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Hej alla NIK-vänner!

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 0583-221 58, 076-807 37 16 , inger.falkenstrom@live.se

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

På landet brukar man klaga på att det inte 
finns mycket att göra, men det stämmer 
inte in på Närkesberg, där Idrottsklubben 
och Byarådet arrangerar en mängd akti-
viteter för bygdens befolkning. Dessutom 
finns familjen Lindkvist, Tomas och Ulla 
Falkenström, Kopparbergs gård, Film-
klubben, Fiskevårdsföreningen med flera 
som också bidrar till att Närkesberg är en 
livaktig ort.

 I det här numret kan du läsa om en 
del av de aktiviteter som varit, till 
exempel kaffebuffé, blomskottsauktion 
och fotbollsupptakt. Du kan också i 
Evenemangskalendern på sidan 20 se vad 
som kommer att ske under sommaren.

Den här årstiden är det många som 
besöker Rönne Trädgård, så även vi för 
att skriva lite om deras verksamhet. 

Vidare kan du läsa om Bergqvist 
Järn & Bygg i Askersund, ett företag 
med rötter i Närkesberg. Vi fortsätter 

också att berätta om byggnader som 
betytt mycket och som ändrat karak-
tär. Den här gången gör vi ett nerslag i 
kapellet i Betania. 

Närkesberg har ju också varit känt 
för sitt fotbollslag och vi tänker intervjua 
en del gamla fotbollsspelare om den tiden 
och börjar med Årets Närkesbergare; 
Björn-Erik Andersson.

Trevlig sommar önskar 

Framsidesbild: Första hemma-
matchen för FK Silva mot 
FK Örebro slutade 2-4.

Inger Siw Elisabeth

NIK ordnar fotbollsresa till EM-kval-
matchen mellan Sverige-Österrike.

Vid intresse och anmälan kontakta  
Björn Löfgren, telefon: 076-7642426

8 SEPTEMBER
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DANIELSSONS 
    BILSERVICE

Gålsjö 
0583-410 87Utför alla slags reparationer 

– även tyngre fordon

VÄRDECHECK  PÅ 500 KR

Lördag 4 juli 2015 kl. 9.00–16.00 vid Lerbäcks kyrka

Artister: Plöj-IngaZ, Jazzkersound med Karin K.
100 knallar • Barnens marknad • Boksignering av Jan Mårtenson 

Lerbäcks Teater spelar ur Madicken • Ponnyridning
Servering • Fri entré • Parkering 30 kr – gärna jämna pengar!
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AUKTION fredag 3/7. Visning 14.00, start 16.00.

VARUHUSET
i Rönneshytta

Vard. 9-19
Lörd. 9-14
Sön. 11-16

0583-400 32    www.varuhuset.se

Att köpa cykeltillbehör för när du köper ny cykel 26”–29”.

Se sortiment på  
www.varuhuset.se
Gäller t.o.m. 30 juni 2015.
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Fotbollssäsongen 2015 är igång
FK Silva
Närkesberg IK:s herrfotbollslag, FK Silva, 
har vid skrivande tidpunkt spelat de två 
inledande matcherna för säsongen. 

Nytt för i år är att seriespelet spelas 
i en enkelserie med 13 lag från hela  
Örebro län. Med enkelserie menas att 
Silva möter varje lag en gång, istället 
för det brukliga två. Efter avklarat  
seriespel går lagen in i ett slutspel för 
att bestämma slutgiltig serieposition. 

Den inledande matchen mellan FK 
Silva och FK Örebro slutade 2-4. 
Så här sammanfattar tränare Marcus 
Hjärtmyr matchen: 

– Första matchen mot FK Örebro 
ägde vi de första 20 minuterna med 
mycket boll och bra fysiskt spel. Efter 
cirka 10 minuter gjorde Niklas Hassel 
1-0 på ett långskott, sedan deras mål-
vakt varit långt ute. I slutet av första 
halvlek började orken tryta lite och vi 
gick ner oss i både rörelse och tempo. Vi 
höll ändå en skaplig defensiv och kunde 
hålla undan i första halvlek. FK Örebro 
gjorde relativt omgående 1-1 i början av 
andra halvlek. Efter cirka 60 minuter 
gjorde vi 2-1 genom Micke ”TW” Tröhler, 
men tyvärr fick de straff 5 minuter efter 
vårt ledningsmål. Sedan tappade vi ork 
och släppte in två lite enkla mål. 

I andra matchen mellan Järnboås 
och FK Silva blev slutresultatet 3-3. 
Marcus om matchen: 

– Mot Järnboås borta var det nya 
förutsättningar, då vi startade med en 
ny målvakt och ny backlinje. Vi började 
första halvlek lite svajigt. Järnboås tog 
ledningen efter ett lite svagt ingripande 
av mig i mål. Efter målet började vi röra 
oss lite mer och släppte bollen lite snab-
bare och kvitterade sedermera genom 
Micke ”TW”, som tog en bra djupledslöp-
ning från mittfältet och fick en boll av 
Sebastian Pettersson. Efter ett genom-
brott av Sebastian kunde vi ta ledning-

en med 2-1. Efter lite missförstånd i för-
svaret kunde sedan Järnboås kvittera 
till 2-2. Vi började andra halvlek dåligt 
och blev tillbakatryckta. Vi reste oss 
dock lite och satte dit 3-2 med ett skott 
utanför straffområdet av Sebastian. I 
slutet av matchen fick vi försvara oss när 
Järnboås tryckte på och lite slumpmässigt 
kunde de kvittera till 3-3 med tio minuter 
kvar. 

Barn- och ungdomsfotbollen 
Det var 17 barn och 12 vuxna som trot-
sade det ruggiga vädret den 5 maj när 
fotbollsträningen drog igång i Närkesberg 
på Björklundavallen. 

Karolina Eriksson och Björn Löfgren 
hade kallat samman gänget av barn som 
under förra säsongen deltagit i träning-
en och de verkade allesammans glada 
över att återigen få komma igång och 
träna fotboll. Kvällen avslutades med 
korvgrillning. 

NIK har ambitionen att fortsätta 
med denna satsning för barn och ung-
domar så alla som är intresserade av 
fotboll hälsas välkomna. Träningarna 
sker på onsdagkvällar kl.18.00,  
varannan vecka i Hjortkvarn och  
varannan vecka i Närkesberg. 

Mer information lämnas av Björn 
Löfgren på tel. 076-764 24 26. 

Bra uppslutning på första träningen.
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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!

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

GÅ MED I VÄRLDENS 
STÖRSTA MÄNSKLIGA 
SKYDDSNÄT.
Ring 020-210 220 eller besök 
vår hemsida www.redcross.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.

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

Ägg och potatis till bra priser

Jan Sandberg
01046-784 66

Christer Olson
01046-784 68

Håkan Falkenström
070-323 30 15

inköpare
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Klockan tio på lördagsförmiddagen 
stormar ett tjugotal tjejer in genom 
dörren på Bergsgården med mad-
rasser och fotbollsväskor under 
armarna. Skyllbergs IK arrangerar 
läger för tjejlaget F13 och i år var 
även tjejerna i IFK Askersunds F13-
lag inbjudna. 

Ljudnivån är på topp redan från start 
och inom några minuter pågår inne-
bandy, fotboll, jonglering, kortspel och 
andra aktiviteter samtidigt i gymnastik-
salen. Efter incheckning väntar fotbolls-
träning på Björklundavallen. Det är 
första gången vi får vara på gräs i år 
och man förstår hur kalvarna känner 
sig på kosläppet. Gräset är nyklippt. 

Skyllbergs och Askersunds tjejer 
på läger inför seriestarten

Björn-Erik Andersson klipper de sista 
metrarna när vi kommer. Det är vår i 
luften. Solen skiner. Det är nykritat.

I år är det tredje gången Skyllbergs IK:s 
tjejer har läger i Närkesberg. Upplägget 
är helt perfekt för oss som arrangerar:  
boende i Bergsgården, fotbollsträning 
på Björklundavallen och catering från 
Kerstin Lindkvist. Att boka hela lägret 
kräver några telefonsamtal och sedan 
är det klart. Tack alla ni som supportat 
oss. Såväl tränare som tjejer är 
jättenöjda! 

Erik Gunnarsson och Helena Johansson, 
tränare för Skyllbergs IK F13.

SKOGSBRUKSPLANER
Utförs på mindre och medelstora 

skogsfastigheter. 

Uppgifter om virkesvolym, 
målklassning, tillväxt och 

åtgärdsförslag m.m.

5 ha: 2000 :- + moms
15 ha: 3500 :- + moms

Prisexempel:

Tel: 0725- 63 83 73Lennart Berglind
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Karl-Willy 
Karlsson
Skog AB

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

www.ess.se
Energi Spar System HB
Retermia Värmeåtervinning  

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

Bokföring • Bokslut • Deklaration
Bolagsbildning • Ekon. rådgivning

Uppfödning av unghöns 
för äggproducenter.

Rådgivning och utbildning

Årets äggföretagare 2009

Ägg från frigående höns 
som äter vegetabiliskt foder.

Självbetjäning

Öppet alla dagar kl 08.00–19.00

ÄGG
BOD
VID VÄSTANÅ GÅRD

Välkommen!

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

KARINTORPSVÄGEN 17, ÅSBRO 

Ull och skinn
Gudrun haglund-Eriksson
Bengtstorp, 0583-222 52

www.ullochskinn.dinstudio.se

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

Ulf & Helena Gustavsson

0583-410 01
Ulf 070-397 38 69 • Helena 070-536 79 69

Aukt. Redovisningskonsult

ör tsjöns
edovisning

M   
R  
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Man kan konstatera att Byarådet i 
Närkesberg är verkligt måna om att 
prova nya aktiviteter för traktens 
befolkning. En nyhet för i år var 
den kaffebuffé som de bjöd in till 
annandag påsk. 

Styrelsemedlemmarna, några med hjälp 
av sina respektive, hade bakat en uppsjö 
av goda bullar, kakor, sockerkakor, tår-
tor med mera. Här kunde man verkligen 
frossa i bakverk. Det var till och med så 
att NIK-arens utsända drabbades av 
beslutsångest. Vad skulle man välja? 
Två tårtbitar fick det bli och de var 
utsökta. Riktigt smarriga! De många 
besökarna var också väldigt nöjda. 

– Ytterligare ett tillfälle att träffas 
under gemytliga former, sa en av fika-
besökarna. 

– Att gå ut och fika är ett sant nöje 
och då ska det serveras läckerheter, inte 
färdigköpta delicatoverk, förklarade en 
annan besökare. 

Här syns några av alla de bakverk som erbjöds.

Det var många som passade på att ta en 
fikapaus annandag påsk.

Regina Fallberg 
073-824 69 45, stallslate@hotmail.se
www.stallslate.n.nu
Godkänd F-skatt

• UTÖKAD RIDSKOLA v.32 startar vi med 
 både barn- och vuxengrupper.  
 Anmäl dig via mejl eller telefon.
• RIDLÄGER V. 28, 29, 30 
 för både vuxna och barn
• TURRIDNING året runt

Catering till er  
i sydnärke från 
en av Örebros 

skönaste 
restauranger!

Läs mer på www.lillaorebro.se
Bokning 070-482 16 17

Davide Lindqvist • Folketorp 220

Kaffebuffé i Bergsgården
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År 1940 invigdes kapellet Betania i 
Närkesberg. För att få en bild över var-
för huset kom till så går vi tillbaka till 
1840-talet då baptismen började bildas 
i Sverige. År 1850 fanns det cirka 5000 
baptister i Sverige i över 120 försam-
lingar. Roparrörelsen, eller Tillfärds-
läsarna som den kallades i Lerbäck, var 
en väckelserörelse i socknen som drevs 
av Carl Jansson som då bodde i Tillfärd. 

Omkring år 1860 bildades en för-
samling som senare fick namnet Östra 
Lerbäcks Baptistförsamling. Första 
mötet hölls troligen i ett hem i byn  
Stensätter. Möten skedde sedan i hem-
men i byn och 1888 kunde församlingen 
inviga sitt egna Stensätters kapell. Bara 
i den byn bodde då på den tiden cirka 
70–80 personer. 

Nytt kapell byggdes 
Våren 1940 hade byn i stort sett av- 
folkats och de verksamma i rörelsen  
bodde i centrala Närkesberg. Man 
övergav då helt Stensätters kapell som 
återgick till markägaren och fick stå 
och förfalla. Av Wilhelm Bergqvist fick 
man mark och byggde då Betania i Berg. 
Man bildade då Närkesbergs Baptist-
församling. I lokalen finns än i dag en 
så kallad dopbassäng för vuxendop och 
på övervåningen finns en lägenhet för 

evangelisten. Medlemsantalet ökade 
med möten, för både gudstjänst och 
väckelse, dop och söndagsskola i den 
moderna nya byggnaden på trakten. 

Så gick åren och i början av 1960-
talet minskade befolkningen och inga 
yngre kom till. I slutet av 1980-talet var 
det bara fyra aktiva medlemmar kvar 
och medelåldern var över 80 år. Denna 
gång avkristnade man byggnaden och 
lämnade ut huset till försäljning. 

Sommarcafé med 
trädgårdskrukor 
Familjerna Lindkvist, Fransson och 
Helgesson såg en risk för att kapellet 
skulle förfalla. Därför köpte de byggna-
den tillsammans 1990. Men vad skulle 
man göra med huset? En samlingspunkt 
för bygden saknades så att starta ett 
sommarcafé blev ett enkelt beslut och 
att där även sälja trädgårdskrukor blev 
starten. På hösten var Kerstin Lindkvist 
på en trädgårdsmässa i Stockholm. Där 
köpte hon en hel lastpall med malaysiska 
lerkrukor med en ny design. Krukförsälj-
ningen gick bra några år så det blev också 
en del besök på marknader. 

Kapellet Betania i Berg 
blev Qvarnåns Café

Mötena i kapellet i Berg var välbesökta när 
bygget var klart 1940.

Under många år bedrevs söndagsskole-
verksamhet i Betania. Bilden är från början 
av 1950-talet.

 Foto: Hildor Lindqvist
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Nytt namn 
Brunnen på tomten var torr på vatten så 
Önskebrunnen var ett bra namn som 
föreslogs för verksamheten. Men 
namnet var redan upptaget så det blev 
”närmaste vattendraget” i stället, 
Qvarnån. Numera är det endast famil-
jerna Lindkvist som driver caféet men 
ägandet av huset är oförändrat. Även i 
år blir det café samtliga torsdags- 
kvällar från och med midsommar och 
fram till mitten av augusti. Numera 
finns det också loppis i källaren och ett 
par kvällar blir det underhållning. 

John Lindkvist

Aina Bergqvist, en av församlingsmedlemmarna, 
talar vid avslutningsmötet 1989.

Foto: Åke Karlsson

Torsdagskvällarna på sommaren är det 
många som besöker Qvarnåns café för att 
umgås och dricka kaffe med hembakt bröd.

Care Of Clefjord

BADA • SOLA • FIKA 
SHOPPA • ÖVERNATTA

Välkommen till Talludden i Åsbro!

Vi öppnar portarna den 27 juni. Susan Clefjord 
& Sara Clefjord 
Ljungberg susan.clefjord@live.se

070-206 25 12
www.careofclefjord.se

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

CareofClefjord
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– Jag älskar lökväxterna på våren 
som lyser upp innan allt börjar 
grönska, säger Jonas Samuelsson, 
som svar på frågan om vilka växter 
han tycker mest om. Jonas som till-
sammans med föräldrarna driver 
Rönne trädgård. 

Det var Jonas farfar Ivar Samuelsson som 
tillsammans med hustrun Märta köpte 
trädgårdsrörelsen i Rönne 1944. Han 
hade innan dess arrenderat handels-
trädgårdar i Östergötland. Att sonen 
Lars skulle hjälpa till med arbetet var 
en självklarhet och 1968 tog Lars över 
rörelsen som han sen drev tillsammans 
med sin hustru Ethel fram till 2011 då 
deras son Jonas tog över driften. Men 
Lars och Ethel finns fortfarande med. 

– Jag trivs här i växthusen och så bor vi 
ju alldeles intill, säger pappa Lars som 
förklaring. 

Förutom familjen finns en deltids-
anställd året runt och två extrapersonal 
under högsäsong. 

Från manuellt till maskinellt 
Mycket har ändrats under årens lopp. 
Förr var det nästan bara utomhus-
odlingar och man fick gräva för hand. 
Idag sker odlingarna i växthus och man 
använder mer maskiner, som till exem-
pel när man ska fylla jord i krukor.  

– Jag byggde växthusen själv för 
jag har alltid tyckt om att bygga och 
snickra, avslöjar Lars. 

Sonen Jonas pluggade en del och 
tänkte väl egentligen inte börja i före-

Säg det med blommor!

Ethel, Jonas och Lars Samuelsson.
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Ethel, Jonas och Lars Samuelsson.

taget, även om det alltid fanns med i bak-
huvudet, men sedan blev det så i alla fall.  

– Det blir en livsstil. Man lever med 
det hela tiden, säger han och verkar nöjd 
med sitt val.  

Följer säsongerna 
Som trädgårdsodlare följer man års-
tiderna. Januari och februari är ur 
kundsynpunkt lugna. Då börjar tulpan-
drivning och plantering av pelargoner 
och sedan rullar det på med 7–8 leve-
ranser av plantor under våren. Från 
april till och med juli är det högsäsong. 
Då kommer kunder från hela Sydnärke 
och inte minst sommargäster förutom 
folk från bygden. Under hösten vidtar 
lökplantering och försäljning av bland 
annat cyklamen och framåt december 
börjar försäljningen av julstjärnor.  

– Egenodlade tulpaner direkt från 
växthuset är lite av vår nisch, säger 
Jonas. Vi köper lökar från Holland som 
vi planterar på hösten och som förvaras 
i kylrum och sedan drivs fram i växthus. 
Det rör sig om 30 000 tulpaner. 

Den växt som efterfrågas mest är 
dock pelargon om man ser till hela året. 

 
Framtiden 
– Det finns absolut en framtid för lokal 
produktion av växter, framhåller Jonas. 
De stora företagen kan ha bra kvalitet 
på sina produkter, men de har trans-
porterats långa sträckor, vilket ger en 
kvalitetsförsämring, medan våra kom-
mer direkt från växthusen. Något som 
blir allt viktigare är frågan om miljön 
och då är inte långa transporter bra. Vi 

minskar också ner på kemikalieanvänd-
ningen så långt det är möjligt. 

Något som var vanligt att odla förr 
och som nu kommer igen och efterfrågas 
i allt större utsträckning är grönsaks-
plantor, fruktträd, bär och kryddor. 

 
Service är viktigt  
En viktig aspekt är enligt Jonas att 
”serva” bygden. Här ska man kunna 
handla växter både för inomhus- och 
utomhusbruk, till begravningar och 
fester, när man ska ha med sig en 
present till värdinnan och så vidare.  

– Att erbjuda det som kunden vill ha 
är naturligtvis viktigt, avslutar Jonas.
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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

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

• Elinstallationer
• Inbrottslarm 

• Brandlarm
• Nätverk

mixa
F Ö R E TAG S S E RVICE

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

 e-post: k.erixon@mixaforetagsservice.se

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 skogs-
ägare 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 019-15 75 51
Per Johansson  019-15 75 55

www.holmenskog.com
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Årets Blomskottsauktion i  
Bergsgården gick av stapeln den 5 
maj. Det var byarådet som även i år 
hade fixat med blomster, fika, lotter 
och underhållning. 

Ute var det ruggigt väder med regn och 
endast några grader varmt men väl inne 
så möttes man av värme och dragspels-
musik, det var Anneth Pettersson som 
spelade välkända låtar med blomster-
anknytning. 

Susanne Qvick hälsade alla välkomna 
med att läsa en för kvällen nyskriven 
dikt av sin far Åke Pettersson ifrån 
Tösnahult. 

När e de vår nån gång, 
en del säger vid lärkans första sång 
eller är det vid starens stolta gång 
eller är det vid gökens första gal 
eller vid tranors första signal 
det kan ju vara när första blåsippan 
vaknar till liv 
eller rentav när igelkotten vaknar till. 
Men ett är klart, den största injektionen 
är den årliga blomskottsauktionen. 
Då är det vår! Nu kör vi! 

Pelargoner, kaktusar, tomatplantor, 
chilipepparplantor, gammeldags rosor, 
trädgårdsklint och olika örter som till 
exempel oregano, basilika och åkerbrodd 
auktionerades ut till fördelaktigt pris. 
Alla kunde fynda! 

Gammaldags huskurer 
Anita Karlsson från Bengtstorp berät-
tade om olika örter och huskurer. Hon 
berättade bland annat att libbstickan 
kan fungera vid kärleksbekymmer! Man 
lägger bladen från växten i vatten och 
tvättar ”ädlare” delar av kroppen med 
vattnet. Anita berättade också att  
renfana förr användes som foster- 
drivande och att åkerbrodd lades i 
psalmboken för att man skulle orka 

hålla sig vaken under långa predik-
ningar i kyrkan. 

Många besökare 
Fikat var gott och trevliga samtal fördes 
runt borden. Det var ett 40-tal personer 
som hade kommit samman under kväl-
len, endast två av dessa var män. Är 
det så att blomster och trädgårdsskötsel 
mest är intressant för kvinnor? Det kan 
man fundera på. 

Kvällen avslutades med lottdrag-
ning. Någon vinst fick inte NIK-arens 
utsända men fick istället med sig tomat, 
chilifrukt, basilika, lök och åkerbrodd. 
Nu får man hoppas på fin skörd! 

Blomskottsauktion – ett vårtecken

Många passade på 
att fynda 

bland de olika 
växterna.

Anita Karlsson berät-
tade om gammaldags 
huskurer.

ENTREPRENAD AB
HOLMS
Grävtjänster utförs med minigrävmaskin 
(5 ton), där minimal åverkan på trädgård 
med mera är önskvärd. Lämplig vid exem-
pelvis husdränering och trädgårdstjänster.

070-341 66 73
willis_danne@hotmail.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!

Janne’s Golv
Allt inom golv

Mobil: 070-222 55 23

Våtrum | Trägolv | Golvslip | Kakel & klinker

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

 

Besök Turistbyråns evenemangs-
kalender. Den uppdateras dag-
ligen med nya och spännande 
evenemang. Välkommen!

www.visitaskersund.se
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Ekologiska grönsaker 
och potatis

0582-503 82 • www.ekogardar.se

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

• 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
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Lars Bergqvist, som är född och 
uppvuxen i Närkesberg, är en både 
driftig och initiativrik person. Han 
har i hela sitt vuxna liv arbetat 
inom sågverk och bygghandel. Idag 
bor han i Rönneshytta och äger 
och driver Bergqvist Järn & Bygg i 
Askersund. 

Om man ska börja från början så får 
man gå tillbaka till 1927 då Lars farfar 
Josef Bergqvist förvärvade sågen i 
Emme. Ganska snart blev det dock 
sonen Erik som övertog driften av såg-
verket vilket han fortsatte med under 
många år. Eriks söner, det vill säga Lars 
och hans bröder, började efter avslutad 
skolgång arbeta i sågen. I mitten av 
1980-talet gjordes en ombyggnation och 
i samband med det övertog bröderna 

ägarskapet av sågverket. Något år sena-
re blev Lars ansvarig chef för företaget.
 
Ensam ägare 
För att bredda verksamheten startade 
bröderna år 1991 en bygghandel i  
Rönneshytta som drevs parallellt med 
sågverket och 1996 blev Lars ensam 
ägare av både sågverket och bygg- 
handeln. 

Några år senare, år 2000, förvärvade 
Lars Byggbutiken i Askersund och slog 
samman de båda butikerna. Tyvärr är 
lönsamheten väldigt dålig för små såg-
verk och därför upphörde verksamheten 
på sågen i Emme helt 2002 och några år 
senare såldes den. 

Brett sortiment 
Bergqvist Järn & Bygg har i dagsläget 
16 anställda inklusive Lars själv och 
man säljer både till privatpersoner och 
bygg- och industriföretag. Förutom  
traditionella järn- och byggvaror säljer 
man bland annat färg och tapeter. 

– Det är mycket viktigt att ha en 
bred verksamhet när man driver ett 
företag på en liten ort, säger Lars med 
eftertryck. 

Företagsam familj

Bengt Bergqvist vid klyvmaskinen 
i sågverket i Emme.
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Engagerad familj 
Lars är gift med Marie-Louise och till-
sammans har de tre söner. Morgan, som 
är äldst, arbetar som lastbilschaufför 
medan de två andra sönerna, Mattias 
och Magnus, arbetar i Bergqvist Järn 
& Bygg. Det gör även Mattias sambo 
Pernilla och Magnus fru Sanna. Lars är 
idag ensam ägare till bygghandeln men 
på sikt är tanken att sönerna ska ta 
över verksamheten.  

– Ja, eftersom jag fyller 60 år i år så 
har jag tänkt att jag så sakteliga ska börja 
trappa ner, säger Lars avslutningsvis.

Lars Bergqvist 
äger och driver 
Bergqvist Järn 
& Bygg i 
Askersund.

Mattias 
Bergqvist och 
hans sambo 

Pernilla.

Magnus 
Bergqvist 
och hans fru 
Sanna.
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Evenemangskalender 
Närkesberg sommaren 2015

JUNI
11/6 kl. 19.00
FK Silva–Simon SK 
Plan ännu ej bestämt.

25/6 kl. 18.30–21.30
Säsongspremiär för 
Café Kvarnån

26/6 kl. 18.00
Metartävling i Sjölunda
Ken Lampa och NIK tänder grillen. 
Korv och hamburgare till försäljning.

JULI
4/7 Lerbäcksmarken 

5–12/7 Gröna veckan på 
Lugnets Kursgård

5/7 kl. 19.00 Gudstjänst i 
Toltorps Missionshus

12/7 kl. 15.00
Friluftsgudstjänst i 
Storsjötorp

15/7 kl. 18.00 Trivselkväll på 
Björklundavallen
Arrangör: NIK

18/7 kl 19.00 Grillkväll på 
Kopparbergs gård
se annons sid. 22

25/7 Toltorpskalaset
Arrangörer: Ulla och Tomas 
Falkenström samt NIK. Anmälan 
senast 1 juli.

Besök www.narkesberg.se eller Närkesbergs IK på Facebook 
för senaste nyheter och evenemang!

25/7 kl. 14.00 
Byavandring 
Bengtstorp–Knutstorp
Medtag fikakorg. 

31/7 kl. 18.30 
Byavandring 
Bengtstorp–Knutstorp
Medtag fikakorg.

AUGUSTI
2/8 kl. 11.00
Gå, Lunka, Löp 
Start vid Sveasalen. 
Arrangör: NIK

8/8 kl. 15.00
FK Silva–Wedevågs IF
Plan ännu ej bestämt.

8/8 kl. 15.00–22.00
Blues och annat på 
Kopparbergs gård.  
se annons sid. 22

22/8 kl. FK Silva–Bobby BK
Björklundavallen. NIK säljer 
hamburgare och korv.

OBS! Det kan ske ändringar vad gäller datum, plats och tid för fotbollsmatcherna,  
för vidare information se anslagstavlor i Närkesberg och NIK:s facebook-sida.
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Den 26 mars hade Storsjöns fiske-
vårdsförening årsmöte i Bergsgården 
i Närkesberg. Efter att ha njutit av 
den fisksoppa som kvällen till ära 
serverades fortsatte själva mötet.
 
Mötet beslutade att sätta ut 5000 
gösyngel i Storsjön. Däremot kommer 
utsättningen i Örgaveln att avslutas, 
eftersom det efter provfiske visat sig 
inte ge något resultat. 

Vidare beslutades att fortsätta med 
den fisketävling som går ut på att dra 
upp den största gäddan, vilket behövs 
med tanke på det stora gäddbeståndet. 

Beslut fattades också om att även i 
år försöka ordna en tävling i spöfiske 
tillsammans med NIK. 

En annan fråga som bifölls var inköp 
av en pH-mätare. 

Ordförande fick i uppgift att kon-
takta Länsstyrelsen om eventuell dålig 
vattenkvalitet i Emmaån nedströms 
Gryt. 

Den båtramp som föreningen 
iordningställt vid Storsjön utefter vägen 
mot Mariedamm är nu klar att 
användas. 

Försäljningen av fiskekort minskade 
något jämfört med föregående år. 

Slutligen konstaterades att förening-
ens ekonomi är stabil. 

Rapport från Storsjöns 
fiskevårdsförenings årsstämma

Styrelsen i fiskevårdsföreningen. Från vänster: Ordförande Lars Bromée, Karl-Gunnar Westman, 
John Lindqvist, Sven-Erik Andersson, Lars Andersson och Ken Lampa.

Förra årets gäddvinnare blev Oddvar Alm-
gren (t.v) med en gädda på 5,65 kg och Stefan 
Krantz (t.h) vars gädda vägde 5,60 kg.

Kafékvällar vid Hembygdsgården onsdagar 
Servering kl. 16.00–20.00.

8 juli  kl. 19.00 Invigning av fotoutställning 
 kl. 21.00 Skymningskväll med 
 Lerbäcks Teater
15 juli  Lars-Erik Tylebrink berättar om att   
 vara lantbrukare.
22 juli  Veteranfordonsutställning kl. 18.00 
29 juli  kl. 18.00 Kom till smedjan och prova på  
 att smida.
16 aug  kl. 13.00–17.00 Hembygdens dag.   
 Fotoutställning, hantverkare, 
 veteranbilar och smide.

Lerbäcks Hembygdsförening

1 juli  kl. 18.00 Spånbrokällan. Traktortransport  
 från Hembygdsgården kl. 17.45. 
 Tipsprom., servering ,underhållning

11 juli  Åk med i traktor till storsjön i Närkesberg.  
 Fika medtages. Lunch serveras utmed  
  vägen. Start Lerbäcks kyrka kl 09.00. 

E-post: ingela.oxelgren@telia.com, Telefon: 0582-503 93
Vid frågor eller funderingar, kontakta Ingela Oxelgren:



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:
Nils Bergkvist, 070-230 05 34 

Håkan Falkenström, 070-323 30 15

Healing • Zonterapi • Massage
Homeopati

Helhetsterapi
Gun-Britt Haraldsson
Lugnet, Närkesberg

Telefontid: mån–fre kl 8–9
Telefon: 0705-54 74 85

www.gbmhelhetsterapi.se

A.L.I. Frakt AB 
Din logistikpartner när det 

gäller fjärr- och distributionstrafik. 

Vi uför även entreprenadtjänster 
och säljer grus- och jordprodukter.

Askersund | Tel. 0583-821 80 | www.alifrakt.se

KO
PPA

RBERGS GÅ
RD

MATHÄNDELSER
GRILLKVÄLL 18/7

SKALDJURSKVÄLL 3/10 

MUSIK
BLUES OCH LITE ANNAT 8/8

KL 15-22 PÅ VÅRA 
SCENER

INFORMATION OCH 
BOKNING 

www.jordnara.nu
0730262036
VÄLKOMMEN!
Mia och Kaj

1 Version 1 - april, 10

17-25/7  2010 - 9 dagar

Gardasjön
För oss är resan lika viktig som målet.

Se vårt utbud
av resor på
vår hemsida

0583-343 90
www.åmmebergsbuss.se
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Årets Närkesbergare, Björn-Erik 
Andersson, har under åren lagt ner 
massor av jobb på Björklundavallen, 
Sveasalen och Toltorps Missionshus. 
Längre tillbaka var han också en myck-
et duktig fotbollsspelare i NIK:s lag. 

Intresset för Toltorps Missionshus har till 
stor del att göra med att Björn-Eriks mor-
far Rickard Andersson var engagerad där. 

– Morfar predikade ofta i Missions-
huset och han var också ordförande i 50 
år i Missionshusföreningen som bildades 
1928, berättar Björn-Erik. Därför kändes 
det extra roligt att vara med vid reno-
veringen av byggnaden. 

Från pojklaget till A-laget 
Björn-Erik började att spela fotboll i 
pojklaget 1960 då han var tio år gammal. 
Några år senare blev det spel i juniorlaget 
och redan som 17-åring gjorde han debut 
i A-laget. I första matchen fick han spela 
högerytter. 

– Ja, på den tiden ansågs man göra 
minst skada på den positionen, berättar 
han och skrattar. 

Men det gick bra för honom i den 
matchen, så bra att han till och med 
gjorde ett av målen! Och dagen efter 
kunde man läsa på sportsidan i Nerikes 
Allehanda att ”Blott 17-årige Björn-Erik 
Andersson hade mycket glöd i dojan”! 

Sedan följde ett 20-tal år med serie-
spel både i div 5 och div 4. Mestadels 
spelade han mittback men under någon 
säsong spelade han även center. 

Många träningsläger 
Det blev en hel del träningsläger under 
årens lopp. Bland annat var laget och 
tränade i Fjerritslev i Danmark i april 
1985. Där ingick Björn-Erik med sina 35 
år i ”Gubblaget” i den interna cupen. Mot 
alla odds vann ”Gubblaget” cupen, då de 
lyckades göra mål när det endast var tre 
minuter kvar av sista matchen. 

Minnesvärda matcher 
En minnesvärd match är naturligtvis den 
match som spelades på Trollbäckens IP 
mot Hanviken i Svenska cupen 1977. Den 
slutade tyvärr med förlust vilket med- 
förde att NIK:s deltagande i Svenska  
cupen tog slut. Men att den matchen 
fanns med på Poängtipset kommer Björn-
Erik aldrig att glömma. 

– Ja, det kändes nästan overkligt att 
vi fanns med på samma tipskupong som 
till exempel Djurgården och Hammarby, 
berättar han. 

– Men för mig personligen är nog 
matchen mot Essinge IK i Svenska cupen 
den match som jag minns mest. Den 
spelades i Hjortkvarn och vi låg under 
med två mål och var totalt utspelade efter 
första halvlek. I halvtid bestämde vi att vi 
skulle satsa allt i andra halvlek. Vi lycka-
des med det och vann matchen med 3-2! 
Det var helt fantastiskt, säger Björn-Erik 
avslutningsvis. 

NIK:s A-lag 1967. Björn-Erik (stående näst 
längst till höger) var yngst med sina 17 år 
och äldst var Rune Andersson (nederst till 
vänster) som var drygt 25 år äldre.

Fotbollsminnen under årens gång

Björn-Erik har ett helt skåp fyllt av priser och 
foton från hans många år som fotbollsspelare.. 23



HÄNDER VID HOTELL PEROLOFGÅRDEN

13/6  Tradjazzdag vid labyrinten kl. 13.00–21.30
1/8  LRBCK bluesfestival kl. 13.00–21.30
26/9 Irländsk kväll

Mer info/biljetter hittar du på 
www.greenmazevent.com eller på 

Askersunds Turistbyrå.

Lerbäck PerOlofGården 326 • 694 96 Åsbro (Askersund)
Tel: +46 (0)583-405 35 • www.perolofgarden.se

Från idé till verklighet!
Ritning och hjälp med bygglov, grundarbete, ROT, 
renovering, nybyggnation, underhållsbesiktningar.

070-345 19 96 • knutssonsbygg@telia.com

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

Det är vi som är... 

Växter ute & inne
För öppettider se vår hemsida.

Det goda 
livet i hela 
Askersund!
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