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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 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

Foto framsida: En höna från Haddebo.

Vinnare i NIK:s medlemslotteri
November   nr 61     Björn Löfgren
December   nr 78     Gunilla Thoresson

Äntligen är det vår! Snödroppar och tussilago börjar sticka upp och det blir 
ljusare kvällar och morgnar. En härlig tid är det helt visst. Den gångna vin-
tern har ju varit ganska grå och blåsig och inte medfört många möjligheter 
till vinteraktiviteter i våra trakter. 

Man kan undra hur det står till med 
miljön. Är det tillfälligt eller kommer 
vintrarna att se ut så här i framtiden? 
Några som jobbar miljömedvetet är 
Frank Kerssens och Chris Renet som 
driver restaurang och Bed and breakfast 
(Vita Krala) i Haddebo och vi berät-
tar lite om deras verksamhet i det här 
numret. 

Vi läser dagligen om krig och svält-
katastrofer och borde kanske vara mer 
tacksamma för att vi har det så bra som 
vi har. Visst finns det problem här ock-
så, men i jämförelse med det som händer 
i andra delar av världen känns det inte 
så stort. Majlis och Carr Göransson har 
öppnat sitt hem för två asylsökande 
pojkar från Irak och visat stor med-
mänsklighet och har därför tilldelats 
utmärkelsen Årets Närkesbergare. Det 
uppmärksammar vi i tidningen.

NIK-aren har även hälsat på hos Ingvar 
Karlsson, en av de absolut största fot-
bollsspelarna i NIK:s historia.

Det och mycket annat kan du läsa 
om i årets första nummer av NIK-aren.

Tack till Stefan och Lars-Göran
För andra året i rad har Stefan Johansson 
och Lars-Göran Juhlin anordnat jul-
marknad i Lilla Folketorp. Marknaden 
har växt sedan starten och denna gång 
var det fler stånd och försäljare. Även 
NIK blev inbjudna att delta för att sälja 
lotter och det tackar klubben för.
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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!

VÄRDECHECK  PÅ 500 KR
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 april 2017.

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

VARUHUSET
i Rönneshytta

0583-400 32

Vard. 9-19
Lörd-sönd. 

10-15

www.varuhuset.se
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Kickis tredje guldbagge
Kicki Ilander med anknytning till 
Närkesberg har vunnit sin tredje 
Guldbagge för bästa kostym. De två 
tidigare baggarna har hon fått för 
filmerna Arn: Tempelriddaren och 
Monica Z. Årets pris vann hon för 
filmen Den allvarsamma leken, 
efter en roman av Hjalmar 
Söderberg, vilken utspelar sig runt 
sekelskiftet.

Kicki tycker att hon har världens roli-
gaste jobb, men säger också att det kan 
vara slitigt. Den allvarsamma leken 
filmades helt och hållet i Budapest 
och det är jobbigt att vara hemifrån så 
länge. Själva filmandet kan också pågå 
dygnet runt.

– När vi filmade en scen som ut- 
spelar sig på en opera fick vi låna 
Operan i Budapest, men fick börja först 
klockan 12 på kvällen och höll sedan på 
hela natten. Förutom skådespelarna var 
det 200–250 statister som satt där och 

gäspade mellan tagningarna. Alla var 
rätt slut på morgonen, berättar Kicki.

Liksom förra gången vi skrev om 
Kicki, när hon vunnit pris för Monica Z, 
befinner hon sig nu i Prag för en inspel-
ning av en dansk fantasyfilm. Det här 
är en uppföljning av den film hon höll på 
med då. Den var tydligen så framgångs-
rik att det blev en del två. 

– Det är roligare att göra kläder från 
tidigare epoker och inte lika roligt med 
nutiden, svarar Kicki på frågan om vil-
ken tid som är roligast att jobba med.
NIK-aren gratulerar till Guldbaggen!

Närkesbergs Byaråd har beslutat att utse Majlis och 
Carr Göransson till Årets Närkesbergare 2016!

Motiveringen lyder: Majlis och Carr Göransson har visat 
medmänsklighet på bästa sätt genom att helt ideellt ge ”sina” 
två flyktingar den bästa möjliga starten på sitt liv i Sverige.

Årets Närkesbergare
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Karl-Willy 
Karlsson
Skog AB

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

ULL OCH SKINN
Gudrun Haglund-Eriksson

Bengtstorp, 
076-848 64 65, 0583-222 52

www.ullochskinn.dinstudio.se

Gårdsbutik med ull- och skinnprodukter.

Ring gärna före besök!

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  

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

• Elinstallationer
• Inbrottslarm 

• Brandlarm
• Nätverk

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

Varmt välkomna!
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Vinnare i 2016 års gäddtävling

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 

1:a 2:aAnki Gustavsson med 
en fångst på 8,8 kg.

Fredrik Rung med en 
fångst på 5,0 kg.

7



Samling vid pumpen…
1954 öppnade Konsum en kiosk 
bredvid affären i Närkesberg. För-
utom godis, glass, läsk och frukt 
såldes även bensin och olja i kios-
ken. Kiosken blev en samlingspunkt 
för befolkningen i byn, framförallt 
de yngre, innan den slutligen lades 
ner 1965.

Under de dryga 10 åren som kiosken var 
öppen var det flera personer som arbe-
tade där; Ingrid och Alfons Johansson, 
Karl Söderström, Hans Johansson och 
Britta Borgmalm. Även Berit Bergqvist 
som under den här tiden arbetade i Kon-
sumaffären fick då och då rycka in som 
försäljare i kiosken.

Varierande lön
Den som förestod kiosken hade ingen 
fast lön utan fick cirka tio procent av om-
sättningen som lön. Ibland, framförallt 
på vintern, kunde det hända att dagskas-
san inte blev mer än 30 kronor. Även om 
lönerna vid den tiden var väldigt mycket 
lägre än idag så blev det ändå en ganska 
blygsam ersättning för det utförda 
arbetet. Varma sommardagar, då det 
förstås bland annat såldes mycket glass, 
kunde dagskassan däremot komma upp i 
närmare 1000 kronor och då blev det be-
tydligt högre lön för den som hade turen 
att arbeta den dagen.

Helgöppet
Kiosken var bara öppen under helgerna, 
lördags- och söndagskvällar och ett 
par timmar på eftermiddagen de båda 
dagarna.

Britta Borgmalm, som var den som 
förestod kiosken de sista 2–3 åren innan 
den lades ner, har berättat att bästa 
försäljningstillfällena var på söndags-
eftermiddagarna när NIK spelat fotboll 
på Skogsvallen. Då blev det allmän 
samling vid kiosken efter matchen.

Kiosken var samlingsplats för många olika 
saker. Här väntar Richard Andersson från 
grannhuset Solgården tillsammans med 
några andra resenärer (längst till höger på 
bilden) på att hämtas upp av buss för vidare 
”resa mot okänt mål”.

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!

Jacob Renman
010467-84 66

Christer Olson
01046-784 68

Håkan Falkenström
070-323 30 15

Inköpare



Även Hans Johansson har vid något 
tillfälle berättat att han också kom ihåg 
de här söndagseftermiddagarna men 
att det han kom ihåg mest var alla kalla 
vinterkvällar som han stod och frös i ki-
osken. Ibland var det till och med så kallt 
att kunderna gick in till honom i kiosken 
istället för att stå ute och frysa. Antagli-
gen blev det trångt eftersom kiosken var 
ganska liten men å andra sidan så blev 
det förmodligen varmare när flera perso-
ner delade på det lilla utrymmet.

Nya krav
Anledningen till att kiosken lades ner 
var att hälsovårdsmyndigheten krävde 

att det skulle finnas tvättmöjligheter 
där eftersom man sålde olja och bensin 
och något sådant fanns inte. Att bygga 
ut och dra in vatten och avlopp blev 
naturligtvis för dyrt och det var därför 
som beslutet togs att lägga ner kiosk-
verksamheten vilket många närkesber-
gare tyckte var tråkigt.

Själva kioskbyggnaden stod kvar till 
början på 1970-talet då den flyttades till 
en sommarstuga i Lugnet där den an-
vändes som uthus under några år innan 
den revs och fördes bort.

Det var spännande att stå på 
balkongen och titta på alla 

som kom till kiosken, berättar 
en av NIK-arens redaktörer 
som bodde i gamla mejeriet 

mittöver vägen som barn.

I mitten av 50-talet gick Sverigeloppet på cykel genom Närkesberg 
vilket många, framförallt barnen, tyckte var spännande. Tyvärr 
hade inte cyklisterna tid att stanna och handla i kiosken utan 
körde bara förbi! F
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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



Rock’n’Roll i Bergsgården
Det var fullt ös i Bergsgården i 
Närkesberg när Byarådet för andra 
gången bokat Cadillac Band för en 
konsert.

Den 10 mars rockades det loss ordent-
ligt i Bergsgården när Cadillac Band 
uppträdde. Vid bandets ankomst blev 
medlemmarna bjudna på en bit mat som 
Ragnhild Dohn och Lennart Lindell 
ordnat.

Frontfigurerna i bandet har växlat 
genom åren och den här gången skulle 
det ha varit Janne Lucas Persson, Little 
Gerhard och Ove Pilebo från Streaplers. 
Tyvärr kunde inte Little Gerhard delta 
på grund av sjukdom, men det blev en 
lyckad kväll trots det. 

Janne Lucas Persson framförde någ-
ra av sina kända låtar, som till exempel 
Växeln Hallå. Ove Pilebo som har ett 
förflutet i det kända dansbandet Streap-
lers uppträdde nu som rocksångare. 

Det är bara att konstatera att mu-
siken från 50- och 60-talen fortfarande 
går hem, vilket märktes tydligt på den 
entusiastiska publiken. Och precis som 

förra gången bandet uppträdde kunde 
inte alla sitta still utan började spontant 
dansa. Byarådets ordförande Susanne 
Qvick och kassör Anders Hellström var 
ett av paren.

Spelningen på Bergsgården var 
Cadillac Bands sista spelning. Bandet 
slutar med turnerandet men kommer 
även fortsättningsvis att ägna sig åt mu-
sik i någon form.

Foto: Ann-Sofie Erixon.

Sedan The Cadillac Band startade 
har de spelat ihop med bland annat 
Ebbot Lundberg, James Burton, 
Tommy Allsup och BB Cunning-
ham.

2009 blev bandet invalt i The Inter-
national Rockabilly Hall of Fame.

2011 blev bandet utsett till Årets 
Rockabilly band i USA.
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Helgen den 11–12 mars hade Storsjön besök av ett tjugotal skridskoåkare 
från Örebro långfärdsskridskoklubb. Medlemmarna i klubben njöt av vin-
terns sista skridskotur. Under vintersäsongen ordnar klubben turer varje 
helg inom en radie av 10 mil från Örebro.

Karin Magnholt som var en av ledarna 
för turen berättar att de åkt runt hela 
Storsjön på två dagar. Vädret var bra 
med härligt solsken på lördagen. 

Isvett är viktigt att ha, därför erbju-
der klubben deltagarna säkerhetsträ-

ning med plurrövning, vilket skedde på 
lördagen. Karin var en av de som plur-
rade. Hon berättar att hon sedan två år 
tillbaka är en av ledarna i klubben och 
långfärdsskridskor har hon åkt sedan 
hon var i femtonårsåldern.

Plurrövning på 
Storsjön

Karin Magnholt visar hur man tar sig upp ur en vak.

Vinnare i NIK-arens julpyssel
Vi säger GRATTIS till Maj Doris Bäckström från Borensberg som vann 
Ordfläta och Birgit Karlsson från Trollhättan som vann Vilka är fåglarna? 
Vinnarna belönas med varsitt presentkort från Varuhuset i Rönneshytta!

Rätta svaret på Ordfläta: Lutfisk.

Rätta svaret på Vilka är fåglarna? var:
1. Fågel i kaffet   Gök
2. Monarkmetare  Kungsfiskare
3. Serveras vita viner  Svala
4. Motionsidrottsförbund Korpen
5. Lönnlövad Mårten  Kanadagås
6. Mun    Trut
7. Efter Vättern runt  Rödstjärt
8. Nybörjare   Gröngöling
9. Moderatfärgad ryggsäck Blåmes
10. Kommunistisk låsanordning Rödhake
11. Blanktygsrumpa  Sidensvans
12. Uppsluppna  Glada
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Ingvar – en fotbollstalang 

Ingvar Karlsson från Getabo i 
Närkesberg spelade fotboll från 12 
till 27 års ålder. Han började sin 
karriär i NIK och slutade den där, 
men däremellan spelade han i KB 
Karlskoga och var också erbjuden 
plats i ÖSK.

För alla pojkar i Närkesberg var fotboll 
ett stort intresse när Ingvar växte upp. 
Det fanns inte så mycket annat att göra 
på landet. Ingvar och hans kompisar 
cyklade ofta till den gamla fotbolls-
planen Skogsvallen och var med och 
sparkade när fotbollslaget tränade.

Första matchen i A-laget
– Första gången jag var med och spelade 
i A-laget var jag 12 år, minns Ingvar. 
Det var en träningsmatch mot  
Mariedamm som fick avbrytas eftersom 
en spelare bröt benet.

Redan året därpå började Ingvar 
spela fullt ut i NIK:s A-lag som då låg 

i division 6, men som efter bara några 
år gick upp i division 5. På frågan om 
varför han som så ung fick börja spela i 
A-laget svarar han lite blygsamt: 

– Jag var rätt snabb och gjorde mål.

Höll på jämt
Ingvar spelade nu i A-laget, pojklaget 
och fick ibland också rycka in i NIK:s 
B-lag.

– Även om det var roligt blev det lite 
för mycket när man tänker på det så här 
i efterhand. Jag fick sådana kramper att 
mamma fick ”räta ut mig” på nätterna. 
Idag tänker man på ett annat sätt vad 
gäller träning och vikten av att stret-
cha, säger Ingvar. När jag även spelade 
i skollaget blev det vid ett tillfälle 9–10 
matcher på en vecka. Jag höll på jämt 
och fick aldrig återhämta mig mellan 
matcherna. På senare år har jag bytt 
bägge knäna och har nu lite svårigheter 
att röra mig obehindrat, vilket delvis är 
sviter efter fotbollen. 

NIK:s A-lag 1972. Ingvar står på översta raden näst längst till höger.
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Pressens son
Ett år blev Ingvar uttagen till Pressens 
lag. Sportjournalisterna i länet valde ut 
ett lag av unga lovande spelare som fick 
spela en match mot ÖSK. Ingvar gjorde 
ett av två mål och de vann matchen. 
Efter det kallades Ingvar ”Pressens son” 
i tidningarna.

Så småningom började storklub-
barna i länet få upp ögonen för den 
begåvade spelaren i NIK och Ingvar 
kontaktades av ÖSK och KB Karlskoga. 
18 år gammal skrev han på ett tvåårs-
kontrakt med den sistnämnda klubben 
och fick en ersättning på 6000 kronor. 
(Det var andra summor på den tiden). 

Ingvar trivdes bra i Karlskoga, men 
efter de två åren valde han att återvän-
da till NIK, som då gick upp i division 4.

– Jag hade tröttnat och kroppen sa 
ifrån. Jag kunde dra ner på träningen 
och fick tid till annat.  När jag var 27 år 
gammal spelade jag min sista serie-
match, förklarar Ingvar.

Naturtalang
 ”Han hade rycket, hårdheten och skot-
tet”. ”Vilken målskytt!” ”En naturtalang 
som kunde ha gått hur långt som helst”. 

Ja, det är några av de omdömen som 
fällts om Ingvar Karlsson som fotbolls-
spelare. Själv säger han:

– Jag gjorde lite mål! Men tillägger: 
Visst kunde jag ha satsat mer på fotbol-
len, men det är inte säkert att jag hade 
tyckt det hade varit roligare. Man måste 
offra en del också, om man ska nå långt.
Ingvar har många roliga minnen från 
fotbollen och ett som han återger är 
från en juniorcupsmatch mellan KB 
Karlskoga och GAIS. Ingvar gjorde fem 
mål, varav ett efter att ha ”tunnlat” en 
motspelare och blivit fri med målvak-
ten (som han lurat att kasta sig i ena 
hörnet) så kunde han sparka in bollen i 
det andra hörnet. Till och med motstån-
darna gav Ingvar stående ovationer och 
applåderade.

Numera ägnar sig Ingvar mest åt 
sitt största intresse: jakt, i den mån 
knäna tillåter. Fotboll har han mer eller 
mindre tappat intresset för. När NIK-
aren är på besök ska han dock se en 
Champions League-match på TV.

Ingvar Karlsson var en talangfull 
fotbollsspelare.

”Pressens son”.
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Axplock från vintern      i Närkesberg

Ann-Margret Lindkvist läste 
julevangeliet när det för femte året 
i rad hölls julbön i Toltorps Mis-
sionshus sent på julaftonskvällen. 
Som vanligt startade det med 
fackeltåg från Bergsgården. 

Första adventshelgen var det julmark-
nad i Lilla Folketorp. Och det var gott 
om besökare där, totalt cirka 1500 per-
soner! Besökarna passade på att köpa 
prylar, blommor, korv med bröd och lot-
ter. Dessutom underhöll Åsa Karlsson, 
en av Systrarna K, med julsånger.

Julbön

Välbesökt julmarknad
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Axplock från vintern      i Närkesberg

Musikunderhållningen på grötfesten 
2016 i Bergsgården stod Lars-Åke 
Stenström och Anneth Pettersson för. 
Under kvällen bjöds det på dans kring 
granen, gröt med skinksmörgås och 
lotterier.

Stämningsfullt Luciatåg

Fredagen den 9 december anordnade NIK Luciafest i 
Bergsgården och i år var det Elina Stenholm som kröntes till Lucia.

Grötfest
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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!

Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas

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

Våtrum | Trägolv | Golvslip | Kakel & klinker

Köp den klassiska julklappsboken 

i din bokhandel!

KÖP DEN KLASSISKA 
JULKLAPPSBOKEN I DIN 

BOKHANDEL!
Producerad av Bild & Kultur i Skyllberg.

GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371 

694 97 Rönneshytta

Telefon:
 0583-410 60

Johan 070-335 01 69
Magnus 070-689 57 87
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Ekologiska grönsaker 
och potatis

0582-503 82 • www.ekogardar.se

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

Kontakta 
Irma Sandgren
0582-500 02, 0703-12 64 07 
irma@vissboda.com 

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

www.redcross.se

Hjälp de 
drabbade i 
Haiti

GÅ MED I RÖDA KORSET 
LERBÄCKSKRETSEN
Vi jobbar för goda ändamål och 
har mycket kul. Hör av Dig och 
fråga mer om vad vi gör.

Klippning & permanent
Dam, herr & barn
Endast tidsbeställning
Frisör Birgitta Berg
070-510 98 64 
(Luckebo, 2,5 km från riksväg 50)

LUCKEBODA KLIPPSTUGA
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Årsmöte NIK 2017
Fredagen den 17 mars höll NIK 
årsmöte i Bergsgården. Ett fyrtiotal 
medlemmar deltog.

Under 2016 åkte fotbollslaget Skyllberg
/Närkesberg FK ur division 6 och kom-
mer därför att spela i division 7 under 
2017. NIK:s ungdomsfotbollslag, som 
klubben har fått kommunalt och statligt 
bidrag för, har fortsatt sin verksamhet. 
NIK har gjort en stor insats för integra-
tionen då många asylsökande vuxna och 
barn deltagit i träningar och matcher i 
båda dessa lag.

NIK:s återkommande aktiviteter 

som Trivselkväll, Lerbäcksmarken, Gå, 
lunka, löp med mera har anordnats och 
kommer även att genomföras 2017. 

En nyhet förra året var cykeltävling-
en som också den kommer att fortsätta. 
En fotbollsresa till Friends arena då 
Sverige spelar VM-kval mot Frankrike 
är inplanerad. 

Medlemsavgift 2017
Antalet medlemmar uppgick till 282 vid 
årets slut och medlemsavgiften för 2017 
fastställdes till 150 kronor för seniorer 
och 300 kronor för familjer. 

För att få fler att delta i klubbens 

Den nya referensgruppen: Hans Bergkvist, Håkan Falkenström, Thomas Knutsson och Bo Karlsson.

Med segelbåten på norra Vättern är äventyret 
aldrig långt borta. Här finns flera gäst-
hamnar och så många öar, skär och 
holmar att du kan hitta ditt eget 
smultronställe att göra strandhugg på.

Drömmar om ett skönare liv
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1 Version 1 - april, 10

17-25/7  2010 - 9 dagar

Gardasjön

För oss är resan lika viktig som målet.

Konferensresor 
Skolresor 

Gruppresor

www.åmmebergsbuss.se

Se vårt övriga 
utbud av resor på

www.åmmebergsbuss.se

0583-343 90

Gravstenar • Renoveringar
Textkompletteringar

STENHUGGERIET I ÅSBRO

Tel 0582-510 10 • www.stenblocket.se

arbete beslöts utöka antalet styrelse-
medlemmar och också tillsätta en 
Referensgrupp som ska bistå styrelsen. 

Det välbesökta gymmet ska förbätt-
ras genom att en värmeluftpump instal-
leras. Till detta får klubben bidrag, 
vilket täcker halva kostnaden. Däremot 
blir det ingen ut- eller ombyggnad då det 
skulle ha blivit allt för dyrt.

Bo Karlsson som slutar i styrelsen 
avtackades på sedvanligt sätt med en 
blombukett. Han kommer dessbättre att 
fortsätta i den nyinrättade Referens-
gruppen. 

Efter förhandlingarna bjöds på mat som till-
lagats av Ulrika Persson.

Nya i styrelsen: Marika Bergkvist, 
Jonas Sjökvist och Davide Lindqvist.

Tränarbyte i 
fotbollsklubben

Sedan i höstas har Skyllberg/Närkes-
berg FK en ny tränare som har tagit 
över efter Björn Löfgren som slutar på 
grund av tidsbrist. Eller rättare sagt är 
det en ”nygammal” tränare! Joao Sobral, 
eller John som han också kallas för en-
kelhetens skull, tränade för tre år sedan 
FK Silva under en tid och nu är han 
alltså tillbaka. Joao kommer ursprung-
ligen från Portugal och han har sysslat 
med fotboll, mer eller mindre, i nästan 
hela sitt liv. 

Försäsongsträningen är i full gång 
och det är ovanligt många som är med 
och tränar vilket är mycket glädjande. I 
nästa nummer av NIK-aren kommer en 
större artikel om vad som händer i, och 
med, Skyllberg/Närkesberg FK under 
våren och försommaren.
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Från Holland till Haddebo

För tio år sedan flyttade Frank 
Kerssens och Chris Renet till 
Haddebo från Holland för att leva 
nära naturen och starta Vita Krala, 
ett Bed & Breakfast med restaurang. 

– När vi flyttade hit var huset, som är 
från slutet av 1700-talet, i väldigt dåligt 
skick och det fanns varken el eller vat-
ten. Vi renoverade ett rum i taget med 
hjälp av gamla tekniker och naturliga 
material till modern lyx i en blandning 
av gammalt och nytt, berättar Frank. 

Renoveringen tog ett och ett halvt år 
och under tiden arbetade Frank som är 
utbildad ungdomspsykolog med ung-
domar. År 2009 stod sedan Vita Krala 
klart och paret kunde förverkliga sin 
dröm och öppna restaurang och Bed & 
Breakfast.
 
Olika aktiviteter
Både restaurangen och Bed & Breakfast 
är öppna året om, men under vintern 
endast på helgerna. 

– Det går dock bra 
att göra beställ-
ningar på andra 
tider även under 
vintern, förklarar 
Frank, och beto-
nar att det alltid 
är bäst att göra 
förbeställningar ef-

tersom det är en mindre restaurang och 
det kan vara fullbokat, samtidigt som 
man då kan framföra egna önskemål. 

Det serveras alltid en kötträtt, en 
fiskrätt och en vegetarisk rätt.

– Vi anordnar också olika aktiviteter 
som till exempel vegetariska matlag-
ningskurser och olika 
helgmenyer, berättar 
Chris. Vi erbjuder 
även rum för semi-
narier och privata 
middagar. 

– Det är Chris som 
står för all planering, 
fyller Frank i. 

Ekologiskt och närproducerat
En mycket viktig del i Vita Kralas 
affärsidé är att maten ska vara eko-
logisk och närproducerad så långt det 
är möjligt. Kött av hög kvalitet köps in 
från ett lokalt slakteri i Kumla och de 
undviker därmed långa transporter. 
Paret har också egna höns, vilket ger 
restaurangen tillgång till färska ägg. 
Vidare odlar de nästan alla grönsaker 
och kryddor själva och planerar att 
utöka den verksamheten för att bli ännu 
mer självförsörjande. Det finns också 
planer på att installera solpaneler. 

Sammanfattningsvis kan man 
konstatera att det är viktigt för Frank 
och Chris att tänka på miljön och Chris Frank.

Chris.
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Matilda Söder från Västerås fick 
kursen i present. 

Några av kursdeltagarna i full färd med matlagningen. 

Alex Matzanas förbereder brysselkål till några olika rätter.

nämner i samma veva all förstörelse 
som användandet av plast medför.

Trivs på landet
När NIK-aren besöker Vita Krala pågår 
en vegetarisk matlagningskurs med ett 
tiotal deltagare. En av deltagarna är 
vegetarian på heltid, men de flesta äter 
vegetariskt någon gång i veckan. 

Här får de mer inspiration och några 
exempel på de 14 rätter som tillagas är 

viktkålssoppa med curry, morotsbul-
lar, brysselkål med asiatisk touch och 
grönkålspaj.

– Kan vi överleva på den här verk-
samheten? Det var en fråga jag ställde 
mig, när vi hade fattat beslutet att satsa 
på den här verksamheten i lilla Hadde-
bo. Och det funkar! säger Frank avslut-
ningsvis. Vi som kommer från en stad 
trivs dessutom förträffligt här på landet 
med den vackra naturen runt hörnet.
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SKOGSBRUKSPLANER
Utförs på skogsfastigheter. 

Planen ger data om ex. virkesvolym, mål-
klasser, naturvård, tillväxt och åtgärdsför-

slag för 10 år. Allt för att optimera innehavet 
ekonomiskt såväl som skogligt.

10 ha: 3600 :- + moms
25 ha: 6000 :- + moms

Tel: 0725- 63 83 73

Prisexempel:

Lennart Berglind

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

Det goda 
livet i hela 
Askersund!

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

070-345 19 96 • knutssonsbygg@telia.com
www.knutssonsbygg.se

Healing • Zonterapi • Massage
Homeopati

Helhetsterapi
Gun-Britt Haraldsson
Lugnet, Närkesberg

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

www.gbmhelhetsterapi.se

FALKENSTRÖMS EL
 

Installationer och 
reparationer

 
Ring 070-575 86 63
 eller 0583-220 01
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Storsjön – mer än bara vatten
Storsjön i Närkesberg har i alla ti-
der varit viktig för traktens befolk-
ning. Den har varit ett bra medel 
för att snabbt kunna förflytta sig 
mellan olika platser både på is och 
i båt. Under torra år har vattnet i 
sjön varit en källa till överlevnad 
för både djur och människor. Idag 
används Storsjön mest för bad och 
fiske.

Under lång tid flottades stora mängder 
timmer över vattnet till bland annat 
sågen i Emme. Under masugnstiden an-
vände man sjön till plats för aska. Man 
transporterade också kol över vattnet 
under tiden man hade kolmilning. Under 
gruvtiden fraktades malm från Getabo 
gruvor tvärsöver sjön till Malmboängen 
för vidare färd genom skogen till masug-
narna i Haddebo och Gryt.

Det äldsta dokumentet där Storsjöns 
fiskeägare nämns är ett domstolsbeslut 
från 1382 då fiskeägarna runt Storsjön 
döms för att ha förstört en ålkista som 
ansågs dämma upp vattnet i sjön.

Nöjen på olika sätt
På Tjärholmen (som egentligen heter 
Tjäderholmen) fanns även en dansbana 
dit dansanta ungdomar fraktades med 
båt från Långa udden för att roa sig.

Gubben Gråberg bodde i Emme i mit-
ten av 1800-talet. Han och hans kompis 

hade mycket fuffens för sig, bland annat 
brände de brännvin och var ofta i slags-
mål. Till slut var det några som trött-
nade på oskicket så de rodde ut Gråberg 
till en liten ö i Storsjön och där lämnade 
de honom över natten för att han skulle 
”begrunda sina synder”. Efter det kallas 
ön för Gråbergs Arrest.
 
Fiske
Fisk har alltid varit ett tillskott till 
maten och man kan säga att det var fritt 
fiske för alla under lång tid. Men om-
kring 1820 kom en lag om att alla byar 
skulle genomföra laga skifte och 1845–
1855 skiftades byarna runt Storsjön 
och då bestämdes det också hur fisket 
skulle regleras. Trots att man märkte 
ut fiskevattensgränser så höll man inte 
så hårt på det utan alla fiskade ganska 
fritt även efter laga skiftet.

Numera måste alla som inte har 
mark intill vattnet ha fiskekort för att 
få fiska i Storsjön.

Agne Bergkvist och Åke Axelsson vinterfiskar.

Storsjön
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ÖPPET ALLA DAGAR • 0583-100 45 • www.kallestradgard.se

VÅR  PÅ KALLES TRÄDGÅRD

Bli medlem i NIK! • Bli medlem i NIK!
Familjekort 300 kr 

 Seniorer 150 kr 
Under 18 år 75 kr

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

BERGSGÅRDEN

17 april kl. 15.00–17.00

Välkomna 

åskfika i BergsgårdenP

hälsar       ärkesbergs ByarådN

Blomskottsauktion
10 maj kl. 19.00
Fynda inomhusväxter, 
utomhusväxter och 
grönsaksplantor!

Vi bjuder på fika!
Vill du boka Bergsgården?

Ring Susanne Qvick 
0583-222 66, 
070-277 12 66

Têtê-a-têtê och Påskliljor

från egen odling 

3 för 100:- 

ord. pris 39:-/st

Penséer och Tulpaner från egen odling
Sättpotatis från Stubbetorpca 25 olika sorter

Alla fröpåsar 
tag 5 betala för 4 vi bjuder på den billigaste(Lord Nelson och Impecta)
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