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FK SILVA söker spelare!
Är du sugen på att börja spela
fotboll? Hör av dig till någon
av våra kontaktpersoner!
Mikael Tröhler, tel: 076-338 25 52
Björn Löfgren, tel: 076-764 24 26
www.laget.se/fksilva
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Bost. Acke Carlsson 0583-404 49
Mobiltfn. Acke 070-578 24 64

Mobiltfn. Bosse 070-578 24 65
694 97 Rönneshytta

Smidesvägen 3 696 33 Askersund Tel.0583-120 35 www.be
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Hej alla NIK-vänner!
Gott slut och Gott nytt!
Att få skriva om goda nyheter är fantastiskt, tycker vi i NIK-arens redaktion
och det är inte svårt då det händer mycket bra här i Närkesberg. Året 2014
avslutades med traditionsenlig luciafest, en välbesökt julbön i Toltorps
missionshus, grötfest och slutligen nyårsfest i Bergsgården.
Det nya året 2015 har i skrivande stund
kommit så långt som in i vårens tid. Tidigare bjöd vintern på några fina veckor
då isen på Storsjön i Närkesberg frös
till och möjliggjorde skridskoturer och
vinterfiske. Därefter bjöd vintern på ett
intensivt snöande i några veckor. NIK
hann ut med skotern och började preparera för skidspår i Närkesberg och ända
upp till Bengtstorp via Folketorp, men
när väl sportlovet kom vecka 8 ville inte
vinterkylan hålla i sitt grepp utan det
kom mildare väder med tö. Vi hoppas att
några hann ut för att njuta av vintern.
I det här numret kan du se några
bilder både från den gångna vintern och
den efterlängtade våren.
God soppa bjuds det nu på i Bergsgården på torsdagskvällarna, vilket
du kan läsa om i vårt nya nummer. Vi
hälsar också den nyinflyttade familjen

Letskog välkommen till Bengtstorp. Och
vi har träffat Mattias Lindström med
dottern Alice, när hon döptes i missionshuset i Toltorp.
Att våra skidkungar, Thomas Knutsson,
Jonas Helgesson och Robert Vestman
som liksom Gustav Wasa skidat mellan
Sälen och Mora, kom i mål tycker vi är
skönt att veta.
På NIK:s årsmöte den 7 mars fick vi
ta del av vad som hänt under 2014 samt
vad klubben vill satsa på under kommande år. Motionsidrott, ungdomsfotbollslag, fester och arrangemang, NIKaren, fotbolls- och skidresa med mera.
Årsmötet avslutades med en god
middag där mästerkocken Anders Edfeldt med fru Lena stod för recept och
kockande.
God fortsättning på 2015 önskar
Elisabeth, Inger & Siw

Vinnare i NIK:s medlemslotteri
November Nr 95
December Nr 45

Åke Pettersson
Lotteribolaget
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.
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10% på alla Crescentcyklar
med denna kupong

Hos oss får du din
nya cykel:

Gäller Crescentcyklar i lager
till och med 30/4 2015

• Monterad och stöldmärkt
• Självriskförsäkrad
• Med en fri service
• 2 års garanti

ALLT FÖR JAKTEN!

Roligare jakt med varma torra fötter. Alpinas
sköna membrankängor när du ska gå långt.
Vard. 9-19

VARUHUSET

Räntefritt
24 9-14
månader!
Lörd.
Avser lagervaror
och kan ej kombineras
Sön. 11-16
med andra erbjudanden.

i Rönneshytta

0583-400 32

www.varuhuset.se

Nu 200:rabatt
VARUHUSET

Vard. 9-19
på Alpinas
kängor Trapper
Lörd.
9-14
med
denna kupong.
Sön.
11-16

i Rönneshytta

(Ord. pris 1995 kr. Erbjudandet gäller t.o.m.
0583-400
32 www.varuhuset.se
30/9 2012)

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

• VIRKESINKÖP
• AVVERKNINGAR

DANIELSSONS
BILSERVICE

0582-200 01
www.skogsam.se

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

Utför alla slags reparationer
– även tyngre fordon

Gålsjö

0583-410 87

DANIELSSONS
Vinnare av tävlingarna
i julnumret
BILSERVICE

Ann-Marie Jansson, Gilltorp Närkesberg
vann tävlingen ”Ordflätan” och Sonja Olsson,
Åmmeberg vann tävlingen om förnamn. Som
pris kommer de att erhålla ett presentkort
Utför alla slags reparationer
från Varuhuset i Rönneshytta.

– även tyngre fordon
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Gålsjö

0583-410 87
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Närkesbergsfilms serie av konstnärsporträtt börjar närma sig sin
fullbordan. De fem planerade filmerna planeras nu att visas vid en
filmfestival i samarbete med Örebro
Konsthall och biografen Roxy i Örebro i höst.
– Men självfallet kommer vi att visa
filmerna även i Närkesberg när de är
klara, lovar Lars Jonsson från Närkesbergsfilm. De två första filmerna hade
för övrigt premiär vid filmfestivalen i
Närkesberg 2014.
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I övrigt arbetar bolaget med några beställningsfilmer åt olika företag just nu.
Bland annat en presentationsfilm åt ett
försäkringsbolag.
Många har frågat efter en ny ”Närkesbergsfilm” och diskussioner pågår
om att göra en egen produktion i bolaget
med anknytning till bygden. I höst hoppas Närkesbergsfilm få lite finansiering
till en sådan film.
– Fast ska det bli något av ett sådant
projekt behövs ideella insatser från alla
inblandade, säger Lars.

Årets
Närkesbergare
Närkesbergs Byaråd har beslutat
att till Årets Närkesbergare 2014
utse Björn-Erik Andersson.
Han har lagt ner sin själ och ett oräkneligt antal timmar på att återge Björklundavallen, Sveasalen och Toltorps
Missionshus dess forna glans.
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Sydved – din aktiva sk

Munksjö Aspa Bruk
– din lokala massaindu

Sydved – din aktiva skogspartner

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

– din aktiva
skogspartner
– Sydved
din aktiva
skogspartner

Sydved
Sydved
– din aktiva skogspartner

Inköpar
Jan Sand
01046-7
jan.sand

Munksjö Aspa Bruk

Munksjö
Bruk
Munksjö
Aspa
Bruk
–Aspa
din
lokala
massaindustri
––din
lokala
massaindustri
din lokala
Starkamassaindustri
lokala köpare och ett naturligt val!

Hjälp de
drabbade i
GÅ MED I VÄRLDENS
STÖRSTA MÄNSKLIGA
Haiti

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

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

www.sydved.se

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

01046-784 66

jan.sandberg@sydved.se
FALKENSTRÖMS
EL

www.sydved.se

SKYDDSNÄT.
Ge 50
kr genom att SMS:a AKUT till
Ringeller
020-210
ellerpå
besök
72 900
sätt in220
pengar
Plusgiro
hemsida
www.redcross.se.
900 vår
800-4
och märk
talongen ”Haiti”.

www.sydved.se

Installationer och
reparationer
Ring 070-575 86 63
eller 0583-220 01

Lerbäckskretsen, kontaktperson

Irma Sandgren tfn 0582-500 02
www.redcross.se

Vad händer i en
bygd när 134 av
135 gårdar
säljer sina kor?
En fortsättning
på den slutsålda 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
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Ägg och potatis till bra priser

Ingemar Knutsson och hans anställda har börjat
resa väggarna på det nya fritidshuset.

TV3 filmar i Örstorp
Jesper Huss Balkstedt och hans
särbo Camilla hade ett fritidshus i
Örstorp vid Storsjön i Närkesberg,
ett hus som brann ner i slutet av
sommaren 2014.
Jesper ärvde huset efter sin pappa som
gick bort för två år sedan. Mamman
och pappan köpte huset 1972 och där
har Jesper tillbringat nästan alla sina
somrar.
– Det var min pappas smultronställe.
Han var där så fort isen hade gått upp
på våren och tillbringade all sin lediga
tid där, berättar Jesper. Läget är fantastiskt, precis intill Storsjön.
Det blev en minst sagt turbulent tid
för Jesper och hans särbo med kontakter
med försäkringsbolag och all oro för vad
som skulle hända. Mitt uppe i allt detta
ringde en anställd på försäkringsbolaget
och frågade om de kunde tänka sig att
blanda in ett produktionsbolag från TV3
i återuppbyggnaden. Försäkringsbolaget
har nämligen en överenskommelse med

Ett fantast

iskt vacker
t

läge vid Sto
rsjön.

TV-bolaget, som gärna ville göra något
med just huset i Örstorp.
– Det var med skräckblandad förtjusning som vi tackade ja till erbjudandet, avslöjar Jesper. Jag var väldigt
skeptisk till att bli exponerad i TV, men
samtidigt var det ju spännande att se
vad de kunde göra av det hela.
Huset byggs upp av två välkända
snickare från Närkesberg med anställda, nämligen Ingemar och Thomas
Knutsson. Sen kommer TV3:s snickare
och inredningsexpert dit och genomför
själva inredningen och säkert även
en del utomhusarbeten. De har redan
filmat en del innan återuppbyggnaden
startade.
Huset ska stå klart i slutet av maj
och själva programmet som heter
”Husräddarna” kommer att visas i höst
i TV3.
Vi hoppas få göra ett reportage till
nästa nummer av NIK-aren för att se
hur det blev.
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ULL OCH SKINN

Gudrun Haglund-Eriksson
Bengtstorp, 0583-222 52
www.ullochskinn.dinstudio.se

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

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

www.ess.se

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

M   ör tsjöns
R edovisning
Aukt. Redovisningskonsult
Bokföring • Bokslut • Deklaration
Bolagsbildning • Ekon. rådgivning
Ulf & Helena Gustavsson
0583-410 01
Ulf 070-397 38 69 • Helena 070-536 79 69

ÄGG
BOD

VID VÄSTANÅ GÅRD
KARINTORPSVÄGEN 17, ÅSBRO

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

Öppet alla dagar kl 08.00–19.00

Rådgivning och utbildning
Årets äggföretagare 2009

Välkommen!

Närkesberg Hönseri AB • Folketorp 237 • 694 98 Närkesberg • tel 0583-220 06, 070-592 20 07 • j.narkeby@telia.com
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Anne-Marie Jansson förser sig
av kvällens Minestronesoppa.

Ann-Marie och Jan Brohmée njuter av soppan och tycker det
är roligt att det ordnas aktiviteter i bygden.

Det var en goood soppa!!
Kerstin och John Lindkvist är
kända för sitt sommarcafé, men
sedan januari i år ordnar de också
med soppkvällar varannan torsdag
i Bergsgården i Närkesberg.
– Varför ska vi sitta hemma och äta var
och en för sig? Det är väl bättre att vi
träffas och umgås och äter ihop, säger
Kerstin som förklaring till varför hon
och John drog igång soppkvällarna, som
sker i Byarådets regi.
Först var det tänkt att serveringen
skulle ske på eftermiddagarna, men då
tyckte Kerstins bror att även de som
arbetar skulle ha en möjlighet att delta.
Därför erbjuds soppa med tilltugg nu
mellan 16.00 och 18.00.
När NIK-arens utsända är där serveras Minestrone. Gången innan var det
ärtsoppa med alkoholfri punsch, vilket
var särskilt populärt.
– När Storsjöns fiskevårdsområde
ska ha årsmöte tänker vi nog så passande servera fisksoppa, avslöjar John.
Soppkvällarna kommer att fortsätta till
slutet av april.

Kerstin och John
Lindqvist är
mycket nöjda med
uppslutningen
runt soppkvällarna då det brukar
komma 30–40
gäster.

Tomas och Ulla Falkenström tycker att det är
skönt att slippa laga mat jämt.
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Vi fann vårt drömboende!

Micke, Leo och Mia framför sitt drömhus.

Mia och Micke Letskog från Åsbro
hade länge drömt om att flytta ut på
landet. När det sedan blev aktuellt
med en utbyggnad av järnvägen och
att deras hus kunde komma ifråga
för rivning, bestämde de sig för att
förverkliga sin dröm och började
leta efter en mindre gård. Det var
då de fick se på nätet att huset i
Bengtstorp i Närkesberg var ute till
försäljning.
– Vi tyckte det var rena Bullerbyn när
vi kom hit och blev helt sålda, säger
Micke. Och huset var fantastiskt fint. Vi
hade då tittat på en del andra alternativ, men bestämde oss omgående när vi
såg det här. Den 10 juli 2014 gick sedan
flyttlasset.
Micke är lokförare och Mia arbetar
inom socialpsykiatrin i Hallsbergs kommun. Familjen består förutom Micke
och Mia av tre utflugna barn och sladd10

barnet Leo 6 år. Av de vuxna barnen har
sonen Linus flyttat med till Bengtstorp
och bor i vävstugan på gården.
– Det var ett lyft att komma hit. Vi
har också kommit in i bygemenskapen
och blivit väldigt väl mottagna, berättar
Mia. Det är ju också en viktig aspekt
när man bor i en liten by.
Leo var till en början inte så glad
över flytten och grät först, men nu trivs
han jättebra och vill knappt åka till dagis. Han har också fått kompisar bland
de andra barnen i byn.

Den rockande farsan

Micke har ett stort fritidsintresse;
nämligen rockmusik. Han spelar ståbas
i gruppen The Jetaways. Där ingår
också sönerna Hampus och Linus liksom
Åsbrobon Janne Östlund. Bandet spelar
50-tals Rock´n Roll och Rockabilly och
har uppträtt på Ålandsfärjorna och
i våra grannländer, men även i Eng-

land, Italien och Spanien. De har även
deltagit i Country SM och blev svenska
mästare i Rockabillygrenen 2012. Gruppen har också gett ut två CD-skivor;
”Lets get juiced” och ”Rockin´ The Night
Away”.
NIK-arens utsända hoppas, efter att
ha lyssnat på deras senaste skiva, få se
och uppleva The Jetaways live i Närkesberg.

The Jetaways, som van
n SM i rockabilly 201

2.

Påskfika i
Bergsgården
6 april kl. 15.00–17.00

Blomskottsauktion
5 maj kl. 19.00

der
Vi bju !
a
på f i k

Fynda inomhusväxter,
utomhusväxter och
grönsaksplantor!

Välkomna
hälsar Närkesbergs Byaråd

ötet på
boka fe sten eller m

BERGSGÅRDEN
Rymliga och välutrustade
lokaler i trevlig omgivning.
Läs mer om våra möjligheter
på www.narkesberg.se.

Ring gärna för förfrågan eller bokning!
Susanne Qvick 0583-222 66, 070-277 12 66

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
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Vinterbilder från Närkesberg
En del önskar en snörik vinter
medan andra föredrar en bar sådan. I år kom snön (som låg kvar)
först i februari och var nästan borta
efter lite mer än en vecka. Bra eller
dåligt? Hur som helst har vi i NIKaren förevigat snömängden med
några bilder från trakten.
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Elinstallationer • Minigrävare

www.widmarksel.se
• Elinstallationer
• Inbrottslarm

• Brandlarm
• Nätverk

mixa

F Ö R E TAG S S E RV I C E

mixa företagsservice ab • Kenneth Erixon
Dalhem 488 • 694 98 Närkesberg • Tel: 0583-404 56 • 070-330 53 63
e-post: k.erixon@mixaforetagsservice.se

Försäkringsbolag sedan 1860

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

Ylva Azcárate

Håkan Hellberg

Försäkringsbolag
sedan 1860Håkan
• www.dina.se
Ylva Azcárate
Hellberg

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

www.holmenskog.com
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Det goda
livet i hela
Askersund!

Prenumerera
på Bingolotto!

Stöd Närkesbergs idrottsklubb
genom att bli prenumerant.
Kontakta Anne-Marie
Jansson, tel 0583-220 11

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
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Skidkungar från Närkesberg
åkte Vasaloppet
som toppats med lila burkvalla. Thomas
hade enligt Jonas satsat på proffsvalla
och det framkom inte för NIK-arens
utsända vad det innebar. En hemlighet
som så mycket av förberedelser i ett lopp
som detta är.
Att byta till bättre ”trugor” hade Jonas förståndigt och rutinerat gjort, trots
första gången i Vasaloppet.
Dessa båda herrar har genomfört
Vasaloppet med minimala träningsmil
i kroppen. Thomas hade endast åkt 3
mil och Jonas hade kommit upp i 8 mil.
Att träna skidåkning i Närkesberg har
inte varit lätt då skidspår endast fanns
i någon vecka. Synd att NIK inte råder
över vädrets makter!

Uppladdning med kolhydrater

Thomas Knutsson åkte sitt 4:e Vasalopp i år och Jonas Helgesson sitt
första. Det var söndagen den 1 mars
som de ställde upp i Öppet spår som
är en av deltävlingarna i Vasaloppet.
Förutsättningarna var enligt Thomas
sämre än de tidigare år han åkt. Det var
motvind och snö med en starttemperatur på 0 grader i Bergaby, Sälen och en
måltemperatur på +4 i Mora. Spåren var
obefintliga.

Vallningen A och O

Att lyckas med vallningen är ju en förutsättning för att kunna åka ett så bra
Vasalopp som möjligt, eftersom det är
nio mil som vallningen ska hålla.
Jonas hade fått sina skidor vallade
med basklister och därpå blått klister
16

Kostladdningen inför loppet hade de
båda gjort med pasta och potatis. Under
loppet fanns det god tillgång för energipåfyllning; den klassiska blåbärssoppan
samt energidryck, buljong, bullar med
mera.
– Jag tog av allt som bjöds, berättar Jonas som var noga med att fylla på
under hela loppet.
Att han på slutet av loppet fyllde på
med en hel Snickers är dock något som
han idag ångrar, den gav honom bara
illamående och eventuellt bidrog den till
hans något sämre tid än Thomas.

Slutet gott, allting gott

Hur gick då loppet? Efter gemensam
start drog Jonas ifrån men blev någon
mil före mål omåkt av Thomas. Detta
trots att, eller kanske på grund av, att
Thomas tog en långfika i Evertsberg.
Tiden i mål för Thomas blev 8 timmar
och 17 minuter och Jonas kom i mål 7
minuter därefter.
Thomas är fortsatt entusiastisk inför

framtida Vasalopp men vill då ha fått
till mer träning innan. Att också få med
sig någon/några av sina medarbetare är
för honom en utmaning. Han lyckades
inte med det i år men han är som vi vet
envis och inte den som tappar hoppet.
Jonas är nöjd med att ha tagit sig i
mål och att nu kunna pricka av denna
bedrift på fysiska idrottsbedrifter. Vi
vet ju att han även genomfört andra
utmaningar som till exempel att springa
Stockholm maraton.
Grattis säger vi från NIK-aren till
båda två och även till Robert Vestman
som också han åkte Vasaloppet och har
sina rötter i Närkesberg.

Ett tidigt
vårtecken
Det finns väl få saker som är härligare än de första vårtecknen och redan
den 24 februari siktade Björn-Erik
Andersson och John Lindkvist de första
tranorna i Närkesberg. Det är betydligt
tidigare än vad som är vanligt.

Elvis i Toltorp
Lördagen den 25 juli ordnar Ulla
och Tomas Falkenström logdans
med sedvanlig räkfrossa i Toltorp, Närkesberg. Årets artister
blir The Legends.
Medlemmar är Henrik Åberg som
uppträder som Elvis Presley, Jerry
Karlsson framför låtar av Jerry Lee
Lewis och Ted Åström tar på sig rollen som Johnny Cash. Dansmusiken
framförs av kvällens konferencier
Sören Strid tillsammans med en
kompis. Kvällens tema är Country
and Western.
– Ta med släkt och vänner på en
helkväll i Toltorp, uppmanar Ulla.
Mer information kommer senare.

Bredband
på gång
– Det ser lovande ut, säger
Anders Lindkvist en av medlemmarna i arbetsgruppen för bredband i Närkesberg.
Bollen ligger hos kommunen, som
måste pricka ut vilka områden som ska
prioriteras innan Länsstyrelsen ger bidrag. Detta beräknas vara klart i höst.
Under försommaren kommer
arbetsgruppen att begära in bindande
anmälningar från intressenter.

Aktiviteter i
Bergsgården
under våren
Kaffebuffé

Annandag påsk, som i år infaller den
6 april, ordnar Byarådet kaffebuffé
i Bergsgården i Närkesberg mellan
klockan 15.00 och 17.00.
– Varför inte ta en promenad och
kombinera den med en fika, föreslår
ordförande Susanne Qvick. Det blir
massor av kaffebröd. Kom och smaka.

Blomskottsauktion

Tisdag den 5 maj klockan 19.00 håller
Byarådet blomskottsauktion i Bergsgården. Det kommer att finnas både inomhus- och utomhusväxter men också
grönsaksplantor, som till exempel
tomat. Det blir ett ypperligt tillfälle att
till en blygsam kostnad köpa växter av
skilda slag. Ta gärna med egna skott
som kan komma andra till glädje.
Byarådet bjuder även på fika under
kvällen.
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Byn som går mot strömmen
I den lilla byn Bengtstorp i Närkesberg har invånarna på egen bekostnad ordnat med gatljus.
– Det betyder väldigt mycket både för
den allmänna trevnaden och inte minst
för säkerheten, säger Gudrun HaglundEriksson, en av initiativtagarna. Det är
också viktigt med tanke på att det nu
bor flera barn i byn.
Hon och hennes man Bengt-Göran
Eriksson och makarna Eva och Curt
Eriksson hade redan egen belysning,

men nu har fler hushåll gått med, vilket
innebär att hela Bengtstorp är upplyst.
Alla har delat på materialkostnaden
och själva gjort jobbet. Sedan har en
elektriker från orten kopplat på strömmen. Det rör sig om totalt 10 stolpar
som varje hushåll har kopplade till sina
elmätare.
Bengtstorp är även en by som under
de senaste åren fått fler invånare. På
sidan 10 i detta nummer av tidningen
presenteras familjen Letskog som nyligen flyttat hit.

Snart byts gatljusen ut
För snart ett år sedan skrev vi i
NIK-aren om att Tekniska nämnden i Askersunds kommun fattat
beslut om att gatljusen i Närkesberg
skulle få vara kvar. Många lyktstolpar skulle bytas ut och istället för
de nuvarande lamporna på 125 W
skulle samtliga stolpar förses med
moderna lampor på 35 W som trots
lägre watt ger bättre sken. Det lämnades också besked om att arbetet
skulle påbörjas inom en snar framtid men hittills har ingenting hänt!
Bo Synnermo från Askersunds kommun är projektledare för arbetet med
gatljusen i södra Närke och han berät18

tar att byte av lampor redan har gjorts
i bland annat Skyllberg, Kårberg och
Rönneshytta.
– Att vi ännu inte påbörjat arbetet
med gatljusen i Närkesberg beror på att
det är ett stort och omfattande arbete
som måste göras där, säger Bo Synnermo. Men vi räknar med att sätta igång
i slutet av april och arbetet beräknas
vara klart i månadsskiftet september–
oktober.
Eftersom vi går mot ljusare tider
nu så är nya gatljus inte så viktigt men
att allt ska vara klart när höstmörkret
börjar komma känns nog väldigt bra för
alla som bor i Närkesberg.

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

Prenumerera
på Bingolotto!

Stöd Närkesbergs idrottsklubb
genom att bli prenumerant.
Kontakta Anne-Marie
Jansson, tel 0583-220 11

Janne’s Golv

Allt inom golv

Mobil: 070-222 55 23
Våtrum | Trägolv | Golvslip | Kakel & klinker

Ekologiska grönsaker
och potatis
0582-503 82 • www.ekogardar.se

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

Välkommen till oss!
Familjen Samuelsson

Tel. 0583-400 33 • www.ronnetradgard.se
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NIK:s årsmöte 2015
Lördagen den 7 mars hade NIK sitt årsmöte. Om snötillgången tillät var det
planerat att årsmötet skulle börja med en skidskyttetävling . Tävlingen fick
dock ställas in och mötet började klockan 18.00 med årsmötesförhandlingar
och ordförande var John Lindkvist.
Under året 2014 har NIK erbjudit sina
medlemmar flera olika aktiviteter som
fotboll, gymnastik, Gå Lunka Löp,
fisketävling, trivselkväll med mera.
Satsningen för året var starten av ett
fotbollslag för barn i yngre åldrar i
samarbete med Hjortkvarns IF. Antal
medlemmar i NIK var vid årets slut 283.

Ny ordförande

Ordförande Bo Karlsson har varit aktiv
i NIK under mer än 35 år med olika
uppdrag som fotbollstränare och styrelseledamot. Ordförandeskapet i styrelsen
fick han efter Åke Karlsson, men har
nu valt att lämna det uppdraget. Vi är
tacksamma för att han ändå fortsätter
arbeta som styrelseledamot med all den
kunskap, erfarenhet och det engagemang han besitter.
Ny ordförande i NIK:s styrelse blir
Björn Löfgren, som är styrelsemedlem
sedan flera år tillbaka och aktiv fotbollsspelare i FK Silva.
Styrelsen fick fortsatt förtroende att
leda verksamheten 2015. Ett stort tack
från styrelsen tilldelades alla engagerade medlemmar för stöd och hjälp vid
de olika arrangemangen.
Mål för verksamheten 2015 är att
fortsätta med motionsidrott, gym,
ungdomsfotboll, NIK-aren, diverse
fester och arrangemang, fotbollsresa,
fisketävling och Öppet-hus verksamhet. Planer finns på att söka bidrag för
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energiförbättringar i Sveasalen. Idéer
finns också om att anordna en skidresa
för utförsåkning.
Vi kan konstatera att NIK är en
progressiv idrottsförening med stabil
ekonomi.

Pris för idogt arbete

Från Åke Karlssons minnesfond delades
pris ut till Regina Fallberg som driver
Stall Släte med motiveringen; ”Regina
har genom ett idogt arbete byggt upp
en idrottslig verksamhet med många
utövare bland barn och ungdom i vår
geografi. Detta när det i samhället annars är svårare att attrahera barn och
ungdomar till idrott.”
Kvällen avslutades med en middag
komponerad av Anders och Lena Edfeldt; en fläskfilégryta à la 80-tal.

Förr & Nu
Många är de närkesbergare som gått i Bergs skola,
allt ifrån den byggdes 1881 till skolverksamheten
avslutades 1968.
I skollokalerna fanns småskola, mellanskola och storskola. I slutet av 1930-talet moderniserades skolbyggnaden
med bland annat centralvärme, rinnande vatten, gymnastik- och slöjdsal. Småskolan byggdes samtidigt om till
skolkök och vaktmästarbostad. När skolverksamheten
upphörde gjordes Bergs skola om till en förenings- och
samlingslokal.

Foto: Björn-Erik Andersson

Examen i Bergs skola någon gång i slutet
av 20-talet eller början av 30-talet.

Foto: Björn-Erik Andersson

På grunden till den gamla skolan påbörjades 1983 uppbyggnaden av en ny
förenings- och samlingslokal.

Natten mellan den 29 och 30 november
1982 brann Bergs skola och totalförstördes
till stor sorg för många Närkesbergare.

Foto: Björn-Erik Andersson

Landshövding Elvy Olsson (i vit klänning)
invigde den nya lokalen den 31 maj 1984.
Namnet Bergsgården röstades fram av
invånarna i Närkesberg.
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INFORMATION
www.jordnara.nu
0730262036
VÄLKOMMEN!
Mia och Kaj

KOPPARBERGS GÅRD

KVÄLLAR MED
GRILLNING,
MUSIK OCH
SKALDJUR!

Healing • Zonterapi • Massage
Homeopati

Helhetsterapi
Gun-Britt Haraldsson
Lugnet, Närkesberg
Telefontid: mån–fre kl 8–9
Telefon: 0705-54 74 85
www.gbmhelhetsterapi.se

Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas
Tag kontakt med:
Nils Bergkvist, 070-230 05 34
Håkan Falkenström, 070-323 30 15

GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371
694 97 Rönneshytta

Gardasjön

Telefon:
0583-410 60
Johan
01 69
17-25/7 2010 - 070-335
9 dagar
Magnus 070-689 57 87

För oss är resan lika viktig som målet.
Möt våren i
Tyskland!
17/4–18/4 och
8/5–10/5
Se vårt övriga
utbud av resor på
www.åmmebergsbuss.se
0583-343
90
Version 1 - april, 10
1

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
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Alice Ebba Iris
Lindström är
hennes fullständiga namn
Lördagen den 7 mars döptes Alice
i Toltorps missionshus av prästen
Anders Nilsson.
Alice är dotter till Mattias och Anna,
hennes storebror heter Viggo och storasyster Maja. Alice kom till världen den
17 augusti 2014 så hon är nu drygt 6
månader gammal.
Mattias har sina rötter i Närkesberg
och det var i Toltorps missionshus som
han själv blev döpt. Under sina barndomsår bodde han här, men numera är
han och familjen bosatta i Hörstabacken
utanför Kumla. Det är naturligt och
viktigt för Mattias att delta i livet här
i Närkesberg. Mamma till Mattias och

farmor till Alice är Karin Lindström
som har sitt föräldrahem i Siggetorp.
Alice har fått sina namn från släkten; Alice efter Mattias mormor, Iris
efter Mattias farmor och Ebba heter
storasyster Maja också.

Fotbollen i FK SILVA 2015

I skrivande stund är det svårt att
uttala sig om hur säsongen kommer
att gestalta sig. Nytt för i år är att vi
har två tränare; Mikael Tröhler och
Markus Hjärtmyr.

Under vårvintern har det tränats inomhus i Åsbrohallen. På dessa träningar
har det varit mellan 10–15 spelare,
vilket är för få att bygga en säsong på.
Men det finns spelare som håller
på med andra idrotter, som exempelvis
innebandy, som kommer att dyka upp,
när innebandyn är slut och fotbollen går
ut på gräs.
Det som är klart är att det kommer
att spelas en internturnering i slutet av
mars månad. Vid denna turnering kommer diskussionen om kommande säsong
att hållas inom spelartruppen.
För att ha en bra och jämn verksamhet skulle det behövas några nyförvärv
till fotbollsklubben.
Björn Löfgren
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Från idé till verklighet!
Ritning och hjälp med bygglov, grundarbete, ROT,
renovering, nybyggnation, underhållsbesiktningar.

070-345 19 96 • knutssonsbygg@telia.com
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Det är vi som är...

Erbjudande
Penséamplar

69 kr/st

Växter ute & inne

(2 st 100 kr)

För öppettider se vår hemsida.
Askersund • 0583-100 45 • www.kallestradgard.se
HÄNDER VID HOTELL PEROLOFGÅRDEN
28/3
1/5
13/6
1/8
26/9

Motionscykeltur kl. 11.00. Kaféet öppet
fredag till söndag kl. 11.00–16.00
Labyrinten öppen tisdag till söndag kl.
11.00–16.00
Tradjazzdag vid labyrinten kl. 13.00–21.30
LRBCK bluesfestival kl. 13.00–21.30
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

24

