar och tak. Under 
1800-talet kom järnspisar för matlag-
ning och värme. Det blev också vanligt 
med rörspisar, en slags enklare form av 
kakelugn. I Tallen installerades dock en 
Bergslagskamin. Den är daterad 1872 
med inskriptionen EBH. Anders speku-
lerar om ”H” kan stå för Haddebo och 
att kaminen därmed skulle vara gjuten i 
gjuteriet där.

När man slapp soten på väggarna 
blev det allt vanligare att sätta upp 
tapeter i stugorna. Därtill hade tryckta 
papperstapeter då blivit möjliga att köpa 
för vanligt folk. Anders har sparat och 
dokumenterat prover på alla tapetlager 
han funnit i huset. Charlott slår fast att 
de äldsta är från sent 1800-tal.

Mest intressant på övervåningen 
tycker Charlott är de gamla, vackra dör-
rarna. De är antagligen från 1700-talet 
och var säkert mycket exklusiva då. 
Sannolikt har de från början funnits på 
bottenvåningen, men flyttats en trappa 
upp när de blev omoderna.

– Ja, 1700-talet var en ganska rik 
epok i Närkesbergs historia, berättar 
Anders. Då kunde man nog kosta på sig 
lite exklusivare inredning. Det var ju 
när järnhanteringen gick som bäst här i 
bygden. n

Det är meningslöst att försöka räta upp 
vinklar när man renoverar gamla hus. Därtill 
sitter en del av charmen i det som är snett och 
vint.

Ljuset bryts alltid vackert i handhyvlat virke.

Bergslagskaminen kan vara gjuten i Haddebo, 
hoppas Anders Lindkvist.
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www.widmarksel.sewww.widmarksel.se
Elinstallationer • Minigrävare

• Elinstallationer
• Inbrottslarm 

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

 e-post: k.erixon@mixaforetagsservice.se

mixa
F Ö R E TAG S S E RVICE

Det goda livet i
hela Askersund!

• Brandlarm
• Nätverk
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En försommardag i början av maj 
besökte NIK-arens utsända Bengts-
torp i Närkesberg för att göra ett 
reportage om ett flottbygge. Vägen 
ner till sjön Örgaveln ramades in 
av den skira försommargrönskan 
och en hel skock får betade i hagen. 
Får som motvilligt flyttade sig från 
vägen, när vi kom körande.

Martin Eriksson, son till Bengt-Göran 
och Gudrun, har byggt en flotte som han 
döpt till Freja. Flotten är 4x7 meter och 
väger 9 ton. Det finns sittplats för 15–20 
personer, men den kan naturligtvis ta 
ombord fler. 48 tunnor håller nämligen 
flotten flytande. Martin som är utbildad 
snickare har på sin fritid byggt flotten.

– Det tog ungefär fyra veckor att fär-
digställa henne, berättar Martin. Pappa 
var också med och gav lite goda råd.

Byggföretaget Bauhaus har anord-
nat en landsomfattande tävling för udda 
byggprojekt och Martin har anmält sitt 
bygge dit. 

– Det var brorsans tjej, som jobbar på 
Bauhaus, som tipsade mig om tävlingen, 
förklarar Martin. Efter en första om-

Freja trafikerar Örgaveln
gång har flotten, som ett av tio projekt, 
gått vidare i tävlingen. På Aftonbladets 
hemsida kan man se de tävlande objek-
ten och även rösta på den man vill se 
som segrare. Så ni läsare kan alltså gå 
in och rösta fram Freja. 

Flotten sjösattes 2010 och gjorde den 
sommaren flera turer bl.a. firmafester, 
en svensexa och privata arrangemang. 
I år är redan flera turer inbokade, bl.a. 
ska Byarådet i Närkesberg ut på sjön.

Freja gör två olika ”kryssningar”. 
En tar tre timmar och då ser man hela 
sjön. Den andra turen tar 1 1/2 timma. 
Samtidigt som man bokar en tur kan 
man beställa förtäring om man så 
önskar, men man kan också ha med 
egen matsäck. Det finns även en grill 
ombord. Under färden får man t.ex. se 
Trollsoffan, Brudberget och Tattarsun-
det. Chansen är stor att man även får se 
bäver, eftersom det finns två bäverbon 
i sjön.

– Nu hoppas vi på en fin sommar 
med många bokningar, avslutar Martin 
besöket. n

 

Flotten är ett gediget 
hantverk med mycket 
snickarglädje. Skep-
paren Martin har 
gjort allt själv.
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Onsdag 27 april underhöll drag-
spelsvirtuosen Bo Gäfvert ett 
fyrtiotal entusiastiska åhörare i 
Bergsgården.   

Första hälften av programmet spelade 
han olika visor och berättade om perso-
ner han har träffat och spelat tillsam-
mans med under sin karriär. En av de 
mer kända är Gnesta-Kalle. 

Efter pausen fortsatte Bo Gäfvert 
spela, men nu tillsammans med Åke 
”Tösnahultar’n” Petterson. De båda 
spelmännen underhöll resten av kvällen 
och eftersom de har spelat tillsammans 
under många år hade de förutom musi-
ken många episoder att berätta om. 
NIK-arens utsända njöt till fullo av 
musiken och de livfulla anekdoterna 
tillsammans med publiken. n

Dragspelsmusik i Bergsgården

Åke ”Tösnahultar’n” Pettersson och Bo Gäf-
vert spelade tillsammans efter paus.

UTFÖR:
Tomtplaneringar

Markarbeten
Husdräneringar

Trekammarbrunnar
Rördragningar

Lastbil med tipp och 
16 meter kran

Grävmaskiner 3,5 och 5 ton 
med rotortilt

www.taistograv-bygg.com

Krukväxter, snittblommor
och utplanteringsväxter i 

stor sortering.

Välkommen till oss! 
Familjen Samuelsson

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

Tänk på miljön – handla lokalodlat!
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FOTVÅRDSKLINIKEN

Aukt. fotterapeut 
Ingrid Gunnarsson

0583-127 78

Karstorp, Dunsjö
Rönneshytta

Prenumerera 
på Bingolotto!

Stöd Närkesbergs idrottsklubb
Vårt nr är: 16001217

Har du frågor – ring Anne-Marie 
Jansson, tel 0583-220 11

Bli medlem i NIK!
Familjekort 200 kr • Seniorer 100 kr 

Under 18 år 50 kr

Skicka in namn, adress och personnr till 
Närkesbergs IK, 694 98 Närkesberg

Lördag 2 juli 2011 
kl. 9.00–16.00 
vid Lerbäcks kyrka

Underhållning 

av Kikki 

Danielsson

och Husbandet

En stor del av NIK:s medlemmar 
har förmodligen tiden för elit- eller 
tävlingsidrott bakom sig. 

– Vi har tagit fasta på det och stor-
satsar nu på en sommar med mo-
tionsidrott, säger klubbordföranden Bo 
Karlsson. 

Varje tisdag från 28 juni till 2 au-
gusti blir det en motionsaktivitet, som 
nästan alla kan delta i. Varannan gång 
blir det en cykeltur och varannan gång 
tipspromenad. Alla turer utgår från 
Sveasalen, NIK:s klubbstuga, klockan 
19.00.

– Varje cykeltur leder till någon 
spännande plats i Närkesbergs omgiv-
ningar, där vi får möjlighet att fika 
medhavt kaffe och lyssna på någon som 
berättar om platsen, säger Bo. Kanske 
blir det till och med musikunderhåll-
ning vid någon cykeltur.

Gå-Lunka-Löp genomförs tradi-
tionsenligt, i år den 7 augusti. 

Även metning kan nog ge en del 
motion. Åtminstone om det nappar 
ordentligt. Efter fjolårets succé med 
metartävling, kommer NIK arrangera 
en sådan även i sommar, den 21 juni.

Läs mer om tider för arrangemangen i 
kalendariet på annan plats i tidningen. n

NIK satsar på 
motion



18

GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371 

694 97 Rönneshytta

Telefon:
 0583-410 60

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

Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas

Tag kontakt med:
Nils Bergkvist, 070-230 05 34 

Håkan Falkenström, 070-323 30 15

Thomas Knutsson Bygg
Folketorp

694 98 Närkesberg
Tel: 070-345 19 96

0583-220 40

Lerbäcks 
Hembygdsförening

Kafékvällar vid Hembygdsgården onsdagar i 
juli kl 16.00–20.00. Underhållning och server-
ing kl 18.00.

Ons 6  juli   Kl 18.00 Spånbrokällan.
  Tipspromenad och servering.*

Ons 13 juli  Kl 16.00 Invigning av konst-
  utställning. 
  Kl 21.00 Skymningskväll med 
  Lerbäcks Teater.

Ons 20 juli  Kl 18.00 Kyrkogårdsvandring

Ons 27 juli  Rönne Trädgård – om familjeföre- 
  taget och kulturväxter förr och nu.

Sön 31 juli   Kl 14.00 Avslutning konstuställning.  
  Inbjudna gäster medverkar.

Bild&Kultur
tel 0583-131 00   www.bild-kultur.se

Vad händer i en 
bygd när 134 
av 135 gårdar 
säljer sina kor?

En fortsättning 
på den slut-
sålda boken 
Från Östra 
Lerbäck till 
Närkesberg. 
Boken har fotografier i färg av 250 
enskilda boningshus i trakten. 

Vackert inbunden i hårda pärmar och 
endast tryckt i 800 exemplar. 272 sidor. 
Pris 375 kr

Utgiven av Bild & Kultur AB i samarbete 
med Föreningen Östra Lerbäcks historia.

*Hembygdsgården ej öppen
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I förra numret av NIK-aren berätta-
de vi om det nätverk av företagare 
och föreningar som dragit igång 
ett projekt för fler besökande och 
turister till Närkesberg. I maj ger 
projektet ut en turistbroschyr om 
Närkesberg.

Broschyren är en åttasidig presentation 
av allt vad Närkesberg har att erbjuda 
besökande föreningar, företag, förvalt-
ningar och turister. Projektet berättar 
också om hur lätt det är att arrangera 
en utflykt eller kickoff i Närkesberg 
och hur spännande aktiviteter den kan 
inrymma. 

– Broschyren kommer att finnas där 
närkesbergare brukar träffas, berättar 
Lars Jonsson. Och självfallet kommer 
den att skickas ut till företag, förening-
ar och förvaltningar runt om i länet.

Projektet har nu etablerat en bok-
ningscentral, som kallas Besök Närkes-
berg. Ansvarig för centralen är Ingrid 

Andrén, som vi annars känner som 
innehavare av Rödjans Hund- och Katt-
pensionat. Bokningsnummer till Besök 
Närkesberg är 070-579 36 45. Bokningar 
kan också göras på mejladressen 
besok.narkesberg@hotmail.com.

Projektet har avancerat med några 
marknadsaktiviteter till pensionärsför-
eningar och kommunala förvaltningar.

– Det är nog för kort om tid för att 
det ska leda till resor till Närkesberg 
redan i sommar, men det är viktigt 
att göra oss kända hos föreningar och 
arbetsplatser, säger Lars. Vi har redan 
börjat fundera på vilka aktiviteter 
vi ska marknadsföra under vintern. 
Kanske julmarknader eller julfester i 
Närkesberg?

Projektet har tagit initiativ till att få 
visa upp det breda kulturlivet i Närkes-
berg i radioprogrammet Kulturspaning. 
Det sändes från Kopparbergs Gård den 
31 maj. n

Eketorp

Kopparberg

Siggetorp

Toltorp

 1.  Svaldre masugn 
 2.  Gudruns skinn- och ullprodukter
 3. GBM Helhetsterapi
 4.  Kanotled
 5.  Qvarnån
 6.  Björklundavallen
 7.  Sveasalen
 8.  Bergsgården
 9.  Smedjan
 10.  Information
 11.  Naturreservat
      Kopparbergs Gård
      Heartlake Costume and Music
 12.  Cykelled
 13.  Gläntan i skogen

Emme

S T O R S J Ö N

Gilltorp

Tösnahult

V. Hjärta

13

12

11

10
9

8

5
6

7

4

KVASJÖN

H J Ä RTA S J Ö N

Berg

Laggarfall

S VA L D R E S J Ö N

Bengtstorp

Valsjö
Svaldre

Perstorp

Folketorp

Bergfallet

Lugnet

2

1

3

VA L S J Ö N

T V Ä R S J Ö N

KnutstorpÖ R G AV E L N

H I S S J Ö N

Munkerud

Norralund

Stensätter

Linnerud

Turistprojektet ger ut 
turistbroschyr om Närkesberg

På broschyrens 
mittuppslag finns 
Närkesbergs 
turistkarta målad 
i akvarell av Ulla-
Carin Grafström.
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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. Holmen bygger nu 
norra Europas största sågverk. Denna investering kommer att gynna dig.

Ekologiska grönsaker 
och potatis

0582-503 82 • www.ekogardar.se

Vi hjälper dig ta fram värdet i din skog. Har du 
frågor kan du nå oss på följande nummer:
Björn Löfgren 019-15 75 51
Håkan Falkenström 019-15 75 52
Bo Ljunggren 019-15 75 53

www.holmenskog.com

Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag!

Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
Försäkringsbolag sedan 1860 • www.dina.se

Ylva Azcárate
Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag! 

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

Försäkringsbolag sedan 1860

Håkan Hellberg
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Juni 
Söndag 5 juni kl 13.00–23.00
Världsmiljödagen firas i kaféet på 
Kopparbergs gård.
                                        
Tisdag 21 juni kl 18.00
Metartävling i Storsjön, hos Ken 
Lampa, arr. NIK
                                        
Tisdag 28 juni kl 19.00
Cykeltur, start vid Sveasalen, arr. NIK
                                        
Torsdag 30 juni kl 19.00–21.30
Kafé Qvarnån

Lördag 2 juli kl 9.00–16.00
Lerbäcksmarknad, vid Lerbäcks kyrka
                                        
Söndag 3 juli kl 19.00 Obs tiden!
Gudstjänst i Toltorps missionshus
(Tiden var fel i Kyrknytt)  
                                        
Tisdag 5 juli kl 19.00
Tipspromenad, start vid Sveasalen. 
Obs startavgift 20 kr, arr. NIK  
                                        
Torsdag 7 juli kl 19.00–21.30
Kafé Qvarnån, 20-årsjubileum 
                                        
Tisdag 12 juli kl 19.00
Cykeltur, start vid Sveasalen, arr. NIK  
                                        
Torsdag 14 juli kl 19.00–21.30
Kafé Qvarnån    
                                        
Söndag 17 juli kl 15.00
Friluftsgudstjänst i Storsjötorp   
                                

Tisdag 19 juli kl 19.00
Tipspromenad, start vid Sveasalen. 
Obs startavgift 20 kr, arr. NIK
                                        
Onsdag 20 juli kl 18.00
Trivselkväll vid Björklundavallen                              
arr. NIK     
                                        
Torsdag 21 juli kl 19.00–21.30
Kafé Qvarnån                                            
                                        
Tisdag 26 juli kl 19.00
Cykeltur, start vid Sveasalen arr. NIK
                                        
Torsdag 28 juli kl 19.00–21.30
Kafé Qvarnån     
                                        
Lördag 30 juli kl 14.00
Byavandring i Siggetorp & Laggarfall, 
medtag kaffekorg

Tisdag 2 augusti kl 19.00
Tipspromenad, start vid Sveasalen.
Obs startavgift 20 kr, arr. NIK     
                                        
Torsdag 4 augusti kl 19.00–21.30
Kafé Qvarnån                                            
                                        
Fredag 5 augusti kl 18.30
Byavandring i Siggetorp & Laggarfall, 
medtag kaffekorg  
                                        
Söndag 7 augusti kl 11.00
Gå, lunka, löp. Start vid Bergsgår-
den, arr. NIK     
                                        
Torsdag 11 augusti kl 19.00–21.30
Kafé Qvarnån   

                                       

sommaren 2011

a

Juli 

Augusti

Evenemangskalender Närkesberg

a

a
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Bli medlem i NIK! • Bli medlem i NIK!
 Familjekort 200 kr • Seniorer 100 kr • Under 18 år 50 kr

Skicka in namn, adress och personnummer till 
Närkesbergs IK, 694 98 Närkesberg

Denna bild var med i boken Bondförnuft i Nya Tider på sidan 158. Tyvärr blev det fel i bild-
texten. Så här ska den vara: Klass 4 i Bergs skola 1953/1954. Övre raden: Sussie Blees, Gudrun 
Bergqvist, Irene Jansson, Anita Gustafsson, Ragnhild Dohn, Barbro Andersson, Birgitta Anders-
son (saknades i bokens bildtext), Majlis Carlsson, Irene Möller, Ingvar Algelin, lärarinnan Birgit 
Andersson, Karl-Axel Persson. Nedre raden: Sven-Åke Ivarsson, Rolf Bergqvist, Åke Simonsson, 
Bertil Johansson, Bernt Helgesson, Lars Jansson, Sture Falkenström, Ulf Bergqvist. 

Rättelse 
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  Spelprogram – Div 6 Södra
 2011

Datum Tid Match 
2011-06-02  19:00 Adolfsbergs IK 2 - Närkesberg/Mariedamm
2011-06-08  19:00 Närkesberg/Mariedamm - Mullhyttans IF
2011-06-15  19:00 Östansjö IF - Närkesberg/Mariedamm
2011-06-18  15:00 Närkesberg/Mariedamm - Fjugesta IF
2011-06-29  19:00 Skyllbergs IK - Närkesberg/Mariedamm
2011-08-13  14:00 Närkesberg/Mariedamm - Kilsmo IK
2011-08-20  13:00 Åmmebergs IF - Närkesberg/Mariedamm
2011-08-24  18:45 Närkesberg/Mariedamm - Sköllersta IF 2
2011-09-01  18:30 Pålsboda GoIF - Närkesberg/Mariedamm
2011-09-04  12:00 Närkesberg/Mariedamm - Adolfsbergs IK 2
2011-09-10  15:00 Mullhyttans IF - Närkesberg/Mariedamm
2011-09-18  12:00 Närkesberg/Mariedamm - Östansjö IF
2011-09-24  15:00 Fjugesta IF - Närkesberg/Mariedamm

Gå in på www.svenskfotboll.se/orebro för att se aktuella matchtider.

  Spelprogram – Div 8 Södra
 2011

Resten av matcherna är ännu inte lagda. I nästa nummer av NIK-
aren eller på hemsidan www.svenskfotboll.se/orebro finns aktuell 
information om spelprogrammet.

Datum Tid Match 
2011-06-05 17:00 Zinkgruvans IF 2 - Närkesberg/Mariedamm 2
2011-06-12  13:00 Närkesberg/Mariedamm 2 - Åmmebergs IF 2

”Bränt var det här!”
Utomhusteater på Sörberg, Svennevads Hembygdsgård

Premiär torsdag 30 juni kl 19.00

SVENNEVADSSPELET 2011

Övriga speldagar: 2/7 kl 15.00, 3/7 kl 18.00
5/7, 6/7 och 7/7 kl 19.00 
Servering i pausen. Vid regn, medtag regnkläder, ej paraply. 
Ljudanläggning finns. Musik i år av Åke och Mats Edengren.
Entré 150 kr. Grupper över 20 personer 130 kr. 
Barn under 16 år fri entré.
Biljettbokning 072-253 20 07 eller 070-562 05 54

VÄLKOMNA! Svennevads 
Bygdespel
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Bommen som blev en fullträff!
Skyllbergsbommen är framtagen för dig som är markägare och
vill värna om dina skogar, jaktmarker, grustag, vägar m.m. Det är en
vägbom som är ovanligt robust och svår att forcera.

Fakta om vägbommen
• Bommen är tillverkad av kraftiga fyrkantsrör för att uppnå högsta styrka.
• Den är varmförzinkad för att klara av våra fyra årstider på bästa sätt.
• Teleskopisk inom 4,5 – 6,0 meter.
• Stabilt förankrad 1,5 meter ner i marken (stensättning eller gjutning).
• Vägbommen är utrustad med reflexer.
• Lätt att öppna och stänga.
• Låsbar i öppet läge.
• Konstruerad för att fungera i decennier.

Vägbommarna levereras i önskat antal, buntade på EUR-pall, 
montageanvisning medföljer. Special konstruktioner 
offereras på begäran.

Kontakta oss för mer information!
Tel 0583-403 00 eller info@skyllbergindustri.se
www.skyllbergindustri.se 


