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NÄRKESBERGS
IDROTTSKLUBBs
KLUBBTIDNING

Närkesbergsbygdens egen lokaltidning

-aren

Nr 3 – 2009
ÅRGÅNG 32

Mer att läsa om i NIK-aren
Stor trivsel på Björklundavallen sid. 5
Nostalgi på två hjul sid. 7
NIK – en fotbollssaga sid. 9
Ping-pongens intåg i Närkesberg  sid. 12–13
Gå, lunka, löp sid. 15
Byavandring i Gilltorp sid. 17–19
NMFF kommunmästare 2009 sid. 21
Ljus över Närkesberg? sid. 23
 

Övre raden från vänster: Hans Bergkvist, Tobias Scherling, Jimmy Björnberg, Henrik ”Bart” Nils-
son, Björn Löfgren, Jonas Gustafsson, Mats Skålberg, Joakim Andersson, Anders Edfeldt, Dennis 
Stenmark. Nedre raden från vänster: Mattias Stenmark, Markus Helgesson, Henrik Jansson, Joel 
Edfeldt, Per-Aron Sandberg, tränare Jonas ”Spiken” Karlsson med sonen Joel. Liggande målvakt 
Mattias Lindkvist. Foto: Bo Karlsson

Bäst i kommunen!
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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 utges av 
Närkesbergs Idrottsklubb, 694 98 Närkesberg
Ansvarig utgivare: Åke Karlsson tel: 0583-220 10

Övrig redaktion: Claes-Göran Gustafson tel: 019-56 00 32
Inger Falkenström tel: 0583-221 58, 019-14 81 41

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

Foto där inget annat anges: Åke Karlsson.
Grafisk formgivning och produktion: Bild&Kultur AB. 

Tidningen utkommer fyra gånger per år: april, juni, september och december.

Vi tar denna gång er läsare med på 
allehanda upplevelser; från byavand-
ring i Gilltorp till Mariedamm och 
årets kommunmästerskap i fotboll, där 
Närkesberg/Mariedamm FF lycka-
des erövra titeln. Stort grattis! 
Förhoppningsvis är nu själv-
förtroendet på topp inför 
höstens seriespel, vårens 
resultat blev ju inte en-
ligt förväntningarna. 

Sommarens trivsel-
kväll vid Björklundaval-
len har vi också besökt 
och likaså en annorlunda 
cafékväll i Berg, där temat 
speedway lockade många be-
sökare. Gå, lunka, löp är en annan 
klassiker som genomförts även denna 
sommar. Vi får också en återblick vad 
gäller NIK och bordtennisen genom 
åren. 

Senare i höst kan vi se fram emot 
teater i Bergsgården.  Spanska Flugan 

Vi är på väg mot hösten med mörkare kvällar och kyligare i luften, men på 
något vis ändå ganska befriande. Det blir helt okej att sjunka ner i bästa TV-
fåtöljen utan att få dåligt samvete, eftersom det ändå är omöjligt att få något 
gjort ute i mörkret.

lär gå upp, inför fulla hus får vi hop-
pas. Det är bara för skådespelarna att 
öva på, så vi kan se fram emot många 
skratt. NIK-arens utsände kommer ga-
ranterat att vara där, för att ge er läsare 

en återblick i nästa nummer.
Ett 80-års jubiléum skall vi fira 

i början av oktober. Kumla 
blir platsen för firandet och 
busstransport kommer att 
ordnas från Närkesberg. En 
jubiléumskväll ni inte får 
missa! Det blir garanterat 

feststämning - läs mer om 
hur och var ni anmäler er.

Så till sist kan vi rekom-
mendera en tur i skogen med 

svampkorgen. Det lyser tämligen gult 
av kantareller både här och där. 

Fortsatt trevlig höst önskar vi i 
redaktionen.

Claes, Agneta, Inger, Lasse och Åke
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AVBETALNING

Vi levererar,
installerar,   reparerar

VARUHUSET

i Rönneshytta
• Livsmedel • Trädgårds-

möbler • Jakt • Hushållsmaskiner
• Trädgårdsmaskiner • Cyklar• Verktyg 

• Snickerimaskiner • Luftkompressorer • Svetsar 
• Presentavdelning m.m.                                              

Vi bjuder alltid 
på kaffe.

BESÖK VÅR 
FYNDMARKNAD!

Skog & Trädgård

Utför alla slags
reparationer

– även tyngre
fordon

DANIELSSONS BILSERVICE
GÅLSJÖ • Tel: 0583-410 87

• SKOGSSKÖTSEL • VIRKESINKÖP
• SPECIALSORTIMENT • AVVERKNINGAR
”Vi sköter din skog när du är på jobbet”

TEL 0582-200 01
Stig Åberg  070-250 60 00
Per Thunqvist  070-669 69 62
www.skogsam.se
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Fredagen den 24 juli var det åter 
dags för förra årets succé; trivsel-
kväll på Björklundavallen. 

Det var så många som närmare 90 
personer som hittade till fotbollspla-
nen den kvällen. Grillarna var tända 
för hamburger- och korvgrillning och 
Bror Nilsson och Bo Karlsson stod för 
grillningen.

Håkan Falkenström hade i år tagit 
fram chokladhjulet, ett välbesökt inslag, 
och Berit och Hans Bergkvist sålde kaf-
felotter.

Under kvällen pågick det också en 
musiktävling som var populär. 

Underhållningen stod Bo Karlsson, 
Lina Jansson och Emelie Westman för.

Agneta Näsberg, text och foto

Trivselkväll på Björklundavallen

Lina Jansson, Lerbäck och Emelie Westman, 
Skyllberg sjöng och spelade vackra sånger 
under kvällen. 

Linus Jansson lyss-
nar på Bo Karlsson, 
Kjelltorp som sjunger 
och spelar.
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EL ABmaskin
teknik

&

- elinstallationer - elautomatik
- reparationer - servicebil
- för privat och industri
- från idé till färdig funktion

Tel 0582-504 13
Fax 0582-502 64

Maskinvägen 3 • 694 60 Åsbro

ÅRSTIDENS 
SNITTBLOMMOR

OCH KRUKVÄXTER

Tel. 0583-400 33
www.ronnetradgard.se

Gunnar Eriksson

INSTALLATIONER
REPARATIONER

0582-504 00
Mobiltel. 070-395 46 99

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

Femteklassare i Rönneshytta och 
Åsbro får första hjälpen-utbildning 

genom Röda Korset Lerbäckskretsen. 

Vill du bli medlem, ring! 

www.sisuidrottsutbildarna.se/orebro

Tfn 0583-406 02, 0582-502 52, 0583-410 04

 Lerbäckskretsen
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Cirka 120 gäster besökte Kerstin 
och John Lindkvists café en tors-
dagskväll i början av augusti. Ma-
karna anordnade en nostalgikväll 
om speedway. 

Kerstin är dotter till speedwaylegenden 
Evert ”Kumla-Frasse” Fransson, som 
tävlade för Indianerna på 1940-talet och 
början av 1950-talet. 

Bland gästerna i caféet märktes 
Kumla-Frasses parkompis under många 
år; Pelle Sjöholm. Han var riktigt i 
berättartagen och när han slutade ville 
applådåskorna aldrig ta slut.

– Evert var en person med mycket 
humor och det finns många sanna 
historier om hans framfart både på 
och utanför speedwaybanan. En klas-
sisk historia, är den då han ”lagade” en 
bruten stortå. Evert hade i sitt förråd 
en säck gips. Han tömde gips i en stövel 
tillsammans med vatten. Sedan stack 
han ner foten i stöveln och lät bland-
ningen torka. Sedan körde han näst-
kommande helg. Och historien är sann. 
”Jag såg det med egna ögon”, berättade 
Pelle till publikens jubel.

Med på träffen var även Torsten 
”Totte Karls” Karlsson. Han visade 

Speedway – nostalgi i Närkesberg

tavlor på kända speedwayförare, som 
han hade målat. En utställning med af-
fischer, programblad och autografer vi-
sades också upp på denna nostalgikväll 
om speedway.  

Åke Karlsson

Kerstin Lindkvist visar sin fars speedwaycykel.
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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!

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

Nyårsfest i Bergsgården
Nyårsafton 31 december 2009 kl 18.30 (Obs! tiden)

Supé med tre rätter och dans till Roffes, Askersund.
Pris 380 kr. Anmälan senast 18 december till: 

Susanne Qvick, tfn 0583-222 66.

Välkomna önskar Närkesbergs Byaråd!
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Som ett led i vårt 80-årsfirande tar 
NIK fram en bok om de gyllene åren 
i vår historia. Det blir en dokumen-
tärroman om ”fotbollsundret” i 
Närkesberg på 70-talet med tillba-
kablickar och framåtblickar i NIK:s 
80-åriga historia.

I romanen berättar kända närkesber-
gare och kanske också någon världskän-
dis öppenhjärtigt om vad som hände, 
vad de tänkte och vad de kände. Det var 
en tid av mycket framgång, men också 
motgångar och frustrationer. Historien 
berättas också genom en mängd tid-
ningsklipp från epoken.

Vi kommer att ta fram en begränsad, 
numrerad upplaga till jul. Vill du vara 
säker på att komma över en bok se infor-
mation i rutan till höger.

Lars Jonsson

NIK presenterar årets julklappsbok:
Närkesberg – en fotbollssaga

för dig som 
vill köpa en bok:
Ring Bo Karlsson på 
0583-221 49 eller maila 
Lars Jonsson på iml@telia.com och 
teckna dig för en numrerad bok. Du 
får köpa den för det subventionerade 
priset 150 kronor. Boken levereras 
lagom till jul. Först till kvarn…

för företag och privatpersoner 
som vill sponsra bokprojektet:
För 2 000 kronor får du/ditt företag ett 
omnämnande som sponsor i boken. 
Du får fem numrerade böcker och 
därtill är varje bok signerad av bokens 
huvudpersoner.

Alternativt kan du sponsra med 
1 000 kronor och får då omnämnande 
i boken samt två numrerade och sig-
nerade böcker.

Rädd att köpa boken i säcken? Här kommer ett litet smakprov från bokens 
inledning. Den spännande fortsättningen kan du läsa till jul.

Han tar åter fram tips-
kupongen. Jodå, där 
står det. Match nr 15, 
Hanviken – Närkesberg. 
Närkesberg med på 
tipset! Närkesberg på 
samma tipstalong som 
Malmö FF, Djurgår-
den och Hammarby. 
Han känner det som 

när han tio år tidigare 
gång på gång cyklat till 
anslagstavlan där lagut-
tagningarna för A-laget 
anslogs. Där stod det. 
Högerytter: Björn-Erik 
Andersson. Han var för 
första gången uttagen till 
A-laget!
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Karl-Willy 
Karlsson
Skog AB

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

UPPföDNING AV UNGHöNS 
föR ÄGGPRODUCENTER

0583-220 06 JOACIM NÄRKEBY

Blommor för alla årstider 
och tillfällen, ring 0583-71 10 60
Öppettider:
Mån - fre  9 - 18
Lörd 9 - 13
Sönd 11 - 14

-lig
t v

älkommen!

Anita
 och Anna

Ull och skinn
av egna får

Gudrun Haglund-Eriksson
Bengtstorp, 694 98 Närkesberg

Tel: 0583-222 52

Gårdsförsäljning
Sovskinn (tvättbara lammskinn) • Ullgarn 

• Västar • Mössor • Tofflor • Vantar 
• Gosedjur i fårskinn 

• Veterinär bes. lammkött på beställning

e.s.s.
energi spar system hB

retermia värmeåtervinning

Tel: 0582-505 80 • fax: 0582-504 60

• Ägg från frigående höns som äter vegetabiliskt foder
• Självbetjäning • Öppet alla dagar kl 08.00–19.00

ÄGGBOD
vid Västanå Gård
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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
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Ping-pongen 
kommer till Närkesberg

I vår jubileumsserie  om NIK:s höjd-
punkter kunde vi i förra numret be-
rätta om fotbollens glansperiod på 
1970- och 80-talet. Den här gången 
går vi lite längre tillbaka i historien 
till 1940- och 50-talet. Det var bord-
tennisens glansperiod i Närkesberg. 

En förgrundsgestalt var Karl-Yngve 
Sjökvist. Han berättar att bordtennisen 
startades i NIK redan 1943. Initiativ-
tagare var bland andra John och Gösta 
Kardell, Hasse och Sven-Olle Andersson 
och Bertil Gustavsson (senare Hjärtsjö). 

– Bertil jobbade ju på Konsum som 
biträde och fick väl lite intryck utifrån, 
säger Karl-Yngve. Förresten hette det 
inte bordtennis då. Vi talade om ping-
pong på den tiden.

Själv började Karl-Yngve spela 
hemma på salsbordet sedan hans bror 
Karl-Axel fått nät och rackets i julklapp. 
1945 började så NIK spela seriespel i 
sydnärke med Kårberg, Pålsboda, As-
kersund och Hallsberg. På den tiden var 
det fem-mannalag. Då var Karl-Yngve 
sin ungdom till trots redan en etablerad 
spelare. 

– Till bortamatcherna fick vi åka 
taxi. Betalningen av resan stod vi 
själva för, berättar Karl-Yngve. Ibland 
var det svårt att få ihop lag. Jag kom-
mer ihåg en gång då vi på vägen till en 
bortamatch fick leta upp Erik Karlsson 
(Valsjö) i Rönneshytta, där han friade. 
Först då blev vi fullt lag.

Närkesbergsturneringen 
blev institution
I slutet av 1940-talet blev Närkesberg 
allt mer dominerande i sydnärke med 
sitt engagemang inom bordtennisen. 
Därför var det naturligt att Karl-Axel 

Sjökvist tog initiativ till en årlig tur-
nering, Närkesbergsturneringen. Den 
ägde rum varje Marie Bebådelsedag och 
kunde locka ända upp till 75 spelare. 
Grundmatcherna spelades i skolan och 
finalerna i Sveasalen. Turneringen var 
ett stort evenemang, som bevakades av 
media. I ett klipp från Askersunds Tid-
ning kan vi läsa om ”matcher fulla av 
artisteri, blixtrande anfallsspel, envist 
försvar och sega bollningsdueller.”

Närkesbergsturneringen var känd 
för sin fina prissamling, där segrarna 
fick välja priser. Det bidrog säkert till 
turneringens popularitet. Karl-Yngve 
berättar om hur en av favoriterna från 

Takterna sitter fortfarande i! Karl-Yngve 
Sjökvist var en av klubbens främsta spelare på 
1940- och 50-talet.
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Kumla hugger tag i Karl-Yngve det för-
sta han gör vid sin entré till tävlingen:

– Var har du prissamlingen?!
– Han ville väl i god tid se vad han 

skulle välja ut, säger Karl-Yngve.
Karl-Yngve berättar att Närkes-

bergsspelarna från början nog spelade 
ganska taffligt, men lärde sig alltmer. 
Ett besök på en tävling i Kumla i mit-
ten av 1940-talet med den legendariske 
Tage Flisberg gav en kick och inspira-
tion. Åtminstone en gång om året kom 
en distriktstränare, Einar Österön, från 
Sturehov i Örebro på besök och tränade 
NIK:arna i teknik, hur man plockar och 
hur man gör finesser i serven. Med tiden 
utvecklades spelet. Karl-Yngve själv blev 
en utpräglad offensiv spelare. Han spe-
lade kort och snabbt, men tycker själv 
att han var för svag i defensiven.

NIK:s viktigaste gren var trots allt fot-
bollen även under den här tiden. Bordten-
nisspelarna saknade stöd från klubben.

– Flera av spelarna talade faktiskt 
om att starta en egen bordtennisklubb, 
berättar Karl-Yngve, men av det blev 
intet och lika bra var nog det.

Anne-Marie blev stjärna
Så småningom kom även damspelet 
igång och Anne-Marie Nylund-Johans-
son blev den stora stjärnan. Hon blev 
distriktsmästare i Närke under en följd 
av år. Karl-Yngve spelade också fram-
gångsrikt  tillsammans med henne och 
Arne Jacobsson i tremannalag.

Karl-Yngve spelade i allmänhet 
dubbel med Anne-Marie. Vid distrikts-
mästerskapen 1950 tänkte man dock 

försöka knipa både första- 
och andraplatsen genom 
att byta dubbelpartners 
i mixed dubbel.  Ann-
Marie fick spela med Arne 
Jacobsson och Karl-Yngve med Inger 
Pettersson. Det gick inte riktigt som de 
tänkt. Anne-Marie/Arne blev tvåa och 
Inger/Karl-Yngve fyra. Samma år avan-
cerade Anne-Marie tillsammans med 
Lilian Johansson från Skyllberg ända 
till kvartsfinal i SM.

Sedan Karl-Yngve och hans genera-
tion slutat spela var det lite klent med 
återväxten under några år. Det lysande 
undantaget var Hans Bergqvist, som 
hade många framgångar från mitten av 
1950-talet och flera decennier framåt.

Som vi kunnat läsa i NIK:aren på 
senare tid är NIK fortfarande att räkna 
med i bordtennis. Under lagkaptenen 
Hans Bergqvists ledning har laget gjort 
en bra säsong med den bästa placering-
en hittills. NIK:s utsände reporter skrev 
i våras om hur ”Erik briljerar med sina 
fantastiskt skruvade servar. Simeons 
blixtsnabba smash gör att motståndarna 
bara suckar och Alvidas vänsterknyckar 
överrumplar motståndaren om och om 
igen”.

Karl-Yngve såg dagens närkesbergs-
spelare spela i våras och var nöjd med 
det han såg.

– De spelar väl så bra som vi gjorde 
på vår tid, säger han. Dessutom är spe-
let mycket snabbare nu för tiden.

Lars Jonsson, text och foto 

Stor 80-årsfest
Välkommen till NIK:s stora jubileumsfest lördag 3 oktober 

   kl. 19.00 på hotellet i Kumla. Vi erbjuder tvårättersmiddag och 
måltidsdryck samt kaffe och tårta. Pris 300 kronor per kuvert.  
Anmälan senast 25 september till Bo Karlsson, tel 0583-221 49 

eller Anne-Marie Jansson, tel 0583-220 11, 076-811 68 44. 
NIK kommer att ordna busstransport till och från festen.

1929 – 2009
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Färdväg för bussen: Närkesberg, Rönneshytta, Lerbäck, Åsbro, Hallsberg och Kumla. Samma väg tillbaka.
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GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371 

694 97 Rönneshytta

Telefon:
 0583-410 60

070-689 57 88 (Sven-Åke)
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

rÖDJans

HUNDPENSIONAT
0583-221 31
NÄRKESBERG

INGRID & ULF ANDRÈN, GODKÄNT AV SSK

Vi upprepar succén från förra året!

 

24 oktober 
kl 19.00–00.30

Chokladhjul och pilkastning
Korv med bröd

I inträdet om 100 kronor 
ingår kaffe och kaka

Välkommen till 
Bergsgården i Närkesberg!

Nostalgisk 
rock´n ŕoll-kväll 

i höstmörkret med 
Richard Swanström
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Prenumerera 
på Bingolotto!

Stöd Närkesbergs Idrottsklubb
Vårt nr är: 16001217

Har du frågor – ring Anne-Marie 
Jansson, tel 0583-220 11
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Söndagen den 16 augusti var det 
dags för årets omgång av gå, lunka, 
löp.  

Totalt hade 44 deltagare kommit till 
start vid Bergsgården denna blåsiga 
augustidag. Endast två tävlande valde 
den långa sträckan på drygt en mil och 
resten, alltså 42 deltagare gick, lunkade 
eller sprang den kortare sträckan på 
drygt tre km. 

Väl i mål fick var och en av delta-
garna ett diplom, som Kerstin Karlsson 
i Bygget hade målat. Årets motiv var 
hämtat från Svaldre.    

Agneta Näsberg, text och foto

Gå, lunka, löp

Fr. vänster Rose-Marie 
Lilja, Svaldre och Mar-
git Larsson, Närkesberg, 
står startklara med 
vandringsstavar, till-
sammans med Kerstin 
Karlsson, Bygget, som 
traditionsenligt målat 
motivet till diplomet 
som alla deltagare fick.

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

Segrare i det korta loppet blev Linus Lindsmyr 
och i det långa Ulf och Eva Brohmée.
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Välkommen till

ANNIKAS BENSIN & 
SERVICEBUTIK

Åsbro
ATG, Bake-off, DVD

Annika med personal
Telefon 0582-501 84

ett naturligt val!

Elinstallationer • Minigrävare

Elinstallationer • Minigrävare

Elinstallationer • Minigrävare• Elinstallationer
• Minigrävare

”Sveriges nöjdaste kunder 
– tre år i rad.” 

enligt Svenskt Kvalitetsindex

Låt oss försäkra Dig – tryggt och personligt. 
Telefon 019-58 56 00   www.dina.se/nerike
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Annika med personal
Telefon 0582-501 84

Årets byavandringar gick i Gilltorp 
och samlade cirka 85 deltagare. 
Lördagens vandring började långt 
tillbaka i historien, vid Åfallet i 
byns utkant. 

I Åfallet har man under lång tid utnytt-
jat vattenkraften, som var den enda 
kraftkällan som fanns, förutom muskel-
kraft. Där har det funnits kvarn, sliperi 
och kanske också smideshammare.

Nästa anhalt var området kring 
torpet Gärdet och Janssons såg. Det 

Byavandring i Gilltorp
har funnits flera torp och bostadshus 
på området och de flesta beboddes av 
släkterna Tholin och Jansson. Lasse 
Jansson och Stig Svensson berättade om 
hur det såg ut när sågen var igång och 
hur sågarbacken användes som sam-
lingsplats på kvällarna.

Därefter var det dags för fika på la-
dugårdsbacken på Thorslands gård, som 
numera ägs av familjen Eklind. Många 
personer med anknytning till Gilltorp 
träffades och hade mycket att prata om 
i solskenet. Närkesbergs ende kvar-

Lennart Jansson med kollegor. För 50 år 
sedan fanns det över 100 mjölkbönder i När-
kesberg, idag är det bara Lennart i Gilltorp 
kvar. 

Byavandrare på väg till Sågarhelmers hus. 

Lasse Jansson och Sune Falkenström skrattar 
åt minnen från Gilltorp. Den vitale 93-åringen 
Sune är ålderman i Falkenströmsläkten, som 
har varit lantbrukare och handlare i byn i 
flera generationer.
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Tösnahult, Närkesberg
Vi har ett brett sortiment av

 lister, foder och panel samt björkgolv, 
lärktrall och konstruktionsvirke.

Vi kan specialhyvla efter 
kundens önskemål.

Allt från eget sågverk & hyvleri.

Håkan Qvick
Tel/fax: 0583-222 66 • 070-640 86 86

Gruppresor • Konferensresor
Skolresor

Tfn: 0583-343 90
Tomteviksvägen 18, 696 03 Åmmeberg

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

 e-post: k.erixon@mixaforetagsservice.se

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

Mörtsjöns Redovisning
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Bokföring • Bokslut • Deklaration
Bolagsbildning • Ekon. rådgivning

Aukt. Redovisningskonsult

mixa
F Ö R E TAG S S E RVICE
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varande mjölkbonde, Lennart Jansson, 
fick välförtjänt uppmärksamhet.

Byavandringen avslutades vid Svea-
salen där John Lindkvist berättade om 
dess och Björklundavallens historia. 
Ulf Sandberg, ordförande i Örebro läns 
Hembygdsförbund och med rötter i Val-
sjö, avslutade med att jämföra byavand-
ringar och J L Saxons hembygdsarbete 
för nästan 100 år sedan.

RÄTTELSER
Dokumentationsarbetet för en byavandring är en ständigt pågående process. Efter 
att årets häfte trycktes kom det fram nya uppgifter, så att vissa saker i häftet inte 
stämmer. 

• Nuvarande hus i Nybrolund är nybyggt på 1970-talet, det är inte den gamla  
 stugan som är ombyggd.

• Gösta och Arla Janssons hus byggdes 1945, inte 1939.
• Tore och Sven Johansson, ”Mammas Pojkar”, flyttade från Anneberg 1972,  

 inte 1962.
• Helmer Jansson flyttade från sitt hus 1976, inte 1978.
• Haga har varit permanent bebott periodvis till omkring 1980, inte bara till 
 mitten av 1960-talet.

Torpstugan vid Nybrolund, byggd 1876 och 
riven i början av 1970-talet. 

Berit Andersson underhöll med berättelser 
om hur det var att arbeta i telefonväxeln som 
fanns på gården där byavandrarna fikade. 

Växelns 
öppettider. 

Fredagskvällens vandring gick längs 
gamla landsvägen från Nybrolund mot 
Gålsjö. På grund av regn blev vandring-
en kortare än planerat, men samlade 
ändå ett 40-tal tappra själar. De fick 
bland annat höra en livfull berättelse 
från Åke i Tösnahult om hur det var på 
danserna i Norralund, en av platserna 
som besöktes på vandringen.

John & Anders Lindkvist
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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.

Se sommarens evenemang på www.askersund.se

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

Kenneth Andersson 070-295 75 36
kenneth.andersson@ocab.se

www.ocab.se

Behöver du hjälp med sanering 
av fukt, radon, asbest eller klotter?
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Så var det kommunmästerskap 
2009 i Mariedamm. Vi började mot 
Askersund, som var favoriter efter 
serieledning i division 6. Seriespelet 
har ju däremot inte gått så bra för 
oss, mycket på grund av skador och 
annat.

Askersund tog också ledningen med 
2–0, men i andra halvlek kom vi tillba-
ka och kvitterade till 2–2 genom mål av 
Jimmy Björnberg och Dennis Stenmark. 
Alltså oavgjort resultat.

Andra matchen mot Åmmebergs IF 
blev en ganska tuff match, men vi kunde 
gå ifrån och vinna med 4–2. Målskyttar 
var Henrik Nilsson 2, Jonas ”Spiken” 
Karlsson 1 och Mattias Stenmark 1 mål.

I den tredje matchen mötte vi 
Zinkgruvans IF och där kom verkligen 
målskyttet i gång. Mattias Stenmark 
gjorde fem mål i första halvlek och blev 
sedan utbytt, men målgörandet fort-

Närkesberg/Mariedamm kommunbäst
satte även i andra halvlek och matchen 
slutade 15–1. Målskyttar var Mattias 
Stenmark 5, Dennis Stenmark 2, Jonas 
Gustafsson 2, Henrik Nilsson 2, Mattias 
Lindkvist 1, Joakim ”Kim” Andersson 
1, Jonas ”Spiken” Karlsson 1 och Joel 
Edfelt 1 mål.

Den fjärde och sista matchen mot 
Skyllberg blev avgörande för segern. Om 
Skyllberg vann matchen skulle Asker-
sund bli mästare, men om vi segrade 
skulle vi bli kommunbäst.

Skyllberg tog ledningen i matchen 
med 1–0, men vi kom tillbaka och 
gjorde två mål i snabb takt. Mot slutet 
av matchen säkrade sedan ”Spiken” 
ledningen genom sitt 3–1 mål och När-
kesberg/Mariedamm FF var kommun-
mästare och tog första inteckningen i 
kommunens vandringspris. Målgörare 
var Jonas ”Spiken” Karlsson 2 och Den-
nis Stenmark 1 mål.

Hans Bergkvist 
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Bli medlem i NIK! • Bli medlem i NIK! 
En stark länk i logistikkedjan
Vi hjälper dig med: Lokal- och fjärrtransporter, gräv- och lastmaskinarbeten
entreprenadjobb m.m. Hos oss kan du köpa: grus, singel, sand och matjord.

Askersund  Tel: 0583-821 80 
www.askersundlaxalbc.se

Vi är specialister på Bank och Försäkring
Kontakta oss för personlig service

Drottninggatan 4, 701 44 Örebro
lfbergslagen.se

Ewa Wettermark
Försäkringar

Tel 019-23 60 80, 0706-42 84 53

Berit Colliander Blyh
Bank

Tel 019-19 46 97, 0739-17 46 97
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  Spelprogram - Div 6 Södra
hösten 2009

Datum Tid Match 
2009-09-19 15.00  IFK Askersund - Närkesberg/Mariedamm
2009-09-27 12.00 Närkesberg/Mariedamm - Latorps IF

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

Byarådet nöjer sig inte med beske-
det om nedsläckning av gatubelys-
ningen. I stället uppmanar man 
offensivt kommunen att bygga ut 
gatubelysningen i Närkesberg.

Som vi tidigare rapporterat i NIK-aren 
har kommunen beslutat att släcka ner 
gatubelysningen i Närkesberg. Skälet 
uppges vara att Närkesberg inte räknas 
som ett område med ”samlad bebyg-
gelse”. 

Vid en samarbetsträff mellan kom-
munen och kommunens byaråd i juni 
månad, tog Närkesbergs representanter 
Ulla-Karin Grafström och Ing-Mari 
Pettersson åter upp frågan. De kunde 

överlämna en liten 
utredning om hur 
många personer 
som rör sig till och 
från olika arrang-
emang i Närkes-
berg under ett år – 
på utredningsspråk 
antal ”personrörel-
ser” efter mörkrets 
inbrott.

– Vid över 5 000 
tillfällen promene-
rar eller cyklar nå-
gon i mörker bara 
till och från något 
av arrangemangen 
i Närkesberg under 

Kommunen vill släcka ner Närkesberg
ett år, enligt vår utredning, säger Ing-
Mari. Till detta kommer alla andra 
promenader i mörker i det vardagliga 
livet i Närkesberg.

Närkesbergsrepresentanterna lade 
vid träffen med kommunen fram försla-
get att bygga ut gatubelysningen från 
Toltorp till Tallen i Emme. Detta för att 
sprida ljus även där det bor barnfamiljer 
i Närkesberg.

Vad blev då resultatet av samtalet 
med kommunen?

– Kommunrepresentanterna verkade 
lite imponerade av all aktivitet kvällstid 
i Närkesberg. Likaså av det faktum att 
det finns barnfamiljer, som rimligen har 
extra stort behov av gatubelysning, sä-
ger Ulla-Karin.  Men vi fick inga löften 
om någon omprövning.

I sitt svar till Byarådet menar kom-
munen att Närkesberg inte har tillräck-
ligt samlad bebyggelse; 10–20 hus inom 
en radie av 200 meter. Kommunen före-
slår i stället att boende i Närkesberg ska 
bilda en samfällighetsförening som ska 
ta över och själv betala gatubelysningen. 
Blir det byarådets inriktning nu?

– Spontant tycker jag att det är 
orimligt att vi ska betala gatubelys-
ningen två gånger, säger Ulla-Karin . 
Vi är skattebetalare som alla andra och 
vår gatubelysning ska vara skattefinan-
sierad. Vi får jobba vidare med frågan i 
byarådet!

Lars Jonsson, text och foto 
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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 


