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Hej alla NIK-vänner!

Foto framsida: Laguppställning inför matchen mot Röfors IF. Fotograf: Boel Sobral

Efter en ovanligt kall och blåsig vår så är sommaren äntligen här. Sommar
är lika med fotboll och i det här numret av NIK-aren skriver vi förstås om
vårt fotbollslag.
Vi skriver också om Källsprångs Gård
som satsar på ekologisk odling vilket
känns viktigt i dagens samhälle.
Att motion är bra vet vi och under
sommaren är det betydligt lättare att
komma igång med det, även för oss som
annars tycker att det känns lite besvärligt. Sedan behöver ju träningen inte
resultera i att man springer maraton
som Elisabeth Bergkvist gjorde i våras.
På sidan 15 ger hon oss en personlig
betraktelse över hur det
kändes att genomföra
Paris Marathon!
Två personer som
har lyckats med att
sätta Närkesberg ”på
Inger

kartan” är John och Anders Lindkvist
och en del av det arbete som de lagt ner
berättar vi om i det här numret.
Om kapellet som blev kafé & bistro
och mycket annat kan man också läsa
om!
Med förhoppning om en skön sommar
från oss i NIK-arens redaktion!

Siw

Elisabeth

Håkan

Ny medarbetare i NIK-aren
Vi säger VÄLKOMMEN till Håkan Gustafsson som från och med det här numret är
ny medlem i NIK-arens redaktion. Håkan och hans fru Monica har sedan drygt 25 år
tillbaka haft fritidshus i Närkesberg, först i Kopparberg och de senaste åren har de
tillbringat fritiden i Karlshult.
Håkan arbetar sedan 1973 på Elektroskandia, numera två dagar i veckan och de
övriga dagarna njuter han av pensionärslivet.
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
Håkan Gustafsson 070-549 82 33 hakan.gustafsson@elektroskandia.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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VÄRDECHECK PÅ 500 KR
Att köpa cykeltillbehör för när du köper ny cykel 26”–29”.
Kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Vard. 9-19
Lörd-sönd.

10-15

VARUHUSET
i Rönneshytta

0583-400 32

www.varuhuset.se

Se sortiment på
www.varuhuset.se
Gäller t.o.m. 30 juni 2017.

DANIELSSONS
BILSERVICE
Utför alla slags reparationer
– även tyngre fordon

Gålsjö

0583-410 87

Ta fram värdet i din skog!
Du kan öka värdet på din skog om du sköter din skog rätt.
Holmen äger en miljon hektar skog och hos oss möter du
kunnig personal. Du som skogsägare sätter själv dina mål
för ditt skogsägande – Vi hjälper Dig att nå dem!
Välkommen att kontakta oss!
Har du frågor kan du nå oss på följande nummer:
Björn Löfgren
076-764 24 26
Per Johansson
072-535 75 55
www.holmenskog.com
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Regina deltar för andra gången i konstrundan.

Konstrunda i Norra Ässböle
Regina Schoffa Andersson driver
tillsammans med sin man Arne
Andersson ett ”småskaligt självhushållsjordbruk” i vackra och idylliska Norra Ässböle i Närkesberg.
– Arne ville bo i skogen, berättar Regina
lite skämtsamt. Och jag hade inget emot
att bo på landet. Så 1978 flyttade vi hit.
Arne kände till trakten eftersom hans
mamma kommer från Bussarbygget här
i Närkesberg, fortsätter hon.
Antalet djur har utökats hela tiden
och idag har paret får, hästar, grisar,
höns och bin. Och naturligtvis också
hundar och katter.
– Men det här är ingenting man kan
leva på. Jag brukar kalla det självhushållsjordbruk, säger Regina och skrattar. Vi har därför båda arbeten utanför
gården.

Hantverksarbete

Efter några år i Ässböle började Regina
alltmer ägna sig åt hantverk. Varför
inte ta tillvara på det de egna fåren
ger? Hon syr till exempel mössor, fällar,
västar och kuddar av fårskinn. Tidigare
åkte hon runt på olika marknader för
att sälja sina produkter, men efter att

hon startade sin gårdsbutik har hon
dragit ner på den verksamheten.
I år deltar Regina för andra gången i
Norra Vätterns konstrunda tillsammans
med Lena Wickberg och Ulf Andersson.
När NIK-aren är på besök under rundans första dag av tre har det redan
varit många besökare.
– Jag blev själv förvånad över att så
många har hittat hit och redan klockan
tio kom de första, säger Regina.

Stockholm och Paris

Regina har deltagit i utställningar långt
utanför länet. Förra året deltog hon
tillsammans med Stina Bergsten Olofsson i en utställning på Galleri T i
Stockholm, vilket
de kommer att göra
i höst igen. Hon har
också varit så långt
bort som Paris, där
hon tillsammans
med Ulla-Carin
Grafström ställde
ut sina produkter.
Ett exempel på
Reginas alster.
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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

Loppis i
Lilla Folketorp!
Öppet lördag & söndag kl. 10-17
hela sommaren.

0583-410 01
Ulf 070-397 38 69 • Helena 070-536 79 69

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

Varmt välkomna!

ULL OCH SKINN

R ing gä
rn a
före be
s ö k!

Gårdsbutik med ull- och skinnprodukter.

www.widmarksel.se

• Elinstallationer
• Inbrottslarm
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Gudrun Haglund-Eriksson
Bengtstorp,
076-848 64 65, 0583-222 52
www.ullochskinn.dinstudio.se

Elinstallationer • Minigrävare

• Brandlarm
• Nätverk

Påskfika i Bergsgården...
Det var besöksrekord när Byarådet traditionsenligt bjöd in till
kaffebuffé annandag påsk.

Lennart Lindell, Ragnhild Dohn, Lennart Eklund,
Gunilla Jansson och Susanne Qvick var några av
dem som bakat till påskfikat.

Många delikata bakverk fanns
att smaka på.

... och blomskottsauktion!

Susanne Qvick svingade
klubban med stor
ackuratess och alla
plantor fick nya och
lyckliga ägare.

Årets blomskottsauktion den 10 maj i Bergsgården lockade cirka 50 personer.
De möttes av ett dignande bord med allt från spindelblomsplantor till tomatplantor. De sistnämnda lyssnade till namnet Moneymaker.
7

Många järn i elden
De började med forskning om den egna släkten 1981, fortsatte med byavandring i Stensätter 1982 och i sommar avslutas byavandringarna i sin nuvarande
form i Rude. Däremellan har de hunnit med ytterligare 34 byavandringar där
man sammanlagt slagit ner 265 gårdsskyltar! De har även varit, och är, engagerade i många andra saker som till exempel Byarådet och Närkesbergsböckerna. Vi pratar förstås om John och Anders Lindkvist som förra året belönades med Askersunds kulturpris för sitt arbete med att lyfta fram Närkesberg!

John och Anders utvärderar
förra årets byavandring i Kopparberg.

Johns och Anders släkt härstammar
från Närkesberg men familjen, som även
inkluderar Johns hustru Kerstin och
sonen Lennart, bodde under ett 30-tal
år i Dyltabruk där barnen växte upp.
Även där var båda två aktiva med
olika saker. John var ordförande i Folkets hus-föreningen och Anders spelade
schack. Det gjorde han så bra att han
var med i skolans mellanstadielag som
blev 4:a i skol-SM i schack 1979! Efter
att han avslutat det egna tävlandet var
han ungdomsledare i schackklubben i
Dyltabruk.
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Populära byavandringar

Det ligger mycket arbete bakom en byavandring, i genomsnitt cirka 150 timmar.
– Det börjar på hösten med att Anders och jag läser igenom de kyrkböcker
som är aktuella för respektive byavandring, berättar John. På trettondagen så
är sedan den officiella starten då vi har
bjudit in personer som har anknytning
till just den aktuella byavandringen.
Arbetet fortsätter med samtal i gruppen, skrivarbete, sökande efter fotografier
och efterforskningar innan vandringen
kan genomföras på sommaren.

John fick en kokvagn i 70-årspresent av
sönerna Anders och Lennart. Den har använts
flera gånger efter det och det har serverats
både kaffe och ärtsoppa från den.

Mångsysslare

– Det är pappa som guidar och berättar
om de olika byarna men ibland får jag
”hoppa in” och rätta honom, till exempel
när han säger 1950-talet i stället för
1850-talet, säger Anders och skrattar.
Byavandringarna är mycket uppskattade och det är alltid mycket folk med på
dem. Det strukturerade sätt som John och
Anders arbetar på har även väckt uppmärksamhet långt utanför Närkesberg.
– Ja, vi blir kontaktade då och då av
andra som sysslar med liknande verksamheter som vill ha tips och råd från
oss hur de ska lägga upp arbetet och det
är naturligtvis alltid roligt att kunna
hjälpa till, säger John. Ordet byavandring som vi skapade har blivit ett etablerat begrepp inom hembygdsforskningen.
– Bland annat har vi varit och
föreläst om vårt upplägg för Stockholms
släktforskarförening, tillägger Anders.

Närkesbergsböckerna

John och Anders har även medverkat
i framtagningen av de båda böckerna
Från Östra Lerbäck till Närkesberg och
Närkesberg – Bondförnuft i nya tider.
– Vi var ett 40-tal som arbetade med
böckerna och skrev texter så det var
verkligen ett lagarbete, berättar Anders.
Texterna skrevs sedan ”ihop” av
Anders och den slutgiltiga redigeringen
gjordes av Maria Gunnarsson på Bild &
Kultur.
– Det var något av det roligaste vi
gjort, säger John och Anders håller med.

Foto: Anders Lindkvist

Foto: Anders Lindkvist

Anders, som till vardags arbetar som
projektledare på Atlas Copco, har dessutom hunnit med att renovera Tallen
där han bor med sin fru Ann-Margret.
– Det har tagit 15 år att renovera
men nu är det i stort sett färdigt, berättar han.
Han är sekreterare i Toltorps missionshusförening där pappa John är
ordförande. Anders är även sekreterare i
Byarådet och ansvarig för deras hemsida
www.narkesberg.se.
Tillsammans driver John, Kerstin,
Anders och Ann-Margret Kafe Qvarnån
som öppnades 1991. Varje torsdag under
sommaren är det öppet och förutom att
erbjuda massor med gott kaffebröd, bland
annat Qvarnåna-kakan som har hemligt
recept, så är det ibland någon form av underhållning också. På vintrarna anordnar
de soppkvällar i Bergsgården.
Något nytt som hänt de senaste åren
är de bussresor som kommer till Närkesberg med besökare från olika ställen.
John guidar besökarna från Lerbäcks
kyrka till Närkesberg och berättar om
den delen av södra Bergslagen.
– Vi besöker Gudruns fårfarm och
besökarna får även se kulturell modevisning av Ewa-Lena Sjökvist. Det är
en uppskattad resa, säger John avslutningsvis.

John hälsar välkommen till firandet av
Toltorps Missionshus 150-årsjubileum 2014.
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Inköpare
Christer Olson
01046-784 68
Jacob Renman
010467-84 66

Sydved
– din
aktiva
skogspartner
Sydved
– din
aktiva
skogspartner

Håkan Falkenström
070-323 30 15

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

Starka lokala köpare och ett naturligt val!
Healing • Zonterapi • Massage
Homeopati

Helhetsterapi

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

01046-784 66
jan.sandberg@sydved.se

www.sydved.se

www.sydved.se

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

ötet på
boka fe sten eller m

BERGSGÅRDEN

Från idé till verklighet!
Ritning och hjälp med bygglov, grundarbete, ROT,
renovering, nybyggnation, underhållsbesiktningar.
070-345 19 96 • knutssonsbygg@telia.com
www.knutssonsbygg.se

Det goda
livet i hela
Askersund!
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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

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

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

SKOGSBRUKSPLANER
Utförs på skogsfastigheter.
Planen ger data om ex. virkesvolym, målklasser, naturvård, tillväxt och åtgärdsförslag för 10 år. Allt för att optimera innehavet
ekonomiskt såväl som skogligt.
Prisexempel:
10 ha: 3600 :- + moms
25 ha: 6000 :- + moms

HOLMS
ENTREPRENAD AB
Grävning utförs med 5 tons-grävare.
Avlopp • Husdräneringar • ME-diplomerad

Lennart Berglind Tel: 0725-63 83 73

070-341 66 73
danielholmab@hotmail.com

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
Ylva Azcárate

Håkan Hellberg
Håkan Hellberg

Försäkringsbolag sedan 1860 • www.dina.se
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Det gamla kapellet har genomgått en rejäl ansiktslyftning.

Från Rönne kapell till
Rönne Kafé & Bistro
Frida och Sebastian Broberg flyttade från Stockholm till Rönneshytta
år 2005. De ville ha ett lite enklare
boende och Frida som är utbildad
keramiker önskade också öppna en
egen verkstad.
Sebastian kommer från Rönneshytta,
vilket bidrog till att paret hamnade just
här och när huset i Rönne blev ledigt
kunde de förverkliga sin dröm. Det
gamla garaget byggdes om till keramikverkstad och där öppnade de också kafé.
Bredvid deras hus låg ett gammalt
kapell, som verkade väldigt intressant.
– Vi smög runt kapellet och kikade
in genom fönstren och fantiserade och
planerade för hur vi skulle kunna göra
om det. Och sedan blev det till salu!
berättar Frida.
Kapellet från 1875 avsakraliserades
innan Frida och Sebastian fick ta över.
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En pastor höll gudstjänst, där alla tog
nattvarden och när samtliga sedan gått
ut låste han ute guds hus. Sedan fick
deltagarna gå in genom en sidoingång,
där Frida bjöd på kaffe.

Renoveringsbehov

Frida och Sebastian öppnade kafé i kapellet. Första sommaren fanns det varken vatten eller avlopp. Efter det insåg
de att de måste renovera och bygga till.
– Vi trodde det skulle gå på ett
halvår, men det tog två år. Sommaren
2016 stod sedan allt klart och vi kunde
öppna Rönne Kafé och Bistro. Vi har en
helt ny köksdel och har också byggt till
ett bageri, förklarar Frida.
Sebastian har gått en kockutbildning och Frida en konditorutbildning.
De gör i princip allt själva, till och med
majonnäsen. Självklart bakar de allting
också. De köper så mycket som möjligt

Frida Broberg utanför Rönne Kafé & Bistro.

från trakten, både kött och grönsaker.
Många läckerheter står på menyn och
bland huvudrätterna kan nämnas kalvburgare med tomatrelish, dragondressing och cheddar samt ciderbrässerad
fläsksida med mera. Det mest populära
är dock Moules Frites, avslöjar Frida.
De lockade till och med ett besök från
den belgiska ambassaden.

Årstidsanpassning

– Vi har öppet från första april till och
med jul då vi serverar julbord. Kaféet är
öppet lördagar och söndagar och bistron
fredags- och lördagskvällar. Men det är
bäst att boka bord till bistron. Man kan
även abonnera den för fester som bröllop
och liknande, säger Frida.
Från januari till april ägnar sig
Frida åt sin andra sysselsättning, nämligen keramik. Hon tillverkar framför
allt bruksgods och har försäljning i den
gamla pastorsbostaden dit hon även
lockat sin kurskamrat och numera
granne Mari Brinkebark.
Förutom kapellet och keramiken
sysslar Frida och Sebastian också med
matstyling och receptutveckling och

Sebastian har även ett arbete vid sidan
om. Så nog verkar det som om de inte
har några svårigheter att fylla dagarna!
– Vi hade inte räknat med allt jobb!
Det är mycket arbete, men vi är samtidigt otroligt glada för att det har gått så
bra och för alla besökare. Vi har kunnat
göra verklighet av vår dröm, säger Frida
avslutningsvis och tillägger att nu ska
de bygga ut så det blir handikappvänligt och att det nästa vecka kommer ett
hönshus och höns.

13

Drömmar om ett skönare liv

Med segelbåten på norraVättern är äventyret
aldrig långt borta. Här finns flera gästhamnar och så många öar, skär och
holmar att du kan hitta ditt eget
smultronställe att göra strandhugg på. 17-25/7 2010 - 9 dagar

Gardasjön

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

För oss är resan lika viktig som målet.
Konferensresor
Skolresor
Gruppresor
Se vårt övriga
utbud av resor på
www.åmmebergsbuss.se

www.åmmebergsbuss.se
Version 1 - april, 10
1
0583-343
90

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

FALKENSTRÖMS EL
Installationer och
reparationer
Ring 070-575 86 63
eller 0583-220 01
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29 juni – 17 aug kl. 1830 -2130

ELISABETH BERGQVIST:

JAG GJORDE DET!
Söndagen den 9 april sprang jag och
42 440 andra Paris Marathon.
Att springa ett maraton har sedan länge
varit en dröm för mig så det var med
spänning som jag och min syster anmälde oss till årets marathon i Paris.
Det har varit en hel del löpträning
sedan nyåret för att vara i tillräckligt
god form att ta sig de drygt 4 milen från
starten på Avenue des Champs-Élysées
till målgången på Avenue Foch.
Jag var upprymd redan vid starten, peppande musik strömmade ut ur
högtalarna – ”I love it” med Icona Pop
– och under hela loppet peppades man
av musikanter som spelade olika genrer.
Jag var så lycklig!

Vi gick ut i ett lugnt tempo men jag hade
svårt att hålla mig tillbaka och upptäckte
flera gånger att jag ville öka tempot. Vi
hade bestämt oss för att hålla ett lugnare
tempo för att ta oss hela sträckan igenom.
Loppet gick bra utan några känningar
i kroppen fram tills det var drygt 1 mil
kvar att springa. Då plötsligt kändes det
som att tårna på höger fot ville spränga
sig ut genom skon. Aj!
Tursamt nog avtog smärtan när
jag på gatan mitt framför mig hittade
en liten svensk pappersflagga. Jag tog
upp den och satte den i pannbandet på
mitt huvud och översköljdes av känslor
och började gråta av lycka. Jag fick då
för mig att de som springer inte krigar,
ja så var det väl med oss alla som just
då var upptagna av att springa. Vi var
människor från en massa olika länder. Att man kunde bli ”knäpp” av att
springa hade jag hört talas om.
När vi närmade oss målgången hördes låten ”The Final Countdown” med
Europe och det var med glädje och stolthet som jag tog mig ända in i mål.
Vad har jag då lärt mig av detta? Jo
att man klarar mer än man tror!

Ny ordförande i Byarådet
Ann-Sofie Erixon heter Byarådets
nya ordförande. Hon efterträder
Susanne Qvick som avgick i våras.
Ann-Sofie är dotter till Gunborg och
Karl-Yngve Sjökvist från Kopparberg.
Hon har bott i Närkesberg i stort sett
hela sitt liv, bortsett från cirka fem
år i början av 80-talet då hon bodde i
Hallsberg. Det var under den tiden hon
träffade sin man Kenneth och numera
bor de båda i Dalhem.
Ann-Sofie arbetar som distriktsköterska i Askersunds kommun. Hon
har suttit med i Byarådet i fyra år och
tycker att det känns bra att axla ordförandeposten.

– Jag tycker att en
viktig roll för Byarådet är att göra Närkesbergs ”röst” hörd
i kommunen, det är
lätt hänt att småorterna glöms bort,
säger Ann-Sofie.
Hon tycker att Bergsgården är en
bra samlingsplats i bygden och hon hoppas att den ska fortsätta att vara det.
– Vi i Byarådet tar gärna emot förslag och idéer på olika saker som eventuellt kan genomföras i Byarådets regi.
Det går bra att höra av sig till mig eller
någon annan av medlemmarna i rådet,
uppmanar Ann-Sofie avslutningsvis.
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Minns du Kalle i Söränga?
Gick du på hans historia om ﬂottningsrännan? Och kände du
Agnes Sandström, hon som reste med Titanic med sina småﬂickor
– tänk att de klarade sig alla tre!
Var du med i dansen på Norralund – det kanske var du som bar
armbågsskydd för att inte skada kostymen om du skulle cykla
omkull på hemvägen? Och vet du hur det gick till när Klara i Lanna
skaffade sig sin trehjuling?

LUNDIN
MINING

T!

ortage:
Arbetsplatsrep ssen
Mats på Enemosid 3
Morgan och

Ewa Karlsson
Delta Webbyrå AB
Systemutvecklare/
webbdesigner

Latrintömning
sstation
Björkviksvägen/

vid vägskälet

ÖVRIGA PRODUKTER

BS-MEDIFLEX – En tryckavlastande madrass

SOV GOTT I ULL!
Erik Gunnarsson
Delta Webbyrå AB
Anette Rosén Müntzing
VD/fotograf/
Grafisk form/projektledare
strateg
BS-mediflex är tillverkad i ELIOCEL som är ett naturligt material som känner av kroppens tryckbelastning
och formar sig perfekt efter kroppen, även om det är
kallt i sovrummet. Madrassen har två fasthetsgrader.
Den vita sidan sover man på om man väger upp till 70
kg och den gröna sidan om man väger mer.
Madrasskyddet är avtagbart med blixtlås. Det består
av bomull som är antikvalsterbehandlat och går att

Rygg- och njurvärmare
Värmer och kan lindra värk i rygg,
axlar och knän. Tillverkad av merinoull. Med eller utan magneter.
Pris 180 kr / 140 kr
Med magneter 240 kr / 200 kr

Sittdyna
En mycket populär produkt.
Mönstrad framsida och vit baksida.
Tillverkad av merinoull. Med eller
utan magneter.
40x40 cm Pris 200 kr / 170 kr
Med magnetband 240 kr / 200 kr
40x80 cm Pris 430 kr / 370 kr
Med magnetband 480 kr / 410 kr
50x90 cm Pris 480 kr / 420 kr
Med magnetband 530 kr / 460 kr

tvätta i 40 grader i tvättmaskin. Väljer du att ha merinoull på ena sidan av madrasskyddet så rekommenderar
vi tvätt i 30 grader.
Madrassen levereras vakuumförpackad och är klar
att sova på 24 timmar efter uppackning.
Madrasserna går även att få i önskat mått. Kontakta
oss gärna!

– Det naturliga valet för en skön rogivande och hälsosam sömn –

zinktrycket_nr3_2014.indd

Nackstöd
Ger skön avlastning för nacken.
Bra att ha med på resan. Tillverkad
av merinoull.
Pris 290 kr / 240 kr

Tofflor
Sköna tofflor av två lager merinoull.
Finns i storlekarna small, medium,
large och X-large.
Pris 480 kr / 420 kr

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

Sömnproblem, stelhet
eller värk i kroppen?

Västar
Värmande vändbara västar med ull
på båda sidor. Den mönstrade i merinoull och den andra i kamelull.
Finns i storlekarna small, medium,
large och X-large.
Merino Pris 1750 kr / 1420 kr
Kamel Pris 2630 kr / 2190 kr

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

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

Madrass med ullöverdrag
90x200 cm, tjocklek 16 cm
Pris 8240 kr / 6590 kr
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ISBN 91-89210-03-4

9 789189 210035
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Priser: Samtliga priser anges i svenska kronor och
inklusive moms. Eventuell frakt tillkommer.

Dela upp betalningen. Räntefritt 6–24 månader. Kontakta oss per telefon. Gäller vid köp av hela bäddset.
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Author: Mattias Mattsson,
Amphi-tech

Adam Ryberg
Grafisk form/
skribent

Inspection and Maintenan
Drinking Water Reservoirs ce of
2014-11-11

14:33

BACKGROUND

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

areas are illustrated in

• The water stands for
a considerable
time, which gives rise
to sedimentation
of pollutants on the
reservoir floor.
• The reservoirs are not
pressurised, which
increases the risk of inbound
leakage.
• The reservoirs are
often easily accessible and unguarded,
which entails a
risk of damage, intentional
or otherwise, and therefore water
contamination.

Pris 200 kr / 180 kr

Örtolja
Drygt hundra eteriska oljor som värmer
och mjukar upp leder
och muskler. Oljan har
en avslappnande verkan och tränger lätt
in i huden. 100 ml.

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

RESULT
Seepage
Damaged
seiling surface

0583-400 61

382

Föreningen Östra Lerbäcks historia
Bild & Kultur

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

80
Tel. 0583-125 20 Fax. 0583-125
Mobil 0706-81 20 52
annica@stockshammar.se
www.stockshammar.se

Maria Gunnarsson
VD/skribent/
projektledare

• 35 % show signs of
corrosion in pipes
and flanges that risk
serious disruption
in use

Corrosion

Sediment

The results of the inspections
show that
bacterial problems in
the reservoirs are
normally caused by polluted
water leaking in from cracks in
the roof structure.
Therefore, the majority
of Nordic drinking
water reservoirs constructed
between the
40s and 70s have started
to show signs of
a great need for maintenance.

COMMON PROBLEMS
FOUND IN RESERVOIRS

Räntefri delbetalning

Cleaning requirements

Dead bird.

Roots.

Organic impact

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

Pris 170 kr / 150 kr

'

logotype PANTONE

CONCLUSION

Oslagbara
priser

Högsta kvalitet
från Tyskland

www.mavalprodukter.se

The Heart of Sweden

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

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

Garanti: 10 års hållbarhetsgaranti.

.

METHODS

Defective manhole

Erik & Susanne Ignell

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

Bild & Kultur AB • 2014

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

Pris 2740 kr / 2190 kr

Annica Vissberger
S tockshammar Gård, 696 92 ASKERSUND

ROV – used for inspection

Interior roof effluent

Vi jobbar för att du ska synas!

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

Anropsstyrd
kollektivtrafi
k • sid 5
Koloniodling
& jollesegling
• sid 7
Josefins demokratisk
Tips om talböcker ola • sid 11
• sid 12

Service AB

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

the image below:

Unshielded ventilation

Structural damage

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

Leveranstid: Cirka 1–3 veckor.

6siding_MaValProdukter.indd 1

sid 3

Möt fyra enhetschefe
r i ett
SAMTAL OM
LEDARSKAP
sid 8–9

köksdesign & inredning

Poster number: 1

The common problem

...är lättskött & hygieniskt

För att göra en beställning fyll i beställningssedeln och
faxa eller skicka den. Du kan även ringa oss.
Vid beställning över 2000 kr bjuder vi på fraktkostnad och postförskottsavgift.

rk

till vår kommun!

STOCKSH A M M A R

...lindrar & förebygger kvalsterallergi

Enkelt att beställa

Pris 150 kr / 130 kr

Lotsar nya invånare

BYGGHÖST!

ISBN 91-1234434343

...ger jämn temperatur i sängen

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

Pris 190 kr / 170 kr

Linda Stenma

• KKC på G •
sid 4
• Vägläge • sid
4
• Fågelvägen
och andra
byggprojekt
• sid 5

S
Anna-LenaSJohansson
Ekonomi/administration

Krönika:
till Vindelälven
Från Vättern tillbaka sid 4-5
och
det är”
”Det är som ndlare
livet som långpe sid 9
Z I N K T R YCK

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

Bild&Kultur

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

sid 8

Eknäsvägen
Säker hantering
av latrin – för
dricksvattnets
och Björnöfjär
dens skull

Från Östra Lerbäck till

Närkesberg

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

10 ÅR MED

NYHE

Från Östra Lerbäck till Närkesberg

Wahman

Örebro 13–15

Jämför våra priser innan du betalar
onödigt mycket på buss-/charterresa.

2014-11-05 14:39

Many of these problems
can be
solved with minor work.

Metallvägen 3, 694 60

Corroded silumin flange.

Corrosion

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

Sediment, approximate
thickness 7 cm.

Åsbro • Tel +46 (0)582-68

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

Surface film

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

Coarse surface film on
water
surface.

Signs of inbound leakage.

68 90 • Fax +46(0)582-506

Epoxy coating that has
come loose on
the bottom.

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

Structural damage

A large number of reservoirs
currently require maintenance.
Common
problems are leaks in
roofs and
During the internal inspection, walls.
we often identify signs of
inbound leakage
such as ‘whitewashed’
cracks and stalactites.

46 • info@amphi-tech.se

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

• www.amphi-tech.se

GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371
694 97 Rönneshytta

Telefon:
0583-410 60
Johan 070-335 01 69
Magnus 070-689 57 87

Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas
Tag kontakt med:
Håkan Falkenström, 070-323 30 15

Våtrum | Trägolv | Golvslip | Kakel & klinker

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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STENHUGGERIET I ÅSBRO
Gravstenar • Renoveringar
Textkompletteringar

Hjälp de
drabbade i
MIDSOMMARAFTON PÅ
Haiti
LERBÄCKS

Tel 0582-510 10 • www.stenblocket.se

GeHEMBYGDSGÅRD
50 kr genom att SMS:a AKUT till
72Kl.
90014.00–16.30.
eller sätt in pengar på Plusgiro
900 800-4 och märk talongen ”Haiti”.
Lerbäckskretsen, kontaktperson

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

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!

Årets företagare: 2015
Närkesberg Hönseri AB • Folketorp 237 • 694 98 Närkesberg • tel 0583-220 06, 070-592 20 07 • j.narkeby@telia.com
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FK Silva 2017

FK Silvas tränare lägger upp taktiken inför
andra halvlek i matchen mot Röfors IF.

Läget i laget
NIK-aren har träffat FK Silvas ”nygamla” tränare João Sobral för att ta reda
på vem han är och hur det ser ut i laget inför den här säsongen.
Kan du berätta lite om dig själv och
hur det kom sig att du hamnade som
tränare för vårt lag?
– Jag heter João Sobral och har bott i
Sverige sedan 2010. Nu bor jag med min
fru i Åmmeberg. I Portugal, som jag kommer från, har jag två barn och två barnbarn. Jag har spelat fotboll i hela mitt liv.
För fyra år sedan tränade jag FK Silva
och lärde känna min gode vän Björn
Löfgren. Förra året började vi prata om
att jag skulle träna Silva igen. Jag tyckte
det lät intressant och här är vi nu.
Hur har försäsongen fungerat och
hur har uppslutningen varit?
– Vi började träna i höstas och hade
18

mycket folk på träningarna, 25–30
stycken. Sedan bestämde vi oss för att
plocka ut 20–25 till truppen. Det passade modellen vi skapat för FK Silva den
här säsongen.
Vad har ni för målsättning med
årets säsong?
– Målet är att bygga upp en bra
grupp (vilket killarna redan blivit), som
vi kan fortsätta bygga på för framtiden,
där vi kan spela bra fotboll.
Finns det någon eller några spelare
som är extra viktiga för laget?
– Jag ser det som så att ALLA är
viktiga för laget. Inga stjärnor, vi är ett

”Varm korv boogie…”
Vissa säger att korv med bröd är lika
viktigt för publiken som bollen är för
spelarna. Här är det Hans Bergqvist som
tänker smörja kråset. Han är också den
som håller gräsmattan i toppskick inför
matcherna. Han och Björn-Erik Andersson ser också till att planens linjer kommer på rätt plats.

FK Silva hann spela fem matcher innan
tidningen gick till tryck, så här slutade de:
27 april
2 maj
12 maj
20 maj
25 maj

FK Silva–IF Nerike
Kurdiska FF–FK Silva
FK Silva–Röfors IF
Örebro United FC–FK Silva
FK Silva–Stene IF		

4–0
2–1
1–2
2–4
0–2

team. Det är därför vi har en träningsmodell där varje spelare har sin position, samt en matchmodell som gör alla
spelare delaktiga.
Årets säsong har just kommit igång.
Hur tycker du att den har startat?
– Vi har börjat säsongen bra. Första
matchen vann vi. Andra förlorade vi
med 2–1, men vi gjorde en bra prestation tillsammans mot ett bra Kurdiska
FF. Vi hoppas förstås på en riktigt bra
säsong. Det har vi jobbat hårt för.
Vad kommer laget att heta? Är det
Silva eller Närkesberg/Skyllberg
eller något annat?
– Laget heter fortfarande FK Silva,
men ska byta till Skyllberg/Närkesberg.

Inför årets säsong har Björklundavallen digitaliserats med ny match- och resultatklocka.

NIK-aren önskar lycka till
med säsongen!
19

”Det är kvinnan
bakom allt…”
Visst finns det en kvinna med för att
stötta laget! Boel Sobral är lagledare
och ser till att matchstället alltid är
rent och snyggt. Hon är också med och
skjutsar killarna till och från träningar
och matcher.

Mångfald

Då det är många nationaliteter på killarna fungerar hon också som tolk och
eftersom en del är ensamkommande
flyktingar kan man även se det som ett
socialt projekt. Det bidrar till att underlätta deras integration i vårt samhälle.

Spelschema FK Silva 2017
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Datum Tid

Lag				Plats

17/6

11:00

FK Silva – FK Örebro		

Björklundavallen

21/6

19:00

Finnerödja IF – FK Silva		

Finnerödja IP

15/8

20:00

IF Nerike – FK Silva		

Sörbyvallen Örebro

19/8

11:00

FK Silva – Kurdiska FF		

Skyllbergsvallen

25/8

18:45

Röfors IF – FK Silva		

Västervallen

30/8

18:30

FK Silva – Örebro United FC

Skyllbergsvallen

2/9

11:00

Stene IF – FK Silva		

Hagavallen

10/9

12:00

FK Silva – Simon SK		

Skyllbergsvallen

16/9

15:00

Kilsmo IK – FK Silva		

Kilsmovallen

24/9

12:00

FK Örebro – FK Silva		

Hedens IP A

30/9

11:00

FK Silva – Finnerödja IF		

Skyllbergsvallen

Evenemangskalender Sommaren 2017
Juni
Lördag 17/6 kl. 11.00

Fotbollsmatch på Björklundavallen
FK Silva – FK Örebro. Arrangör: NIK

Måndag 19/6 kl. 19.00

Gympa på Björklundavallen
Frågor? Ring Elisabeth 070-437 54 26
Arrangör: NIK

Måndag 26/6 kl. 19.00

Lördag 15/7 kl. 16.00

Cykeltävling, start och mål vid Sveasalen. I år tre olika bansträckor!
Kostnad: 100 kr för medlemmar, 200
kr för icke medlemmar. Hamburgare
och dricka ingår. Arrangör: NIK

Lördag 15/7 kl. 17.00

Trivselkväll på Björklundavallen. NIK
tänder grillen, bjuder på tävlingar och
underhållning! Arrangör: NIK

Gympa på Björklundavallen
Frågor? Ring Elisabeth 070-437 54 26
Arrangör: NIK

Lördag 29/7 kl. 14.00

Torsdag 29/6 kl. 18.30–21.30

Augusti

Juli

Byavandring i Rude, medtag fikakorg.

Lördag 1/7 kl. 09.00–16.00

Byavandring i Rude, medtag i fikakorg.
Vandringen genomförs till stora delar
i skogen.

Säsongspremiär Kafé Qvarnån

Lerbäcksmarken

Söndag 2/7 kl. 18.00

Gudstjänst i Toltorps missionshus

Måndag 3/7 kl. 19.00

Gympa på Björklundavallen
Frågor? Ring Elisabeth 070-437 54 26
Arrangör: NIK

Byavandring i Rude, medtag fikakorg.

Fredag 4/8 kl. 18.30

Söndag 6/8 kl. 18.30

Söndag 6/8 kl. 11.00

Gå, Lunka, Löp. Start och mål vid
Sveasalen. Arrangör: NIK

Torsdag 17/8 kl. 18.30–21.30
Säsongsavsluftning Kafé Qvarnån

Fredag 7/7 kl. 18.00

Metartävling i Sjölunda. NIK och Ken
Lampa tänder grillen. Arrangör: NIK

Måndag 10/7 kl. 19.00

Gympa på Björklundavallen
Frågor? Ring Elisabeh 070-437 54 26
Arrangör: NIK

Vinnare i NIK:s medlemslotteri
April

nr 55

Kerstin Helgesson

OBS! Det kan ske ändringar vad gäller datum, plats och tid för fotbollsmatcherna,
för vidare information se anslagstavlor i Närkesberg och NIK:s facebook-sida.

Ekologiskt på Källsprångs Gård
Anders och Maria Östlund driver
ett ekologiskt jordbruk på cirka
40 hektar odlingsmark i Västra Å,
Vissboda och Hult. Att odla ekologiskt innebär växelbruk och att
inte använda konstgödsel eller besprutar med kemikalier. 1989 blev
Källsprångs Gård KRAV-certifierad, vilket är Sveriges mest kända
miljömärkning för mat.
Familjen Östlund odlar spannmål,
potatis och andra grönsaker som till
exempel olika kålsorter, lök, morötter
och palsternackor. All odling sker på
friland och det är endast en kort tid som
plantorna drivs upp i växttunnel innan
de planteras ut.
Varorna når konsumenterna via Örebro Trädgårdshall men också via försäljning direkt till konsumenterna i Anders
Erik, Maria, Arvid och Anders Östlund.
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och Marias gårdsbutik. I gårdsbutiken
är det självbetjäning och betalar gör man
enkelt med kontanter eller med swish.
Utöver det som de har odlat själva
kan man även köpa Tistelvinds olika
surkålsprodukter i gårdsbutiken, till
exempel kimchi som är en form av
koreansk surkål.

Varför ekologiskt?

Anders och Maria lever utifrån övertygelsen om att det från början finns en
ordning för livet och naturen och att det
därför bör gå att odla naturligt utan
kemikalier och konstgödsel. Det är hela
tiden en utmaning för dem att komma
på hur det ska göras.
– Man får vara som en forskare,
säger Anders. Att odla på rätt sätt har
vi lärt oss utifrån metoden ”Learning by
doing”.

Enligt Anders och Maria har det odlats potatis i bygden sedan början av
1800-talet.
– Det lär ha varit en präst som tog
hit potatis för att odla då, man kan läsa
om det i boken ”Några drag ur Lerbäcks
Historia”, berättar Maria.

Familjeföretag

Att leva av gården var en dröm för
Maria och Anders, de ville ha så mycket
tid som möjligt hemma med familjen

som växte efterhand. De har fem barn
med familjer och barnbarn. Idag är det
Maria och Anders och deras söner Erik
och Arvid samt några säsongsanställda
som arbetar på gården.
Framtidsdrömmen för Maria och
Anders är att utöka sortimentet av
grönsaker som de har till försäljning i
gårdsbutiken. De vill sälja ekologiskt till
ett bra pris vilket är möjligt i den egna
butiken.

Närod
l
Ekolog at &
iskt

Plantorna vattnas och sköts om inne i växttunneln innan det är dags för utplantering.

Res utrikes te’

LERBÄCKSMARKEN

Lördag 1 juli kl. 9.00–16.00 vid Lerbäcks kyrka
100 knallar inom konsthantverk, mathantverk och byggnadsvård
Ponnyridning • Underhållning • Teater • Servering • Barnens marknad
Fri entré • Parkering 40 kr – gärna jämna pengar eller swish!
AUKTION fredag 30/6. Visning 14.00, start 16.00.

Välkommen!
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Stor sortering av sommarblommor!
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Öppettider: Vardagar 9-19, Lördag 9-16, Söndag 10-16
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Askersund • 0583-100 45 • www.kallestradgard.se

Bli medlem i NIK!
Familjekort 300 kr • Seniorer 150 kr • Under 18 år 75 kr
Skicka namn, personnummer och adress till Närkesbergs IK, 694 98, Närkesberg
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