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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

Framsida: Byatrampet lockade många 
deltagare.

Vinnare i NIK:s medlemslotteri
April  nr 47 Lotteribolaget 
Maj  nr 89  Björn-Erik Andersson
Juni  nr 63  Ann-Margret Lindkvist
Juli  nr 53  Ronny Thoresson

Nu är vi inne i den första höstmånaden, sommaren är över och livet återgår 
till normala rutiner för de flesta med jobb eller skola och tider att passa. 

Vi på NIK-aren ser tillbaka på som-
maren med hjälp av några bilder och 
rapporterar också om flera av de många 
arrangemang som skett i Närkesberg. 
Traditionsenligt har det varit metar-
tävling hos Ken Lampa vid Storsjön, 
Gå-Lunka-Löp och Byavandring. I år 
var det Kopparberg och Tösnahult som 
besöktes. 

Den 16 juli var dagen då allt hände i 
Närkesberg – tre olika aktiviteter under 
en och samma dag! Det började med 
auktion i Toltorp och fortsatte med Bya-
trampet, en nyhet för i år som lockade 
många deltagare. En populär satsning 
med andra ord. Egentligen är det en ny-
gammal historia, eftersom det ordnades 
cykeltävlingar i Närkesberg för många 
år sedan. Dagen avslutades sedan med 
Trivselkväll och trots att det fanns far-
hågor om att det var för mycket med tre 
aktiviteter under en dag fungerade det 
alldeles utmärkt.

Vi har också besökt Ingrid Andrén 
och hennes katt- och hundpensionat. 

Likaså har vi hälsat på hos familjen som 
köpt ”Oscars hus” i Berg. 

Dessutom har vi begivit oss utrikes 
”te Lerbäcksmarken”, som har haft 
30-årsjubileum.

Inför hösten vill vi påminna om 
att det blir fars i Bergsgården då Nya 
Närkesbergsrevyn sätter upp ”I Grevens 
tid”. (Se annons s. 9). Det blir också 
julmarknad i Lilla Folketorp den första 
helgen i advent.

                                                                                                       
Vi önskar Er en trevlig höst!
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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!

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

Med denna kupong får du:

Jaktradio, ammunition, stövlar, jakt-
ställ, vapenskåp m.m. dock ej vapen. 

Gäller t.o.m. 30/9 2016
Avser lagervaror och kan ej kombi-
neras med andra erbjudanden.
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• SKOGSSKÖTSEL • VIRKESINKÖP
• SPECIALSORTIMENT • AVVERKNINGAR

”Vi sköter din skog när du är på jobbet”

0582-200 01
www.skogsam.se

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

DANIELSSONS 
    BILSERVICE

Gålsjö 
0583-410 87Utför alla slags reparationer 

– även tyngre fordon

VARUHUSET
i Rönneshytta

Vard. 9-19
Lörd. 9-14
Sön. 11-16

0583-400 32    www.varuhuset.se

Nu 200:- rabatt 
på Alpinas kängor Trapper 
med denna kupong. 
(Ord. pris 1995 kr. Erbjudandet gäller t.o.m. 

30/9 2012)

Roligare jakt med varma torra fötter. Alpinas 
sköna membrankängor när du ska gå långt. 

ALLT FÖR JAKTEN!
RABATT PÅ

PANG-ERBJUDANDE!

ALL JAKT20%
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Lerbäcksmarken firar 30 år
2016 är det alltså 30-årsjubileum 
och trots det dåliga vädret var det 
många som hade tagit sig till årets 
marknad.  

Tanken på att återuppliva Lerbäcks-
marken hade framförts i Lerbäcks 
hembygdförening vid flera tillfällen, 
innan man till slut tillsammans med 
idrottsföreningarna i bygden fattade 
beslut om att dra igång den nygamla 
marknaden. Efter ett gediget förarbete 
gick startskottet den 4 juli 1987. Det 
kom mellan 5 000 och 10 000 besökare 
till arrangörernas stora belåtenhet och 
därmed var det ingen tvekan om att 
fortsätta anordna marknader.

Gammal tradition
Att hålla marknad i Lerbäck är en 
mycket gammal företeelse, men man vet 
inte säkert när det började. Troligtvis 
skedde det under 1600-talet och under 
dess storhetstid var det marknad så 
ofta som fyra gånger per år. I början 
av 1900-talet anordnades tre markna-
der per år: april, juni och oktober, men 
under 1930-talet avtog intresset och den 
sista marknaden gick av stapeln i april 
1938. 

Varorna som erbjöds var något 
annorlunda mot dagens. Visst fanns 
det lyckobrev och marknadskarameller, 
men också korgar, saxar, liar och hand-

redskap. Dessutom kunde man enligt en 
tillförlitlig källa få se en dansande björn 
ett år och inne på krogen utmanade en 
brottare bygdens starka män till tve-
kamp. Det som tilldrog sig särskilt stort 
intresse var nog ändå kreatursmarkna-
den som var förlagd till gärdena nedan-
för Gästgivaregården. Här handlades 
det med både oxar, kor, ungdjur, hästar 
och får. Köpslåendet följdes också av 
många åskådare som kommenterade 
djuren och priserna.

En tragisk olycka
Djurförsäljningen var också delvis orsak 
till en förskräcklig olycka vid Hammar-
sundet. På den tiden fanns ingen bro 
och när folk från marknaden i Lerbäck 
skulle hem med alla kreatur och vagnar 
välte färjan och många drunknade. Sim-
kunnigheten var inte stor på den tiden.  

Res utrikes 
Uttrycket ”Res utrikes té Lerbäcks-
marken” ska enligt sägnen komma från 
en dräng som hade sparat för att resa 
utrikes till ”Amerikat”. Han blev dock 
tvungen att mellanlanda i Lerbäck och 
efter att ha besökt krogen och fått i sig 
en del alkoholhaltiga drycker blev han 
kvar i socknen. Det ska visst ha slutat 
lyckligt ändå; han träffade en kvinna 
och gifte sig till en stor gård.

NIK och Byarådet är med och arrangerar marknaden. Här gör Lennart Lindell, 
Ragnhild Dohn och Torbjörn Lilja ett pass i korvförsäljningen.
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www.sydved.se

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

Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk 
– din lokala massaindustri

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

www.sydved.se

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

Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk 
– din lokala massaindustri

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

Jacob Renman
010467-84 66

Christer Olson
01046-784 68

Håkan Falkenström
070-323 30 15

Inköpare

Nöjda och glada efter målgången.

Par 
i 
damer

Nu är det dags! Vi ska springa 2016 års GÅ – LUNKA – LÖP! Mycket folk på start-
linjen, både män och kvinnor. Men bland dem som ska genomföra den långa sträckan 
är det nästan bara vältränade män! Var är alla kvinnor? Startskottet går och några 
försvinner direkt. Vi får sällskap av en trevlig man från Vretstorps IF och honom har vi 
sedan sällskap med ända till mål.

Vi har tränat tillsammans under cirka 
ett och ett halvt år. Vi hade tränat var 
och en för sig tidigare men vi hade 
”spanat in” varandra när vi passerade 
varandras hus och under våren 2015 tog 
vi mod till oss och frågade om vi skulle 
springa tillsammans. Första rundorna 
gick runt Munkerud och det var inför 
förra årets GÅ – LUNKA – LÖP.

Vi har båda tränat och tävlat under 

många år! Vi har till exempel deltagit i 
Vårruset, Kajsa Varg-loppet, Göteborgs-
varvet och sprungit halvmaror. Lotta 
har även genomfört en Svensk klassiker 
och hon har till och med tävlat på skidor 
för NIK för länge sedan!

Det är mycket trevligt att träna 
tillsammans och fler är välkomna att 
hänga med på våra löprundor!

Springa tillsammans = trevlig träning
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FALKENSTRÖMS EL
 

Installationer och 
reparationer

 
Ring 070-575 86 63
 eller 0583-220 01Kontakta 

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.

Årets träning
Under vinterhalvåret har vi sprungit en 
gång i veckan (cirka en mil) och under 
sommarhalvåret två gånger i veckan 
(totalt två mil). När det varit fint väder i 
sommar har vi sprungit direkt till bad-
platsen för att ta ett bad och svalka ner 
oss vilket har inneburit att service-
personalen (det vill säga våra män) har 
fått rycka ut på cykel med badkläder 
och fika.

Vi har sprungit många olika rundor 
men fastnat för den ”gamla” tävlings-
banan. Mest på grund av att det är bra 
vägar, mjukt underlag och fin natur.

Taktik inför årets lopp
Vi bestämde att vi skulle äta mycket 
pasta och vila några dagar innan loppet. 
Under loppet skulle vi gå ut lugnt och 
sedan öka vilket vi också gjorde.

Några direkta ”svackor” hade vi inte 
men det är alltid trevligt och gott med 
vätska efter halva loppet! Tack Anders 
för saft och vatten!

Vi kommer igen 2017…

Lotta Bergvall (40+)
Ros-Marie Gustafsson (50+)

Det har blivit många träningsrundor under 
året som gått.

VINNARE I 
GÅ – LUNKA – LÖP 2016

11 kilometer:  Robert Vestman 

3 kilometer: Dan Rydén

NIK-aren gratulerar vinnarna!
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Bli medlem i NIK! • Bli medlem i NIK!
Familjekort 200 kr • Seniorer 100 kr • Under 18 år 50 kr

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

Vi jobbar för att 
du ska synas!

Anette Rosén Müntzing
Gra�sk form

 

/

 

projektledare
Maria Gunnarsson
Skribent

 

/

 

projektledare

Ewa Karlsson
Systemutvecklare

 

/
webbdesigner

Anna-Lena Johansson
Ekonomi

 
/

 
administrationErik Gunnarsson

VD
 

/
 

fotograf
 

/
strateg

Adam Ryberg
Gra�sk form

 

/
skribent

På Bild & Kultur i Skyllberg producerar vi 
reklam och informationsmaterial. Vi skriver, 
fotograferar och formger. Resultatet blir allt 
från annonser, tidningar och broschyrer till 
hemsidor och böcker.

Vi är bra på fotarbete! Vi trivs bäst med en 
rak, enkel och personlig kommunikation. 
Det roliga är bredden – våra uppdragsgivare 

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

sysslar med allt från tomatodling till gruvdrift, 
från varmförzinkning till jazz och sotning.

Hjärtefrågan är att du ska nå fram med det 
du vill säga. Vi bollar gärna idéer och upplägg 
med dig. Om du vill veta hur vi ser ut får du 
gärna besöka oss i Skyllberg eller titta in på 
vår hemsida. 

                     Välkommen!

Vatten Avlopp Kretslopp
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Örebro 13–15 mars 2014
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Från Östra Lerbäck till

Närkesberg

Föreningen Östra Lerbäcks historia

Bild & Kultur
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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?

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

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

ISBN 91-1234434343

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

ISBN 91-89210-03-4

9 789189 210035

  

  SOV GOTT I ULL!
– Det naturliga valet för en skön rogivande och hälsosam sömn –

Madrass med ullöverdrag
90x200 cm, tjocklek 16 cm
Pris 8240 kr /  6590 kr

BS-mediflex är tillverkad i ELIOCEL som är ett natur -
ligt 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 

tvätta i 40 grader i tvättmaskin. Väljer du att ha merino -
ull 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!

BS-MEDIFLEX –  En tryckavlastande madrass
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Enkelt att beställa
För att göra en beställning fyll i beställningssedeln och 
faxa eller skicka den. Du kan även ringa oss. 

bjuder vi på fraktkost -

Räntefritt 6–24 månader. Kon -
takta oss per telefon. Gäller vid köp av hela bäddset.

 Samtliga priser anges i svenska kronor och 
inklusive moms. Eventuell frakt tillkommer.

 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.

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

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

Erik & Susanne Ignell

Oslagbara 
priser 

Högsta kvalitet
från Tyskland

Räntefri del-
betalning

www.mavalprodukter.se 0583-400 61' Jämför våra priser innan du betalar 
onödigt mycket på buss-/charterresa.

Sömnproblem, stelhet 
eller värk i kroppen? 
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...

...ger jämn temperatur i sängen

...lindrar & förebygger kvalster-
 allergi

...är lättskött & hygieniskt

2014-11-05   14:39

Metallvägen 3, 694 60 Åsbro • Tel +46 (0)582-68 68 90 • Fax +46(0)582-506 46 • info@amphi-tech.se • www.amphi-tech.se

Inspection and Maintenance of Drinking Water Reservoirs

Author: Mattias Mattsson, Amphi-tech Service AB

Poster number:  1

BACKGROUND
Drinking water reservoirs are often im-pressive constructions that dominate the cityscape and act as landmarks. The archi-tects 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:

Structural damage

Damaged 
seiling surface

Sediment

Unshielded ventilation Interior roof effluent
Defective manhole

Seepage

Corrosion

Organic impact
There is biological impact in 20 % of reservoirs. Half of this is residue from birds, rats and even snakes. It is com-

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 insula-

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 
-dows, etc. allow birds to end up in the drinking water. 

Many of these problems can be solved with minor work. 

• The water stands for a considerable    time, which gives rise to sedimentation   

• The reservoirs are not pressurised, which   increases the risk of inbound leakage.
• The reservoirs are often easily acces-   sible and unguarded, which entails a    risk of damage, intentional or other- wise, and therefore water contami- nation.

Dead bird.  Roots.
Corroded silumin flange.

Sediment, approximate 
thickness 7 cm.

Coarse surface film on water surface. Signs of inbound leakage.    

Epoxy coating that has come loose on the bottom.

Corrosion
Many of the reservoirs built in the 60s 

Silumin is an aluminium alloy that pro-duces galvanic corrosion with stain-

form a white discharge around the pipe 

COMMON PROBLEMS FOUND IN RESERVOIRS

ROV – used for inspection .

Cleaning requirements
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 ma-terials, lost tools, cans, bottles and other objects on the bottom. The cleaning fre-quency required varies greatly from reser-voir to reservoir.

Surface film

-posits from the water and partly from air pollutants such as pollen and insects that enter via ventilation ducts or unsealed 

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 

Structural damage
A large number of reservoirs current-ly require maintenance. Common problems are leaks in roofs and walls. During the internal inspection, we of-ten identify signs of inbound leakage such as ‘whitewashed’ cracks and sta-lactites.

The common problem areas are illustrated in the image below:

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 prob-lem areas for drinking water 
reservoirs, Amphi-tech has inspec-ted more than 1,000 reservoirs in Sweden, Norway and Finland.

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

RESULT
The results of these inspections show that:
• 65 % of reservoirs require cleaning
• 50 % show signs of life-form growth on   the water’s surface
• 35 % show signs of corrosion in pipes    

  in use

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

CONCLUSION
The results of the inspections show that bacterial problems in the reservoirs are normally caused by polluted water leak- ing 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.
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På Bild & Kultur i Skyllberg producerar vi 
reklam och informationsmaterial. Vi skriver, 
fotograferar och formger. Resultatet blir allt 
från annonser, tidningar och broschyrer till 
hemsidor och böcker.

Vi är bra på fotarbete! Vi trivs bäst med en 
rak, enkel och personlig kommunikation. 
Det roliga är bredden – våra uppdragsgivare 

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

sysslar med allt från tomatodling till gruvdrift, 
från varmförzinkning till jazz och sotning.

Hjärtefrågan är att du ska nå fram med det 
du vill säga. Vi bollar gärna idéer och upplägg 
med dig. Om du vill veta hur vi ser ut får du 
gärna besöka oss i Skyllberg eller titta in på 
vår hemsida. 

                     Välkommen!

Vatten Avlopp Kretslopp
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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?

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

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

ISBN 91-1234434343

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

ISBN 91-89210-03-4

9 789189 210035

  

  SOV GOTT I ULL!
– Det naturliga valet för en skön rogivande och hälsosam sömn –

  

  

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

Madrass med ullöverdrag
90x200 cm, tjocklek 16 cm
Pris 8240 kr / 6590 kr

BS-mediflex är tillverkad i ELIOCEL som är ett natur-
ligt 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 

tvätta i 40 grader i tvättmaskin. Väljer du att ha merino-
ull 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!

BS-MEDIFLEX –  En tryckavlastande madrass
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Enkelt att beställa
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 fraktkost-
nad och postförskottsavgift.

Dela upp betalningen. Räntefritt 6–24 månader. Kon-
takta oss per telefon. Gäller vid köp av hela bäddset.

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

Leveranstid: Cirka 1–3 veckor.

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.

Garanti: 10 års hållbarhetsgaranti. 

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

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

Erik & Susanne Ignell

Oslagbara 
priser 

Högsta kvalitet
från Tyskland

Räntefri del-
betalning

www.mavalprodukter.se 0583-400 61' Jämför våra priser innan du betalar 

onödigt mycket på buss-/charterresa.

Sömnproblem, stelhet 
eller värk i kroppen? 
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...

...ger jämn temperatur i sängen

...lindrar & förebygger kvalster-
 allergi

...är lättskött & hygieniskt

ÖVRIGA PRODUKTER

Rygg- och njurvärmare
Värmer och kan lindra värk i rygg, 
axlar och knän. Tillverkad av meri-
noull. Med eller utan magneter.

Pris 180 kr / 140 kr
Med magneter 240 kr / 200 kr  

Nackstöd
Ger skön avlastning för nacken. 
Bra att ha med på resan. Tillverkad 
av merinoull.

Pris 290 kr / 240 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

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

Pris 200 kr / 180 kr

Örtolja
Drygt hundra eteri-
ska oljor som värmer 
och mjukar upp leder 
och muskler. Oljan har 
en avslappnande ver-
kan och tränger lätt 
in i huden. 100 ml.

Pris 170 kr / 150 kr

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

Pris 150 kr / 130 kr

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

Pris 190 kr / 170 kr

Tofflor
Sköna tofflor av två lager merinoull. 
Finns i storlekarna small, medium, 
large och X-large.

Pris 480 kr / 420 kr

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

Pris 2740 kr / 2190 kr

Västar
Värmande vändbara västar med ull 
på båda sidor. Den mönstrade i me-
rinoull 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
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Inspection and Maintenance of Drinking Water Reservoirs

Author: Mattias Mattsson, Amphi-tech Service AB

Poster number:  1

BACKGROUND
Drinking water reservoirs are often im-pressive constructions that dominate the cityscape and act as landmarks. The archi-tects 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:

Structural damage

Damaged 
seiling surface

Sediment

Unshielded ventilation Interior roof effluent
Defective manhole

Seepage

Corrosion

Organic impact
There is biological impact in 20 % of reservoirs. Half of this is residue from birds, rats and even snakes. It is com-mon 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 insula-tion 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 win-dows, etc. allow birds to end up in the drinking water. 
Many of these problems can be solved with minor work. 

• 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 acces-   sible and unguarded, which entails a    risk of damage, intentional or other- wise, and therefore water contami- nation.

Dead bird. Roots.
Corroded silumin flange.

Sediment, approximate 
thickness 7 cm.

Coarse surface film on water surface. Signs of inbound leakage.   

Epoxy coating that has come loose on the bottom.

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

COMMON PROBLEMS FOUND IN RESERVOIRS

ROV – used for inspection.

Cleaning requirements
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 ma-terials, lost tools, cans, bottles and other objects on the bottom. The cleaning fre-quency required varies greatly from reser-voir to reservoir.

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

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 current-ly require maintenance. Common problems are leaks in roofs and walls. During the internal inspection, we of-ten identify signs of inbound leakage such as ‘whitewashed’ cracks and sta-lactites.

The common problem areas are illustrated in the image below:

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 prob-lem areas for drinking water 
reservoirs, Amphi-tech has inspec-ted more than 1,000 reservoirs in Sweden, Norway and Finland.

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

RESULT
The results of these inspections show that:
• 65 % of reservoirs require cleaning
• 50 % show signs of life-form growth on   the water’s surface
• 35 % show signs of corrosion in pipes    and flanges that risk serious disruption   in use

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

CONCLUSION
The results of the inspections show that bacterial problems in the reservoirs are normally caused by polluted water leak- ing 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.
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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 
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www.widmarksel.sewww.widmarksel.se
Elinstallationer • Minigrävare

• Elinstallationer
• Inbrottslarm 

• Brandlarm
• Nätverk

Premiär fredag 11 nov kl 19.00 i BERGSGÅRDEN NÄRKESBERG 
Manus och regi, Patrik Larsson

 Övriga speldagar                                     Biljettpris inkl smörgåsfika,  
 Lördag  12 nov kl 14.30 och 19.00         250:- (Barn t.o.m 16 år 50:-) 
 Fredag 18 nov kl 19.00                           Bokning SUSANNE, 
 Lördag 19 nov kl 14.30 och 19.00          tel 070 277 1266 
                             I SAMARBETE MED BYARÅDET   

I GREVENS TID !
N Y A  N Ä R K E S B E R G S R E V Y N 
Frestar med frimodig fars i två akter.

Julmarknad i 
Lilla Folketorp!
Den 26 och 27 november kl 10-16

Varmt välkomna!

Karl-Willy 
Karlsson
Skog AB

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

ULL OCH SKINN
Gudrun Haglund-Eriksson
Bengtstorp, 0583-222 52

www.ullochskinn.dinstudio.se

Gårdsbutik med ull- och skinnprodukter. 
Flottfärd på Örgaveln. Förtäring kan ordnas.
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16 juli – dagen då allt   hände i Närkesberg

Nygammalt cykellopp
Dagen då allt hände i Närkesberg 
fortsatte med Byatrampet, ett 
cykellopp som NIK i år återinfört i 
Närkesberg.

Sträckorna var på 36 km och 16 km och 
gick mestadels på grusvägar. Jan Broh-
me som är en mycket van cyklist hade 
för NIK ställt upp och gjort bansträck-
ningarna. Till start kom 28 personer 
i varierande ålder från 10 år upp till 
dryga 70 år. 

”Jonny i Hjärttorp” började dagen 
med att ropa in en cykel på auktionen, 
därefter tog han cykeln med sig och 
deltog i loppet. 

– Jag har faktiskt en gång i tiden 
varit med och anordnat Byatrampet i 
Närkesberg, berättade han.

Vinnare av den långa sträckan blev 
Sara Ring och Christian Olsson och 
den kortare sträckan vanns av Cajsa 
Nykvist och Patrik Wilnersson.

Auktion i Toltorp
– Har jag ett bud? 50 kronor bjudet 
här framme! 75 kronor har jag……

Ja så lät det den 16 juli när det var auk-
tion i Toltorp – den första av dagens tre 
aktiviteter. Här kunde man bjuda på 
allt från porslin till cyklar och mopeder. 

Det är syskonen Håkan, Tomas och 
Elisabeth Falkenström med familjer 
som driver verksamheten, som numera 
endast sker vid enstaka tillfällen. 

Auktionisten Håkan Falkenström 
ledde budgivningen snabbt och med stor 
vana.

Jonny Gustafsson visar upp sin nyinropade cykel.
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16 juli – dagen då allt   hände i Närkesberg
Traditionsenlig trivselkväll

Dagen gick därefter över till Triv-
selkväll och trots ett tilltagande 
regn kom ett 70-tal personer till 
Björklundavallen för att delta i de 
olika aktiviteterna.

Den traditionella grillningen av ham-
burgare var uppskattad hos flera 
besökare. Chokladhjulet var på plats och 
lyckliga blev de som vann! Träffa 
potatis, skjuta bollen i ring och stylt-
gång kunde man också prova på. Det 
ostadiga vädret ledde till att underhåll-
ningen av Karin Gemås fick hållas i 
hennes lada bredvid Björklundavallen. 
Hon ledde allsång och bjöd på solosång. 
När vi klev ut ur ladan möttes vi av 
solsken. 

 

Dagen då allt hände i Närkesberg var verkligen intensiv! 11



 

Besök Askersunds kommuns nya 
evenemangskalender. Den uppdate-
ras dagligen med nya och spännande 
evenemang. Välkommen!

www.visitaskersund.se/evenemang
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Besök Askersunds kommuns nya 
evenemangskalender. Den uppdate-
ras dagligen med nya och spännande 
evenemang. Välkommen!

www.visitaskersund.se/evenemang

Ingrid – djurvän i Rödjan
Ingrid Andrén har alltid varit in-
tresserad av hundar och redan som 
barn tjatade hon på föräldrarna om 
att få en hund, vilket resulterade i 
en chow chow. Sedan dess har hon 
alltid haft hund. 

Ingrids hundintresse ledde till att hon 
blev engagerad i hemvärnet och började 
delta i bruks- och spårtävlingar med 
schäfrar och även i hundutställningar.  

– Det var mitt liv då. Jag hade inga 
andra intressen, för man måste träna 
varenda dag om man ska tävla, förkla-
rar Ingrid. 

Så småningom växte tanken på att 
starta ett katt- och hundpensionat sig 
allt starkare och i december 1999 flyt-
tade Ingrid från Stockholm till Rödjan 
i Närkesberg för att dra igång sin verk-
samhet. Att det blev just Närkesberg var 
en tillfällighet. Hon var på jakt efter ett 
passande ställe, som låg lite avskilt på 
landet och såg att Rödjan var till salu.  

– När jag var barn campade vi 
många somrar i Vitsand i Tiveden, så 
jag kände till trakten och närheten till 
Askersund, vilket bidrog till att det blev 
just här, säger hon. 

Mer jobb än man kan tro 
Ingrid lät bygga ett hus, som innehåller 
en avdelning med avskilda utrymmen 

för sex hundar och en avdelning med 
plats för fyra katter på liknande sätt. 
Varje utrymme har dessutom en egen 
utegård. Dagarna startar med hund-
promenader klockan 7 och hon blandar 
inte hundarna utan går alltid med en 
hund i taget. Sedan följer ytterligare 
promenader ungefär klockan 12, 16 och 
21. Däremellan ska det delas ut mat och 
städas, inte bara hos hundarna utan 
även hos katterna. Ingrid klipper också 
klor vid behov och sköter om pälsar. Hon 
har kundtid mellan 9 och 10 samt mel-
lan 17 och 18 då djuren kan lämnas och 
hämtas.  

Ingrid visar upp hundavdelningen.
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Klippning & permanent
Dam, herr & barn

Endast tidsbeställning
 070-510 98 64  Frisör Birgitta Berg
(Luckebo, 2,5 km från riksväg 50)

LUCKEBODA KLIPPSTUGA

– Jag ser gärna att kunderna hälsar på 
innan de lämnar sina hundar/katter 
så att de kan bekanta sig med utrym-
mena och mig. Det blir mycket enklare 
vid överlämningen då. Likaså får de 
gärna ha med något hemifrån som en 
korg eller leksak – allt för att underlätta 
vistelsen här. 

Kvalitet istället för kvantitet 
Ingrid betonar att den bästa reklamen 
är nöjda kunder, som sedan kan berätta 
om hennes verksamhet för andra djur-

ägare. Hon har också valt att satsa på 
kvalitet istället för kvantitet. 

– Det är bättre att inte ha för många 
djur och att verkligen ägna sig åt dem 
än att satsa på storskalig verksamhet, 
där man inte hinner med allt, anser 
Ingrid. 

Det ska vara rent och snyggt och inte 
lukta kiss och bajs. Idag har Ingrid två 
egna hundar, tre katter och två hästar. 

Så hon har verkligen fullt upp och i 
år är första gången på flera år som hon 
unnade sig en veckas semester. 

Ingrid tillsammans med den egna hunden Doris, en dandie dinmont terrier.
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Fredrik 8 år, Malcolm 8 år och Elias 7 år har alla varit med 
och tränat sedan starten för drygt två år sedan.

Sugen på fotboll?
Nu är barn- och ungdomsfotbolls-
träningen igång för hösten.

NIK-arens utsända var måndagen den 
15 augusti på Björklundavallen för att 
se och höra hur fotbollsspelarna tycker 
att det går med träningen.

Under kvällen har de tränat på att 
skjuta skott på mål och har fått spela 
match mot tränare och de föräldrar som 
var på plats. Det var en god stämning 
mellan de båda lagen med snygga finter, 
passningar, målräddningar och tjusiga 
skott på mål. Tränarna för kvällen var 
Björn, Wael och Ahmad.

Killarna säger att de tycker det är 
kul att spela fotboll, de vill lära sig mer, 
bli bättre och få spela matcher. 

– Det skulle vara kul att få spela 
match mot Skyllberg, säger en av kil-
larna.

De är också nöjda med lagets trä-
nare. 

– De är tuffa men bra!

Är du ung och sugen på att spela 
fotboll i Närkesberg är du välkommen 

att bli med i barn- och ungdoms-
fotbollslaget. Har du frågor om tid 

och plats för träning kontakta Björn 
Löfgren på telefon 076-764 24 26.

Motionsgymnastiken 
drar igång

I mitten av september är det 
dags för den populära motions-
gymnastiken igen! Som vanligt 

är det på måndagar klockan 
19.00 i Bergsgården. 

Ledare: Bosse Björnberg

!
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Fotbollslaget från Adolfsberg tycker att Närkesberg är en perfekt plats för träningsläger.

Fotbollsläger i Närkesberg
– Allt är bra här förutom geting-
arna!  tyckte killarna i P10 Adolfs-
bergs IK. Helgen den 13–14 augusti 
hade de för andra året i rad trä-
ningsläger i Närkesberg.

– I Närkesberg är det perfekt att ha 
träningsläger, anser Ulf Durell som är 
en av tränarna i laget.

Att de har hittat till Närkesberg har 
en alldeles speciell förklaring: den före 
detta ÖSK-spelaren Magnus Wikström 
är engagerad i laget och hans svärfar 
Lasse Jansson är född och uppvuxen i 
Närkesberg. Att de återkommer förkla-
rar lagledaren Ludvig Börjesson med att 
det är en bra plats för träningsläger, ef-
tersom det inte är för långt från Örebro 
om någon av killarna skulle få hemläng-
tan och vilja åka hem. Vidare fungerar 
Bergsgården utmärkt för logi och har ett 
mycket välutrustat kök för matlagning 

till alla hungriga. Att det inte är långt 
till fotbollsplanen och att det finns när-
het till bad i Storsjön är ytterligare plus.

Inte bara fotboll
I år var det ett 30-tal killar, 6 tränare, 
lagledare och 2 föräldrar som ägnade 
sig åt fotbollsträning och andra aktivi-
teter för att stärka lagandan. Pojkarna 
har tränat tillsammans i 5 år, men går 
i olika skolor i Örebro. En sådan här 
helg ger mycket både för sammanhåll-
ningen i laget och för var och en som 
fotbollsspelare. Tränarna har dessutom 
individuella samtal under lägret som 
bland annat handlar om att vara en 
god kamrat både på plan och utanför. 
Killarna får lära sig mycket och har kul 
tillsammans. 
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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!

Janne’s Golv
Allt inom golv

Mobil: 070-222 55 23

Våtrum | Trägolv | Golvslip | Kakel & klinker

Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas

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

GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371 

694 97 Rönneshytta

Telefon:
 0583-410 60

Johan 070-335 01 69
Magnus 070-689 57 87

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  

16



Ekologiska grönsaker 
och potatis

0582-503 82 • www.ekogardar.se

Bli medlem i NIK! • Bli medlem i NIK!

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

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

boka festen eller mötet på

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

BERGSGÅRDEN

DÖDEN PÅ 
HÖSTENS DECKARGÅTA

M/S MARIA
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Dop i 
Toltorps 
Missionshus
Toltorps Missionshusförening vill 
gärna att kapellet används och 
den 10 juli lät Stevan och Hanna 
Falkenström döpa sin dotter 
Meimi där. Prästen Hans-Eric 
Hägg förrättade dopet.

Maximal utdelning för Max
Det var 25 entusiaster som med metspön 
och mask kom till Storsjön på kvällen den 
1 juni och det hördes många glädjerop 
från de tävlande när fiskarna nappade. 

Att det ibland var svårt att få fis-
karna att fastna på kroken tycktes inte 
påverka stämningen. Det är väl något 
visst när flötet försvinner under vat-
tenytan och drar iväg och man undrar 
vad som har fastnat. Är det en stor 
gädda, eller?

Segrade i barntävlingen gjorde alltså 
10-åriga Max Gelin med en fångst på 
1,32 kilo och slog därmed även segraren 
i vuxen-klassen; Leif Danielsson vars 
fångst uppgick till 1,18 kilo.

Axplock från sommaren      i Närkesberg
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Dragspelstoner i Bergsgården
Den 4 juni bjöd KUMLA SPELMÄN 
på musikunderhållning i Bergsgården. 
Temat var ”Världen runt i toner” och ett 
100-tal personer hade hörsammat in-

bjudan till underhållningen. Besökarna 
trivdes och njöt av den medryckande 
musiken.

Axplock från sommaren      i Närkesberg

Flottfärd i 
Storsjön
En av sommarens finaste dagar 
tog Ken Lampa med sällskap en 
tur med hans flotte på Storsjön vid 
Långa udden.
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Healing • Zonterapi • Massage
Homeopati

Helhetsterapi
Gun-Britt Haraldsson
Lugnet, Närkesberg

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

www.gbmhelhetsterapi.se

Byavandring i solsken

 

 

Årets byavandringar gick i Koppar-
berg och Tösnahult, två byar med 
mycket historik som idag bebos 
av företagsamma och idérika 
människor.

Lördagsvandringen lockade 120 perso-
ner och började med att vi beundrade 

den vackra utsikten över Kopparbergs 
Äng och Hjärtasjön från Sjökvists gård. 
Solen stekte på så att besökarna fick söka 
skugga. De kom per bil, cykel eller stånds-
mässigt med veterantraktor och vagn.

Kopparbergs Äng var havsstrand 
efter istiden och det präglar ännu väx-
ligheten med kalkrik mark och många 

Vid fikapausen fick byavandrarna höra om Tösnahults historia. Huset på bilden stod 
ursprungligen vid torpet Lavika, men har för länge sedan flyttats till Åkes gård.

För oss är resan lika viktig som målet.

Skidresa Italien 
17-26 februari 

2017

0583-343 90
www.åmmebergsbuss.se

Se vårt övriga 
utbud av resor på

www.åmmebergsbuss.se
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Kulturpris
John och Anders Lindkvist har till-
delats Askersunds kulturpris 2016 
för en gedigen lokalhistorisk forskar-
gärning där de lyft fram sin hembygd 
och gjort den känd för sina medmän-
niskor och för eftervärlden. Ett arbete 
som gagnar kulturlivet i kommunen.

örter. En del av den är naturreservat 
och resten vårdas minst lika bra. Under 
1930-talet var det stora fester på ängen 
under pingst dit det gick bussresor ända 
från Kumla. Numera har hembygds-
föreningen betydligt lugnare pingst-
träffar där. 

Nästa anhalt var Tösnahult där Åke 
och Vivi-Anne Pettersson med släkt 
hade plockat fram en del av alla saker 
de har i gömmorna. Åke berättade några 
episoder från sitt långa och innehålls-
rika liv. Han har kunnat titulera sig 
bonde, spelman, uppfinnare, sågverks-
ägare och mycket annat.

Dagen avslutades med en skogsvand-
ring till torvmossen och torpet Lavika. 
Vid Lavika ser man spåren efter torpar-

nas slit i form av stora stenmurar, delvis 
igenvuxna åkrar och lämningar av hus. 
Kyrkoherden Jimmie Åkerfeldt höll en 
stämningsfull avslutning.

Trångbodda
Fredagskvällens vandring gick till Kop-
parbergs torpplatser Klinten, Bäcken 
och Älgsten, som låg långt från by-
centrum. Besökarna fick bland annat 
höra om originalet Kalle i Bäcken som 
hade en get som följde honom överallt 
och bodde i köket. Backstugan Bäcken 
var ett hus på bara 2x3 meter delvis 
ingrävt i en sluttning där det bodde upp 
till åtta personer. 

Text: Anders Lindkvist                                                                                                       
Foto: Ann-Margret Lindkvist

Vi har väl läst på!?
Välkomna till årets Husförhör den 21/9 
klockan 19.00 i Toltorps Missionshus.

Medverkan av kyrkoherde Jimmy Åkerfeldt.

Håkan Falkenström och Elisabeth Bergqvist
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ENTREPRENAD AB
HOLMS

Grävning utförs med 5 tons-grävare.

Avlopp • Husdräneringar • ME-diplomerad

070-341 66 73
danielholmab@hotmail.com

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

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

Gravstenar • Renoveringar
Textkompletteringar

STENHUGGERIET I ÅSBRO

Tel 0582-510 10 • www.stenblocket.se

A.L.I. Frakt AB 
Din logistikpartner när det 

gäller fjärr- och distributionstrafik. 

Vi uför även entreprenadtjänster 
och säljer grus- och jordprodukter.

Askersund | Tel. 0583-821 80 | www.alifrakt.se
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Nöjda ägare till fritidshus i Berg
Först ska det 
timmer som är 
förstört bytas ut, 
sedan ska fönst-
ren renoveras och 
därefter ska vedspis 
eller någon annan 
värmekälla installe-
ras. Det berättar de 
nyblivna ägarna till 
”Oscars hus” i Berg.

Det är Rebecka 
Onerup och Olle 
Viman som köpt Berg 
1:12 som den officiella 
beteckningen av huset 
är. Köpet genomfördes 
i våras men hittills har Rebecka, Olle 
och deras son Runo inte varit så mycket 
i huset.

– Tyvärr har vi inte hunnit spendera 
så mycket tid här på grund av att köpet 
skedde så hastigt innan sommaren och 
semestern redan var inbokad, berättar 
Rebecka. Men nästa sommar räknar vi 
med att vara här betydligt mer!

Paret bor sedan i våras i Linköping 
där båda arbetar som psykologer.

– Vi tycker att det är precis lagom 
avstånd till Närkesberg från Linköping, 
säger Olle. Det tar knappt en och en 
halv timme att köra hit.

Levande bygd
Att de hamnade i Närkesberg beror till 
största delen på att Rebecka har till-
bringat en hel del tid här när hon besökt 
en god vän vars morföräldrar har fritids-
hus i närheten av Björklundavallen.

– Vi har pratat om att skaffa fritids-
hus i några år, berättar hon, men det 
var först förra året som vi började leta 
lite mer seriöst. 

Båda två tycker att Närkesberg är en le-
vande bygd och de tycker att de blivit väl 
bemötta av alla människor de träffat här.

 
Stort renoveringsbehov
Huset byggdes i början av 1900-talet och 
under 1940-talet flyttade Oscar Anders-
son dit. Under 1970-talet gjordes en del 
renovering men efter det har huset stått 
mer eller mindre tomt i många år.

Det finns idag inget indraget vatten 
och inget avlopp och brunnen behöver 
rensas.

– Vi vet att vi måste lägga ner en hel 
del jobb och eftersom det är första gången 
vi renoverar ett hus så har vi mycket att 
lära oss, säger Rebecka. Men vi är super-
glada att ha hittat det här huset!

– Vi behöver även renovera inom-
hus, lägger Olle till, och en av de första 
sakerna som behöver göras är att se till 
att elen fungerar som den ska.

Och efter att ha träffat det entusias-
tiska paret är NIK-arens utsända helt 
säker på att de kommer att lyckas att få 
huset i ordning.

Den nya ägarfamiljen består av 
Olle, Rebecka och sonen Runo.
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Från idé till verklighet!
Ritning och hjälp med bygglov, grundarbete, ROT, 
renovering, nybyggnation, underhållsbesiktningar.

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

Det goda 
livet i hela 
Askersund!

Maria

Kalle

Helena

Helene

Askersund • 0583-100 45 • www.kallestradgard.se

Lördag 24 September kl. 10-14

Äppelfest

Pomolog, Mustning, 
utställare m.m

Fler erbjudanden 
finns på vår hemsida

Henrik

15/11 – 20/12
Serveras

Välkommen!

18/11–18/12
Lördagar, söndagar eller andra datum 
enligt överrenskommelse.

Vårt julbord vänder sig till större sällskap. 
Minimiantal: 18 st.
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