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Nu även 
hyrmaskiner!
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Årets sommar kommer förmodligen att gå till historien som den varmaste 
sedan mätningar startade på 1700-talet. Värmen och torkan har orsakat 
problem för framförallt jordbrukare, men även vi ”vanliga” har ibland 
stönat över värmen. Och när vi i NIK-aren ska skriva om de olika arrange-
mang som ägt rum i Närkesberg färgas de ofta av vädret. Var det varmt och 
sol eller var det just den dagen det kom några ynka droppar regn?  

Vi rapporterar om allt som hänt från 
metartävling vid Storsjön till cykel-
tävling med efterföljande Trivselkväll. 
Vi har även besökt Toltorpskalaset och 
njutit av söndagsmiddag i Folketorp. Vi 
har vandrat utefter Närkesbergs 
affärsgata, en vandring som arrang-
erades av Föreningen Östra Lerbäcks 
Historia och som är en uppföljare till 
de tidigare Byavandringarna. Eftersom 
alla byar i Närkeberg nu har gåtts ige-
nom och flera mer än en gång, hoppas 
föreningen kunna fortsätta med vand-
ringar om än i lite annan form. Det ser 
vi fram emot. 

Något vi också ser 
fram emot är farsen 
Skenet bedrar, som Nya 

Närkesbergsrevyn sätter upp i höst. Lite 
mer information om den finns att ta del 
av i det här numret. 

Inledningen av hösten lär väl domi-
neras av valet även om vädret är ett 
ständigt återkommande samtalsämne. 

Vi i NIK-arens redaktion önskar er i 
alla fall en skön höst med en hel del regn 
(det behövs verkligen), men också några 

sköna dagar med sol och hög klar luft.

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
Håkan Gustafsson, 070-549 82 33, hawkan65@gmail.com

Grafisk formgivning och produktion: Bild&Kultur AB
NIK-aren kommer ut fyra gånger per år: april, juni, september och december.

Inger Siw HåkanElisabethFramsida: Storsjön en 
kväll i somras.
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Karl-Willy 
Karlsson
Skog AB

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

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

ULL OCH SKINN
Gudrun Haglund-Eriksson

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

www.ullochskinn.se
Ring gärna före besök!

Gårdsbutik med ull- och skinnprodukter.

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 Julmarknad i 
Lilla Folketorp!
Den 24 och 25 november kl 10-16

Varmt välkomna!
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Träningsläger
I början av maj hade ett pojklag från 
IFK Kumla träningsläger på Björk-
lundavallen. Lägret pågick i två dagar 
och inkvarteringen var, som vanligt, i 
Bergsgården. Det var andra gången som 
det här laget var på träningsläger i  
Närkesberg och NIK önskar dem väl-
komna tillbaka. 

Även andra lag är naturligtvis  
välkomna till Närkesberg på tränings-
läger! Kontakta Björn Löfgren på  
tel 076-764 24 26 för eventuella frågor 
om det.

Nöjda deltagare på träningslägret.

VM-fotboll i Bergsgården
På midsommardagen var det fot-
bollsfest i Bergsgården då Sverige 
spelade gruppspel mot Tyskland.

Över 100 personer hade bänkat sig 
framför storbildsskärmen och stäm-
ningen var hög.

Det blev en mycket spännande match 
där Sverige gjorde första målet och ta-
ket höll på att lyfta i Bergsgården.

Till slut blev det dock tyvärr förlust 
då Tyskland med matchens sista spark 
slog in 2-1.

Förväntansfulla supportrar.

Fotboll i Närkesberg
Trots att NIK inte har något fotbollslag i år så har det ändå 
inte varit ”fotbollsfritt” i Närkesberg i sommar! Olika nivåer 
men lika viktiga! Från pojkfotboll till yppersta elit.
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Kulturvandring längs 
Närkesbergs affärsgata
Trots sol och 27–28 graders värme 
var det många som kom för att 
vandra längs Närkesbergs affärs-
gata lördagen den 21 juli. Vandring-
en, som leddes av Anders Lindkvist, 
var en uppföljare till de traditio-
nella Byavandringarna.

Under vandringen berättade Anders 
om de olika verksamheter som funnits i 
Närkesbergs ”centrum”. Startpunkt var 
Björklundavallen, där Georg Karlsson 
var skomakare och hade affär och verk-
stad i de två små husen, som fortfarande 
kallas Skomakar-Georgs. Det berättas

att han var en vårdslös chaufför, som 
inte tittade åt vare sig höger eller vän-
ster i korsningar och många av hans 
passagerare var livrädda när de åkte 
med honom.

Det fanns många mindre handels-
bodar, som dock inte klarade konkur-
rensen. Av dem som levde vidare var 
Konsum störst. Där fanns det mesta 
– även bensin. Den näst största affären 
var Rosengrens, som också sålde kyl-
skåp, frysboxar, TV-apparater och hade 
hand om postkontoret. Många lär av 
ideologiska skäl bara ha handlat i den 
ena affären. De mest fanatiska 

Under förflyttningarna mellan de olika stationerna hördes många skratt när vandrarna 
inspirerade av berättelserna delade med sig av sina egna minnen.



konsumanhängarna kunde inte ens 
hämta posten hos Rosengrens, utan fick 
lösa det på annat sätt.

Skolminnen
Många av deltagarna hade gått i Bergs 
skola och kunde berätta om de olika 
hyss som förekom även på den tiden. Ett 
exempel var när några elever lurat upp 
läraren i ett förrådsutrymme och sedan 
låst dörren för att få längre rast. Det 
kom aldrig fram vilka de skyldiga var. 
Ett annat exempel var när en nu äldre 
herre trots uttryckliga förbud sparkade 
upp fotbollen så att takpannor rasade 
ner. Vad straffet blev förtäljer inte 
historien.

Vid Smedjan berättades om den 
verksamhet som bröderna Nisse och Olle 
Andersson bedrivit, där det också gick 
att få håret klippt. ”Smejjan” fungerade 
också som samlingsplats, där man fick 
reda på nyheter och skvaller och säkert 
kunde debattera ett och annat. När 
bröderna slutade lämnade de huset och 
all utrustning precis som det var – ett 
unikt tidsdokument.

Affärsgatans slut
Vandringen avslutades vid det gamla 
Mejeriet, som startade 1897. En ång-
maskin drev maskinerna och grädde 
och smör kyldes med is som togs upp på 
vintern och lagrades i sågspån. 1949 
lades så verksamheten ner och Sigvard 
Falkenström startade åkeri och verk-
stad i byggnaden. 

På andra sidan vägen låg Johns 
cykel- och sportaffär, där man förutom 
cyklar, mopeder och sportartiklar kunde 
köpa TV-apparater. En av deltagarna 
berättade om när han en kväll i väntan 
på John kunde titta på TV (en nyhet på 
den tiden) och även hjälpa frun med att 
slakta en kanin. 

Många uppskattande kommentarer 
hördes efter vandringen och Gittan 
Wicksell som tillbringat mycket av sin 
barndom hos mormor och morfar Ivar 
och Cecilia Pettersson uttryckte vad 
många kände:

– Det blev verkligen en promenad på 
minnenas stig.

Bernt Helgesson berättar om några av de hyss som förekom i skolan.
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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

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

Äppelfest 7 oktober!
Kl. 10–14. 

Pomolog, utställare 
och aktiviteter.

Nyhet!

Välkommen!

Vårt eget Musteri! 
För mer info se 
vår hemsida.
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FALKENSTRÖMS EL
 

Installationer och 
reparationer

 
Ring 070-575 86 63
 eller 0583-220 01

Opartisk rådgivning angående 
åtgärder i skogen samt förmedling 

vid försäljning och avverkning
070–536 72 64

Våtrum | Trägolv | Golvslip | Kakel & klinker

Krukväxter, snittblommor
och utplanteringsväxter i 

stor sortering.

Välkommen till oss! 
Familjen Samuelsson

Tel. 0583-400 33 • www.ronnetradgard.se

Tänk på miljön – handla lokalodlat!

Premiär 16 Nov kl. 19.00
Bergsgården Närkesberg

Övriga speldagar: 
Lör 17 nov kl. 14.30 och 19.00
Fre 23 nov kl. 19.00
Lör 24 nov 14.30 och 19.00

Biljettpris: 265 kr (inkl. pausfika 
med macka)
Barn till och med 16 år: 70 kr

Bokas på: www.visitaskersund.se
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Årets metartävling
Onsdagen den 13 juni var det dags 
att plocka fram metspön och leta 
efter mask. Då arrangerades nämli-
gen årets metartävling hos Ken och 
Eva Lampa i Sjölunda vid Storsjön.

Liksom tidigare år var det en trogen 
skara som anslöt till metartävlingen 
för att försöka få upp så mycket fisk 
som möjligt. Som alla vet har ju den här 
sommaren varit den torraste i manna-
minne, men precis när tävlingen hade 
kommit igång började det regna för 
första gången på mycket länge. Det hin-
drade dock inte entusiasterna, som fort-
satte kroka på mask och dra upp en och 
annan firre. Det var mest småfisk, men 
segraren Elina Stenholm lyckades fånga 
en lite större gädda, vilken tillsammans 
med hennes övriga fångst ledde fram till 
segern på 1,47 kilo. På andra plats kom 
Tindra Karlsson, vars fångst slutade 
på 0,86 kilo. De vuxna deltagarna fick 
alltså se sig slagna av två ungdomar.

Elina Stenholm segrade i metartävlingen med 
en fångst på 1,47 kilo.

Björn Löfgren skötte grillningen av hamburgare.

Inte ens ihållande regn kunde hindra 
fiskeentusiasterna.

Andrapristagare blev Tindra 
Karlsson.
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www.widmarksel.sewww.widmarksel.se
Elinstallationer • Minigrävare

• Elinstallationer
• Inbrottslarm 

• Brandlarm
• Nätverk

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
Emelie Borg

0583-410 01 • Ulf 070-397 38 69
Helena 070-536 79 69 • Emelie 070-586 16 13

Aukt. Redovisningskonsult Srf

ör tsjöns
edovisning

M   
R  

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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Axplock från sommaren 2018

Traditionsenlig 
sommargudstjänst
Kyrkoherde Jimmy Åkerfeldt 
predikade på sommarguds-
tjänsten i Toltorps Missionshus 
den 8 juli.

Lerbäcksmarken
NIK är en av fem föreningar som 
tillsammans driver Lerbäcks- 
marken. NIK bidrar med en lång 
rad funktionärer som hjälper till 
med allt från att bygga marknads-
bord till att sälja lotter, kaffe och 
korv. I marknadens styrelse är det 
Bosse Karlsson och Anne-Marie 
Jansson som representerar NIK. 

Bosse och Anita Karlsson på Ler-
bäcksmarken den 7 juli.
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Rolig motion
Elisabeth Bergqvist ledde sommarens utegympa på Björklundavallen. I höst fortsätter gympan 
inomhus i Bergsgården måndagar klockan 19.00. Alla hälsas välkomna att träna balans, styrka och 
kondition utifrån sina egna förutsättningar.

Populärt kafé
För 28:e året i rad har Kafé Qvarnån haft öppet i sommar och i år var 
kafeét öppet åtta gånger. Samtliga kvällar sken solen så gästerna kunde 
sitta utomhus. Kafékvällarna har varit välbesökta och som mest var det 
drygt 100 personer den gången Bo Gäfvert var där och spelade dragspel.
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Hålligång i Toltorp

Det var ett j...a hålligång lördagen 
den 28 juli, när Ulla och Tomas 
Falkenström bjöd in till årets 
Toltorpskalas. De som framför 
allt bidrog till den uppsluppna 
party-stämningen var den åtta man 
starka gruppen Janssons frestelser
som stod för underhållning och 
dansmusik.
   

Efter räkfrossa intog så gruppen 
Janssons frestelser scenen med musik 
och diverse upptåg, där delar av publi-
ken mer eller mindre motvilligt ”tvinga-
des” upp på scenen. De fortsatte sedan 
under hela kvällen, med avbrott för en 
del pauser, att stå för musik och under-
hållning. Och det var ett verkligt drag; 
folk stod upp och gungade, dansade och 
sjöng med i låtarna. Många tog sig till 
och med upp på borden och dansade. Ett 
särskilt uppskattat inslag var när musi-
kerna utklädda till olika kända artister 
framförde deras låtar. 

En som besökte kalaset var kommun-
styrelsens ordförande Per Eriksson:

– Det är vansinnigt trevligt det här 
och roligt att det händer något i hela 
kommunen, svarade han på frågan om 
hans intryck av kvällen.

Det var full fart ända till de sista 
tonerna klingade ut i sommarnatten.

Uppsluppen stämning vid insläppet.

Stämningen var på topp bland besökarna som kom från hela Sydnärke.
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Värdparet Ulla och Tomas ropades upp på 
scenen där de framförde ”Sommaren är 
kort”.

Även kommunstyrelsens ordförande (längst 
till höger) fick delta i ett av upptågen.

Det bjöds traditionsenligt på räkfrossa med 
tilltugg under kvällen. 

Ulla-Carin Grafström och Göran 
Eriksson var två av deltagarna på 
en av förra årets soppkvällar.

På gång i 
Bergsgården
I höst anordnar Byarådet en rad 
aktiviteter i Bergsgården med 
förhoppning om att det ska locka 
många besökare.

Det kommer bland annat att arrang-
eras soppkvällar varannan torsdag 
från och med den 20 september till 
och med den 29 november. Samtliga 
kvällar är det öppet från klockan 16 
till klockan 18.30.

Förra årets succé med vinprov-
ning återkommer även i år. Lördagen 
den 29 september är det dags för det 
evenemanget.

Avslutningsvis blir det höst-
marknad söndagen den 28 oktober 
mellan klockan 11 och klockan 15.

Mer gös
Ken Lampa i färd med att 
plantera ut gös i Storsjön.



Gravstenar • Renoveringar
Textkompletteringar

STENHUGGERIET I ÅSBRO

Tel 0582-510 10 • www.stenblocket.se

En mördares 
manuskript

Biljetter bokas på 0583 - 404 02 eller

www.lerbacksteater.se

Premiär 27 sept

En deckargåta - av Johan Gille & Peter Nyström

Över 4600 biljetter 

är redan bokade!

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

Ekologiska grönsaker 
och potatis

Öppettider:  
Helgfri måndag–fredag 10.00–19.000582-503 82 • www.ekogardar.se

Gårdsbutik med självbetjäning!

Askersund-Lerbäckskretsen

VÄRDECHECK  PÅ 500 KR
Att köpa cykeltillbehör för när du köper ny cykel 26”–29”.

Kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Se sortiment på  
www.varuhuset.se
Gäller t.o.m. 30/9 2018.

VARUHUSET
i Rönneshytta

0583-400 32

Vard. 9-19
Lörd-sönd. 

10-15

www.varuhuset.se

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

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.
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De många gästerna 
njöt både av den 
goda maten och det 
vackra vädret.

Davide Lindqvist hade fullt upp i köket med 
att göra i ordning mat till alla gästerna.

Krogen som inte finns ligger i 
Folketorp i Närkesberg. Den 15 juli 
var den öppen mellan klockan 12 
och klockan 15 då det bjöds på buffé 
med många olika rätter. 

Det serverades bland annat grillat 
vildsvin, hembakt bröd, smakrik korv, 
rabarbersaft och där fanns även en 
mängd goda röror av olika slag. Känne-
tecknande för de goda anrättningarna 
var att det mesta av det som serverades 
var lokalproducerat.

Välbesökt lunch
Davide Lindqvist är den som äger och 
driver Krogen som inte finns och han 
uppskattade att det var närmare 200 
personer som var på plats under lunchen.

– Jag är överväldigad över att det 
kom så mycket folk trots det varma väd-
ret, säger Davide.

Även vinterlunch
I vintras var det öppet en söndag och då, 
precis som nu, var det fullsatt av gäster 
som lät sig väl smaka av den goda ma-
ten som serverades där. 

Förhoppningsvis kommer Krogen 
som inte finns ha öppet fler gånger!

Vinnare i NIK:s medlemslotteri
April  nr 87 Ann-Marie Jansson
Maj  nr 23  Carr Göransson
Juni  nr 22  Sofia Andersson
Juli  nr 12  Sven Falström



Klippning & permanent
Dam, herr & barn
Endast tidsbeställning
Frisör Birgitta Berg
070-510 98 64 

(Luckebo, 2,5 km från riksväg 50)

LUCKEBODA KLIPPSTUGA

1 Version 1 - april, 10

17-25/7  2010 - 9 dagar

Gardasjön

För oss är resan lika viktig som målet.

Konferensresor 
Skolresor 

Gruppresor

www.åmmebergsbuss.se

Se vårt övriga 
utbud av resor på

www.åmmebergsbuss.se

0583-343 90

 

Lördagen den 12 juli anordnade 
NIK traditionsenligt cykeltävlingen 
Byatrampen med efterföljande 
Trivselkväll.

Två timmar innan årets byatramp skul-
le gå av stapeln öppnade sig himlens 
portar över Närkesberg och en viss oro 
infann sig hos arrangörerna. Nu var det 
dock ingen fara eftersom vädret återgick 
till det som har varit normaltillståndet 
denna sommar: hög temperatur och bara 

Det var jätteroligt och inte speciellt jobbigt 
tyckte segraren i barnklassen Simon Karlsson.

Byatramp och Trivselkväll
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Bryggan mellan kunskap och kultur sjuder 
av evenemang. Bio, konserter och tea-
terföreställningar är bara några exempel. 
Boka biljetter på www.visitaskersund.se

Ella Brandt var 
första tjej i mål och 
trots lite ont i magen, 
vilket kanske berodde 
på för lite dryck, var 
det ändå ”kuligt”.

Annelie Brohmée 
segrade på långa 
sträckan. ”Det 
var varmt men en 
naturskön slinga och 
trevligt sällskap”, var 
hennes kommentar 
efter loppet.

lätt molnighet. I takt med att vädret 
förbättrades började också parkeringen 
fyllas. Ett drygt 60-tal cyklister gav sig 
iväg när sedan startskottet small. För 
de lite äldre fanns två slingor att välja 
på: 42 eller 22 kilometer och för barnen 
en på 3 kilometer. 

Efter loppet fortsatte så Trivselkväl-
len med prisutdelning till cyklisterna 
och olika nöjen som chokladhjul, kaffe-
lotteri och en mycket populär hoppborg. 

I serveringen kunde man förse sig 
med varm korv, hamburgare och/eller 
pulled pork. Det bjöds även på musi-
kalisk underhållning. Det var Janne 
Larsson och Per Anders Carlsson som 
trakterade gitarr och dragspel.

Janne Larsson och Per Anders Carlsson stod för det musikaliska inslaget under Trivselkvällen.
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Anette Rosén Müntzing
Grafisk form/projektledare

Anna-Lena Hindorf
Ekonomi/administration

Adam Ryberg 
Grafisk form/
skribent

Vi jobbar för att 
du ska synas!

Anette Rosén Müntzing
Grafisk form / projektledare

Maria Gunnarsson
Skribent / projektledare

Ewa Karlsson
Systemutvecklare /
webbdesigner

Anna-Lena Johansson
Ekonomi / administration

Erik Gunnarsson
VD / fotograf /
strateg

Adam Ryberg
Grafisk 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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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

B
ild

 &
 K

u
lt

u
r 

A
B

 • 
20

14

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

6siding_MaValProdukter.indd   1 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-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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STOCKSH A MM A R

köksdesign & inredning

Annica Vissberger
 

Stockshammar Gård, 696 92 ASKERSUND

Tel. 0583-125 20  Fax. 0583-125 80  

Mobil 0706-81 20 52

annica@stockshammar.se

www.stockshammar.se

Vi jobbar för att du ska synas!

Maria Gunnarsson
VD/skribent/
projektledare

Här finns tid och utrymme för nöje 
och avkoppling. Välkommen till cafét 
eller restaurangen eller se om du 
klarar av labyrinten. 

Ta en utflykt till 
PerOlofGården!

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

ENTREPRENAD AB
HOLMS

Grävning utförs med 5 tons-grävare.

Avlopp • Husdräneringar • ME-diplomerad

070-341 66 73
danielholmab@hotmail.com

INGEMAR KNUTSSONS  
BYGG AB

Utför alla sorters byggarbeten. 
Uthyrning av skylift.
Telefon:  
0583-220 42
070-696 81 60
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Gå lunka löp
Det är, som de flesta väl vet, viktigt att 
röra på sig och söndagen den 5 augusti 
kunde man gå, lunka eller löpa när 
NIK arrangerade årets Byalunk. Det 
var dock inte många som dök upp inför 
starten, vilket troligen berodde på det 
varma vädret. Den här sommaren har 
ju varit extremt varm och då är det inte 
så lockande att ta på sig träningskläder 
och ge sig ut i spåret.

De tre 
långdistans-
löparna gör 
sig redo för 

start.

Janne Werner 
segrade på 
den dryga 
milen långa 
banan med 
en tid på 
48 minuter 
blankt.
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Bo Karlsson startar loppen. 

Foto: Per Gunnarsson

Ivar Gunnarsson 
kom etta på den 

korta sträckan på 
tiden 15 minuter 
och 30 sekunder. 
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Dags för fars igen – Skenet bedrar

Nya Närkesbergsrevyn återkommer 
i år med farsen Skenet bedrar, en 
fristående fortsättning på I grevens 
tid, som spelades för två år sedan.

Årets föreställning Skenet bedrar är lik-
som den förra farsen skriven av Patrik 
Larsson som också står för regin.  

Året är 1939 och grevinnans födel-
sedag ska firas med pompa och ståt, 
dit till och med borgmästaren  
och bankdirektören är inbjudna.  
Festprissen/sonen har dock missat att 
det ska bli fest och dessutom går ett vå-
daskott av. Då får naturligtvis betjänten 
Johansson rycka in. Fler rollfigurer från 
tidigare dyker också upp, bland annat 
den fräcka och något depraverade Olga. 
Ja, publiken kommer med all säkerhet 

att få sig många goda skratt under  
föreställningen.

– Vi har så roligt när vi håller på 
och fikat är viktigt, säger Gunilla Pet-
tersson och får medhåll av de övriga. 
Ensemblen är ett väl sammansvetsat 
gäng som hållit på i flera år.

Ulla-Carin Grafström står för sceno-
grafin, Ann-Sofie Erixon för pausfikat 
med mera och Susanne Qvick är sufflös 
och lite av allt i allo.

Premiären sker den 16 november och 
sedan följer föreställningar den 17, 23 
och 24 november. Se annons sidan 9.

Andreas Ludvigsson, Erik Nilsson, Ing-Marie Edsbrand, Göran Eriksson, Karolina 
Eriksson, Johnas Hammarlund, Gunilla Pettersson och längst fram Louise Andersson träffas 
för en första genomgång inför uppsättningen av Skenet bedrar. Dessutom ingår Curt Eriksson, 
Carina Eklund och nyförvärvet Linnea Jansson i ensemblen.

Patrik Larsson är manus-
författare och regissör.

All biljettförsäljning sker via Turist-
byrån i Askersund, antingen via 
www.visitaskersund.se eller på tele-
fon 0583-810 88, men då måste man 
hämta biljetterna i Askersund. B
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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 

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

Prisexempel:

Lennart Berglind   Tel: 0725-63 83 73

”Vi sköter din skog  
när du är på jobbet”

0582-200 01
www.skogsam.se

SPECIALSORTIMENT • AVVERKNINGAR
SKOGSSKÖTSEL • VIRKESINKÖP 
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Brukskontoret, 694 99, Skyllberg • 0583–403 00 • www.skyllbergsbruk.se

1400 abonnenter
175 km högspänningsledningar
200 km lågspänningsledningar
150 transformatorstationer
4 vattenkraftverk
5 elektriker

Skyllbergs Bruk AB
– Elnät och eldistribution

FRÅGOR & FELANMÄLAN
Tel: 0583-403 00
Jourtel: 0583-400 17
Jourtelefonen används på icke kontorstid. 
Meddelanden avlyssnas kontinuerligt.
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