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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.

Inger Siw Elisabeth

Framsida: En dramatisk situation i 
matchen mot Små IF. 
Foto: Victoria Nilsson

Nåja, efter en ovanligt varm mars, en 
ovanligt kall och tråkig april och en fin 
maj så ser vi nu fram emot en förhopp-
ningsvis varm och solig sommar! En 
sommar med en hel del aktiviteter i 
Närkesberg som ni kan läsa om i evene-
mangskalendern på sidan 20. 

Fotbollssäsongen är redan igång och 
förväntningarna på den går att läsa om 
på sidorna 18-19.

Hos Majlis och Carr Göransson i 
Toltorp bor just nu två ensamkommande 
flyktingpojkar. Om deras dramatiska 
flykt från Irak till Sverige kan ni läsa om 
på sidorna 12-13.

Under våren har det bland annat va-
rit kaffebuffé i Bergsgården, sångkväll i 
Toltorps missionshus och konstrunda och 
allt det och en hel del annat står det om i 
det här numret av NIK-aren.

Och i höst blir det revy i Bergsgården 
igen! I GREVENS TID heter stycket 
som ska spelas och revygänget är redan 
i full gång med repetionerna vilket vi 
berättar om på sidan 7.

Hör gärna av er med tips på sådant som 
vi skulle kunna skriva om!

TREVLIG SOMMAR och på återseende i 
höst önskar vi i NIK-arens redaktion 

Minns ni barndomens somrar? Till exempel första badet utomhus som helst 
skulle göras så tidigt som möjligt. Allra bäst var det om man var först i 
klassen med att doppa sig i ett vatten som naturligtvis var i det närmaste 
iskallt!Examen i nya, fina kläder har väl ingen glömt och inte heller det långa 
sommarlovet som kom efter det! Och visst var det väl så att solen sken i stort 
sett hela tiden? Eller …?
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DANIELSSONS 
    BILSERVICE

Gålsjö 
0583-410 87Utför alla slags reparationer 

– även tyngre fordon

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

VÄRDECHECK  PÅ 500 KR

VARUHUSET
i Rönneshytta

0583-400 32

Vard. 9-19
Lörd-sönd. 

10-15

www.varuhuset.se

Att köpa cykeltillbehör för när du köper ny cykel 26”–29”.
Kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Se sortiment på  
www.varuhuset.se
Gäller t.o.m. 30 juni 2016.
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Redan i december började Toltorps 
Missionshusförening planera för 
den musikstund som arrangerades 
den 17 april och när John Lindkvist 
hälsade välkommen var han mycket 
nöjd med den stora anslutningen. 

Kullalandets egen trumpetare Per 
Andersson hade med sig kompisen 
Peter Eriksson på piano, vilka tillsam-
mans visade prov på sin skicklighet 

Det svängde i 
Toltorps Missionshus

som musiker. Sedan var det Eva-Lena 
och Hanna Sjökvists tur att framföra 
några sångnummer. Elisabet Bergqvist 
ledde allsången med bravur och bygdens 
”Elvispräst” Hans-Eric Hägg uppträdde 
med några välkända låtar. 

Kvällens stora överraskning var 
sångerskan och skådespelaren Karin 
Gemfors från Stockholm. Karin är som-
marboende i Närkesberg och arbetar 
också på Lerbäcks teater.

Hans-Eric Hägg framförde en del Elvislåtar 
iförd T-shirt från Graceland.

Karin Gemfors framförde egna 
stycken.

Byatrampen 2016 
Den 16/7 klockan 15.00 anordnar 
NIK byatrampen med start och mål-
gång vid Sveasalen.

En lång sträcka på 37 km och en kort på 
17 km finns att välja på. Cyklingen går 
på grusvägar i vår vackra bygd. 

Kostnad 50 kronor för medlemmar i 
NIK och 150 kronor för ännu ej medlem-
mar.

Vid målgång finns möjlighet till om-
klädning och dusch och därefter följer 
Trivselkväll med grillat och underhåll-
ning i NIK:s regi.
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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 
HaitiMIDSOMMARAFTON PÅ 

LERBÄCKS 
HEMBYGDSGÅRD
Kl. 14.00-17.00.

Jacob Renman
010467-84 66

Christer Olson
01046-784 68

Håkan Falkenström
070-323 30 15

Inköpare

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

Varmt välkomna!

Bli medlem i NIK!

Familjekort 200 kr 
Seniorer 100 kr

 Under 18 år 50 kr

Skicka in namn, person-
nummer och adress till 

Närkesbergs IK, 694 98, 
Närkesberg
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I höst intar Nya Närkesbergsrevyn 
återigen scenen i Bergsgården. Den-
na gång spelar de farsen ”I grevens 
tid”, skriven av Patrik Larsson. 

Handlingen är förlagd till år 1939 och 
den rumlande greven Silfverdolme lever 
livets glada dagar. Hans mor grevinnan 
vill dock att han stadgar sig och smi-
der giftermålsplaner. Där finns också 
en trofast betjänt, en chaufför som är 

Ann-Sofie Erixon, Curt Eriksson, Gunilla Pettersson, Göran Eriksson, Ulla-Carin Grafström och 
Susanne Qvick träffas för en andra genomgång. Dessutom ingår Andreas Ludvigsson, Karolina 
Eriksson, Carina Eklund, Erik Nilsson, Louise Andersson, Johnas Hammarlund och nyförvärvet 
Ing-Marie Rice-Edsbrand i ensemblen.

lika glad i brännvin som i kvinnor och 
diverse giftermålssugna damer. Ja ni 
kan ju själva räkna ut alla förvecklingar 
som kommer att uppstå. Det blir mycket 
skratt och allt är inte helt rumsrent, 
enligt det glada gänget.

Premiären sker den 11 november och 
det blir fler föreställningar den 12, 18, 
19 och 20 november. 

Se även annons i nästa nummer av 
NIK-aren.

I grevens tid
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Årets företagare i Askersunds kom-
mun 2016 blev Kalle Eriksson, som 
äger och driver Kalles trädgård.

Intresset för att odla har Kalle fått från 
sin pappa och det var redan som liten 
grabb han började odla. Många Åsbro-
bor minns hans fina purjolöksfält vid 
ankdammen.

Kalle gjorde under sin skoltid prak-
tik både i Åsbro Trädgård och i Rönne 
Trädgård.

– Efter grundskolan utbildade jag 
mig på Kvinnersta gymnasieskola, 
berättar Kalle, och där hade jag bland 
annat Kerstin Lindkvist från Närkes-
berg som lärare. 

Kalle byggde därefter tillsammans 
med en kompis ett växthus på 120 
kvadratmeter där de odlade sommar-
blommor.

Grattis Kalle!

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

Skicka in namn, personnummer och adress till 
Närkesbergs IK , 694 98, Närkesberg
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Egen trädgårdshandel
I Askersund startade han sin trädgårds-
handel 1996 så i år firar han 20 års-
jubileum.

Trädgårdsintresset är stort hos 
många idag, men enligt Kalle är det få 
av oss som får kunskapen med oss under 
vår uppväxt. 

– Det var annorlunda förr; då odla-
des det ofta grönsaker ”i var mans hem”, 
förklarar Kalle.

Framtidsplaner
Kalle har en önskan om att få fortsätta 
arbetet med sin trädgårdshandel och 
har idag sex anställda och under hög-
säsong ännu fler. Han har nu påbörjat 
uppbyggnaden av ett nytt växthus på 
500 kvadratmeter som han räknar med 
ska stå klart till nästa vår. 

I Närkesberg var Kalle med och 
hjälpte till med utformningen av träd-
gården till huset i Örstorp som ”Husräd-
darna” i TV3 tog sig an förra året.

 Att hjälpa kunder att få vackra 
trädgårdar vill han göra genom att sälja 
växter i sin trädgårdshandel.

– I mån av tid åker jag också gärna 
hem på kundbesök för att ge råd och 
bistå med praktiskt arbete, säger Kalle 
avslutningsvis.

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

• Elinstallationer
• Inbrottslarm 

• Brandlarm
• Nätverk

Här läggs grunden till det
 nya växthuset.
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Uppfödning av unghöns 
för äggproducenter.

Rådgivning och utbildning

Årets äggföretagare 2009

Årets företagare: 2015

Ägg från frigående höns 
som äter vegetabiliskt foder.

Självbetjäning

Öppet alla dagar kl 08.00–19.00

ÄGG
BOD
VID VÄSTANÅ GÅRD

Välkommen!

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

KARINTORPSVÄGEN 17, ÅSBRO 

Karl-Willy 
Karlsson
Skog AB

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

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.

Vi jobbar för att 
du ska synas!

Anette Rosén Müntzing
Gra�sk form

 

/

 

projektledare
Maria Gunnarsson
Skribent

 

/

 

projektledare

Ewa Karlsson
Systemutvecklare

 

/
webbdesigner

Anna-Lena Johansson
Ekonomi

 
/

 
administrationErik Gunnarsson

VD
 

/
 

fotograf
 

/
strateg

Adam Ryberg
Gra�sk form

 

/
skribent

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

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

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

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

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

                     Välkommen!

Vatten Avlopp Kretslopp
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Från Östra Lerbäck till

Närkesberg

Föreningen Östra Lerbäcks historia

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

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

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

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

ISBN 91-1234434343

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

ISBN 91-89210-03-4

9 789189 210035

  

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

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

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

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

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

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

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

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

bjuder vi på fraktkost -

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

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

 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.

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

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

Erik & Susanne Ignell

Oslagbara 
priser 

Högsta kvalitet
från Tyskland

Räntefri del-
betalning

www.mavalprodukter.se 0583-400 61' Jämför våra priser innan du betalar 
onödigt mycket på buss-/charterresa.

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

...ger jämn temperatur i sängen

...lindrar & förebygger kvalster-
 allergi

...är lättskött & hygieniskt

2014-11-05   14:39

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

Inspection and Maintenance of Drinking Water Reservoirs

Author: Mattias Mattsson, Amphi-tech Service AB

Poster number:  1

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

Structural damage

Damaged 
seiling surface

Sediment

Unshielded ventilation Interior roof effluent
Defective manhole

Seepage

Corrosion

Organic impact
There is biological impact in 20 % of reservoirs. Half of this is residue from birds, rats and even snakes. It is com-

sediment. Roots of trees and bushes that have been allowed to grow too close to reservoirs built in open land may destroy the water-repellent insula-

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 
-dows, etc. allow birds to end up in the drinking water. 

Many of these problems can be solved with minor work. 

• The water stands for a considerable    time, which gives rise to sedimentation   

• The reservoirs are not pressurised, which   increases the risk of inbound leakage.
• The reservoirs are often easily acces-   sible and unguarded, which entails a    risk of damage, intentional or other- wise, and therefore water contami- nation.

Dead bird.  Roots.
Corroded silumin flange.

Sediment, approximate 
thickness 7 cm.

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

Epoxy coating that has come loose on the bottom.

Corrosion
Many of the reservoirs built in the 60s 

Silumin is an aluminium alloy that pro-duces galvanic corrosion with stain-

form a white discharge around the pipe 

COMMON PROBLEMS FOUND IN RESERVOIRS

ROV – used for inspection .

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

Surface film

-posits from the water and partly from air pollutants such as pollen and insects that enter via ventilation ducts or unsealed 

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 

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

The common problem areas are illustrated in the image below:

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

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

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

  in use

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

CONCLUSION
The results of the inspections show that bacterial problems in the reservoirs are normally caused by polluted water leak- ing in from cracks in the roof structure. Therefore, the majority of Nordic drinking water reservoirs constructed between the 40s and 70s have started to show signs of a great need for maintenance.
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På Bild & Kultur i Skyllberg producerar vi 
reklam och informationsmaterial. Vi skriver, 
fotograferar och formger. Resultatet blir allt 
från annonser, tidningar och broschyrer till 
hemsidor och böcker.

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

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

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

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

                     Välkommen!

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

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

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

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

ISBN 91-1234434343

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

ISBN 91-89210-03-4

9 789189 210035

  

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

  

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Leveranstid: Cirka 1–3 veckor.

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

Garanti: 10 års hållbarhetsgaranti. 

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

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

Erik & Susanne Ignell

Oslagbara 
priser 

Högsta kvalitet
från Tyskland

Räntefri del-
betalning

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

onödigt mycket på buss-/charterresa.

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

...ger jämn temperatur i sängen

...lindrar & förebygger kvalster-
 allergi

...är lättskött & hygieniskt

ÖVRIGA PRODUKTER

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

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

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

Pris 290 kr / 240 kr

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

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

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

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

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

Pris 200 kr / 180 kr

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

Pris 170 kr / 150 kr

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

Pris 150 kr / 130 kr

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

Pris 190 kr / 170 kr

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

Pris 480 kr / 420 kr

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

Pris 2740 kr / 2190 kr

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

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

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

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

Inspection and Maintenance of Drinking Water Reservoirs

Author: Mattias Mattsson, Amphi-tech Service AB

Poster number:  1

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

Structural damage

Damaged 
seiling surface

Sediment

Unshielded ventilation Interior roof effluent
Defective manhole

Seepage

Corrosion

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

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

Dead bird. Roots.
Corroded silumin flange.

Sediment, approximate 
thickness 7 cm.

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

Epoxy coating that has come loose on the bottom.

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

COMMON PROBLEMS FOUND IN RESERVOIRS

ROV – used for inspection.

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

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

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

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

The common problem areas are illustrated in the image below:

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

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

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

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

CONCLUSION
The results of the inspections show that bacterial problems in the reservoirs are normally caused by polluted water leak- ing in from cracks in the roof structure. Therefore, the majority of Nordic drinking water reservoirs constructed between the 40s and 70s have started to show signs of a great need for maintenance.
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Besök Askersunds kommuns nya 
evenemangskalender. Den uppdate-
ras dagligen med nya och spännande 
evenemang. Välkommen!
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Tack vare det nya ridhuset kan hon 
nu hålla ridlektioner inomhus, vilket 
underlättar när det är dåligt väder. Och 
det var en mycket glad och nöjd Regina 

Nytt ridhus i Släte

Regina Fallberg och Johan Calais från kommunen klipper bandet till det nya ridhuset 
medan Per Eriksson, kommunstyrelsens ordförande, assisterar.

som välkomnade alla besökare, som 
bland annat fick se när några elever 
visade upp sina färdigheter i hästhopp-
ning.

Den 9 april invigdes det nya ridhuset i Släte. Regina Fallberg startade Stall 
Släte 2012 och har idag ett 90-tal elever.
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Det har varit en lång och farofylld 
resa från Irak till Sverige för Wael  
Dirawi och Ahmad Al Halfé. Två 
ensamkommande flyktingpojkar 
som numera bor hos Majlis och Carr 
Göransson i Närkesberg.

Wael Dirawis pappa var sekreterare i 
Human Rights Watch och motståndare 
till den halvstatliga milisen och riske-
rade därmed sitt och familjens liv. Därför 
bestämdes att Wael skulle fly till Europa. 
Ahmad Al Halfés föräldrar är döda och 
han bodde hos en äldre bror, innan han 
lyckades skrapa ihop pengar till resan.

Med gummibåt över Medelhavet
Båda kommer från staden Basra, men 
möttes först i Turkiet, deras första an-
halt på den långa resan. Därifrån lycka-
des de, genom en cynisk smugglare som 
tog 1400 dollar per person (drygt 11 000 

Från Basra till Toltorp

svenska kronor), ta sig till Grekland över 
havet i en nio meter lång gummibåt. De 
var 60 personer ombord, men bara 15 
överlevde resan, som tog sex timmar.

– Båten välte när vågorna blev 
höga, men vi lyckades hålla oss fast i 
den, berättar Wael. Det var framför allt 
små barn och kvinnor som inte klarade 
sig. Alla barn hade inte flytvästar och 
många kunde inte simma. Både jag och 
Ahmad fick i allt kaos tag i var sitt barn 
som vi också lyckades hålla fast tills 
vi kom i land trots att deras flytvästar 
inte fungerade. Ett av barnen hittades 
av modern, som hade räddats av kust-
bevakningen. Men hur det gick för det 
andra barnet vet vi inte.

Vidare genom Europa till Sverige
Efter tre dagar i Grekland gick resan 
vidare genom Makedonien, Serbien, 
Kroatien, Ungern, Österrike, Tyskland, 

Carr och Majlis har öppnat sitt hem för Wael och Ahmad.
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Danmark och slutligen Sverige. Då hade 
de varit på resa i en månad och totalt 
lagt ut cirka 24 000 svenska kronor. 

Här hamnade de så småningom på 
ett hem för vård och boende (HVB) i 
Aspa. Ahmad har en del kontakt med en 
bror i Irak, medan Wael inte hört något 
från sin familj på en månad. Deras hem 
sprängdes av milisen och de flyttar 
därför var tionde dag till en ny bostad 
för att hålla sig gömda.

Gode män
I Närkesberg läste Majlis och Carr 
Göransson att det behövdes Gode män 
till ensamkommande flyktingbarn och 
bestämde sig för att göra någonting. De 
gick en kurs och sedan var det dags att 
träffa de utvalda pojkarna.

– Det var riktigt nervöst när vi kom 
till Aspa, berättar Majlis. Skulle vi bli 
godkända? Men det hela gick bra och 
det är två jättefina pojkar, som vi trivs 
väldigt bra med.

Det här var i september 2015, men i 
början på 2016 fyllde både Wael och Ah-
mad 18 år och fick då inte bo kvar i Aspa. 
De skulle flytta till ett boende i Åsbro. 
Där skulle sex personer bo i ett rum på tio 
kvadratmeter med tre två-våningssängar. 

– Det var så hemskt att vi bestämde att 
de fick komma och bo hos oss, förklarar 
Majlis.

Framtidsdrömmar
Idag läser de svenska för invandrare på 
Alléskolan för att kunna fortsätta på 
gymnasiet. Wael vill bli tandläkare och 
fotograf (hans stora intresse) och Ahmad 
som gärna hjälper till med matlagning-
en vill bli kock.

– Han är riktigt duktig, intygar Maj-
lis. Och båda ska jobba på vår sons krog 
i Göteborg i sommar.

Pojkarna har också ett stort fritids-
intresse; de spelar fotboll i Skyllberg-
Närkesbergs FK. Och när NIK-arens 
utsända besöker dem är de precis på väg 
till Hallsberg för en match.

– Att vi fick komma till Majlis och 
Carr är det bästa som har hänt oss, sä-
ger både Wael och Ahmad innan de drar 
iväg till fotbollsmatchen.

Avslutningsvis framhåller Carr att 
de bara har mött positiva reaktioner 
från omgivningen på att de tagit sig an 
två flyktingpojkar från Irak.

Wael och Ahmad väntar på besked om uppehållstillstånd.
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Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag! 

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

Försäkringsbolag sedan 1860

Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag! 

Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00

Försäkringsbolag sedan 1860 • www.dina.se

Ylva Azcárate Håkan Hellberg

SKOGSBRUKSPLANER
Utförs på mindre och medelstora 

skogsfastigheter. 

Uppgifter om virkesvolym, 
målklassning, tillväxt och 

åtgärdsförslag m.m.

5 ha: 2100 :- + moms
15 ha: 3600 :- + moms

Tel: 0725- 63 83 73

Prisexempel:

Lennart Berglind

Gravstenar • Renoveringar
Textkompletteringar

STENHUGGERIET I ÅSBRO

Tel 0582-510 10 • www.stenblocket.se

Klippning & permanent
Dam, herr & barn

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

LUCKEBODA KLIPPSTUGA

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

Skicka in namn, personnummer och adress till 
Närkesbergs IK , 694 98, Närkesberg
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Ett återkommande vårtecken!

Systrarna Ulrika och Anna-Lena Persson gissar fröer.

Den 10 maj var det åter 
dags för Blomskotts-
auktion i Bergsården.

Det var drygt 30 perso-
ner som var på plats och 
budade på olika blommor 
och växter som gick under 
klubban. Susanne Qvick 
var som tidigare år auk-
tionsutropare. 

Ny tävling var i år 
”Gissa fröer” och vann 
gjorde Anita Karlsson.

BOKÄLSKARE – se hit!
Vore det inte härligt när hösten kommer att 
läsa en bok och sedan träffa andra som läst 
samma bok för att samtala om innehållet? 

Vi är några som skulle vilja starta en bok-
cirkel. Är du intresserad hör av dig till 
Ing-Mari Pettersson telefon 072-729 54 54 
eller Inger Falkenström telefon 076-807 37 16.

Lördag 2 juli 2015 kl. 9.00–16.00 vid Lerbäcks kyrka

Artister: Ted Åström & Jerry Carlson spelar Johnny Cash & Jerry Lee Lewis, 
Jubileumsspelning med Peter Johanssons husband, Knavrarna

100 knallar • Barnens marknad • Boksignering av Jan Mårtenson 
Lerbäcks Teater spelar ur Robin Hood • Ponnyridning

Servering • Fri entré • Parkering 30 kr – gärna jämna pengar!

AUKTION fredag 1/7. Visning 14.00, start 16.00.
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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

Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas

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

GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371 

694 97 Rönneshytta

Telefon:
 0583-410 60

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

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

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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Ekologiska grönsaker 
och potatis

0582-503 82 • www.ekogardar.se

Bli medlem i NIK! • Bli medlem i NIK!

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

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
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Vårt lag FK Silva spelar under 2016 
i både division 6 Södra och i 
reservlagsserien. 

Bakgrunden till detta är att klubben 
fått flera nyförvärv från bland annat 
asylboendet i Ladäng. För att alla ska 
få matchning har därför även ett lag 
anmälts till reservlagsserien. 

Det är intressant och även väldigt 
skrämmande att höra om de livsöden, 
som blir så tydliga, när man får höra det 
från personen som själv upplevt kri-
gets fasor. Genast blir fotbollen mindre 
viktig, men samtidigt än mer viktig för 
dessa killar.

Det är alltid problematiskt att tappa 
många spelare, framförallt då det är de 
mer tongivande spelarna som flyttar. Så 
precis så här i inledningen av säsongen 
är det svårt att peka åt vilket håll det 

FK Silva – 
Närkesbergs och Skyllbergs lag

kommer att gå. Men det är en stor utma-
ning som ligger framför laget.

Kom gärna och titta när det är 
match, antingen i Närkesberg eller 
Skyllberg, när FK Silva har hemma-
match!

                                                                                                                                             
Text: Björn Löfgren

Foto: Victoria Nilsson
                                                                                                                                      

Entusiastisk publik på matchen mot SMÅ IF... men det finns nog bättre sätt att visa det på.

Veteraner som utgör en trogen publik.
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Tid Tävling Match Anläggning

5 juni kl 17.00 Div. 2B FK Silva 2 – Hidingsta IK 2 Skyllbergsvallen

7 juni kl 19.00 Div. 6 Södra FK Silva – Kumla IBK Björklundavallen

12 juni kl 17.00 Div. 2B Pålsboda GoIF 2 – FK Silva 2 Pålsboda IP

14 juni kl 19.00 Div. 6 Södra Lekergs IF – FK Silva  Vretalund

21 juni kl 19.00 Div. 6 Södra FK Silva – Mullhyttans IF Skyllbergsvallen

26 juni kl 17.00 Div. 2B FK Silva 2 – Fellingsbro/
Nyckelby 2 Skyllbergsvallen

28 juni kl 19.00 Div. 6 Södra FK Silva – Pålsboda GoIF Björklundavallen

11 augusti kl 19.00 Div. 6 Södra SMÅ IF – FK Silva Tingstadsvallen

14 augusti kl 17.00 Div. 2B Axberg/Lillån 2 – FK Silva Dyltavallen

19 augusti kl 19.00 Div. 6 Södra FK Silva – Åmmebergs IF Skyllbergsvallen

21 augusti kl 17.00 Div. 2B FK Silva 2 – IFK Askersund 2 Björklundavallen

25 augusti kl 18.30 Div. 6 Södra Finnerödja IF –FK Silva Finnerödja IP

31 augusti kl 18.30 Div. 6 Södra FK Silva – Kilsmo IK Björklundavallen

4 september kl 16.00 Div. 2B Lillkyrka IF 2 – FK Silva 2 Kärsta IP

10 september kl 11.00 Div. 6 Södra Kumla BK – FK Silva Hagavallen

11 september kl 11.00 Div. 2B FK Silva 2 – Sköllersta IF 2 Skyllbergsvallen

18 september kl. 16.00 Div. 6 Södra FK Silva – Lekebergs IF Skyllbergsvallen

24 september kl 11.00 Div. 6 Södra Mullhyttans IF -FK Silva Åsavallen

Matcher för FK Silva 2016
F K SILVA
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Evenemangskalender 
Närkesberg sommaren 2016

Juni
7/6 kl. 19.00 
Fotbollsmatch på Björklundavallen 
mellan FK Silva – Kumla BK
Arrangör NIK

28/6 kl. 19.00 
Fotbollsmatch på Björklundavallen 
mellan FK Silva – Pålsboda GoIF
Arrangör NIK

30/6 kl. 18.30-21.30 
Säsongspremiär för Kafé Qvarnån

Juli
2/7 kl. 09-16
Lerbäcksmarken

3/7 kl. 19.00 
Gudstjänst i Toltorps Missionshus

16/7 
Auktion i Toltorp

16/7 kl. 15.00 
Byatrampen med start och mål vid 
Sveasalen
Arrangör NIK

16/7 kl. 17.00 
Trivselkväll på Björklundavallen 
med grillning och underhållning
Arrangör NIK

23/7 kl. 14.00 
Byavandring. Kopparbergs bycen-
trum – Tösnahult bycentrum – tor-
pen vid Lavikafallet m.fl. – av-
slutning vid Ängsfallet. Medtag 
fikakorg.

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

29/7 kl. 18.30 
Byavandring. Klinten (utmed 
Skogaholmsvägen) – torpen vid 
Bäcken(nära Hultabo)– avslutning 
vid torpet Älgsten. Medtag fikakorg.

30/7 
”Nu är det blues igen” på Koppar-
bergs Gård, info www.jordnara.nu

Augusti
7/8 kl. 11.00 
Gå, Lunka, Löp med start och mål 
vid Svea-salen
Arrangör NIK

18/8 kl. 18.30-21.30 
Säsongsavslutning för Kafé 
Qvarnån

21/8 kl. 17.00 
Fotbollsmatch på Björklundavallen 
mellan FK Silva 2 – IFK Asker-
sund 2
Arrangör NIK

31/8 kl. 18.30 
Fotbollsmatch på Björklundavallen 
mellan FK Silva – Kilsmo IK
Arrangör NIK

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.

30 juni - 13 aug kl. 1830-2130
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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

NU ÄR DET 
BLUES IGEN!

LÖRDAGEN 30 JULI

BILJETTER OCH INFO:
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.

0583-343 90

Fler resor hittar du på 
www.ammebergsbuss.se

En dag på Göta Kanal 
Dalarna 
Visingsö-Gränna-Björkenäs
Bingolottoresa till Göteborg
Öland under skördetid 

5/6
3/8
17/8
4/9
29/9–30/9

Vårens och sommarens resor

Kafékvällar vid Hembygdsgården onsdagar 
Servering kl. 16.00–20.00.

13 juli  Vernissage på årets fotoutställning kl. 21.  
 Skymningskväll med Lerbäcks Teater
20 juli  Veteranfordonskväll
27 juli  Smideskväll
7 aug  Hembygdsgårdarnas Dag. Öppet 12-16. 
17 aug  Herrgårdsparksvandring vid Skyllbergs  
 Herrgård. Förtäring medtages.

Lerbäcks Hembygdsförening

6 juli  kl. 18.00 Spånbrokällan. Traktortur från  
 Hembygdsgården kl. 17.45. Under-
 hållning, tipspromenad. Förtäring 
 medtages. 
9 juli  Lerbäcksrallyt, rundtur med traktor och  
 vagn till Zinkgruvans gruvmuseum. Fika  
 medtages. Lunch serveras efter vägen till  
 självkostnadspris. 

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

Mer information finns på www.ammebergsbuss.se.
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Kaffebuffé i 
Bergsgården
Byarådet bjöd för andra året i rad in till 
kaffebuffé på annandag påsk och det var 
många som passade på att förse sig av 
alla bakverk som erbjöds. 

Vi hoppas att det kan bli en tradi-
tion som återkommer, för visst är det en 
trevlig form av umgänge; lite småprat 
samtidigt som man avnjuter kaffetåren 
med tilltugg.

Anders och Ann-Margret Lindkvist liksom 
Lars Karlsson och Ingrid Andrén var några 
av de som lät sig väl smaka av kaffebuffén.

• Gymmet är öppet 24 timmar per          
   dygn, 365 dagar per år.
• För NIK:s medlemmar är avgiften     
   blygsamma 20 kronor /tillfälle. 
• Årskort kostar endast 500 kronor.
   Du kontaktar Anne-Marie Jansson       
   vid köp av årskort.  
   Telefon 076-811 68 44 eller 0583-220 11.
• För icke medlemmar är avgiften 
   40 kronor/tillfälle. 

Välkommen till gymmet!
NIK:s gymsektion

Börja träna på NIK:s gym
Har sommarkläderna krympt i garderoben under vintern? Varför inte 

börja träna på NIK:s gym i Sveasalen i Närkesberg!

ENTREPRENAD AB
HOLMS

Grävning utförs med 5 tons-grävare.

Avlopp • Husdräneringar • ME-diplomerad

070-341 66 73
danielholmab@hotmail.com

Vill du bli medlem i NIK, 
kontakta Bror Nilsson på 
telefon 0583-221 64.
Du tjänar på att bli 
medlem i NIK!
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För tjugonde året i rad arrangerade 
Norra Vätterns Bild och Formkonst-
närer konstrunda under Valborgs-
helgen. Detta jubileumsår ställde 
inte mindre än fem konstnärer och 
konsthantverkare ut i Närkesberg.

Regina Schoffa Andersson, Ulla-Carin 
Grafström och Lena Wickberg ställer ut i 
Reginas verkstad och gårdsbutik i Norra 
Ässböle, en gårdsidyll med pickande höns 
och bräkande får utanför ateljén.

Regina har ägnat sig åt hantverk i 
över 30 år. Hon syr i skinn från egna får. 
Störst åtgång är det på mössor, fällar, 
västar, kuddar och muddar. Men hon gör 
också ursnygga klänningar! Regina har 
försäljning i sin butik, men hon tillverkar 
även efter beställning. Hon har ställt ut i 
Paris och i höst blir det Stockholm.    

Lena Wickberg har målat i akvarell i 
snart 20 år. Hon har genom åren deltagit 
i flera kurser och ingår i onsdagsgruppen 
för tanter, som träffas i Örebro varannan 
söndag [sic!] för att lära av varandra. 

Konst ska mucka
Ulla-Carin Grafström har ägnat sig 
åt det mesta inom konst, hantverk och 
film. Mest känd är hon kanske för sina 
animerade filmer om kungen.

– Jag vill göra sådant som ”muckar” 
– snyggt eller fult spelar ingen roll, 

Jubilerande konstrunda gjorde 
succé i Närkesberg

säger Ulla-Carin. Men jag har 
släppt kungen. Jag vill inte slå på 
någon som redan ligger…

På konstrundan ställer Ulla-
Carin ut egendesignade brickor 
och animerar film med barnen.

   
Solen har stämt möte 
med månen
Vivi-Anne Lennartsson ställer ut sin 
konst runt om i Europa: i Paris förstås, 
där hon bor på deltid, i Alsace och nu 
senast i Rom. Under konstrundan tar 
hon emot i ateljén och i boningshuset i 
Sundskullen. Alla tavlor har förtrollan-
de namn. Vad sägs om Solen har stämt 
möte med månen! 

Gudrun Haglund-Eriksson tillhör 
veteranerna i konstrundan. Hon deltog 
redan första gången på premiären 1997.

– Då kom det bara tio besökare, be-
rättar Gudrun. I år räknade vi till 140! 

Men konstrundan har ett större 
syfte än att bara sälja. 

– Konstrundan har blivit ett sätt 
för oss på landsbygden att visa upp vår 
kreativitet. Besökarna får träffa oss 
i vår hemmamiljö. Hos oss kan de till 
exempel promenera runt på gården och 
hälsa på djuren, avslutar Gudrun.

Text och foto:
Ing-Mari Pettersson och Lars Jonsson

Vivi-Anne Lennartsson ställer ut sin 
konst i nybyggda sommarbostaden i 
Sundskullen.

 En enkel Ikea-pall har förvandlats till en 
exklusiv designprodukt av Regina Schoffa Andersson.

23



HÄNDER VID HOTELL PEROLOFGÅRDEN
1/5 – 15/9 Lunch Café och Lerbäcks labyrint
                 öppet tisdag – söndag kl. 11-16

Musik i Amfiteatern
29/7  LERBÄCK BLUES FESTIVAL kl. 19–21
30/7  LERBÄCK BLUES FESTIVAL kl. 14–21
 Information och biljetter hittar du på       
               www.tisaren.se, Askersunds Turistbyrå  
               och på www.nortic.se.

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
www.knutssonsbygg.se

Kalle

Helena Maria

H el e n e

Yvonne

Eva

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

Det goda 
livet i hela 
Askersund!

Restaurang PerOlofgården har öppet 
torsdag – lördag kl 17.30 – 20.00 året om. 
Bordsbeställning krävs! !

Häck Thuja
Brabant

59 :-/st
vid köp av 10st eller fler.

Marguriter & 
Pelargoner

4 för 100 :-  
ord.pris: 35 & 39:-/st

ord pris: 79:-/st

Öppettider: Vardagar 9-19, Lördag 9-16, Söndag 10-16

Blanda som du vill

#
Jubileumspriser

 Klipp ut och ta med annonsen!
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