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Köpmanvägen 1
694 60 Åsbro
Tel: 0582-500 37, 0583-124 60

Bergqvist
Järn & Bygg
Byggmaterial
Färg • Golv
Nu även
Kök och Badrum
Smidesvägen 3, 696 33 Askersund
Tel: 0583-120 35 • www.bergqvist-jb.com

Bost. Acke Carlsson 0583-404 49
Mobiltfn. Acke 070-578 24 64
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Mobiltfn. Bosse 070-578 24 65
694 97 Rönneshytta

Hej alla NIK-vänner!
Redaktionen för NIK-aren är självklart partipolitiskt obunden. Lika självklart tar vi oss rätten att ha uppfattningar i sakfrågor som rör Närkesberg
och övrig landsbygd i Askersunds kommun.
Som NIK-aren tidigare har rapporterat,
har kommunen beslutat att släcka ner
gatubelysningen i Närkesberg och många
fler byar på landsbygden. Ett olyckligt
beslut för trafiksäkerheten och ett beslut
som går stick i stäv med stolta proklamationer om att utveckla möjligheterna att
bo på landsbygden. Det blir naturligtvis
väldigt opraktiskt för oss på landsbygden
att treva oss fram i mörker. Inte minst
för barnen försämras trafiksäkerheten
drastiskt när gatubelysningen släcks.
Men nedsläckningen av landsbygdsorterna är också en viktig symbolfråga.
Kanske visar beslut i sakfrågor mer om
synen på landsbygden än svepande visioner, som inte kostar något?
Beslutet om att släcka ner gatubelysningen har fattats i full enighet över
partigränserna. Kommunstyrelsen har
dock nu uppdragit åt tekniska nämnden
att utreda trafiksäkerhetsaspekterna av

Framsidesbilden: Dennis Stenmark
forcerar de två Skyllbergsspelarna Alf
Boberg och Tobias Carlsson. Foto: Göran
Eriksson

nedsläckningen. Vi hoppas att utredningen leder till att beslutet ändras.
Det är rimligt att partierna redovisar var de står när det gäller såväl
gatubelysning som andra landsbygdsfrågor före valet. På mittuppslaget
av NIK-aren redovisar vi partiernas
ställningstaganden. Vi noterar med
tillfredsställelse att tre partier ändrat
uppfattning om nedsläckningen av
landsbygden. Några andra partier är
lite mer diffusa i sina svar och ytterligare andra står fast vid nedsläckningen.
Om fler partier kommer på bättre
tankar före valet och vill se till att också
landsbygden hålls upplyst, lovar vi att
publicera denna nyhet i NIK-arens nummer tre som kommer ut i september.
En skön sommar önskar
Lars, Agneta, Inger och Åke

TACK NR 1

Byarådet och NIK vill på detta sätt
tacka alla som kom till allsångskvällen
och bidrog med paket till paketauktionen och med entusiasm deltog i
allsången. En positiv publik höjer alltid
stämningen på alla tillställningar.

NIK-aren ges ut av
Närkesbergs Idrottsklubb, 694 98 Närkesberg
Ansvarig utgivare: Bo Karlsson 0583-221 49
Redaktion: Åke Karlsson 0583-220 10
Inger Falkenström 0583-221 58, 019-14 81 41
Agneta Näsberg 070-680 87 76, e-post: agnetanasberg@telia.com
Lars Jonsson 0583-220 71, e-post: iml@telia.com
Grafisk formgivning och produktion: Bild&Kultur AB
NIK-aren kommer ut fyra gånger per år: april, juni, september och december.
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• 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

SET
U
H
RU
ytta

• Livsmedel • Trädgårdsmöbler • Jakt • Hushållsmaskiner
VA nnesh
•
Trädgårdsmaskiner
• Cyklar• Verktyg
i Rö • Snickerimaskiner • Luftkompressorer • Svetsar
• Presentavdelning m.m.
Skog & Trädgård
Vi bjuder alltid
på kaffe.
BESÖK VÅR
FYNDMARKNAD!

AVBETALNING

Vi levererar,
installerar, reparerar

Utför alla slags
reparationer
– även tyngre
fordon
DANIELSSONS BILSERVICE
GÅLSJÖ • Tel: 0583-410 87
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För full hals i Bergsgården
En lördag i april tog Byarådet och
NIK gemensamt upp en gammal,
populär Närkesbergstradition. Det
handlade om paketauktion, där
innehållet i de skänkta paketen är
okänt för köparna. Allt till förmån
för Byarådet och NIK. Det andra
som drog den fulltaliga publiken
var allsångskväll och musiklekar.
Auktionen inleddes med att en stor
mängd arbetshandskar gick under klubban. Vi fåkunniga häpnade över de höga
priserna för ett par vanliga handskar,
hundralappen eller mer. Så småningom
gick det dock upp för oss att handskarna
var numrerade och utgjorde lottsedlar
i ett lotteri. Då måste vi naturligtvis
bjuda på handskarna. Och se på tusan,
vi vann första priset. En bra början
på en kväll i sångens och kommersens
tecken.
Det var ett sextiotal i publiken och
de flesta hade skänkt paket till auktionen. Auktionisten Håkan Falkenström
trissade vant upp priserna. Det kan
man göra när man känner nästan var-

enda besökare på auktionen. Givarna
följde nyfiket reaktionerna hos köparna
av deras paket. Skulle de uppskatta
innehållet? De flesta gjorde nog det.
Åtminstone uppskattade vi ljuslyktan vi
hittade i vårt paket.
Så tog allsången vid, allt under ledning av Trivselkörens ledare, Kristina
Algotsson. Med sin entusiasm och starka stämma fick hon oss alla att brista
ut i Tulpaner från Amsterdam, Det är
våren, En gång jag seglar i hamn… Ja,
vi försökte oss till och med på svåra
allsångsnummer som Fredrik Åkare och
Cecilia Lind. Kristina hade med sig tre
körkamrater från Hjortkvarn. De fyllde
ut vårt kraxande från publiken bra.
Senare under kvällen fick vi njuta av solosång från Kristinas körkollega Conny
Rudolfsson.
Inspirerad av ”Så ska det låta” ledde
Susanne Lindman musikfrågesport.
Susanne Qvick och Håkan Falkenström
var lagledare för var sitt lag. Håkans
lag vann en diskutabel seger – tyckte
åtminstone vi som var med i Susannes
lag.
Text och foto: Lars Jonsson

Allsången leddes av Kristina Algotsson vid pianot. Här tillsammans med
sina körkamrater från Trivselkören
i Hjortkvarn: Christina Eriksson,
Conny Rudolfsson och Inga-Lill Bjurenholt.
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Närkesberg – Bondförnuft i nya tider
Nu utkommer nya Närkesbergsboken: Närkesberg – Bondförnuft i nya
tider!
Boken Från Östra Lerbäck till Närkesberg blev en succé, omtyckt av läsare
och recensenter och slutsåld. Nu är den
andra boken om Närkesbergs historia
färdigskriven och är just nu under
tryckning för att vara färdig till Lerbäcksmarken.
Den förra boken var en nästan
heltäckande beskrivning av Närkesbergs historia, över alla tidsperioder och
ämnesområden. När boken var färdig
upptäckte vi som hade arbetat med den
att det fanns händelser vi hade glömt
och ämnen vi kunde skriva mer om.
Dessutom fanns det väldigt många bra
bilder som inte fick plats i boken. Därför
inledde vi arbetet som nu, fyra år senare, har resulterat i boken Närkesberg –
Bondförnuft i nya tider. Boken fördjupar
sig i vissa områden och lämnar andra
orörda. Fokus ligger på andra hälften av
1900-talet och nutid.
Ur bokens baksidestext: ”Vad händer
i en bygd där 134 av 135 gårdar säljer

Folke Andersson och hans syster i Rude i början av
1930-talet. Folke spelade i Kumla-grevens kapell och
var med i radio på 1940-talet.
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Oskar Andersson i Berg vid sina bikupor 1965.
sina kor? Vad hittar företagsamma
människor istället på för att livnära sig?
Möt familjen i Tösnahult som specialiserat sig på lärkträ och släkten
Närkeby som driver landets näst största
värphönsuppfödning. Läs om Knutssons byggfirmor, ull, el, auktioner och de
kvarvarande lantbrukarna.
Varför heter det Spökeberget, Korsagrana och Djävulsön? Och visste du
att i Närkesberg kunde du få diplom för
färdigheter i torrsim?
Välkommen upp på Helge Karlssons
mjölkskjuts, kläm in dig bredvid pianolärarinnan som också fått lift. Dela
barnets vånda inför tandläkarbesöket
på 1940-talet och möt profilerna i NIK.”
Boken har samma format som den
förra och ett liknande utseende. Den har
något färre sidor, men i gengäld en del i
färg. En skillnad är att bilderna tillåts
ta mer plats. En del av boken innehåller
en unik sammanställning av nytagna
foton på 250 bostadshus i trakten och
en kortfattad beskrivning av alla byar i
Närkesberg.
Andra delar är en beskrivning av
jordbruket från 1945 till nutid, förklaringar till en del av alla underliga namn
på vägkrökar, öar, stenar...

Idrottare och eldsjälars gärning i NIK
beskrivs, liksom ett antal intressanta
människoöden. Berättelserna rör sig
från Stretebergen till Tanzania.
I boken beskriver också 20 företagare i Närkesberg vad de sysslar med.
Bilden av ett Gnosjö i miniatyr är tydlig,
där mer än var tionde invånare är företagare på heltid. Alla deltidsföretagare
nämns inte i boken, då hade den behövt
vara mycket tjockare.
Närkesberg – Bondförnuft i nya tider
trycks i 800 exemplar varav 500 är
numrerade. Om du vill förhandsboka ett
numrerat exemplar, kontakta Agneta
Näsberg på 070-680 87 76. Den kostar 375 kr, samma pris som den förra.
På Lerbäcksmarken den 3 juli är det
premiär för boken, men det är smygpremiär torsdag den 1 juli i Kaféet i
Berg kl 19.00–21.30. Då kan du säkert
träffa många av personerna som är med
i boken.
Anders Lindkvist

Metartävling
vid Storsjön i
Närkesberg
En metartävling anordnades för
några år sedan vid Bergalandet och
allt sedan dess har det talats om
att ordna en ny. Nu har man äntligen kommit till skott och NIK hälsar
välkommen till Sjölunda den 16 juni
klockan 18.00. Så förse dig med
mask och metspö och ta dig till Ken
Lampas gård, där samling sker. Det
kommer också att finnas grillad korv
och hamburgare att köpa. Vinnare
blir den som drar upp den största
fisken. En blygsam startavgift kommer att tas ut. Nu får vi bara hoppas
att fiskarna är på hugget.

ÅRSTIDENS
SNITTBLOMMOR
OCH KRUKVÄXTER
Tel. 0583-400 33
www.ronnetradgard.se
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
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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
Munksjö Aspa Bruk

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

Starka lokala köpare och ett naturligt val!
Det är vi som

www.sydved.se

www.sydved.se

Växter
ute & inne
Askersund 0583-100 45 • www.kallestradgard.se

kl. 14.00 Hembygdsgården

Musikunderhållning
Norra Vätterbygdens Foldansgille
Dans och lekar med Lerbäcks Teater
m att SMS:a AKUT till
Kaffeservering – lotterier – fiskdamm – korv m.m.

t in pengar på Plusgiro
kl. 17.00 Musikandakt i Lerbäcks kyrka
märk talongen ”Haiti”.

Gardasjön

Välkomna!

Lerbäckskretsen, kontaktperson
Erik Johan Hjelm tfn 0583-406 02

17-25/7 2010 - 9 dagar

För oss är resan lika viktig som målet.
Gardasjön
17-25 juli
Se vårt övriga
utbud av resor på
www.åmmebergsbuss.se
0583-343 90
1
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Inköpare
Inköpare Jan Sandberg
Jan Sandberg
01046-784
66
01046-784 66
jan.sandberg@sydved.se

www.sydved.se

Inköpare
jan.sandberg@sydved.se
Inköpare
Jan Sandberg
01046-784 66 Möjligheten
att köpa hjälp i hemmet
Jan Sandberg
är...
jan.sandberg@sydved.se
www.sydved.se
till låga priser har gett tusentals

de
Midsommarafton i Lerbäck 2010
bade i
Husbandet

s.se

Inköpar
Jan Sand
01046-7
jan.sand

01046-784 66
familjer i Sverige mer tid tilljan.sandberg@sydved.se

sammans. Nu hotas familjernas frihet av de rödgröna
partierna som vill göra det
till en lyx förunnat ett fåtal
rika individer att få hjälp
med städning, tvätt eller
trädgårdsarbete.
Kristdemokraterna vill behålla RUT!
www.askersund.kristdemokraterna.se

Konst och hantverk i Toltorp
För elfte gången anordnar Ulla och
Tomas Falkenström en konst- och
hantverksutställning i Toltorp. De
är värda mycket beröm för det arbete de lägger ner på att få över 100
utställare till den lilla orten Närkesberg, och få allt att fungera.
Ulla och Tomas har som målsättning att
hålla en högre kvalitet på utställningen
än en vanlig sommarmarknad och undviker det vanliga ”krimskramset”. Utställarna kommer från när och fjärran;
Göteborg, Stockholm, Värmland och
Dalarna för att nämna några. En del
lokala företagare kommer också att visa
upp sig. Som vanligt blir det kaffeservering och korv- och glassförsäljning.
Under dagen underhåller Bo Gäfvert, Anneth Pettersson och Åke
”Tösnahultar’n” Pettersson. De kommer

EL AB
&

OBS!
Det är viktigt
att föranmäla
sig till kvällsaktiviteterna.

också att sälja egna CDskivor och böcker. En tävling arrangeras av Varuhuset i Rönneshytta, där vinsten utgörs
av en damcykel. För de som har svårt att
ta sig till utställningen för egen maskin
går det bussar från Åsbro via Askersund, Skyllberg och Rönneshytta. Tider
för bussturerna finns i det annonsblad
som delas ut i midsommarveckan.
Ulla och Tomas vill rikta ett stort
tack till annonsörer och utställare:
– Er positiva inställning inför arrangemanget känns helt underbar, säger Ulla och framhåller också att miljön
ute på landet är viktig för utställningen.
Klockan 19.30 blir det sedvanlig
logdans med räkfrossa. Richard Swanström underhåller och fortsätter senare
i puben. Dansmusiken står Eldståls för.

Inger Falkenström

maskin
teknik

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

Tel 0582-504 13
Fax 0582-502 64

www.sisuidrottsutbildarna.se/orebro

Maskinvägen 3 • 694 60 Åsbro

TACK NR 2

Revygänget vill tacka publiken som tog
sig till Bergsgården och föreställningarna under de mörka höstkvällarna.
Ni hjälpte till att skapa en gemytlig
stämning och bidrog till att vi lyfte våra
skådespelarprestationer. Vi kände ett
stort gensvar från publiken och det
innebar att alla långa träningskvällar
fick sin belöning.

Gunnar Eriksson

INSTALLATIONER
REPARATIONER

0582-504 00
Mobiltel. 070-395 46 99
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Ull och skinn
av egna får

Karl-Willy
Karlsson
Skog AB

Gudrun Haglund-Eriksson
Bengtstorp, 694 98 Närkesberg
Tel: 0583-222 52
Gårdsförsäljning
Sovskinn (tvättbara lammskinn) • Ullgarn
Västar • Mössor • Tofflor • Vantar
Gosedjur i fårskinn
www.ullochskinn.dinstudio.se

E.S.S.
Energi Spar System HB
Retermia Värmeåtervinning

Tel: 0582-505 80 • Fax: 0582-504 60

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

fé
Ca

Tutinge

n

Torget Askersund
0583-141 39

UPPFÖDNING AV UNGHÖNS
FÖR ÄGGPRODUCENTER

0583-220 06 JOACIM NÄRKEBY

ÄGGBOD

vid Västanå Gård
• Ägg från frigående höns som äter vegetabiliskt foder
• Självbetjäning • Öppet alla dagar kl 08.00–19.00
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Healing • Zonterapi • Massage
Homeopati • Blodanalys • KBT-pedagog

www.stenblocket.se

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!
Födelsedagar
Kurser
Konferenser
Bröllop
Danskvällar
Mässor
Träningsläger 	Fester
Revykvällar
Årsmöten
Klassträffar
Auktioner
Studiecirklar
Träffar
Sammanträden
Bokningar:
Susanne Qvick Tel: 0583-222 66
• 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
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Landsbygdspolitik under luppen
Det är val i höst och NIK-aren frågar de politiska partierna i kommunen om
var de står i två viktiga landsbygdsfrågor.

FRÅGA

2

– Askersunds kommun
har beslutat att släcka ner
gatubelysningen i Närkesberg, Mörtsjön, Skyllberg,
Mariedamm och flera
andra byar i kommunen. Verkställandet
har dock skjutits på framtiden. Kommer
ert parti att verka för att gatubelysningen
i Askersunds kommuns mindre orter ska
lysa även i framtiden?

FRÅGA

1

– Vi är många som bor på
landsbygden och vi vet
att fler skulle vilja bo här
om service och kommunikationer var bättre. Hur
kommer ert parti att verka för bättre
förutsättningar för landsbygden i Askersunds kommun under den kommande
mandatperioden?

CENTERPARTIET
1. Centerpartiet kommer att verka för
att både landsbygden och våra tätorter,
små som stora, i kommunen utvecklas
och är attraktiva för boende, företagande och sysselsättning. Stad och land
kompletterar varandra.

2. Vi kommer att verka för att gatubelysningen kan vara kvar även på mindre
gruppbebyggelser på landsbygden.
Gatubelysningen är av stor vikt när
det gäller säkerhet för våra barn och
ungdomar.

FOLKPARTIET LIBERALERNA
1. Två tredjedelar av kommunens
befolkning bor utanför huvudorten.
Det måste synas i kommunens beslut.
Vi vill ha anropsstyrd kollektivtrafik på
landsbygden. Vi föreslår bättre fördelning av kommunens resurser när det
gäller idrottsplatser, föreningsgårdar
m.m.

2. Jo, vi är beredda att jobba för det
då de ekonomiska resurserna finns.
Det finns dock områden som idag är
viktigare, som omsorgen om de äldre
och våra skolor.

KRISTDEMOKRATERNA
1. Vi kristdemokrater kommer bland annat att verka för att behålla skolor och
förskolor på de orter som de finns idag.
Att den lilla kollektivtrafik vi har behålls.
Vi vill ha tågstopp i Åsbro och bättre
vägar i hela kommunen.
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2. Vi vill ha gatubelysningen kvar på
nuvarande sätt. För att spara på energi
vill vi föreslå att investeringen snabbas
på för en miljövänligare gatubelysning.
Alltså släck inte ner, utan energieffektivisera snabbare.

NYA MODERATERNA
1. Vi vill göra det mer attraktivt att flytta
ut och att bo på landsbygden. Barnomsorg och skolor, åtminstone lågstadiet,
ska finnas kvar på landsbygden. Vi
kommer att verka för att byaråd och
liknande sammanslutningar blir remissinstans inför kommunala beslut i större
utsträckning än i dag.

2. Ja, vi kommer att verka för att gatubelysningen blir kvar i Närkesberg.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA
1. Miljöpartiet kommer att verka för:
• en förbättrad kollektivtrafik för att
underlätta pendling och transporter för
kommuninvånare, turister och företag,
• att behålla och skapa nya arbetstillfällen lokalt, t.ex. genom satsningar på
ekoturism och kommunal upphandling
av ekologisk och närproducerad mat.

2. Nej, miljöpartiet kommer inte att
verka för att gatubelysningen ska fortsätta lysa på mindre orter i Askersund
framförallt eftersom en nedsläckning
skulle spara energi. Miljöpartiet verkar
för att kommunen upprättar en energioch klimatplan där gatubelysningen ska
ingå.

SOCIALDEMOKRATERNA
1. När det gäller kommunikationer tittar
vi på nya möjligheter. Ett förslag är att
införa något som kallas ”anropsstyrd
kollektivtrafik”. Detta kan ske dels genom Länstrafikens försorg dels genom
att använda kommunens egna fordon.
Vi gör satsningar i hela kommunen,
Snavlunda skola/förskola är ett sådant
exempel.

2. Just nu tittar vi på de rent trafiksäkerhetsmässiga konsekvenserna av
vad en minskning av belysningspunkter
innebär. Slutligt ställningstagande sker
under året.

VÄNSTERPARTIET
1. Förbättra kollektivtrafiken genom
klimattaxa med avgiftsfria bussresor
och fler busslinjer. Hög kvalitet på
skola och barnomsorg, även skolor på
mindre orter. Internetbaserat arbete
hemifrån, småföretag, lantbruk, turistnäring, föreningsliv och kultur är viktiga
inslag för att möjliggöra boende på
landsbygden. Simhall till kommunen.

2. Det saknas pengar till att byta alla
gamla energislukande armaturer. En
prioritering har gjorts där man har tittat
på miljö, ekonomi, brottsrisk och trafikfaror som vi accepterat. Läggs mer
pengar på belysning kan det istället
drabba vård, skola, omsorg och miljö
med besparingar.
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RÖDJANS
HUNDPENSIONAT

0583-221 31
NÄRKESBERG
INGRID & ULF ANDRÈN, GODKÄNT AV SSK

Thomas Knutsson Bygg
Folketorp
694 98 Närkesberg
Tel: 070-345 19 96
0583-220 40

Butik
Beställningar o arrangemang
Cykeluthyrning
Café och butik öppet
torsdagar, fredagar och
söndagar i juli samt vid
arrangemang och efter
överenskommelse
Information på
WWW.JORDNARA.NU
Facebook Kopparbergs Gård
VÄLKOMMEN!
MIA JAMESON och HANS BJÖRSMO
KOPPARBERG 219, 694 98 NÄRKESBERG
0583-22036 0730-262036

KOPPARBERGS GÅRD

Café – mat

(ekologiskt så klart)

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

Telefon:
0583-410 60
070-689 57 88 (Sven-Åke)
070-335 01 69(Johan)
Lerbäcks
Hembygdsförening

Hembygdsgården öppen onsdagar i juli
16.00–20.00, servering och underhållning.
Ons 7 juli 	 Spånbrokällan kl. 18.00, servering, 	
underhållning & tipspromenad*
Ons 14 juli 	 Kyrkogårdsvandring – Lerbäck 	
kl. 18.00
Ons 21 juli Konstföreningen – Askersund
kl. 18.00
Ons 28 juli Skymningskväll med Lerbäcks 	
Teater OBS! kl. 21.00. Fr.o.m. kl. 	
18.00 annan aktivitet.
Sön 1 aug 	 13.00–16.00 Konstutställning i 		
Sockenmagasinet Lerbäcks hembygdsgård. Servering.
Sön 15 aug Hembygdens Dag kl. 13.00–16.30
Lör 21 aug 	kl. 13.00–  . Torpvandring Rönneshytta med omnejd. Samling 		
Rönneshytta skola.
*Hembygdsgården ej öppen
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Skadedrabbad seriestart för NMFF

Premiärmatchen mot Laxå IF 2 slutade
med uddamålsförlust, 3-4. Dennis Stenmark gjorde hattrick med tre mål. Trots
förlust, ett godkänt resultat mot seriens
hittills starkaste lag. Seger i andra
matchen mot Hampetorp/Odensbacken,
HOIF, med 3-1. Vårens bästa match för
Närkesberg/Mariedamm, även om motståndet kanske inte var så starkt. HOIF
ligger sist i serien med en rad uddamålsförluster. Dennis målgörare igen med
två mål. Henrik ”Bart” Nilsson gjorde
det tredje för NMFF.
Oavgjort i derbyt
Tredje matchen var det klassiska lokalderbyt mot Skyllbergs IK. Skyllberg har
ett ungt lag med många egna produkter.
Lagledningen i NMFF hoppades på att
rutinen i det egna laget skulle väga
tungt mot ungdomarna i Skyllberg. Men
Skyllberg startade med en stark forcering i första halvlek. 2-0 till Skyllberg i
halvtid. I andra halvlek spelade Närkesberg/Mariedamm upp sig och lyckades
till slut kvittera. 2-2 får anses som ett
rättvist resultat.
Senaste matchen, Pålsboda borta,
blev en övermäktig uppgift för NMFF.
Storstryk med 4-0. Efter en hygglig första halvlek med endast 1-0 i underläge,
orkade inte NMFF hålla emot i andra
halvlek. Än värre är att lagets målgörare, Dennis, slog upp en gammal skada
i låret och blir borta några matcher
framöver. Lagledaren Hans Bergkvist är
lite dyster.

Foto: Göran Eriksson

På de fyra första matcherna i division sex Södra har Närkesberg/
Mariedamm skrapat ihop fyra
poäng och ligger sexa i tabellen.
Med tanke på att laget drabbats av
flera skador, får det sägas vara ett
godkänt resultat.

Skyllberg går till anfall. Från vänster: Tobias
Scherling, Magnus Johansson, Marcus Hjärtmyr, Henrik Nilsson och Filip Gärskog.

– Ja, det ser lite mörkt ut just nu med
flera skador i laget. Laget tränar stenhårt och sjutton, arton spelare kommer
på träningarna. Men när det blir match
är det flera som inte kan ställa upp.
Tråkigt, säger Hans. Men det finns
glädjeämnen också. Henrik ”Bart” Nilsson har gjort bra ifrån sig som höger
yttermittfältare. Och Jimmy Björnberg
och Kim Andersson gör en bra insats i
försvaret.
Dräneringen av Björklundavallen i
höstas verkar ha lyckats. Vattnet rann
bort bra under snösmältningen och planen är fin just nu. Vårens träningar har
genomförts på Björklundavallen. Efter
sommaruppehållet räknar laget med
att kunna flytta hemmamatcherna från
Mariedamm till Närkesberg.
B-laget har hittills spelat en match
i division 8 Södra. Det blev storförlust
mot Sköllersta med 9-3.
– Vi har svårt att få ihop fullt lag
i B-laget. Det är inte lätt att spela en
match med endast elva man, utan avbytare, säger Hans. För framtiden borde vi
nog samarbeta med någon annan klubb
om ett B-lag.
Lars Jonsson
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ett naturligt val!

Lördag 3 juli 2009 kl. 9.00–16.00 vid Lerbäcks kyrka
Underhållning av Meta Roos,
Hans-Eric Hägg/Sam Pettersson
och Husbandet.

Elinstallationer
• Minigrävare
•
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Elinstallationer • Minigrävare
Elinstallationer • Minigrävare

Elinstallationer • Minigrävare

Foto: Inger Falkenström

Byarådets första kvinnliga ordförande!

Vid Byarådets årsmöte valdes Susanne Qvick till ny ordförande – den
första kvinnliga. Hon är född och
uppvuxen i byn Tösnahult i Närkesberg och dotter till Vivi-Anne och
Åke ”Tösnahultar’n” Pettersson.
Efter avslutad skolgång flyttade
Susanne under några år från trakten
och träffade då sin man Håkan Qvick.
Hemlängtan blev dock för stor och hon
och maken bestämde sig för att flytta
tillbaka till Tösnahult. Familjen Qvick
består idag också av barnen Alvida och
Simeon och minigrisen Benke. Familjen
driver såg- och hyvleriverksamhet tillsammans med Susannes föräldrar.
Byarådet och Bergsgården
Susanne blev invald i Byarådet 2006,
efter att hon året innan börjat som
vaktmästare. Det passade väldigt bra,
eftersom man som vaktmästare måste
känna till vad som är på gång i lokalen.
– Det är roligt att vara med i Byarådet. Vi har ett så bra samarbete, alla
ställer upp ideellt tillsammans med
sina respektive och det är därför vi
kan ordna så många aktiviteter, säger
Susanne.
Ett av Susannes mål är att vidareutveckla Byarådets roll i Närkesberg och
hon tycker också att det är viktigt att de

olika föreningarna som finns samarbetar
och ger som exempel när Byarådet och
NIK gemensamt anordnade allsångskväll med paketauktion den 10 april i år.
Hon vill se mer av det, samtidigt som hon
framhåller att det är viktigt att de olika
föreningarna finns kvar, eftersom de har
olika inriktning. Ett stort arbete som
ligger framför Susanne och Byarådet är
att starta en hemsida för Närkesberg.
Där ska alla lokala arrangemang finnas
med och det är också tänkt att företag på
orten kan ansluta sig.
Byarådets huvuduppgift är att ansvara för Bergsgården och de inkomster
man får in från olika arrangemang som
nyårsfirande, revy m.m. går till största
delen till elkostnader. Nu har kommunen, som också lämnar bidrag till verksamheten, beslutat sätta in en luftvärmepump och det kommer naturligtvis
att minska kostnaderna för uppvärmningen. En annan viktig inkomstkälla
är uthyrningen av Bergsgården. Det är
fina lokaler som kan användas till bl.a.
träningsläger, sammanträden och som
festlokal. Byarådet har som målsättning
att öka uthyrningen av lokalen för att
förbättra rådets intäkter.
– Jag tackar för förtroendet; ”jävlar
i havet”, som farfar sa, vad kul det ska
bli, avslutar Susanne.
Agneta Näsberg

Den 30 november 1982 brann skolan i
Närkesberg ner. Den hade då fungerat
som mötesplats och festlokal under
flera år. Det bestämdes att en ny
lokal skulle byggas. Den fick namnet
Bergsgården och invigdes den 31 maj
1984 av dåvarande landshövdingen
Elvy Olsson. Den första byastämman
hölls den 25 november samma år och
då bildades Närkesbergs Byaråd.
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Kaféet

Mörtsjöns Redovisning
••••••••••••••••••
Aukt. Redovisningskonsult
Bokföring • Bokslut • Deklaration
Bolagsbildning • Ekon. rådgivning

Berg

i

Öppet torsdagar
17 juni -12 aug kl 19002130

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

Berg
694 98 Närkesberg
0583-22 192
0583-22 019

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

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
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Det sa aldrig klick!
Ingen har väl missat att det blir
prinsessbröllop i sommar. Vi upplever en rojalistisk yra utan motstycke i media. En av få satiriska
röster om kungahuset finns dock
i Hornrösan i Närkesberg. Den 10
juni kl 20.55 visas Ulla-Carin Grafströms senaste film Det kunde ha
varit jag i SVT2.
Den animerade filmen skildrar hur filmens jag oupphörligt träffar på kungen:
på scoutlägret, i en rondell i Norrköping,
vid kiosken på Esplanaden i Hallsberg.
Det klickar, men det klickar hela tiden
fel. Sedan träffar kungen Silvia och
resten är ju en sorglig historia… Detta
är ramberättelsen i Ulla-Carins senaste
kungasatir.

Ulla-Carin
Grafströms
nya film visas
i SVT2 10 juni
kl 20.55.

Satirer över monarkin har blivit lite av
Ulla-Carins specialitet. Flera av hennes
filmer har skildrat kungen och Silvia,
inte alltid i fördelaktig dager. Hon fick
en Guldbagge för sin tredje film Hem
ljuva hem. I skrivande stund är Det
kunde ha varit jag nästan klar. Bara
eftertexterna är kvar att göra.
Ulla-Carin hoppas nu att hennes
nästa filmprojekt blir en TV-serie i
minst tretton avsnitt om europeiska
kungligheter. Arbetsnamnet är Royal
Rumpus (ung. Kungliga Rabalder).
Hon hoppas kunna intressera SVT
och kanske andra europeiska TV-bolag
för filmprojektet.
Lars Jonsson

Sommarens aktiviteter
i Närkesberg
Kaféet i Berg har öppet torsdagskvällar 17 juni–12 augusti klockan
19.00–21.30. Kerstin Karlsson i Bygget och Berit Andersson, Björka visar
och bjuder ut sina alster till försäljning.
16/6 Metartävling klockan 18.00.
Samling hos Ken Lampa i Sjölunda.
Förtäring finns att köpa under kvällen.
3/7 Lerbäcksmarken
Klockan 9.00–16.00 vid Lerbäcks
kyrka. Underhållning av Hans-Eric
Hägg och Meta Roos.
4/7 Gudstjänst i Toltorps missionshus
klockan 19.00. Föreningen bjuder på
kaffe med hembakat bröd.
18/7 Friluftsgudstjänst i Storsjötorp
klockan 15.00 anordnas traditionsenligt. Medtag stol och kaffekorg.
21/7 Trivselkväll med olika aktiviteter
klockan 18.00 på Björklundavallen.
Förtäring finns att köpa under kvällen.
24/7 Byavandring i Svaldre klockan
14.00. Medtag kaffekorg.
30/7 Byavandring i Svaldre klockan
18.30. Medtag kaffekorg.
31/7 Konst- och hantverksutställning
i Toltorp hos Ulla och Tomas Falkenström, kl 10.00–16.00.
8/8 Gå, lunka, löp
Start vid Bergsgården klockan 11.00.
Det blir som vanligt två bansträckningar genom byarna i Närkesberg,
en på 3,8 km och en på 10 km. Kerstin Karlsson i Bygget har traditionsenligt ritat originalet till diplomet som
delas ut till alla deltagare.
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Ekologiska grönsaker
och potatis
0582-503 82 • www.ekogardar.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. Holmen bygger nu
norra Europas största sågverk. Denna investering kommer att gynna dig.
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
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BYAVANDRING

Årets byavandring
till Norra Svaldre
2010 års byavandringar går till
Norra Svaldre, en by som alla närkesbergare känner igen eftersom
de passerar igenom den på väg hem.
Däremot är det inte alla som kan
dess brokiga historia så väl.
På årets byavandringar kan ni få höra
historien om gårdarna i Norra Svaldre
samtidigt som ni beskådar utsikten,
som kanske är Närkesbergs vackraste.
Givetvis besöker vi masugnen där vi
berättar om dess historia och hur den
fungerade samtidigt som vi betraktar de
förfallande resterna av den. Ni får också
höra om mejeriet, timmerflottingsrännan, kalkugnen, skinnstampen och
dansbanan. Ni får höra om familjen som
bosatte sig i en smedja och familjen som
inte ens hade den möjligheten, utan var
tvungna att bosätta sig i en koja långt
upp i skogen.
Vi besöker också platsen där Doktorns stuga låg. Doktorn var en sjöman
som gått iland sedan han blivit förlamad
i benen och bosatte sig på ett torp långt
från haven. Där försökte han få människor friska med diverse hemgjorda
medikamenter.
Den första byavandringen börjar
lördag 24 juli kl 14.00 och den andra
fredag 30 juli kl 18.30. Observera att det
står fel datum i Lerbäcks Hembygdsförenings utskick i våras! Som vanligt tar
vi fikapauser på båda vandringarna och
hoppas på bra väder i vår resa genom
historien.
Anders Lindkvist

Ken håller Kullalandet öppet!
Askersunds kommun har beslutat
att lägga ner badplatsen vid Kullalandet i Närkesberg. Ken Lampa tar
över skötseln.
En nedläggning av badplatsen var på
gång redan förra året, men inget beslut
fattades. Det nytagna beslutet grundar
sig på att bryggan var i så dåligt skick
att det var farligt att använda den.
Omklädningshytten ska rivas och likaså
kommer det bidrag till vägunderhåll
som tidigare betalats ut att utebli.
Markägaren Ken Lampa har efter
kontakt med kommunen fått överta
bryggan med tillhörande stege och
reparerat den. Nu ligger redan bryggan
på plats och Ken låter hälsa att alla
fortfarande är välkomna till Kullalandet
för att ta sig ett dopp.
Inger Falkenström

Erik Hultin, Åke Pettersson ”Tösnahultar´n”
och Axel Karlsson ”Axel i Mörtsjön” vid
byavandringen i Norra Svaldre 1988.
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SVENNEVADSSPELET 2010

Pensionat Solsidan

Utomhusteater på Sörberg, Svennevads Hembygdsgård
Premiär torsdag 1 juli kl. 19.00
Övriga speldagar: 3/7 kl 15.00, 4/7 kl 18.00
6/7, 7/7 och 8/7 kl 19.00
Servering i pausen. Vid regn, medtag regnkläder, ej paraply.
Ljudanläggning finns. Fri parkering.
Entré 150 kr. Barn under 16 år fri entré i vuxens sällskap.
Grupper över 20 personer, 130 kr per person.
Biljettbokning på 072-253 20 07 eller 070-562 05 54
alla dagar mellan kl 8.00–20.00.
Även i år musik av ”Ola och gänget”.
Arr. Svennevads bygdespel
Välkomna!

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

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
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Spelprogram – Div 6 Södra
2010

Datum
2010-06-05
2010-06-09
2010-06-16
2010-06-23
2010-08-10
2010-08-18
2010-08-25
2010-08-28
2010-09-04
2010-09-11
2010-09-19
2010-09-26

Tid
13:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
18:30
15:00
11:00
13:00
16:00
12:00

Match
Åmmebergs IF – Närkesberg/Mariedamm
Närkesberg/Mariedamm – Vivalla Star IF
SMÅ IF – Närkesberg/Mariedamm
Laxå IF 2 – Närkesberg/Mariedamm
Närkesberg/Mariedamm – HOIF 2
Skyllbergs IK – Närkesberg/Mariedamm
Närkesberg/Mariedamm – Pålsboda GoIF
Pars FC Örebro – Närkesberg/Mariedamm
Närkesberg/Mariedamm – Svartå IF
Närkesberg/Mariedamm – Åmmebergs IF
Vivalla Star IF – Närkesberg/Mariedamm
Närkesberg/Mariedamm – SMÅ IF

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

Spelprogram – Div 8 Södra
2010

2010-06-06
2010-06-13
2010-06-20
2010-06-27
2010-08-08
2010-08-16
2010-08-22
2010-08-29
2010-09-05
2010-09-12

12:00
17:00
12:00
17:00
12:00
19:00
12:00
17:00
12:00
17:00

Sportakademin Cantolao FK – Närkesberg/Mariedamm 2
Pålsboda GoIF 2 – Närkesberg/Mariedamm 2
Närkesberg/Mariedamm 2 – Sannaheds IF
Sköllersta IF 3 – Närkesberg/Mariedamm 2
Närkesberg/Mariedamm 2 – Åmmebergs IF 2
Närkesberg/Mariedamm 2 – Hidingsta IK 3
Zinkgruvans IF – Närkesberg/Mariedamm 2
Närkesberg/Mariedamm 2 – Sportakademin Cantolao FK
Närkesberg/Mariedamm 2 – Pålsboda GoIF 2
Sannaheds IF – Närkesberg/Mariedamm 2

Gå in på www.svenskfotboll.se/orebro för att se aktuella matchtider.
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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. Specialkonstruktioner
offereras på begäran.
Kontakta oss för mer information!
Tel 0583-403 00 eller info@skyllbergindustri.se
www.skyllbergindustri.se
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