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Från idé till verklighet!
Ritning och hjälp med bygglov, grundarbete, ROT, 
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070-345 19 96 • knutssonsbygg@telia.com
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Nu även 
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Efter en sommar som har bjudit på väldigt varierande väder så närmar vi 
oss nu hösten med stora steg. Det har varit gott om olika aktiviteter i När-
kesberg under sommaren och vi rapporterar från flera av dem i det här 
numret av NIK-aren, till exempel Byavandring och Byatrampet.

Vi skriver också om tävlingen i boule 
som gick av stapeln den 3 augusti i 
Bergsgården. En nyhet som togs mycket 
väl emot av deltagarna!

Kroglivet i Närkesberg med omnejd 
är aktivare än någonsin tidigare! Nu 
finns krogar i Kopparberg, Folketorp, 
Hjortkvarn och Haddebo och en pizzeria 
i Norra Ässböle. Vi på landet behöver 
alltså inte längre alltid ta oss in till en 
större ort för att få njuta av högklassig 
vällagad mat. 

I det här numret säger vi även 
välkommen till Anna Fjällborg som för 

knappt ett år sedan flyttade till När-
kesberg och vi säger grattis till Anna 
Sedström från Bengtstorp i Närkesberg 
som placerade sig på en hedrande åtton-
deplats i SM för damer i trav!

I år firar Närkesbergs Idrottsklubb 
90 år och ett reportage från jubileums-
middagen kommer i nästa nummer av 
NIK-aren.

Vi i NIK-arens redaktion önskar 
alla läsare en lugn och skön höst!

Hej alla NIK-vänner!

NIK-aren ges ut av 
Närkesbergs Idrottsklubb, 694 98 Närkesberg

Ansvarig utgivare: Karolina Eriksson, 076-848 64 67,
erikzon@live.se

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 Håkan

Framsida: Byatrampet lockade många 
deltagare.

Vinnare i NIK:s medlemslotteri
April  nr 81    Bengt Sohlberg
Maj  nr 66    Anders Lindkvist 
Juni  nr 54    Håkan Falkenström
Juli  nr 58     Kenneth Erixon
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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!

Stöd svensk ull genom att
sälja eller köpa garn

via Facebooks
Garnförmedling, 

Hallagårdens butik och
webbsida

www.hallagarden.nu 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
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Pop up-restaurang  
på Kopparbergs Gård
Den nya trenden med pop up-
restauranger har introducerats i 
Närkesberg.

Det innebär att krögare kommer ut (pop-
par upp) och gästspelar under en kväll. 
Lördagen den 1 juni kom så tre kockar 
och två servitörer från restaurang Jim 
& Jacob i Stockholm till Kopparberg, 
där de stod för mat och dryck under 
kvällen. Det bjöds på sex olika förrätter, 
en varmrätt och en dessert med utvalda 

drycker till. Hälften av råvarorna hade 
kockarna med sig och andra hälften var 
lokalt producerad. Varmrätten bestod 
till exempel av gös från Hjälmaren. Det 
var första gången som ägarna Jim Ham-
margren, Jacob Hjelm Nermark och 
Jonathan Mattson jobbade enligt det här 
konceptet.

– Det här var jätteroligt! Vi kommer 
nog att göra fler sådana här ”utflykter”, 
sade Jonathan Mattson.

Karin Gemfors och Per Gunnarsson 
som äger Kopparbergs Gård var också 
mycket nöjda med kvällen och planerar 
redan ett nytt arrangemang den 28 
september.

– Då kommer Kagges med Kalle 
och Dogge till Kopparbergs Gård på 
ett unikt gästspel, berättar Karin och 
hälsar alla välkomna.

Kockarna pustar ut efter en lyckad kväll.

En av de sex förrätter som serverades.
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Byatrampet 2019
Den 27 augusti genomfördes årets 
byatramp och liksom förra året var 
vädrets makter på arrangerande 
NIK:s sida. 

Det var soligt och varmt och deltagarna 
påmindes därför om vikten av att dricka 
mycket under loppet. Vätskekontroller var 

även utplacerade längs de olika sträck-
orna. Sammanlagt deltog 62 cyklister.

Till sträckan på 3 km kom nio barn 
till start. Segrade där gjorde Axel Lejon 
på tiden 7.59. Den andra sträckan på 
22 km hade 14 deltagare. Där blev det 
dött lopp mellan fjolårets segrare Rolf 
Bock och Helena Ahlm, som efter en inte 
alltför intensiv spurtstrid korsade mål-
linjen på tiden 1.06.09.

Spurtstrid
Den tredje sträckan på 42 km hade 
lockat inte mindre än 40 cyklister.

Där var det en hård kamp ända in på 
mållinjen, men till slut stod Mikael Wi-

Axel Lejon pustar ut efter segern i barnklassen.

På delad första plats kom Rolf Bock och 
Helena Ahlm i loppet på 22 km.

Bli medlem i NIK! • 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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Mikael Wistrand segrade i loppet på 42 km.

RAKA VÄGEN TILL ASKERSUND

Ann-Margret och Anders Lindkvist 
driver nu Kafé Qvarnån.

Kafe Qvarnån 
– ett återkommande nöje
Som vanligt har Kafé Qvarnån haft 
öppet under torsdagarna i sommar. 
Nytt för i år är att Kerstin och John 
Lindkvist har tagit ett steg till-
baka och att sonen Anders och hans 
hustru Ann-Margret Lindkvist tagit 
över ansvaret för kaféet. 

strand som segrare före fjolårets segrare 
Freddie Lejon. Tiden för segraren blev 
1.23.58.

Lyckat arrangemang
Efter loppet serverades det hamburgare, 
korv och dryck. 

Deltagarna var mycket nöja med ar-
rangemanget. 

NIK vill också rikta ett särskilt 
tack till Jan Brohmée som planerat 
sträckorna genom vackra omgivningar 
och därmed i högsta grad bidrog till en 
lyckad dag.
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28 september - www.kopparbergsgard.com

Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas

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

Opartisk rådgivning angående 
åtgärder i skogen samt förmedling 

vid försäljning och avverkning

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.

mixa
F Ö R E TAG S S E RVICE

mixa företagsservice ab • Kenneth Erixon
Dalhem 488 • 694 98 Närkesberg • 070-330 53 63
 e-post: kenneth.erixon@mixaforetagsservice.se
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FÖR EN LEVANDE 
LANDSBYGD PÅ
RIKTIGT
BLI MEDLEM NU
www.landsbygdspartiet.org

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

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

Askersund-Lerbäckskretsen

Kontakta: 
Erik-Johan Hjelm
0702-48 57 11 
klampenhof@gmail.com 

VILL DU GÖRA 
ÄNNU MER NYTTA?
Gå med i Röda Korset!

9



Boule i Närkesberg – en nyhet
Lördagen den 3 augusti anordnade 
NIK för första gången en boule- och 
trivselkväll vid Bergsgården i När-
kesberg. Man kunde antingen spela 
två och två eller i lag. 

NIK:s styrelsemedlem Jonas Sjökvist är 
aktiv i sporten och tävlar för Sörbyäng-
ens Bouleklubb i Örebro. Det var också 
han som tillsammans med två andra 
medlemmar instruerade alla dem som 
kommit för att lära sig hur spelet går 
till. Hela parkeringen utanför Bergsgår-
den fylldes av boulespelande grupper. 
Många tyckte att det var lite knepigt att 
hålla reda på turordningen först, men 

efter de första kasten var de flesta inne 
i spelet. 

Att det var ett populärt initiativ av 
klubben märktes på alla nöjda kommen-
tarer: ”Det var roligt det här!”, ”Hoppas 
det blir en fortsättning nästa år!” eller 
”Det var inte så svårt som jag trodde!”

– När man börjar räkna poäng då 
griper speldjävulen tag i en och man vill 
vinna, utropade en av deltagarna.

Efter spelandet kunde man förse sig 
med hamburgare och/eller kaffe. 

– Det verkar ha gått hem det här! 
Nästa år får vi ha en riktig tävling, ut-
brast Jonas samtidigt som han plockade 
ihop alla kloten efter väl förrättat värv.

Jonas Sjökvist visar hur spelet 
går till. Lägg märke till klotet 

uppe i högra hörnet.
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Erbjudande!

Gränna 
Äpplen!

Trädgårdshjälp

RUT-avdrag!

Vi bjuder på 1 säck 
jord och stamskydd

 vid köp av 
fruktträd!

Begränsade partier 
Discovery! Boka 
gärna. 12 kg för 

250 kr.

Vi erbjuder följande: 
beskärning, planering, 
ogräsrensning, gräs-
klippning, trädgårds-

rådgivning.

Vi mustar er frukt i vårt 
eget musteri! 

För mer info, se 
vår hemsida. 

DANIELSSONS 
    BILSERVICE

Gålsjö 
0583-410 87Utför alla slags reparationer 

– även tyngre fordon

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

Ta fram värdet i din skog!
Du kan öka värdet på din skog om du sköter din skog rätt. 
Holmen äger en miljon hektar skog och hos oss möter du 
kunnig personal. Du som skogsägare sätter själv dina mål 
för ditt skogsägande – Vi hjälper dig att nå dem! 
Välkommen att kontakta oss!

Har du frågor kan du nå oss på följande nummer:
Björn Löfgren 076-764 24 26
Per Johansson  072-535 75 55

www.holmenskog.com
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Byn som inte 
längre finns
Årets byavandring den 28 juli gick 
till Björnhaga – byn som inte längre 
finns. Redan på 1300-talet nämns 
dock byn i en domarbok, där ridda-
ren och lagmannen Birger Ulfsson 
dömt fyra män till att återställa den 
ålkista de förstört vid Örbogens 
utlopp på Björnahaga mark. En av 
männen kom från just Björnahaga.

Vandringen, som leddes av Anders 
Lindkvist, startade vid Björknäs – idag 
en plats mitt inne i skogen, men där det 
tidigare legat ett torp som omfattade sju 
tunnland jordbruksmark. 1965 flyttade 
de sista fast boende och huset blev sedan 
sommarstuga fram till 2008 då det revs. 
Efter ett stopp vid Stenmon, ytterligare 
ett övergivet torp inne i skogen, fortsatte 
bil- och traktorkaravanen på små skogs-
vägar till själva huvudbyn Björnhaga.

Avfolkning av landsbygden
På 1880-talet bodde det som mest 82 
personer i Björnhaga och det fanns 
både skola och en mindre handelsbod. 
Tiderna förändrades och avfolkningen 
drabbade byn hårt. Många valde också 
att utvandra till Nordamerika och totalt 
var det 61 personer från Björnhaga som 

sökte lyckan ”over there”. 1962 lämnade 
de sista fastboende Björnhaga by: Hugo 
Thim med familj och brodern Gösta 
Thim. Två av Hugos döttrar Ingegerd 
och Ingalill deltog för övrigt i vand-
ringen. De var 19 respektive 16 år när 
de på grund av faderns sjukdom tvinga-
des lämna byn och flytta till Hallsberg. 
50 år senare revs de sista byggnaderna, 
som fram till dess fungerat som fritids-
hus och byn är nu bara ett område på 
kartan. 

Ett hårt liv
Bönderna var inte självägande utan 
arrenderade antingen av kronan eller en 
adelssläkt (Krono- eller Frälsehemman). 

Från 1723 har byn ägts av släkten 
Hamilton på Boo. Det sägs att bönderna 
under ett missväxtår var tvungna att 
äta upp utsädet för att överleva vintern 
och för att få utsäde på våren fick de 
sälja sina gårdar för en tunna råg och 
ett par skinnbyxor. 

Björnhaga var bland de byar i sock-
nen som var mest utsatt för varg och än 

Ordförande för Boo hembygdsförening Ken-
nert Allansson och ordförande för Föreningen 
Östra Lerbäcks Historia Anders Lindkvist var 
ciceroner under byavandringen.

I en glänta i skogen låg för cirka 50 år sedan 
torpet Björknäs.
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Vandrarna på väg mot ödetorpet Stenmon. Idag en plats mitt inne i skogen, där det är svårt att 
förstå att människor har bott en gång.

idag kan man hitta så kallade varggro-
par. Ur protokoll från sockenstämman 
1791 kan man läsa att Jan Larsson 
undfått 1 tunna råg av sockenmagasinet 
för skada av rofdjur. (Det var farligt att 
nämna ordet varg, istället användes 
rofdjur.) Varg tillsammans med steniga 
åkrar gjorde att livet i Björnhaga ofta 
var svårt. Det berättas till och med om 
att det på ett av torpen åts barkbröd så 
sent som vid förra sekelskiftet.  

Vandringen avslutades vid Arken i Boo 
socken, där Kennert Allansson berät-
tade om det torpställe som legat där.

– Egentligen är byavandringarna ett 
avslutat kapitel och det här får ses som 
ett ”återfall”. Däremot kommer vi att 
fortsätta med någon form av vandring 
även nästa år. Det är bara inte bestämt 
vad det blir ännu, förklarade Anders 
slutligen. 
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Många järn i elden
Krögaren Davide Lindqvist från Folketorp i Närkesberg är 

en person som har fullt upp. Tillsammans med sin fru Sandra 
Walther driver han en krog i Närkesberg och för en månad 

sedan arrangerade Davide en matmarknad i Örebro.

Utöver det har han de senaste veckorna, bland mycket annat, 
arbetat med planeringen av NIK:s 90-årsjubileum.

Krogensomintefinns…
… finns i alla fall nu! Den 10 augusti 
var det officiell invigning av krogen 
med det annorlunda namnet. Det var 
öppet hus under lunchen där gästerna 
bjöds på en enklare anrättning. På 
kvällen var det middag och under-
hållning och naturligtvis var det 
fullbokat då. Davide och Sandra var 
mycket nöjda över den stora tillström-
ningen av besökare.

Under hösten och vintern kommer 
det att vara öppet några helger, till 
exempel under Matresan den 7–8 sep-
tember och det kommer naturligtvis 
att serveras julbord också.

Välbesökt matmarknad

Helgen den 17–18 augusti var det 
Matmarknad i Wadköping och som 
vanligt kom det många besökare. To-
talt var det 35–40 000 personer som 
trängdes och trivdes bland stånden. 
Det var femte året i rad som markna-
den genomfördes och Davide har varit 
ansvarig för alla fem evenemangen. 
Nytt för i år var att det förutom mat 
även fanns en dryckesmarknad. Den 
marknaden var inne på Stadsträd-
gården eftersom man måste vara 
18 år för att få besöka den. Davide 
och Sandra hade även ett eget tält 
där besökarna bland annat kunde 
köpa friterade kanelbullar vilket var 
mycket populärt!
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Birk spelades av Vilgot Moberg och 
Ronja spelades av Nova Davidsson.

TEATER I LERBÄCK
Den andra juli var undertecknad 
med barnbarn och besökte Ler-
bäcks Teater för att se uppsätt-
ningen av Ronja Rövardotter. 

Vi blev först lite oroade av att det 
regnade och var ganska kyligt. Dock 
blev vi lugnade av teaterchef Johan 
Gille som försäkrade att regnet skulle 
sluta, när föreställningen började. 
Naturligtvis fick han rätt. Och kylan 
avtog också! Skådespeleriet, sången 
och dansen var en ren fröjd att 
avnjuta. En härlig föreställning som 
trollband både barn och vuxna. 

I pausen fanns det färdiga pick-
nickkorgar med diverse godsaker i 
att köpa. Vi ser med spänning fram 
emot vad Lerbäcks Teater kommer att 
bjuda på nästa sommar.
                                                                           

Text: Håkan Gustafsson

Det gick stundtals hett till mellan Mattis och Borka.
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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

Starkare Än

DÖDEN
En deckargåta av Johan Gille och Peter Nyström

Höstens spännande
deckargåta med trerättersmiddag!

Premiär 26 september

Ekologiska grönsaker 
och potatis

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

Gårdsbutik med självbetjäning!

www.ess.se
Energi Spar System HB
Retermia Värmeåtervinning  

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

VÄRDECHECK  PÅ 500 KR

VARUHUSET
i Rönneshytta

0583-400 32

Vard. 9-19
Lörd-sönd. 

10-15

www.varuhuset.se

MED DENNA KUPONG FÅR DU: 

20% RABATT 
PÅ ALLA JAKT- OCH 
FRITIDSKLÄDER

FALKENSTRÖMS EL
 

Installationer och 
reparationer

 
Ring 070-575 86 63
 eller 0583-220 01

Gäller t.o.m. 25/9 2019 
Avser lagervaror och kan ej kombineras 
med andra erbjudanden.

PANG-ERBJUDANDE!
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Nya linjer på 
Björklundavallen
Som bekant har ju inte NIK något 
fotbollslag i seriesystemet i år, men 
Björklundavallen ska ändå hållas i re-
presentativt skick. En robotgräsklippare 
har införskaffats och då alla kritade 
linjer försvunnit under vinter och vår 
var planen tvungen att mätas upp och 
kritas om. 

Vad passade då bättre än att de två 
veteranerna Björn-Erik Andersson
och Hans Bergkvist ställde upp och med 
säker hand ledde övriga frivilliga när 
jobbet genomfördes. 

P.S. Om du har vägarna förbi planen efter 
mörkrets inbrott, kan du se att gräsklippa-
ren har ljuslyktor ungefär som på en bil. Kan 
det vara för att hitta?!

Björn-Erik Andersson och Hans Bergkvist 
anförde arbetet med att iordningsställa 

Björklundavallen.

Metartävling
Fredagen den 28 juni hölls den årliga 
metartävlingen hos Ken och Eva Lampa 
vid Storsjön. Det var en perfekt kväll 
för fiske; sol och varmt. Troligen bidrog 
det fina vädret till att så många som 
41 barn och vuxna deltog i tävlingen 
med stöd av många supportrar. Segrade 
gjorde Tuva Nilsson 6 år med en sam-
manlagd vikt på 285 gram. Tvåa blev 
Håkan Gustafsson som fick ihop 225 
gram och på tredje plats kom Lennart 
Lindell med sina 215 gram.

Lars-Håkan Karlsson och 
Agne Bergqvist i full färd 

med fisket. 

Segrare i årets tävling blev Tuva Nilsson.
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Från Lapplands 
fjällvärld till  
Närkeslätten
Anna Fjällborg flyttade 2017 från 
Kiruna till Närke med tre av sina 
fem katter. Två var så gamla att de 
fick bo kvar hos hennes föräldrar i 
Kaalasjärvi nära Kebnekaisemas-
sivet, en liten by med cirka 30 fast 
boende, där Anna växte upp.

Anna gick i skola i Kiruna cirka två mil 
hemifrån och fortsatte efter gymnasiet 
att plugga till gymnasielärare i Umeå. 
Efter något år som lärare bestämde hon 
sig för att förverkliga en gammal dröm; 
att läsa till präst.

– Jag fick kallelsen redan som 13-åring, 
men då tänkte jag: inte kan jag bli 
präst! avslöjar Anna.

Där hon kommer ifrån är laestadia-
nismen fortfarande stark och de god-
känner inte kvinnliga präster. Efter att 

Anna trivs i sitt nya hem Tystberga.

Anna Fjällborg – ny i Närkesberg.

18



hon väl fattat beslutet läste hon först 
grundkursen i Växjö och sedan bar det 
av till Umeå för den teoretiska delen av 
utbildningen och sedan Lund för den 
praktiska delen. 

Svårigheter som kvinnlig präst
Som färdig präst sökte Anna sig tillbaka 
till Norrbotten och Luleå stift, där hon 
placerades i Kalix:

– Det var bra där; inte minst när-
heten till Haparanda med IKEA och 
Torneå på finska sidan strax intill, 
säger Anna. 

Sedan hamnade hon som komminis-
ter i Gällivare-Malmberget och det blev 
en svår tid. Där möttes hon som kvinn-
lig präst av ett stort motstånd och blev 
utmobbad.

– Det blir ju särskilt svårt när man 
har många emot sig och särskilt om che-
fen är en av dem, förklarar Anna. 

Hon anmälde saken till Domkapit-
let och ”mobbarna” fick visserligen en 
reprimand, men det blev ohållbart att 
stanna kvar.

– Jag ”räddades” till Kiruna pastorat 
med tjänst i Vittangi först och sedan i 
Jukkasjärvi. Jag trivdes bra där även 
om en del församlingsmedlemmar inte 
gick på mina gudstjänster. Det gjorde 
inte så mycket. 

Numera får alla som prästvigs 
skriva under att de godkänner att sam-
arbeta med kvinnor.

Ny miljö
Efter två år kände Anna dock att hon 
ville komma bort och såg en tjänst i 
Hallsberg som hon sökte och fick. 2017 
gick så flytten till Hallsberg, som Anna 
inte visste mer om än att det var en 
järnvägsknut, men inte att det tillhörde 
Närke. Efter att ha bott i Ormesta den 
första tiden hamnade hon i Närkesberg.

– Jag har aldrig ägt ett hus och jag 
ville bo på landet. Därför hamnade jag 
här. Jag gillar djur, vilket det finns det 
gott om här. Förutom mina katter finns 

det rådjur, tranor, gäss och jag har en 
grävling som bor bakom huset. Dessut-
om brukar grannens hund Molly komma 
och hälsa på. Jag tycker om alla djur 
utom dem med åtta ben, förklarar Anna. 

Nu trivs Anna i Närkesberg men:
– Det är ju ingen vinter här! Jag är 

en vintermänniska, men å andra sidan 
slipper man ju mygg och knott på som-
maren, säger hon.

Fortsatt pluggande
Vid sidan av prästyrket fortsätter Anna 
att läsa kurser på distans. Närmast står 
en tenta i geologi och lite längre fram en 
tenta i ryska. Från att tidigare ha läst 
mest humanistiska ämnen vill hon nu 
plugga naturvetenskapliga ämnen för 
att bli mer allmänbildad. I höst ämnar 
hon läsa kurser i fysik och medicin.

– Jag har nog läst något varje termin 
efter min prästexamen. Under min se-
mester har jag dock förutom pluggandet 
också hunnit med en del utflykter för 
att se mig omkring här nere. 
Jag har till exempel besökt 
Skara och Motala, säger 
Anna avslutningsvis.

Vägen från Lapp-
landsfjällen till 
Närkeslätten inne-
höll några stopp 
på vägen. De blå 
prickarna visar 
var Anna bott.

19



ENTREPRENAD AB
HOLMS

Grävning utförs med 5 tons-grävare.

Avlopp • Husdräneringar • ME-diplomerad

070-341 66 73
danielholmab@hotmail.com

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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Föreningen Östra Lerbäcks historia
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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

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! • 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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Lerbäcksmarken
Första lördagen i juli var det för 
33:e gången marknad i Lerbäck och 
precis som tidigare år förkunnades 
den öppen genom en trumpetfanfar 
klockan 9.00. 

Besökarna kunde handla allehanda sa-
ker av de många knallarna, köpa korv, 
kaffe, lotter, lyssna på den unga Emilio 
Walter som spelade boogie woogie och 
kanske viktigast av allt: hälsa på be-
kanta. Laserskytte och musroulette var 
nyheter för i år. Musroulette innebär att 
åskådarna får gissa vart musen kommer 
att gå i en stor labyrint.

NIK deltog tillsammans med andra 
föreningar i arbetet med att förbereda 
och genomföra marknaden. 

Det kan vara tröttsamt att gå runt 
på Leräcksmarken.

Bilparkeringen är alltid 
en imponerande syn. LERBÄCKSMARKEN

Res utrikes te’

LERBÄCKSMARKEN
Res utrikes te’
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Anna tävlade i SM
Anna Sedström från Bengtstorp i 
Närkesberg kvalade in till SM i trav 
för damer. I finalen som gick av sta-
peln på Gävletravet den 2 augusti 
kom hon på åttonde plats.

– Det är stort att ha kommit så långt, 
säger Anna.

Anna kommer ursprungligen från 
Askersund, men bor sedan fem år till-
baka tillsammans med Martin Eriks-
son i Bengtstorp. Där har hon två egna 
hästar som hon tränar och tävlar med. 

Anna tillhör Örebrotravet, men förutom 
att tävla med de egna hästarna kör hon 
också åt andra travägare och tävlar över 
hela Sverige. Dessutom hoppar hon in 
extra inom hemtjänsten.

– Min pappa är travtränare, så 
jag är uppfödd med hästar. Det är en 
livsstil! svarar Anna på frågan om hur 
intresset för trav började. 

Anna och hästen 
Metoria vid SM-

tävlingen.

Anna är uppväxt med 
hästar.

RÄTTELSE
Tyvärr hade det blivit fel i en av notiserna i årets första num-
mer av NIK-aren. På sidan 14 fanns en bild på luciatåget i 
Bergsgården, men tyvärr stod det fel namn på lucian vilket 
vi ber om ursäkt för. Rätt namn ska vara Alva Strömberg och 
så här ser hon ut!

Redaktionen, NIK-aren
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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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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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