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Nu även 
hyrmaskiner!
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Efter en lång, varm och solig sommar så fick vi några fina höstdagar innan 
november kom med grått och trist väder. Just nu är vi inne i den mörkaste 
årstiden och det kan kännas lite tungt men om ett par veckor så kommer 
vintersolståndet och då vänder det!

Under hösten har byarådet arrangerat 
en rad aktiviteter och i det här numret 
av NIK-aren kan ni läsa om några av 
dem. 

Vi rapporterar även från årets älg-
jakt och konstaterar att ”det var bättre 
förr”.

Och så har det varit filminspelning 
i Närkesberg vilket vi självklart skriver 
om! I september spelades det i Emme 
in en scen till filmen ”Lantisar” och det 
var många närkesbergare som ställde 
upp som statister då. Vi som var där 
blev uppmärksammade på att det inte 
är så lätt att vara ”filmstjärna”, det blev 
omtagning av den ganska korta scenen 
30–40 gånger!

Ett bildsvep från årets revy ”Skenet 
bedrar” har vi naturligtvis också med i 
det här numret!

Det händer en del 
framöver också
Den 14 december klock-
an 18.30 anordnar NIK 
traditionsenligt luciafi-
rande i Bergsgården.

Även Toltorps missionsförening arrang-
erar två aktiviteter i december:
Julbön i Toltorps missionshus på julaf-
ton klockan 23.30. Fackeltåg avgår från 
Bergsgården klockan 23.00. 
Och den 28 december klockan 18.30 är 
det dags för Grötfest i Bergsgården. Det 
serveras förstås gröt men även skink-
smörgås och det blir dans runt granen, 
lotterier med mera.

Som vanligt har vi även lite ”klurig-
heter” med i det här numret som ni kan 
sysselsätta er med under julhelgen!

Vi på redaktionen tillönskar alla 
läsare av NIK-aren GOD JUL och 

GOTT NYTT ÅR!
Inger, Håkan, Elisabeth och Siw

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 HåkanElisabeth
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Närkesberg åter på filmkartan
Madde, som lämnat landsbygden, 
återvänder dit efter tio år när hon 
får ett brev från pappan. Väl där får 
hon revidera sin negativa uppfatt-
ning om landet. Ja, det är mycket 
kortfattat handlingen i filmen ”Lan-
tisar” som spelades in i Närkesberg 
med omnejd i somras.

 

Det är Närkesbergsfilm och Norra 
Vätterns Bild och Formkonstnärer som 
är projektägare till filmen ”Lantisar”, 
som efter inspelningen nu håller på att 
klippas. 

– Sedan "Statsministern" har vi un-
der många år pratat om att göra en ny 
film på samma tema: landsbygden. Vi 
har haft många idéer uppe till diskus-
sion och slutligen landade vi i ”Lantisar” 
– en dramakomedi med både roliga och 
tragiska inslag, berättar Lars Jonsson 
som är projektansvarig för filmen. 

Lantisar inte korkade
Malin Dahl och Johnny Wernersson som 
driver produktionsbolaget Backa Studios 
regisserar och har skrivit manus. De tre 
huvudrollsinnehavarna utgörs av Ellen 
Helinder som spelar Madde, Peter Sjö-
quist som spelar pappan och Christoffer 
L Jonsson som spelar en barndomsvän. 

Filmen handlar om Madde som av 
olika anledningar lämnat landsbygden 

FÖRESTÄLLNINGAR
Filmen kommer att visas den 31 
augusti 2019 då det arrangeras 
en Konst- och landsbygdsfesti-
val i Sjöängen i Askersund under 
några dagar med utställningar, 
seminarier och debatter under 
ämnet ”kultur på landsbygden”. 
För övrigt hoppas filmskaparna 
på bioföreställningar och själv-
fallet kommer filmen att visas i 
Bergsgården.

Som skådespelare får man vara 
beredd på det mesta.
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för Stockholm och ett häftigt uteliv med 
killar, nattklubbsbesök och jobb på en 
reklambyrå. När pappan hör av sig och 
vill att hon ska komma hem, åker hon 
motvilligt tillbaka efter tio år. Madde 
har en massa fördomar om livet på 
landet och ser ner på dem som blev kvar, 
men väl där upplever hon en mängd 
saker som får henne att ändra uppfatt-
ning. 

En målsättning för filmen har varit 
att visa landsbygden på ett annat sätt 
än det som är vanligt i populärkultur 
och på film.

– Ofta finns en grundtanke om 
”frälsaren” som kommer från storstaden 
och ska frälsa de lite lätt korkade lanti-
sarna, anser Lars. Även om till exempel 

”Änglagård” är en bra film finns det ett 
sådant grundläggande tänk i den anser 
jag och vi vill visa potenta och företag-
samma människor på landet, fortsätter 
han.

Liten budget
Filmen har fått ekonomiskt stöd från 
Leader, en EU-fond dit man kan söka 
stöd för landsbygdsutveckling och nu-
mera även för vissa kulturprojekt som 
rör landsbygden. 

– Vi fick 700 000 kronor och med 
tanke på att en normal långfilm van-
ligtvis brukar ligga på cirka 20 miljoner 
fick vi hitta billiga lösningar, avslöjar 
Lars. Skådespelarna, som valdes ut 
bland 1 500 sökande, och all konstnärlig 
personal skulle dock vara professionella 
och få marknadsmässiga löner. I övrigt 
har vi förlitat oss på ideella krafter, allt 
ifrån trafikvakter till matlagning och 
utlåning av bostäder. Tack vare det har 
det gått att göra en tekniskt kvalitets-
mässig film som vilken annan film som 
helst. Sedan kan det naturligtvis finnas 
åsikter om innehåll och liknande, avslu-
tar Lars.

Huvudrollsinnehavar-
na slappnar av mellan 
tagningarna.

Tystnad – tagning! Malin Dahl 
och Johnny Wernersson förbere-
der en scen.
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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

DANIELSSONS 
    BILSERVICE

Gålsjö 
0583-410 87Utför alla slags reparationer 

– även tyngre fordon

God Jul från
Lilla Folketorp

Vi har stängt under vintern och 
återkommer i vår.

Varmt välkomna då!

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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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

En nerbantad 
älgjakt
Älgstammen har under de senaste 
åren kraftigt minskat, vilket märks 
tydligt i den tilldelning som jaktla-
gen fått i den här delen av landet. I 
det område Närkesberg tillhör fick 
endast fem älgkalvar skjutas.

– Vi har inte skjutit någon älg, men vi 
såg faktiskt sju älgar första morgonen. 
Däremot sköt vi en kronhjortstjur och 
två kronhjortskalvar, säger Karl-Olof 
Jansson från Kopparberg.

Ungefär på liknande sätt låter det 
från de andra lagen i Närkesberg. I 
Toltorp sköts en kronhjortstjur och i Fol-
ketorp, Emme, Knutstorp jagade man 
bara en förmiddag utan att ha siktat 
någon älg. I Berg lyckades man dock 
skjuta en av de tilldelade älgkalvarna 
och en kronhjort.

– Det hade varit bättre att inte 
skjuta någon älg alls i år eftersom 
älgstammen är så liten. Det vore bättre 
att stammen fick växa till sig, anser 
Ingemar Knutsson i Folketorp.

 

Kvällsaktivitet
På kvällen var det i alla fall Älgjakts-
kafé i Kafé Qvarnån och årets ”snacki-
sar” var naturligtvis bristen på älg och 
det blöta vädret. Men de dryga 40-talet 
besökare delade, som brukligt, med 
sig av olika mer eller mindre dråpliga 
jakthistorier med stigande ljudnivå allt-
eftersom kvällen led, berättar Anders 
Lindkvist. 

Så här kunde det se ut på älgjakten vid 
sekelskiftet 1900, då det inte pratades så 
mycket om tilldelning. Här har en älg skjutits 
i Hjärta.
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0583-100 45 • www.kallestradgard.se • Öppettider, se hemsida

Efter förra årets lyckade arrange-
mang anordnade byarådet även 
detta år vinprovning i Bergsgården. 

Emma Eklund med rötter i Eketorp i 
Närkesberg ledde provsmakningen. Till 
vardags arbetar hon på Systembolaget 
och det här var hennes debut som som-
melier.

Fyra olika rödviner tillverkade 
av olika druvor och från olika länder 
avsmakades under Emmas ledning och 
naturligtvis hördes en hel del kommen-
tarer och skratt under tiden. Det gällde 
att titta på färgen, 
lukta på vinet 
och naturligtvis 
smaka. När 
vinprovningen 
avslutats 
följde en stunds 
mingel innan 
det var dags att 
ta sig hem.

Här syns några av det 30-tal 
personer som deltog i årets vinprovning.

Vinprovning i Bergsgården

Emma Eklund ledde 
vinprovningen.

Solrosfrön

20 kg
200:-

Strimmigt

120 :- 

Bag in box 3l

Vår egen

Äppelmust! Vill du ha hjälp i 
trädgården? 

Vi hjälper dig med trädvård och 
plantering. Boka din tid nu!

Nu kan vi hjälpa Dig att skicka 
blommor till nära och kära i hela 
Sverige!

Vi har öppet året ut!
Välkommen!

Stor sortering 

av Julblommor, 

presentkort & 

fågelmat
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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!

Vinnare i NIK:s 
medlemslotteri

Augusti          nr 2     Sofia Andersson
September    nr 1     Ulrika Persson
Oktober         nr 41   Elisabeth Bergqvist
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Nyinflyttade i Berg
Man kan säga att naturen, jakten 
och fotbollen bidrog till att Anders 
och Lena Edfeldt flyttade från Kum-
la till Närkesberg. Dessutom var de 
bekanta med orten sedan tidigare i 
och med att Anders arrenderat jakt-
mark och tränat NIK:s fotbollslag.

När Anders och Lena Edfeldt fick vet-
skap om att Kerstin och Bernt Helges-
son sökte hyresgäster till ett hus i Berg, 
bestämde de sig för att slå till och efter 
en del problem med försäljningen av hu-
set i Kumla kunde så flyttlasset gå den 
15 juli. Huset har totalrenoverats, men 

man har bevarat gamla vackra detaljer, 
iordningställt de gamla kakelugnarna 
och ändå skapat ett mycket smakfullt 
och modernt boende. 

Närheten till naturen betydelsefull
Paret har sina rötter i Norrland och 
träffades i Järpen i Jämtland när An-
ders var Lenas fotbollstränare. Frilufts-
liv och idrott har alltid varit viktiga 
inslag i deras liv.

– Jag är ju uppvuxen nära naturen 
och det känns lite som att komma hem, 
säger Lena om flytten ut på landet och 
Anders instämmer.

Deras första kontakt med Närkes-
berg skedde redan 2003 när Anders 
tillsammans med sin bror fick hyra 
jaktmark i Berg. I samma veva blev han 
tillfrågad om han kunde ställa upp som 
tränare för NIK:s fotbollslag och det 
fortsatte han sedan med i tio år. Två av 

Paret Edfeldt med Zeb 
framför huset i Berg.

”Jag har varit tränare 
i säkert 25 år för olika 
lag.”
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sönerna spelade också med i laget. Han 
och lagledaren Hans Bergqvist kom 
väldigt bra överens och Anders stannade 
ofta till hos Hans och hustrun Berit när 
han befann sig i Närkesberg.

Anders har ett långt förflutet som 
tränare både inom fotboll och handboll.

– Jag har varit tränare i säkert 25 år 
för olika lag, säger Anders.

Han har bland annat tränat KIF 
Örebros damlag under tolv år, vilka un-
der den tiden gick upp i Allsvenskan.  

Jakten viktig
Nu har Anders slutat som tränare och 
ägnar mer av sin tid åt jakt. Lena har 

också jägarexamen, men föredrar att gå 
drev. Årets älgjakt blev det inte mycket 
med eftersom tilldelningen var så liten. 
En älgkalv fick skjutas i deras jaktlag, 
vilket också skedde andra dagen. Nu 
blir det hjort, rådjur och vildsvin som 
står på dagordningen och en god hjälp 
vid jakten är hunden Zeb. 

– Han är en kär familjemedlem och 
mycket duktig jakthund. Namnet har 
han fått efter Zeb Macahan i TV-serien, 
som sändes för många år sedan, ef-
tersom han går på liknande sätt som 
huvudrollsinnehavaren, avslöjar Anders. 

De tre utflugna sönerna har följt 
i pappas fotspår. Två är mycket jakt-
intresserade medan den tredje spelar 
allsvensk handboll i Skåne. 

Pendlingen inget problem
Anders jobbar som universitetsadjunkt 
i nationalekonomi på Örebro Universi-
tet och Lena som är förskollärare har 
nyligen fått jobb i Rönneshytta skola. De 
ser inte pendlingen som något problem 
och har räknat ut att de reser mindre nu 
än tidigare.

– Nu befinner vi oss på plats och 
behöver inte resa för att komma ut i na-
turen eller ut och jaga, förklarar Anders.

På frågan om hur det är att vara nya 
på orten, svarar de att de haft lätt att 
komma in i bygemenskapen.

– Det underlättar ju om man är 
med i ett jaktlag och jobbar ideellt i en 
förening, svarar Anders. Och som ett 
bevis på det ringer en granne precis när 
NIK-arens utsända ska gå och frågar 
om inte Anders vill komma över och 
titta på fotboll.

Lena och Anders framför en av 
kakelugnarna i huset.

Välkomna till Luciafest i Bergsgården!
Kaffe med dopp, luciatåg och lotterier.
Entré 30 kr.
Tomten kommer, de barn som vill ha paket 
tar med ett eget paket. Värde ca 30 kr.

14/12
18.30
Arr: NIK
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Idag får alla barn som bor i Närkes-
berg gå i Rönneshytta skola redan 
från första klass men så har det inte 
alltid varit! Det var när Bergs skola 
i Närkesberg lades ner 1968 som det 
blev så. Men redan före det hade 
flera årskullar gått årskurs 7 i Rön-
neshytta efter att ha gått årskurs 
1–6 i Närkesberg.

Bergs skola invigdes 1881 och där fanns 
då småskola (årskurs 1–2), mellanskola 
(årskurs 3–4) och storskola (årskurs 5–6). 

I slutet av 1930-talet moderniserades 
skolbyggnaden med bland annat central-
värme och rinnande vatten och 1939 
togs de nya lokalerna i bruk, samma år 
som 7-årig skolplikt infördes. 

Storskolan växte
När höstterminen började samma år 
fick Bergs skola sin första sjunde klass 
och storskolan kom att omfatta klass 
5–6–7. Så fortsatte undervisningen 
fram till mitten av 1950-talet.

En av de sista som gick sjunde klass 
i Bergs skola var Berit Andersson och 
hon berättar:

– Alla tre klas-
serna undervisa-
des samtidigt i 
de flesta ämnena 
utom matematik 
där nivån var olika 
för de skilda klas-
serna. När det gällde 
geografi hade jag tur som 
fick lära mig de olika världsdelarna i 
"rätt ordning". Redan i mellanskolan 
hade vi fått läsa om Sverige och när jag 
kom upp i storskolan så fick jag först 
läsa om Europa, därefter om Asien och 
Afrika och till sist läste vi om USA och 
Australien. Men de som började storsko-
lan två år efter mig fick börja med USA 
och Australien, fortsätta med Europa 
och avsluta med Asien och Afrika vilket 
blev lite "bakvänt".

Nyordning
För många ungdomar från Närkesberg 
var det både spännande och skrämman-
de att byta skola. Största skillnaden var 
att Rönneshytta skola hade så många 
fler elever. Det var naturligtvis stor 
skillnad att komma från klass 5-6 med 

Från Bergs skola....

Berit Andersson
.
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totalt 10-12 ungdomar till en skola där 
eleverna var så många att klass sju fick 
delas i 7A och 7B, till och med 7C ibland, 
med 20–25 ungdomar i varje klass.

Lars Erik Gustafsson från Lag-
garfall tillhörde den årskull närkes-
bergsungdomar som var först med att 
gå sjunde klass i Rönneshytta. Det var 
läsåret 1955–1956.

– Ja, vi var pionjärer, berättar han 
glatt.

Året efter var Ragnhild Dohn en av 
dem som fick byta skola. 

– Jag har ju alltid varit pigg på nya 
saker så jag tyckte att det var roligt att 

träffa de andra sjuorna 
från resten av kommu-

nen. Och så var det 
ju lite pirrigt och 
spännande med alla 
nya killar, säger 
Ragnhild och ler.

Dags för 9-årig skola
De sista närkesbergarna 

som fick gå i klass sju i Rönneshytta var 
de som var födda 1950. Därefter blev det 
obligatoriskt med 9-årig skolgång och 
eleverna från Närkesberg fick gå klass 

7–9 i Askersund.
En av ungdomarna 

från Närkesberg som 
gick i den sista klas-
sen i Rönneshytta 
skola var Ingemar 
Knutsson.

– Jag gick sjunde 
klass i Rönneshytta och det 
var ganska annorlunda mot att gå i 
Närkesberg,  berättar han. Men det var 
helt OK och jag trivdes bra där. 

Ingemar valde sedan att gå vidare 
på högstadiet på Sjöängsskolan i Asker-
sund efter avslutad skolgång i Rönnes-
hytta.

– Där var det ännu mer annorlunda 
än jag var van vid men det fungerade 
bra där också, säger han avslutningsvis.

Fortsatt undervisning
Som det ser ut just nu så går barnen 
från Närkesberg klass 1–5 i Rönnes-
hytta och klass 6–9 i Askersund. Hur 
det blir i framtiden är inte helt klart 
eftersom det pågår en diskussion om 
eventuell nedläggning av Rönneshytta 
skola men hur det blir med det får fram-
tiden utvisa. 
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Ingemar Knutsson.

Rönneshytta skola.

... till Rönneshytta skola
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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

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  

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

• Elinstallationer
• Inbrottslarm 

• Brandlarm
• Nätverk

God Jul & Got t Nytt År!
14



RAKA VÄGEN TILL ASKERSUND

Höstmarknad i 
Bergsgården
I slutet av oktober var det återigen 
dags för Byarådets årliga höstmark-
nad i Bergsgården. Ett antal av 
bygdens lokala marknadsknallar vi-
sade upp både sina egna och andras 
alster. 

Gudrun Haglund-Eriksson erbjöd som 
vanligt fina ull- och skinnprodukter.

Där fanns allt från hudvårdsprodukter 
till kläder. Från fårskinn till tomtar.
Tillströmningen av besökare var god och 
det gjordes en hel del affärer.

Utställare och besökare hade även 
möjlighet att njuta av en utmärkt  
gulaschsoppa med hembakt bröd.

Ett trevligt arrangemang och ett ut-
märkt tillfälle för människor att träffas.

Rosmari och Torbjörn Lilja sålde 
bland annat glas och porslin.
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Gravstenar • Renoveringar
Textkompletteringar

STENHUGGERIET I ÅSBRO

Tel 0582-510 10 • www.stenblocket.se

Biljetter bokas på 0583 - 404 02 eller

www.lerbacksteater.se

Premiär 18 april

Premiär 22 mars

MISSA INTE VÅREN ”PÅ LERBÄCK”!

”Flora Fridmans första fall” är Lerbäcks Teaters
första familjedeckare.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

Att köpa cykeltillbehör för när du köper ny cykel 26”–29”.
Kan inte kombineras med andra erbjudanden.

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
Vi jobbar för goda ändamål och 
har mycket kul. Hör av Dig och 
fråga mer om vad vi gör.

AUTOMOWER 
20–30% 
RABATT

RÄNTEFRI 
AVBETALNING
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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

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



Julklappens historia
Ordet julklapp kommer från en sed 
som kan beläggas till åtminstone 
1600-talet. Då var det vanligt att ung-
domar klädde ut sig och gick från hus 
till hus och knackade på. När en dörr 
öppnades slängdes ett vedträ eller 
annat föremål in i huset. På föremå-
let kunde en dikt eller en vers vara 
skriven.

Ett annat ord för att knacka är att klappa. 
Detta ord, i kombination med ordet för 
högtiden när denna tradition utfördes – 
det vill säga jul, gav oss ordet julklapp.

VARFÖR GER VI JULKLAPPAR?
Att vi ger varandra julklappar är en gam-
mal tradition. En del tror att julklappar 
har delats ut ända sedan de tre vise män-
nen överlämnade sina gåvor till jesus-
barnet, men det är inte troligt. Däremot 
tror man att julgåvor delats ut sedan 
åtminstone medeltiden. Då hörde det till 
god ton och allmänt hyfs att de som hade 
mer, delade med sig av mat och dryck till 
dem som inte hade lika mycket.

Denna tradition utvecklades sedan 
steg för steg till den typ av julklappar vi 
har idag.

NÄR BÖRJADE JULKLAPPAR ATT 
DELAS UT I SVERIGE?
Vår nuvarande julklappstradition sägs ha 
uppstått på 1700-talet då julklappen ska 
ha tagit över stafettpinnen från den äldre 
traditionen att ge varandra en nyårsgåva.

VARFÖR DELAR JULTOMTEN UT 
JULKLAPPARNA?
På 1800-talet var det i Sverige vanligt att 
julbocken delade ut julklapparna. Men i 
början av 1900-talet byttes julbocken ut 
mot jultomten.

Jultomten vi har i Sverige är en figur 
som har sin uppkomst i flera olika tradi-
tioner, bland annat vår egen hustomte 
och den amerikanska Santa Claus.

Santa Claus har fått sitt namn av 
det holländska Sinterklaas, som i sin tur 
kommer från biskopen Sankt Nicolaus 
som levde på 300-talet och som helgon-
förklarades för att han var givmild och 
gjorde gott.

Svaret på frågan varför jultomten 
delar ut julklapparna får helt enkelt bli att 
det är trevligare med en givmild, helgon-
förklarad, skäggig, rundmagad och glad 
biskop, än en läskig julbock.

Julpyssel!
Skicka in 

svaren senast den 

15 januari till: 

Elisabeth Bergqvist,

Gilltorp 450, 694 98 

Närkesberg

Första pris i 
respektive tävling 

består av ett 
presentkort från 

Varuhuset i 
Rönneshytta.



Ordfläta

1. På julen 1914, då första 
världskriget rasade, gjorde 
fienderna tyskar och britter 
något märkligt vid fronten i 
Belgien. Vad?

1. De spelade fotboll mot 
varandra
X. De deserterade
2. De slutade skjuta 
på varandra och sjöng 
julsånger tillsammans 
istället

2. Vilken av följande 
ingredienser ingår inte i 
pepparkakor?

1. Ingefära
X. Mjöl
2. Peppar

3. Sången White Christmas 
heter ”Jag drömmer om 
en jul hemma" på svenska. 
Vem komponerade den?

1. Irving Berlin
X. George Gershwin
2. Leonard Bernstein

4. Om två personer möts 
under denna växt ska de 
kyssas enligt traditionen. 
Vad heter växten?

1. Amaryllis
X. Mistel
2. Murgröna

5. Dikten ”Tomten” publi-
cerades första gången i Ny 
Illustrerad Tidning 1881. 
Vem har skrivit den?

1. Viktor Rydberg
X. August Strindberg
2. Verner von Heiden-
stam

6. Julevangeliet, som läses 
på julafton, är en del av?

1. Matteusevangeliet
X. Lukasevangeliet
2. Markusevangeliet

7. Vilket träd levererar råva-
ran till julgodiset marsipan?

1. Valnötsträd
X. Kastanj
2. Mandelträd

8. Vintern är solfattig på 
många ställen i Sverige 
och nu är det som allra 
mörkast. Men snart vänder 
det. När infaller vintersol-
ståndet i år?

1. 21 december
X. 22 december
2. 19 december

 
9. Visan ”Staffan Stalle-
dräng” handlar om marty-
ren Sankt Stefan som enligt 
legenden var kung Herodes 
den stores stallknekt. Hur 
många fålar skötte han om 
enligt visan?

1. Tre
X. Fyra
2. Fem

10. Sången ”O helga natt” 
har på svenska även ett 
namn efter sin upphovs-
man. Vad kallas sången då?

1. Emils julvisa
X. Adams julsång
2. Daniels julsång

Frågesport

ÖMSAS

JÄRTNORS

FISKRÖDE

KOLBJUC

MOREHERD

YLKA

RACKFLO

Samtliga ord i den här ordflätan har med vinter att göra 
men vi har kastat om bokstäverna i orden. Skriv in orden 

med rätt stavning så får du 
ett ord i de skuggade rutorna 
på något som hör till den 
årstiden. Det räcker att du 
skickar in det ordet om du vill 
vara med i tävlingen.



Grevinnan Silfverdolme ska fira sin födelsedag och har bjudit in några celebra gäster. 
Sonen Eskil har glömt bort bemärkelsedagen och istället varit ute och rumlat. Här 
försöker han blidka sin mor.

Hembiträdet 
Selma får ofta 
motstridiga 
uppgifter från 
grevinnan och 

hennes son.

Succé igen!
Det gick inte att ta miste på spel-
glädjen när Nya Närkesbergsrevyn 
framförde farsen ”Skenet bedrar”.

Det var en fartfylld föreställning med 
både musik och sång, där det visade 
sig att aktörerna inte bara kunde spela 
teater utan också sjunga. Musiken stod 
Rolf Larsson och Sara Benckert för. 

Under de sex utsålda föreställning-
arna fylldes Bergsgården av skratt och 
efter slutscenen utbröt stående ovatio-
ner, vilket mer än något annat visar 
publikens uppskattning. Många hade 
bidragit till den lyckade förställningen: 
Ulla-Carin Grafströms utmärkta sceno-
grafi, Byarådets mackor, scenbyggarnas 
insats, ljus och ljud med mera.

Den vulgära Olga 
återkommer och är 
precis lika ful, pilsk 
och grov i mun-
nen som vi minns 
från förra farsen ”I 
grevens tid”. Hon 
drar sig inte ens för 
att smälla av några 
riktiga ”rökare”.
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Betjänten Johansson får som alltid hjälpa greven 
ur prekära situationer. Här har han fått klä ut 
sig till baron och grevinnan blir alldeles till sig i 
trasorna över hans fina titel.

Borgmästarens fru är en av gästerna, 
men det är hos henne greven har varit på 
natten, vilket leder till dråpliga kompli-
kationer.

Borgmästaren springer efter vartenda kjoltyg 
han ser och är dessutom väldigt förtjust i starka 
drycker. Här uppvaktar han grevinnans syster 
Sonja, som avslöjar att grevinnan började på 
slottet som mjölkpiga och ärvt slottet efter att ha 
förfört den gamle greven på höloftet.

Bankdirektören har precis övergivits av hus-
trun och kommer med en ny lite lätt korkad 
kvinna. Han tänker också kräva greven på de 
pengar han lånat av banken.

Den karltokiga Olga försöker förföra den stackars 
skottskadade mannen.

En mystisk person dyker upp och blir av 
misstag träffad av ett skott. Ett problem 
som måste lösas. Det visar sig sedan att han 
överlevt skottet.
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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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Örebro 13–15 mars 2014
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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

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

Mobil 0706-81 20 52
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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
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mixa företagsservice ab • Kenneth Erixon
Dalhem 488 • 694 98 Närkesberg • Tel: 0583-404 56 • 070-330 53 63

 e-post: k.erixon@mixaforetagsservice.se

INGEMAR KNUTSSONS  
BYGG AB

Utför alla sorters byggarbeten. 
Uthyrning av skylift.
Telefon:  
0583-220 42
070-696 81 60

”Vi sköter din skog  
när du är på jobbet”

0582-200 01
www.skogsam.se

SPECIALSORTIMENT • AVVERKNINGAR
SKOGSSKÖTSEL • VIRKESINKÖP 

22



Årets 
Husförhör 
Det har blivit något av en tradi-
tion att hålla Husförhör i Toltorps 
Missionshus och onsdagen den 12 
september var det fjärde gången det 
arrangerades. 

Samlingen leddes av kyrkoherde Jimmy 
Åkerfeldt och temat var ”Att välja rätt”. 
Till skillnad från 1800-talet var det 

inget förhör där det gällde att svara rätt, 
utan en diskussion om livsfrågor. 

Efter att ha tittat på bilder och foton 
fick deltagarna samtala om vilka tankar 
de väckte på gott och ont, glädje och 
ilska, trygghet och otrygghet med mera. 
Värdar för kvällen var Anders och Ann-
Margret Lindkvist.

Efter förhöret bjöds det på fika.

Karl-Willy 
Karlsson
Skog AB

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

ULL OCH SKINN
Gudrun Haglund-Eriksson

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

www.ullochskinn.se
Ring gärna före besök!

Gårdsbutik med ull- och skinnprodukter.
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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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