
NIK-aren
Närkesbergsbygdens egen lokaltidning

Nr 1 2019 – årgång 42

Julkonsert på 
Kopparbergs gård
sid 5

Bo Karlsson
– en eldsjäl

sid 8–10

Nyinflyttade i Emme
sid 12–13

Efter 90 år – en 
kvinnlig ordförande

sid 12–13

Till minne av



Karl-Willy 
Karlsson
Skog AB

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

Bergqvist
Järn & ByggBergqvist

Järn & Bygg
Smidesvägen 3  696 33 Askersund Tel.0583-120 35   www.bergqvist-jb.com

Smidesvägen 3  696 33 Askersund Tel.0583-120 35   www.bergqvist-jb.com

Bergqvist
Järn & ByggBergqvist

Järn & Bygg
Smidesvägen 3  696 33 Askersund Tel.0583-120 35   www.bergqvist-jb.com

Smidesvägen 3  696 33 Askersund Tel.0583-120 35   www.bergqvist-jb.com

Bergqvist
Järn & ByggBergqvist

Järn & Bygg
Smidesvägen 3  696 33 Askersund Tel.0583-120 35   www.bergqvist-jb.com

Smidesvägen 3  696 33 Askersund Tel.0583-120 35   www.bergqvist-jb.com

Bost. Acke Carlsson 0583-404 49
Mobiltfn. Acke 070-578 24 64

Mobiltfn. Bosse 070-578 24 65
694 97 Rönneshytta

Från idé till verklighet!
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Nu även 
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Efter en lång, och ovanligt snörik, vinter är våren äntligen här! Det blir var-
mare och ljusare för varje dag som går vilket vi så väl behöver.

Under våren arrangerar Byarådet en del 
aktiviteter i Bergsgården: Påskfika med 
kakbuffé på annandag påsk och Blom-
skottsauktion den 8 maj samtidigt som 
soppkvällarna fortsätter på torsdagar 
jämna veckor.

I år fyller NIK 90 år och firandet 
av det förbereds som bäst just nu. Mer 
om det kommer vi att skriva om i nästa 
nummer av NIK-aren!

NIK har haft årsmöte och Björn Löf-
gren avgick som ordförande efter fyra 
år. Han efterträds av Karolina Eriks-
son. Vi tackar Björn för väl genomfört 
ordförandeskap och önskar Karolina 
lycka till!

I det här numret rapporterar vi 
bland annat också om några aktiviteter 
som ägt rum under vintern, vi ger en 

nulägesrapport om bredbandsutbyggna-
den och vi säger välkommen till familjen 
Eirelius som flyttat till Emme.

En Närkesbergsprofil har gått ur 
tiden! I början av februari avled Bo 
Karlsson efter bara några månaders 
sjukdom. Våra tankar går till hans fru 
Anita samt barn och barnbarn.

Bo betydde mycket både för NIK och 
bygden och naturligtvis uppmärksam-
mar vi det i det här numret av NIK-
aren.

Elisabeth Bergqvist slutar som 
medarbetare i NIK-aren och vi tackar 
henne för bra samarbete under de år 
hon arbetat med tidningen!

Med förhoppning om en varm och skön vår!
Inger, Håkan 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
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 HåkanFramsida: Hönsen pickar i vårsolen på 
ladugårdsbacken i Berg.

Vinnare i NIK:s medlemslotteri
November         nr 77     Lotteribolaget
December         nr 47     Berit Persson
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ENTREPRENAD AB
HOLMS

Grävning utförs med 5 tons-grävare.

Avlopp • Husdräneringar • ME-diplomerad

070-341 66 73
danielholmab@hotmail.com

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!

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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Julkonsert på 
Kopparbergs gård
Lördagen den 1 december bjöd 
Karin Gemfors och Per Gunnarsson 
in till julkonsert med smörrebröd 
på Kopparbergs gård i Närkesberg. 

Karin Gemfors och Per Gunnarsson 
köpte gården i somras och det här var 
deras första event och alltså invigning 
av deras verksamhet. Under kvällen fick 
besökarna lyssna till skönsång av Anna 
Christoffersson, som bjöd på både eget 
material och mer kända låtar. Till-
sammans med Karin framfördes mer 
julbetonad musik som Jul, jul strålande 
jul och Have yourself a Merry Little 
Christmas. Som extranummer avslutade 
Anna konserten med att sjunga Ama-
zing grace. Mycket vackert!

Smarriga smörrebröd
Smörrebröden som serverades var kom-
ponerade av Per och Karin. Det var tre 
tallrikar med olika smörrebröd; Farmor 
Monas sherrysill, Dyrlaegens natmad 
och Tre Amigos. Allt hemlagat och om 
någon var rädd för att tre smörgåsar 

inte skull mätta, kan NIK-arens utsän-
da meddela att det var absolut tillräck-
ligt. Under kvällen hade Karin och Per 
hjälp av Pers söner Ivar och Eskil. En 
av sönerna har jobbat inom restaurang-
branschen och har därmed erfarenhet 
av servering.

Inspektion som avlöpte väl
Ett lite lustigt avbrott på festligheterna 
blev det när två allvarliga herrar plöts-
ligt dök upp. De var nämligen alkoholin-
spektörer som gjorde en kontroll av 
Kopparbergs gård. Kontrollen avlöpte 
väl. Det fanns inget att klaga på, allt 
var i ordning.

Planer för framtiden
Karin och Per bor till 
vardags i Stockholm, men 
tillbringar mycket tid i Kop-
parberg. De har stora planer 
för framtiden och lovar fler 
mat- och konsertevenemang 
på deras pop-up-restaurang.  
Närmast på programmet 
står en sånghelg den 25–28 
april. Det blir ett fullspäckat 
program med mycket kör-
sång. Helgen avslutas med en 
gratiskonsert.

Karin Gemfors, Per Gunnarsson 
och hans söner Ivar och Eskil 
hade fullt upp med mat och 
servering.

Anna Christoffersson stod för under- 
hållningen under kvällen.
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Några gäster förser sig från julbordet.

Dessertbordet – en fröjd för både ögat 
och gommen.

Den sjunde december var det premiär 
för julbord hos krögarparet Davide 
Lindqvist och Sandra Walther i 
Folketorp. 

Det var ett femtiotal personer som var 
på plats för att avnjuta allt som hör till 
det traditionella julbordet och förutom 
det serverades även blomkålssoppa, 
lamm, kryddiga korvar med mera. 
Sandra hade dessutom komponerat ett 
dessertbord som var en fröjd för både 
ögat och gommen. 

Paret har tidigare erbjudit luncher 
och en del andra aktiviteter på Krogen-
somintefinns, som ligger i anslutning 
till deras hem. På frågan om deras pla-
ner för framtiden svarade Davide: 

– Det här året har varit ett test, 
men vi räknar med att fortsätta och har 
nyligen låtit gjuta en betongplatta intill 
köket för att höja standarden och få mer 
utrymme.

NIK-arens representant lämnade 
krogen mycket nöjd och mätt och önskar 
Sandra och Davide lycka till och hoppas 
på en fortsättning för Krogensominte-
finns.

Julbord på

Seger i kocktävling
Davide Lindqvist segrade i kocktävlingen 
på Örebro Vinmässa lördagen den 2 mars. 
Tio av länets bästa kockar deltog och skulle 
på 90 minuter tillaga en rätt, där en jury be-
dömde smak-upplevelse och presentation. 
NIK-aren gratulerar Davide till vinsten!
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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

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

Stöd svensk ull genom att
sälja eller köpa garn

via Facebooks
Garnförmedling, 

Hallagårdens butik och
webbsida

www.hallagarden.nu
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Bo Karlsson 
– en eldsjäl med ett  stort  hjärta för Närkesberg
En av Närkesbergs eldsjälar, BO KARLSSON, avled lördagen den 2 februari 
efter en tids sjukdom. Bo var medlem i NIK:s styrelse och under många år 
dess ordförande, men hans engagemang började redan i unga år när han spe-
lade fotboll för klubben och deltog aktivt i föreningens olika arrangemang.

Bo växte upp i Valunda och 1958 träf-
fade han sin Anita. När hon fick anställ-
ning i Upplands Väsby flyttade han 
efter och de gifte sig i samband med det 
1965.

– Det gick inte att bo ihop utan att 
vara gifta på den tiden, säger Anita. 

1978 flyttade familjen hem till När-
kesberg, eftersom de inte ville att deras 
två barn skulle växa upp i storstaden. 
De köpte farföräldrarnas gård i Bengts-
torp och påbörjade en genomgripande 
renovering.

Många järn i elden
Dottern Ingela hade börjat spela fotboll 
innan flytten och det ville hon fortsätta 
med. Bo åtog sig att bli tränare och 
startade ett flicklag, som sedan spelade 
under några år. 

Bo startar Gå lunka löp.

Bo var under några år tränare för 
flicklaget i fotboll.
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Bo blev alltmer engagerad i NIK och 
drog igång cykelturer och metartävling-
ar, var en av initiativtagarna till nyårs-
firandet i Bergsgården, jobbade aktivt 
med danserna i Hjärta och Kyrksjön och 
inte minst Lerbäcksmarken.

– Ända sedan jag blev ordförande för 
Lerbäcksmarken för sju år sedan har 
Bosse ingått i styrelsen. Vi driver mark-
naden som ett lagarbete och med Bosse 
i laget har vi alltid haft väldigt roligt. 
Inget är omöjligt och alla har hjälpts åt, 
även om vi haft våra olika ansvarsområ-
den. Vi på Lerbäcksmarken kommer att 
sakna Bosse som en mycket uppskattad 
styrelseledamot och vän, säger Maria 
Gunnarsson.

Dessutom var Bo en av eldsjälarna 
när affären Nära Dej skulle starta.

– Han åkte in till Örebro flera gång-
er i veckan för att hämta varor till affä-
ren och ställde upp när det behövdes. En 
hyvens karl, sammanfattar Björn-Erik 
Andersson som kände Bo väl.

Vasaloppsåkare
En annan som minns Bo med värme är 
Jonny Gustafsson i Hjärttorp. Bo och 
han var skolkamrater och goda vänner. 
Jonny åkte Vasaloppet några gånger och 
en av de sista gångerna var Bo med som 
”serviceman”. Jonny berättar att när 
han gick över mållinjen i Mora stod Bo 
där och tittade och sa: ”Om han kan gå i 
mål så kan jag göra det också!”.

Och det gjorde han – Bo åkte Vasa-
loppet inte mindre än fem gånger.

Stort engagemang
Bo var otroligt engagerad i klubben och 
hjälpte till med det mesta.

– Han tog ett stort ansvar i sin roll 
som styrelsearbetande medlem och 
ordförande i NIK. Han var alltid på 
plats tidigt när det var match eller an-
dra aktiviteter för att se till att allting 
var i ordning. Till exempel fixade han 
kaffe till spelarna när det var match. 
Han gjorde sådant som man inte ser 
som vanlig medlem. Bo var en riktig 
föreningsmänniska med ett stort hjärta 
för Närkesberg, säger Björn Löfgren, 
avgående ordförande för Närkesbergs 
idrottsklubb.

Mångsidig
Bo var också politiskt aktiv och satt i 
Kultur- och fritidsnämnden i Asker-
sunds kommun, där han framförallt 
arbetade för aktiviteter även på lands-
bygden. 

Ett annat stort intresse var musik 
och dans. Bo liksom många unga kil-
lar från Närkesberg lärde sig dansa i 
Sveasalen och han gillade verkligen att 
dansa.

– Jag såg inte mycket av Bosse när vi 
kommit in på Hjärtalogen. Han dansade 
i princip hela kvällen, säger Anita och 
ler vid minnet.

Bo lämnar ett stort tomrum efter sig, 
inte bara för familjen utan även för NIK 
och bygden.Deltagarna på cykelturen har nått fram till 

Galleriet i Gålsjö och Bo förbereder den obli-
gatoriska frågesporten.
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Ett av de tillfällen då Bo 
tackats för sina insatser.
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NIK:s gym i 
Sveasalen
Rosmari Lilja testar den nya rodd-
maskinen på gymmet, som man kan 
besöka dygnet runt till ett förmånligt 
pris. 20 kronor per besök för medlem-
mar i NIK och 40 kronor för övriga, 
men det går även att köpa årskort för 
500 kronor. Under 2018 var det drygt 
700 besök, vilket visar att gymmet är 
väl använt.

Bordtennis i 
Bergsgården
Bordtennis var tidigare en sektion 
inom NIK, vilken hade stora fram-
gångar på 1940- och 1950-talen, men 
som lades ner för några år sedan. Nu 
har Jonas Sjökvist och Håkan Gus-
tafsson återupptagit den traditionen. 
De spelar en gång i veckan, och efter-
som det finns tre bord, uppmanar de 
fler att börja spela. 

Gympa i 
Bergsgården
Gympan fortsätter på måndags-
kvällar klockan 19.00 i Bergs-
gården. Alla hälsas välkomna!

Är du intresserad?
Kontakta Håkan på 070-549 82 33
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Nyinflyttade i Emme
Tina och Kenneth Eirelius har gått 
från att vara fritidsboende till att 
bli fast boende i Emme i Närkes-
berg. De är mycket nöjda med sitt 
beslut att lämna bostaden i Örebro 
och livet där för att bli landsorts-
bor.

I sommar är det 15 år sedan Tina och 
Kenneth köpte huset i Emme och de har 
allt sedan dess tillbringat det mesta 
av sin lediga tid där. Det var Tina som 
såg annonsen om att huset var till salu 
och de slog till direkt när de åkte för 
att titta på det. De kände till trakten, 
eftersom Kenneth har anknytning till 
bygden. Hans far Hans Andersson kom-
mer nämligen från Gålsjö och Kenneth 
tillbringade mycket av sina somrar hos 
sin farfar i Gålsjö och också hos sin 
faster och farbror Birgit och Harald Ek 
i Svaldre. 

Träffades i Lekis
Tina och Kenneth träffades som mycket 
unga, redan vid 17 års ålder och upp-
täckte då att de hade gått på samma 
lekis och alltså känt varandra ännu 
längre. Nu har de tre söner och två 
barnbarn. En son bor i Falkenberg, en i 
Göteborg och den yngsta i Örebro. 

– Det är sonen i Falkenberg, som har 
två barn och det är tyvärr lite långt bort  Kenneth och norska skogkatten Bill.

Kenneth och Tina med hunden Bosse, en blandning mellan mellanspets och tibetansk spaniel.
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Huset i Emme har försetts med en altan på framsidan, en på 
baksidan och ett inglasat uterum på senare tid. 

för att vi ska kunna träffa dem så ofta 
som vi vill, men vi försöker i alla fall 
åka dit någon gång varje månad. Det 
är lättare för oss att åka dit än för dem 
att komma hit, säger Tina. De andra sö-
nerna har lättare att besöka oss och de 
gillar verkligen att komma ut på landet, 
fortsätter hon. 

Fast boende
Sedan mitten av oktober 2018 är de 
närkesbergsbor på heltid och det är 
ingenting de ångrar. Förutom Tina och 
Kenneth ingår hunden Bosse och katten 
Bill i familjen.

Tina har tagit ut förtida pension 
från sin anställning inom vården i Öre-
bro kommun. Kenneth är platschef på 
en målerifirma i Örebro och har nu gått 
ner på halvtid och pendlar två eller tre 
dagar i veckan till jobbet. 

– Det är klart att det är en omställ-
ning, men det har mer att göra med att 
jag har slutat jobba än att vi har flyttat 

ut på landet, menar Tina. Samtidigt är 
det väldigt skönt att vara ledig och rå 
över sin tid helt och fullt efter att ha 
jobbat i 40 år. De flesta tycker ju om 
landet på sommaren, men jag tycker om 
vintern också. Det är väl inte roligare i 
stan då heller, anser Tina. 

Om- och tillbyggnad
Paret har genomfört en hel del renove-
ringar under årens lopp och har nu ett 
luftigt och välplanerat boende. De har 
bland annat byggt altaner, ett inglasat 
uterum, utökat vardagsrum och hall, 
bytt till energisnåla fönster och ny av-
loppsbrunn. Det finns också ett mindre 
hus på tomten, där barn och barnbarn 
kan bo när de hälsar på. 

– Jag älskar verkligen det här stäl-
let och tycker om att gå här och pyssla, 
avslutar Kenneth.
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JulmarknadJulmarknad
Liksom tidigare år anordnade Stefan 

Johansson en julmarknad i Lilla Folketorp, 
vilken lockade cirka 2000 besökare från 

när och fjärran.

Axplock från 
  vintern i Närkesberg
Axplock från  
  vintern i Närkesberg

LuciaLucia
Årets Lucia Amanda Strömberg med tärnor, 
tomtenissar och pepparkaksgubbar framförde 
traditionsenligt en luciatablå i Bergsgården.
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Axplock från 
  vintern i Närkesberg
Axplock från  
  vintern i Närkesberg

JulbönJulbön
Fackeltåg på väg mot Julbön i Toltorps Mis-
sionshus sent på julaftonskvällen, där Majlis 

Göransson läste Tomten av Viktor Rydberg och 
Ann-Margret Lindkvist julevangeliet. 

Elisabeth Bergqvist och Ewa-Lena Sjökvist stod 
för sång och musik.

GrötfestGrötfest
Den 28 december var det dags för årets 
Grötfest, en nära nog 100-årig tradition, 
som Toltorps Missionshusförening ar-
rangerar. 

Det bjöds naturligtvis på gröt och 
skinksmörgås, men också underhållning 
av Karin Gemfors, ringlekar och lotterier. 
Kyrkoherde Jimmy Åkerfeldt läste ur den 
heliga skrift och slutligen dök tomten upp 
och delade ut godispåsar till barnen. 

En trevlig tradition som vi hoppas kom-
mer att fortsätta i många år till!

JULPYSSEL
Vi säger GRATTIS till Ingegärd Johansson 
från Åsbro som vann Ordflätan! Och 
GRATTIS även till Carl-Axel Persson från 
Öjetorp som vann Frågesporten! 

Vinnarna belönas med varsitt presentkort 
från Varuhuset i Rönneshytta.

Vinnare i julpysslet!
Rätta svaret på Ordflätan var SNÖBOLL

Rätta raden på Frågesporten var:

1. 2) De slutade skjuta på varandra 

och sjöng julsånger tillsammans 

istället
2. 2) Peppar
3. 1) Irving Berlin

4. X) Mistel
5. 1) Viktor Rydberg

6. X) Lukasevangeliet

7. 2) Mandelträd

8. 1) 21 december

9. 2) Fem  
10. X) Adams julsång



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.

Biljetter bokas på 0583 - 404 02 eller

www.lerbacksteater.se

RONJA

RÖVARDOTTER

Av Astrid Lindgren

Spelas 20 juni - 21 juli
2019

Sommarens familjeäventyr!

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

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.

www.ess.se
Energi Spar System HB
Retermia Värmeåtervinning  

0582-505 80, 070-511 39 30, 
ess.retermia@telia.com

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 april 2019.

VARUHUSET
i Rönneshytta

0583-400 32

Vard. 9-19
Lörd-sönd. 

10-15

www.varuhuset.se
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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

www.dina.se

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
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Lördagen den 23 februari höll 
Närkesbergs idrottklubb årsmöte i 
Bergsgården. I år är det 90 år sedan 
klubben bildades, vilket kommer att 
firas med en fest senare i höst.

Björn Löfgren slutar som ordförande och 
avtackades med blommor för sin insats, 
men fortsätter i valberedningen och re-
ferensgruppen. Till ny ordförande valdes 
Karolina Eriksson, den första kvinnliga 
ordföranden i NIK:s 90-åriga historia.

I styrelsen ingår för övrigt Bror 
Nilsson, Jonas Helgesson, Anne-Marie 
Jansson, Elisabeth Bergqvist, Marika 
Bergkvist, Jonas Sjöqvist, Davide Lind-
qvist och ny medlem Anders Edfeldt. 
Styrelsen fick fortsatt förtroende att 
arbeta för klubben.

Under mötet beslutades att fortsätta 
med de aktiviteter som genomförts tidi-
gare år som exempel; gymnastik, gym, 
cykeltävling, Gå lunka löp, fisketävling, 
trivselkväll, Lerbäcksmarken med mera. 
Det bestämdes att fotbollsplanen ska 
skötas fortsättningsvis trots att det nu 
inte finns ett fotbollslag. Det behövs 

dock en ny gräsklippare och styrelsen 
fick i uppdrag att utreda frågan. 

Påpekas kan att klubben har drygt 
300 medlemmar trots att Närkesbergs 
befolkning uppgår till endast cirka 200 
fast boende.

Efter mötet bjöds på mat och dryck 
och kocken och styrelseledamoten 
Davide Lindqvist stod för det kulina-
riska inslaget. 

Efter 90 år – en kvinnlig 
ordförande

Karolina Eriksson från Bengtstorp är ny ordförande i NIK.

Mötesdeltagarna förser sig av 
den goda maten.
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Bredband med 
förhinder i 
Närkesberg
Ingen kan väl ha missat alla trakto-
rer och män i gula västar som synts 
i bygden under hösten. Det rör sig 
naturligtvis om utbyggnaden av 
bredband. Starten har ju flyttats 
fram några gånger på grund av 
ändrade avtal med markägare och 
trafikverk och inte minst geolo-
giska hinder; det är mycket berg i 
Närkesberg.

Ett problem uppstod när fibern skulle 
dras förbi ån i Emme. Det visade sig att 
den gamla delen av bron var K-märkt 
och inte fick användas. Då bestämdes 
att kabeln skulle dras under ån, men 
även där tog det stopp – för mycket 
berg! Eventuellt blir det nu en luftburen 
kabel. 

Några bostäder har redan fått bred-
bandet installerat och för övriga lovar 
Telia att allt ska vara klart sista april i 
år. Vi hoppas på det.

När bredbandet är infört blir det 
naturligtvis ett lyft för bygden. Det lär 
också underlätta för de företag som är 
verksamma i Närkesberg.

Bron över ån i Emme är K-märkt.

Lukas och Ibrahim letar efter kabeln som 
skulle ha dragits under ån.
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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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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 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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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

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

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 

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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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

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

Gravstenar • Renoveringar
Textkompletteringar

STENHUGGERIET I ÅSBRO

Tel 0582-510 10 • www.stenblocket.se
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Gäddtävling 2018

Vinnare i 2018 års gäddtävling blev Ro-
land Eriksson (till höger) med en gädda på 
6,44 kg fångad på angelfiske i Örgaveln. 
Magnus Danielsson är behjälplig med 
vågen.

Tvåa blev Sten Zetterberg, som med 
spöfiske drog upp en gädda på 6,24 kg i 
Storsjön.

Årets Närkesbergare tar paus
Priset Årets Närkesbergare har delats ut varje år sedan 1994. Det finns många 
eldsjälar i byn, men inte oändligt många. För att inte priset ska bli urvattnat har 
Närkesbergs Byaråd beslutat att ta en paus med priset i år. Därför utses ingen 
till Årets Närkesbergare 2018. Nästa år återkommer priset igen och det finns 
redan flera kandidater till Årets Närkesbergare 2019.

Anders Lindqvist

Fr.v. bakre ledet: Karl-
Olov Jansson, Eivor Knuts-
son, Gunilla Karlsson Siv 
Falkenström, Regine Dohn, 
Maj-Lene Rosengren, Eivor 
Ivarsson, Lars Sandqvist.

Fr.v. första raden: Bo 
Karlsson, Villy Johansson, 
Ingemar Knutsson, Lars 
Andersson, Björn-Erik 
Andersson.

Lärare: Ebba Andersson, 
Blåberga.

Berg Skola, 1957 

En bild från förr:
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Annandag påsk 22 april  
kl. 15.00–17.00

åskfika i  
Bergsgården
P

Blomskotts-
auktion
8 maj kl. 19.00

Förnya din fönsternisch 
och trädgård! Vi bjuder 

på fika.

Välkomna hälsar       ärkesbergs ByarådN

BERGSGÅRDEN
BOKA

Vill du boka Bergsgården?
Ring Susanne Qvick 

0583-222 66 
070-277 12 66

Fynda 
växter!

0583-100 45 • www.kallestradgard.se • Öppettider, se hemsida

• Krukväxter
• Fröer
• Vårblommor
• Blomsterförmedling

Välkommen 
 till oss på

Pe
ns

éer
 från egen odling

St
ubbetorppotatis  

2 5  o l i k a  s o rt e r!
  

1 0  k r/st

MÖT VÅREN HOS OSS! 

RAKA VÄGEN TILL ASKERSUND
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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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