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Från idé till verklighet!
Ritning och hjälp med bygglov, grundarbete, ROT, 
renovering, nybyggnation, underhållsbesiktningar.

070-345 19 96 • knutssonsbygg@telia.com
www.knutssonsbygg.se
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Nu även 
hyrmaskiner!
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Kultur på landsbygd. Tänk att lilla landsortsstaden Askersund har byggt Sjöängen – en 
fantastisk byggnad för olika kulturevenemang! Här erbjuds ett rikt utbud bara cirka 30 
minuters bilresa från Närkesberg. Som exempel på musikunderhållning kan nämnas 
besök av Jessica Andersson, Tommy Körberg, en kväll med Buckliga Boots som tolkar 
Bob Dylan på svenska och Svenska Kammarorkestern, alltså ett varierat utbud. Vidare 
arrangeras teaterföreställningar, författarbesök, många av de senaste filmerna visas och 
olika konstutställningar finns att besöka. Det är verkligen kultur på landsbygden!

Det var i just Sjöängen som filmen Lan-
tisar av Närkesbergsfilm hade premiär 
och om det evenemanget och filmens 
vidare öde berättar projektledaren Lars 
Jonson i det här numret av NIK-aren. 
Vi skriver likaså om filmteamet ASKA, 
vars dramadokumentär Enslingen på 
Bockön, också har visats på Sjöängen.

Naturligtvis uppmärksammar vi 
NIK:s 90-årsfest i september!

Dessutom har vi besökt de nyinflyttade 
i Solgården, tagit del av ett ovanligt 
kräftfiske och liksom tidigare år knåpat 
ihop ett julpyssel. Allt detta och mer 
därtill finns att läsa i det här numret.

Med förhoppning om en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt År!

önskar
Vi i NIK-arens redaktion

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

Kommande aktiviteter
Under december månad kommer olika ar-
rangemang att anordnas i Näkesberg.
Den 13 december bjuder NIK in till lucia-
firande i Bergsgården med start klockan 
18.30. Toltorps Missionshusförening ar 
rangerar julbön med fackeltåg på julaf-
ton. Fackeltåget startar vid Bergsgården 
klockan 23.00 och julbönen i Toltorps 
Missionshus cirka 23.20. Samma förening 
arrangerar också grötfest i Bergsgården 
klockan 18.30 den 28 december med dans 
kring granen, musikunderhållning, lotteri 
och naturligtvis gröt med skinksmörgås. Framsida: En vinterbild från Närkesberg. Hur 

det blir i vinter får tiden utvisa.

Vinnare i NIK:s medlemslotteri
Augusti         nr 40        Julia Lindmark
September    nr 50   Kerstin Lindkvist
Oktober     nr 09    Torbjörn Lilja
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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!

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.

BERGSGÅRDENBli 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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Grannsamverkan i Närkesberg
Den 10 oktober var det möte i Bergs-
gården om grannsamverkan, som 
nu är igång. Kommunpolisen Irene 
Rosell informerade om vad grann-
samverkan innebär. Grannar hjälps 
helt enkelt åt att förhindra inbrott! 

När någon reser bort kan grannen hålla 
uppsikt över huset. Man kan till exem-
pel ta in post, hänga tvätt hos den bort-
reste grannen, kanske fika på dennes 
altan med mera. Allt för att huset ska se 
bebott ut. Ofta åker ”tjuvarna” runt och 
rekognoserar innan själva inbrottet, för 
att se om något hus verkar tomt. 

Värdefulla tips
Irene Rosell tipsade också om vad var 
och en kan göra; märka sina saker, även 
sådant som inte är så värdefullt efter-
som det ökar chansen att få tillbaka det 
stulna. Osynlig DNA-märkning finns 
att köpa, men ibland kan det räcka med 
till exempel en färgklick på ett verktyg. 
Timerinställda lampor kan också vara 

bra att installera. Att fotografera sina 
saker, speciellt de i ett förråd eftersom 
det kan vara svårt att komma ihåg vad 
man hade där. Ytterligare något att 
tänka på för framförallt kvinnor är att 
inte ha sina smycken i nattduksbordet – 
det vet alla inbrottstjuvar! Och till slut 
betonade polisen vikten av att anmäla 
inbrott, även om det inte är värdefulla 
saker som stulits.

– Det kan vara den pusselbit som 
hjälper oss att sätta dit brottslingen. 
Ring 114 14 och är det brott på gång 
ring 112! uppmanade Irene Rosell.

Kontaktvägar
En sms-lista och en facebook-grupp har 
startats, där man kan varna om perso-
ner eller bilar uppträder misstänkt.

– Gå på magkänsla om ni tycker 
något verkar fel. Tänk bara på att det 
kan vara någon som kört fel eller gör ett 
besök på orten. Skriv inte att det är en 
misstänkt ni sett utan fråga om någon 
vet mer, när ni går ut på facebook eller 
sms:ar, betonade Irene.

Kontaktpersoner för grannsamver-
kan är Lars Speziali och Tomas Falken-
ström. De kommer att distribuera de 
skyltar som ska sättas upp på hus och 
utefter vägar. Likaså har de som uppgift 
att informera nyinflyttade och besvara 
frågor som kan uppstå.

I dagsläget har ett 40-tal hushåll an-
mält sig och initiativtagarna uppmanar 
fler att ansluta sig.

Kommunpolis Irene Rosell informerade om 
grannsamverkan.
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www.kopparbergsgard.com

Kopparbergs Gård
Välkomna till Karin och Per på nya event 2020

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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RAKA VÄGEN TILL ASKERSUND

Älgjakt i Närkesberg
Det blev ingen älg skjuten i Närkes-
berg under årets älgjakt! De tre 
älgkalvar som tilldelats jaktområ-
det sköts inte här. Helt lottlösa blev 
dock inte lagen, då både vildsvin 
och hjort nedlades. 

Trots bristen på älg anordnades tradi-
tionsenligt älgjaktskafé i Kafé Qvarnån. 
Det fanns en viss oro för att det inte 
skulle dyka upp många jägare, eftersom 

jakten inte gått så bra. Men det kom fler 
besökare än det brukar.

– Kanske berodde det på att ingen 
hade så mycket kött att ta reda på, sko-
jar Anders Lindkvist, kaféansvarig.

Det stora samtalsämnet blev istäl-
let vädret som var det sämsta tänkbara 
med några få plusgrader, kraftig vind 
och regn dessutom. En och annan gam-
mal jakthistoria gick ju också att dra.

Många hade sökt sig till 
älgjaktskaféet.
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Laken hade 
simmat in i 
kräftburen, 

förmodligen på 
jakt efter föda.

En sann fiskehistoria
En tidig frostmorgon sent i septem-
ber var Håkan Falkenström med 
barnbarnet Hedvig tillsammans 
med NIK-arens utsände ute på Stor-
sjön. Det var dags för årets sista 
vittjande av tidigare utplacerade 
kräftburar.

Förhoppningarna på fångsten var inte 
så stora eftersom det hade varit en av 
de första frostnätterna föregående natt. 
Kräftfångsten blev ändå klart över 
förväntan och glädjen över det var stor. 
Det var dock en sak som inte blev som 
det var tänkt!

Oväntad fångst
Hedvig, som var den som drog upp bu-
rarna, tyckte att en av burarna kändes 
väldigt tung. Förvåningen var stor när 

det visade sig att en lake tagit sig in 
i buren. Ingen i fiskesällskapet hade 
någonsin tidigare hört talas om något 
liknande!

Historien slutar dock inte där. Hå-
kan tog hand om laken och rensade den. 
I magen på fisken upptäckte han då en 
kräfta och otroligt nog var den vid liv.

Som den ansvarsfulle fiskare Håkan 
är tog han och Hedvig en tur ner till 
Bergalandet där kräftan 
släpptes i. Kanske 
någon nöjd kräftfis-
kare får upp den 
nästa år!

Håkan Falkenström med barnbarnet 
Hedvig på väg för att vittja kräftburar.
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FÖR EN LEVANDE 
LANDSBYGD PÅ
RIKTIGT
BLI MEDLEM NU
www.landsbygdspartiet.org

GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371 

694 97 Rönneshytta

Telefon:
 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!

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
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Filmsuccé på kulturfestival
Galapremiären av Lantisar var huvudnumret på festivalen Kultur på lands-
bygd. Nästan fullsatt i Stora salongen på Sjöängen i Askersund med en 
entusiastisk publik. Huvudrollsinnehavare, regissör och fotograf på plats. 
Mingel med snittar, bubbel och jazzmusik före och efter premiärvisningen. 
Allt borgade för succé!

Festivalen Kultur på landsbygd arrang-
erades av Närkesbergsfilm och Norra 
Vätterns Bild- och Formkonstnärer i 
Askersund. Programmet var fullma-
tat med konstutställning på temat 
Land, filmer om landsbygd, workshops, 
livemusik, barnaktiviteter och panel-
samtal. Syftet med festivalen var att ge 
en annan bild av landsbygden än den 
som vi ofta möter i media och politik. 
Festivalen speglade en landsbygd som 
bubblar av kreativitet och engagemang 
och det aktiva kulturliv vi skapar på 
landsbygden.

Och så var det då festivalens galapre-
miär av Lantisar. Äntligen, efter nästan 
fyra års arbete! Nervöst för projekt-
ledningen förstås. Men så snart filmen 
börjat verkade publiken vara med på no-
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nProjektledare 
Lars Jonsson 
hälsar  
välkomna till 
kulturfestivalen.

Några närkes-
bergare minglar 
före premiären.
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terna. Skrattade och grät om vartannat. 
”Gripande”, var en kommentar efteråt. 
”Vi kände igen oss”, var en annan.

Som NIK–aren tidigare rapporterat 
spelades filmen in främst i Närkesberg 
under sensommaren 2018 med Närkes-
bergsfilm som producent. Malin Dahl 
är regissör och Johnny Wernersson foto-
graf. Bägge kommer från Backa Studios. 
Alla huvudrollsinnehavare är profes-
sionella skådespelare, men i statistrol-
lerna känns många närkesbergare 
igen. Flertalet volontärer som möjlig-
gjorde filminspelningen kom också från 
Närkesberg. Många ideella timmar med 
catering, transporter, trafikvaktande 
och mycket annat blev det. Projektled-
ningen riktar ett varmt tack till alla 
er som hjälpte till. Utan er hade filmen 
inte blivit så bra!

Efter galapremiären har filmen 
visats på flera platser, bland annat på 
festivalen Live at heart i Örebro. På 
Västerås Filmfestival vann Lantisar 
inte mindre än tre priser: Bästa nordis-
ka långfilm, Bästa nationella regi (Ma-
lin Dahl) och Bästa nationella manliga 
skådespelare (Peter Sjöqvist). 

Första november var det biopremiär. 
Filmen är beställd av biografer främst 
i landsortsstäder, från Piteå i norr till 

Borgholm i söder. Det är väntat och bra 
att filmen sprids i landsorten. 

Lars Jonsson
 Projektledare för Lantisar och  

Kultur på landsbygd

"Lantisar är en otroligt vacker 
och känslosam film som bjuder 
på en hel del skratt och igenkän-
ning. Den lyckas samtidigt föra 
fram ett väldigt viktigt politiskt 
budskap, utan att skriva oss på 
näsan. Filmen känns lite som en 
modern variant av Colin Nutleys 
Änglagård. Benämningen är väl 
kanske inte helt fel och 
verkligen i positiv 
bemärkelse, men 
Lantisar är 
vackrare och  
mer realistisk!"

RECENSION: LANTISAR

Angela
Ljungkvist/
Filmfenix

Skådespelarna Isabel Linander, Ellen 
Helinder och Peter Sjöquist anländer 
till galapremiären på röda mattan.

Höstsalongen med temat Land drog stor publik. I 
förgrunden: Norra Vätterns Bild- och Formkonstnärers 
ordförande Leif O Pehrson.
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90-årsjubileum
Lördagen den 14 september firade 
Närkesbergs Idrottsklubb 90 år 
med en jubileumsmiddag på 
Krogensomintefinns i Folketorp. 

Det hundratalet medlemmar som deltog 
i jubileumsfirandet möttes redan ute på 
gården av NIK:s ordförande Karolina 
Eriksson, som hälsade välkommen. När 
alla sedan tagit plats vid borden ut-
bringade hon en skål för NIK och de 90 
åren. Därefter framförde Claes Gustaf-
son en kort resumé över NIK:s historia 
från 1929 fram till idag. 

God mat och trevligt umgänge
En utsökt tvårättersmiddag följde sedan 
och att det var en lyckad fest märktes 
inte minst på det livliga umgänget vid 
de olika borden, där det hördes mycket 
prat och skratt. De skickliga musikerna 
Anders Engelbertsson och Pär-Johan 
Wedell, som tillsammans kallar sig 
Plektrum, bidrog också till den höga 
stämningen. Efter festen fick de icke 
bilburna gästerna slutligen ta sig hem 
gående eller cyklande i hällande regn. 

Karin Närkeby, 
Anita Karlsson, 

Gunborg Sjö-
kvist och Iréne 

Lööw var några 
som deltog i 

firandet.

Anders Engel-
bertsson och 
Pär-Johan 
Wedell stod för 
musikunder-
hållningen.

Huvudrätt! 
Långbakad hög- 
rev med potatis-
puré, kantarel-
ler och friterad 

grönkål. Det 
mesta lokalt 
producerat.
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1929
Närkesbergs  
Schack- och 
Idrottsklubb 
bildas.

1933
Skogsvallen tas i 

bruk. Markägarens 
kor får inte längre 

beta på planen. 
Fotbollsdräkter 

anskaffas. Svarta 
byxor, blå tröja med 

vit krage och vita 
manschetter. Gul 

tröja till målvakten.

1934 
Beslutas att 
spelarna vid 
hemmamatch 
ska få en dricka 
gratis.

1969 
Nya arenan 
Björklundavallen 
äntligen färdig.

1977
Närkesberg med 
på poängtipset.

1993
Mariedamm och 
Närkesberg slår 
ihop sina fotbolls-
lag.

2003
Mot förmodan 
tas A-lagsfotbollen 
åter upp.

2018
Fotbollen tar paus.

1958–1959 
Erik Gustavsson 
räddar klubben 

från nerläggning.

1976 
Efter att ha spelat 
i division sex och 
fem under många 
år; klart för spel i 

fyran!

1985
Degradering till 
division fem för 

A-laget.

2000
Sist i division sju. 

Fotbollen läggs 
ner.

2012
FK Silva bildas 

genom samman-
slagning av lag 

från Närkesberg, 
Mariedamm och 

Skyllberg.

2019
NIK firar 90 år 

vilket firas med 
jubileumsmiddag!

Tillbakablick
Det var några drängar som den 24 februari 
1929 bildade Närkesbergs Schack och 
Idrottsklubb i Sveasalen. Ernst Berglund, 
en av initiativtagarna, valdes till dess första 
ordförande. 30 personer deltog i mötet, 
varav 19 tecknade sig som medlemmar.   

Källa: Matchen 
av Lars Jonsson

Ordförande Karolina Eriksson mötte upp 
redan utanför restaurangen och erbjöd 

välkomstdryck.
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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!Välkommen!

Köp antingen 11 kg i  
en låda eller precis så 

mycket eller lite 
du vill i lösvikt!

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

Vår egen Vår egen 
Äppelmust!Äppelmust!

130 :- 130 :- 
2 för 240 :-2 för 240 :-

Ge bort ett 
presentkort hos  
oss på Kalles  

Trädgård!

Julklappstips!Julklappstips!

5-10  
sorter

Svenska Svenska 
Äpplen!Äpplen! SolrosfrönSolrosfrön

200:-200:-
Strimmigt,

20 kg
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Soppkväll  
med utflykt
Den 26 september var det dags 
för årets första soppkväll. Första 
soppan ut var en mycket smakfull 
kålsoppa med bröd som tillbehör. 
Efter maten blev det kaffe med hem-
bakad kaka. Soppkvällarna är alltid 
mycket välbesökta och uppskattade.

Efter att magen fått sitt var det ett 
20-tal personer som begav sig mot Halls-
berg där Föreningen Östra Lerbäcks 
Historia hade arrangerat ett besök vid 
anläggningen av modelljärnvägen över 
Hallsbergs bangård. 

Ideellt arbete
En av många frivilliga som lagt ner 
mycket arbete på anläggningen är Ler-
bäcks pensionerade kyrkoherde Anders 
Nilsson som guidade besökarna från 
Närkesberg under kvällen. Han berät-
tade bland annat att arbetet startade 
2012 då kommunen renoverade lokalen 
som är 30 meter lång.

Anläggningen är byggd i skala 1:87 
och uppskattningsvis 30 000 arbetstim-
mar är nedlagda i projektet. Hallsbergs 
kommun äger fastigheten och all utrust-
ning. Arbetet sköts ideellt av ett varie-
rande antal frivilliga entusiaster.

Ett besök på den här anläggningen 
kan verkligen rekommenderas! 

Modelljärnvägen är byggd i skala 1:87 och 
innehåller 40 spår i bredd.

• På rangerbangården finns cirka 40 
spår i bredd.

• Det har dragits 6,5 km kablar och 
installerats 400 ljuspunkter samt 310 
växlar i anläggningen.

• Det finns bussar och bilar som rör sig 
med hjälp av magnetslingor.

• Det finns naturligtvis också lok och 
vagnar som har mycket fin belysning i 
form av små dioder. 

Mer information finns på Hallsbergs kommuns hemsida.

Modelljärnvägen över 
Hallsbergs bangård



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

Vinterns spännande
deckargåta med trerättersmiddag!

Spelas t.o.m. 15 februari

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 VÄRDECHECK  PÅ 500500 KR KR

VARUHUSET
i Rönneshytta

0583-400 32

Vard. 9-19
Lörd-sönd. 

10-15

www.varuhuset.se

   10 modeller   10 modeller från från  

2.190:-2.190:-

FALKENSTRÖMS EL
 

Installationer och 
reparationer

 
Ring 070-575 86 63
 eller 0583-220 01

SNÖSLUNG-BYTARDAGAR!SNÖSLUNG-BYTARDAGAR!
Byt in din gamla mot Byt in din gamla mot 
en ny och lättkörd!en ny och lättkörd!

Räntefritt 24 månader!Räntefritt 24 månader!
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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 

1 Version 1 - april, 10

17-25/7  2010 - 9 dagar

GGaarrddaassjjöönn

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

Uppfödning av unghöns 
för äggproducenter.

Rådgivning och utbildning

Årets äggföretagare 2009

Årets företagare: 2015

Närkesberg Hönseri AB • Folketorp 237 • 694 98 Närkesberg • tel 0583-220 06, 070-592 20 07 • j.narkeby@telia.com
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Lucia – en legend
Den 13 december är ett speciellt datum. Då firar vi i 
Sverige minnet av en kvinna från den sicilianska staden 
Syracusa som blev kristen martyr redan år 304. Denna 
Sankta Lucia är en av grunderna till våra dagars ljusfest.

Men legenden om det 
italienska skyddshelgonet 
Sankta Lucia är egentligen 
en ganska ruskig historia, 
som inte har mycket mer än 
namnet gemensamt med vår 
svenska luciased.

Enligt legenden var Lucia 
en kristen kvinna som under 
sent 200-tal levde på Sicilien. 
Hon dog år 304 martyrdöden 
för sin kristna tro och för att 
hon skänkt sin hemgift till de 
fattiga. Vid denna tid var det 
straffbart att vara kristen i 
det romerska samhället. Hon 
dömdes till att brännas på 
bål. Men lågorna vek undan 
och till slut blev hon dödad 
genom att ett svärd stacks in 
i halsen. 

Namnet Lucia är ita-
lienskt och kommer från 
latinets lux och lucis, som 
betyder ljus. Namnet är även 
besläktat med ett av namnen 
för djävulen; Lucifer, och 
därmed uppfattade en del 
människor förr i tiden Lucia 
som ett ont väsen.

Troll och onda andar
Myter finns det gott om när 
det gäller vår svenska Lucia 
och vem hon var och varifrån 
hon egentligen kom. Hela nat-
ten kring Lucia omges faktiskt 
av mystik och då gick ingen 
säker för troll och onda andar.

På många håll rådde 
arbetsförbud under lucianat-
ten, eftersom aktivitet kunde 
reta upp ”makterna”. Hade 
man otur kunde man under 
natten träffa på Luse, också 

kallad Lusse eller Lusepär, 
som egentligen var Lucifer 
själv. Men när gryningen kom 
var det dags för kalas!

Lussekatter
Den moderna Lucia-tradi-
tionen med ljus i håret har 
förmodligen sitt ursprung i 
en tysk tradition, där en flicka 
utklädd till Jesusbarnet kom 
med presenter och bullar till 
barnen.

Flickan var klädd i vitt 
och i håret brann ljus, som en 
gloria, och bullarna hon bjöd 
på var de traditionella vete-
bröden med saffran i som vi 
idag i Sverige kallar för lus-
sekatter eller lussebullar.

Löfte om ljus
Traditionen att Lucia bjuder 
på något gott bygger på 
den gamla legenden om att 
Sankta Lucia gick ut med 
mat till hungriga och fattiga 
människor. 

Ljusen i Lucias krona 
symboliserar ett löfte om att 
julens ljus snart ska tändas i 
vintermörkret.

Spreds under 1800-talet
I Sverige hörde vi först talas 
om luciafirande år 1764. Det 
var från början en sed för 
överklassen och den förekom 
framförallt i Västsverige, men 
i mitten av 1800-talet spreds 
luciaseden vidare.

På 1920-talet anordnade 
Stockholms Dagblad det 
första luciavalet och det för-
sta offentliga luciatåget med 
kröning av den flicka som 
vunnit tävlingen. Från början 
uppträdde Lucia ensam eller 
med en eller två följeslagare. 
Så småningom fick hon ett 
ganska stort följe där tärnor 
och även stjärngossar kom 
att ingå.

Luciasången
Idag är luciafirandet mycket 
förknippat med sång och 
musik. Många av oss har 
sjungit ”Sankta Lucia, 
ljusklara hägring, sprid i 
vår vinternatt glans av din 
fägring...”.

Den svenske poeten 
Gunnar Wennerberg förde 
med sig luciasången från 
Neapel till Sverige i mitten av 
1800-talet. Sången handlade 
då om en fiskeby vid namn 
Santa Lucia men den text 
som vi sjunger nu skrevs i 
Sverige på 1920-talet.

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

Arr: NIK

13/12
18.30

Entré 
30 kr.



FrågesportFrågesport
❶ SVENSK FÖRFATTARE

• Hon föddes 1890 i Öster-
götland och dog 1964 i 
Södermanland

• Hon var gift två gånger. 
Den första maken hette 
Karl Johansson.

• Ett av hennes mest 
framstående verk heter 
Kvinnor och äppelträd.

❷ IDROTTSSTJÄRNA

• Han vann bland annat 
tre singeltitlar i Franska 
öppna mästerskapen.

• Han sammanknippas 
då och då med Keith 
Richards, en av medlem-
marna i Rolling Stones.

❸ LANDSKAP

• Landskapsblomma/ 
Landskapsträd är gran.

• Största sjön heter  
Holmsjön.

• Är till ytan Sveriges 13:e 
största landskap.

❹ SVENSK ARTIST

• Han är född 25 oktober 
1952 i Östersund.

• Han vann Melodi- 
festivalen 1980.

• Han är verksam inom 
stiftelsen Artister mot 
nazister.

❺ AMERIKANSK 
SKÅDESPELERSKA

• Spelade mot Dustin 
Hoffman i filmen Kramer 
mot Kramer.

• Hon har vunnit tre Oscar.

• Hon har huvudrollen i 
den första Mamma Mia-
filmen.

❻ KLASSISK DRINK

• Vad heter drinken som 
görs på gin, körsbärslikör, 
ananasjuice, limejuice, 
Cointreau, grenadine, 
benediktinerlikör och ett 
stänk angostura?

❼ VÄLKÄND POLITIKER

• Hon föddes 1928 och 
dog 2015.

• Hon var riksdagsledamot 
mellan 1971 och 1991.

• Hon var Sveriges utrikes-
minister 1976-1978.

• Hon var även social-
minister mellan 1979 och 
1982.

❽ SVENSK PROGRAM-
LEDARE I TV

• Hon är född 1966.

• Hon har bland annat lett 
programmen Tur i kärlek 
och Bytt är bytt.

• Vann 2007 priset som 
årets kvinnliga program-
ledare i TV-programmet 
Kristallen.

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.

DBOLJUR

KALUP

LLROBÄJR

KORLU

ÄAJTSRN

RTIGELT

AHKAL

Ordflätan

SKICKA IN DINA 
SVAR SENAST 15 

JANUARI TILL: 
Siw Adolfson
Mogatan 7c

702 13 Örebro

Första pris i 
varje tävling är ett 

presentkort på 
Varuhuset i 

Rönneshytta!

Julpyssel!Julpyssel!Julpyssel!



Nyinflyttade i 
Solgården
När Tommie och Miriam Kajtner från 
Örebro väl bestämt sig för att börja 
leta efter ett hus på landet dröjde det 
inte länge innan de bestämde sig för 
Solgården i Närkesberg.

Tommie och Miriam Kajtner träffades 
när båda gick på Kvinnersta gymna-
sium strax utanför Örebro. 

– Jag hade lagt märke till Tommie 
och en dag bestämde jag mig för att ta 
steget och börja prata med honom. Sedan 
blev vi så småningom ett par, avslöjar 
Miriam och Tommie nickar instämman-
de. Nu har paret varit ihop i 13 år.

Andra året på gymnasiet flyttade 
de ihop i en lägenhet i Örebro. Sedan 

cirka 7 år tillbaka jobbar Tommie som 
väktare på ett vaktbolag och Miriam på 
en restaurang i Marieberg Galleria. 

Hus på landet
Efter några år som stadsbor började 
Tommie och Miriam prata om att flytta 
till ett hus på landet. De ville inte ha ett 
hus från 70-talet i ett villaområde, utan 
helst ett med en egen historia. Till att 
börja med tittade de mest på nätet innan 
de började åka runt till olika objekt. 

– Vid ett tillfälle åkte vi till Åm-
meberg, där nästan alla hus hade ett 
namn. Det tyckte jag var charmigt 
och sade till Miriam att ett sådant hus 
skulle vi ha, berättar Tommie.

Och så blev det! Huset som de 
bestämde sig för hade ett namn – Sol-
gården. På grund av sina arbeten kunde 
de inte se huset samtidigt utan Mi-
riam åkte först och Tommie någon dag 

Solgården – Tommie och  
Miriam trivs i sitt nya hus.  
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Tommie och Miriam, nyinflyttade i Närkesberg. 

senare. Sedan den 15 juli är paret och 
deras tre katter alltså landsortsbor.

Nöjda landsortsbor
Både Miriam och Tommie understryker 
hur nöjda de är med sitt nya boende och 
betonar lugnet på landet och närheten 
till naturen och djurlivet. 

– Vi har harar, rävar, hjortar med 
mera utanför huset, säger Tommie och 
pekar mot skogsbrynet där djuren bru-
kar dyka upp.

– Det känns som att komma hem! 
Jag är uppvuxen på landet i en liten ort 
som heter Jäder, utanför Eskilstuna, 
förklarar Miriam.

De är också imponerade av bygemen-
skapen och alla aktiviteter som anord-
nas här och har bland annat besökt 
Kafé Qvarnån och soppkvällarna.

Historieintresserade
Paret har åkt runt för att lära känna 
trakten och båda är mycket historie- 
intresserade. De har köpt de två böcker-
na om Östra Lerbäcks historia och letat 
efter hus och platser som beskrivs där, 
liksom de skyltar som slagits ner under 
byavandringarna. 

Avslutningsvis betonar båda vilken 
tur de haft som hittade till Solgården 
och Närkesberg och nu ser de fram emot 
att fira sin första jul i det nya huset.

Celebert 
fotbollsbesök  
på Sjöängen
I slutet av oktober hölls ett företags- 
event på Sjöängen i Askersund.

Som avslutning på kvällen var fotbolls-
landslagets förbundskapten Janne 
Andersson inbjuden. Han höll föredrag 
om hur han tillsammans med övriga i 
ledarstaben jobbar för att få ut mesta 
möjliga av de spelare som är uttagna till 
match. En timme gick väldigt snabbt 
med en engagerad föreläsare och en 
publik där många fotbollsintresserade 
tyckte att det var ett mycket intressant 
föredrag.  

Innan Janne Andersson höll sitt 
föredrag hade företagare från Asker-
sund informerat om sina produkter och 
tjänster. Även Askersunds kommunled-
ning var på plats och berättade om sina 
visioner för kommunen.
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Anders Gustafsson och Karin Da-
nielsson från Kårberg har tillsam-
mans med paret Alf Fransson och 
Susanne Wilén från Åsbro gjort tre 
dokumentär-filmer som bland annat 
visats i Bergsgården i Närkesberg.

Anders Gustafsson arbetade under 
många år som frisör i Örebro. Där träf-
fade han Hjalmar Karlsson och de två 
kom väldigt bra överens. När Hjalmar 
senare fick cancer hjälpte Anders honom 
med diverse sysslor som att städa, 
handla och klippa gräset vid hans hus 
i Kårberg. Hjalmar hade inga arvingar 
och Anders rådde honom att skänka 
sina tillgångar till Snavlunda Hem-
bygdsförening, när han mot slutet bad 
Anders om råd. En dag när Anders kort 
därefter skulle besöka Hjalmar fick han 

veta att han precis somnat in och att 
han testamenterat allt till Anders.

– Jag blev först arg, vilket väl var en 
konstig reaktion. Jag blev bara så ledsen 
för att jag inte fick möjlighet att tacka 
honom, förklarar Anders. Vi trivdes i 
alla fall så bra i Kårberg att vi efter 
några år som fritidsboende bestämde 
oss för att bli fast boende. 

Filmintresse
Anders har alltid varit intresserad av att 
filma och köpte tidigt en Super 8 kamera 
och 2013 skaffade han en filmkamera. 
Han och Karin hade då gått med i Snav-
lunda Hembygdsförening och där började 
han filma ”Fredagsgruppen”, ett gäng 
”gubbar” som träffas en gång i veckan.

– Den filmen är dock inte klar än, 
avslöjar Anders med ett skratt. 

Karin och Anders,  
två verkliga 
filmentusiaster.

Filmpar i KårbergFilmpar i KårbergFilmpar i Kårberg

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!

Hanna Lindberg
072-745 57 45

Christer Olson
070-680 07 80

Håkan Falkenström
070-323 30 15

Inköpare
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Han fortsatte filma och har säkert lagt 
ut ett hundratal kortfilmer på You-Tube 
från olika arrangemang i Sydnärke. 

– Jag gör vardagsfilmer för vardags-
folk och travesterar därmed Levi Karls-
son, den blyge, som skrev vardagsvers 
för vardagsfolk, skojar Anders. 

Viktigt att utvecklas
För Anders var det viktigt att hela tiden 
bli bättre och han lärde sig efterhand 
att redigera och att jobba med ljudet, 
vilket är nästan lika viktigt som bilden, 

enligt honom.
– Han ägnar 

väldigt mycket tid åt 
filmandet och sitter 
och pular halva 
nätterna ibland, 
berättar Karin, som 

numera också deltar 
i filmarbetet.

Filmteamet ASKA bildas
År 2014 åkte Anders och Karin för att 
filma när kolmilan i Torpa revs och 
då var även Alf Fransson och Susanne 
Wilén där i samma ärende. Naturligtvis 
blev de båda filmarna nyfikna på var-
andra och det var efter det som deras 
samarbete började. 

– Alf är duktig på att redigera och 
jag har lärt mig väldigt mycket av ho-
nom, säger Anders. 

De fyra i filmteamet kallar sig 
ASKA (Alf, Susanne, Karin, Anders). 

Gemensamma projekt
Deras första gemensamma film blev 
Valle i koja – som handlar om origina-
let Valle som så sent som på 1960-talet 
bodde i en koja i skogen under mycket 
torftiga förhållanden.

Nästa projekt blev Enslingen på 
Bockön; ännu en berättelse om ett udda 
livsöde. Enslingen som egentligen hette 
August Mattson var mycket duktig 
på språk och var enormt intresserad 
av astronomi. Han gjorde avancerade 
astronomiska beräkningar och korre-
sponderade med Franska astronomiska 
sällskapet. Han arbetade som bokhål-
lare på olika herrgårdar i bland annat 
Åsbrotrakten, men av okänd anledning 
– troligen olycklig kärlek – drog han sig 
tillbaka och levde sedan i närmare 20 
år på Bockön i Tisaren. De allra sista 
åren flyttade han dock till Skogaholm 
där han dog 1928. Hos Länsarvet finns 
hyllmeter med sparade dokument om 
honom, både astronomiska uträkningar 
och hans kassabok med noggrant förda 
uppgifter om inkomster och utgifter. 

– När filmen hade premiär på 
Sjöängen i Askersund var det kö ut på 
gatan, berättar en nöjd Anders.

Anders och Karin var också med och 
filmade när Alf gjorde filmen om Gustaf 
Svensson, ett personligt porträtt av vd:n 
på Skyllbergs bruk.

Teamet har många olika idéer om 
filmer de vill göra. Vad det blir får fram-
tiden utvisa.

Anette Rosén Müntzing
Grafisk form/projektledare

Anna-Lena Hindorf
Ekonomi/administration

Adam Ryberg 
Grafisk form/
skribent

Vi jobbar för att 
du ska synas!

Anette Rosén Müntzing
Grafisk form / projektledare

Maria Gunnarsson
Skribent / projektledare

Ewa Karlsson
Systemutvecklare /
webbdesigner

Anna-Lena Johansson
Ekonomi / administration

Erik Gunnarsson
VD / fotograf /
strateg

Adam Ryberg
Grafisk form /
skribent

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

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

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

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

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

                     Välkommen!

Vatten Avlopp Kretslopp
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Minns du Kalle i Söränga? 
Gick du på hans historia om flottningsrännan? Och kände du 
Agnes Sandström, hon som reste med Titanic med sina småflickor 
– tänk att de klarade sig alla tre! 

Var du med i dansen på Norralund – det kanske var du som bar 
armbågsskydd för att inte skada kostymen om du skulle cykla 
omkull på hemvägen? Och vet du hur det gick till när Klara i Lanna 
skaffade sig sin trehjuling?

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

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

ISBN 91-1234434343

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

ISBN 91-89210-03-4

9 789189 210035

  

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

  

  

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

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

BS-mediflex är tillverkad i ELIOCEL som är ett natur-
ligt material som känner av kroppens tryckbelastning 
och formar sig perfekt efter kroppen, även om det är 
kallt i sovrummet. Madrassen har två fasthetsgrader. 
Den vita sidan sover man på om man väger upp till 70 
kg och den gröna sidan om man väger mer.

Madrasskyddet är avtagbart med blixtlås. Det består 
av bomull som är antikvalsterbehandlat och går att 

tvätta i 40 grader i tvättmaskin. Väljer du att ha merino-
ull på ena sidan av madrasskyddet så rekommenderar 
vi tvätt i 30 grader.

Madrassen levereras vakuumförpackad och är klar 
att sova på 24 timmar efter uppackning.

Madrasserna går även att få i önskat mått. Kontakta 
oss gärna!

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

Vid beställning över 2000 kr bjuder vi på fraktkost-
nad och postförskottsavgift.

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

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

Leveranstid: Cirka 1–3 veckor.

Retur: Skulle du ångra ett köp så har du full returrätt 
inom 14 dagar. Varorna ska skickas tillbaka oanvända i 
obruten förpackning. Du betalar själv returfrakten.

Garanti: 10 års hållbarhetsgaranti. 

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

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

Erik & Susanne Ignell

Oslagbara 
priser 

Högsta kvalitet
från Tyskland

Räntefri del-
betalning

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

onödigt mycket på buss-/charterresa.

Sömnproblem, stelhet 
eller värk i kroppen? 
Ull i sängen kan bli din räddning. 
När du sover gott kommer kropp 
och själ till ro, och du vaknar 
utvilad och full av energi. Ull är 
ett oslagbart material som...

...ger jämn temperatur i sängen

...lindrar & förebygger kvalster-
 allergi

...är lättskött & hygieniskt

ÖVRIGA PRODUKTER

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

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

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

Pris 290 kr / 240 kr

Sittdyna
En mycket populär produkt. 
Mönstrad framsida och vit baksida. 
Tillverkad av merinoull. Med eller 
utan magneter.

40x40 cm Pris 200 kr / 170 kr
Med magnetband 240 kr / 200 kr

40x80 cm Pris 430 kr / 370 kr
Med magnetband 480 kr / 410 kr

50x90 cm Pris 480 kr / 420 kr
Med magnetband 530 kr / 460 kr

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

Pris 200 kr / 180 kr

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

Pris 170 kr / 150 kr

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

Pris 150 kr / 130 kr

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

Pris 190 kr / 170 kr

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

Pris 480 kr / 420 kr

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

Pris 2740 kr / 2190 kr

Västar
Värmande vändbara västar med ull 
på båda sidor. Den mönstrade i me-
rinoull och den andra i kamelull. 
Finns i storlekarna small, medium, 
large och X-large.

Merino Pris 1750 kr / 1420 kr
Kamel Pris 2630 kr / 2190 kr
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Inspection and Maintenance of Drinking Water Reservoirs

Author: Mattias Mattsson, Amphi-tech Service AB

Poster number:  1

BACKGROUND
Drinking water reservoirs are often im-pressive constructions that dominate the cityscape and act as landmarks. The archi-tects and engineers have enjoyed great creative freedom and the constructions are regarded as more than just water storage facilities. The reservoirs are an important part of the system of water mains but they also entail a high risk of contamination of drinking water for the following reasons:

Structural damage

Damaged 
seiling surface

Sediment

Unshielded ventilation Interior roof effluent
Defective manhole

Seepage

Corrosion

Organic impact
There is biological impact in 20 % of reservoirs. Half of this is residue from birds, rats and even snakes. It is com-mon to find snail or larva trails in the sediment. Roots of trees and bushes that have been allowed to grow too close to reservoirs built in open land may destroy the water-repellent insula-tion and root fibres may penetrate into the actual reservoir space. Manhole covers with no sealing strip, holes made for cables, etc. allow small animals such as snails, frogs, etc. to enter the reservoir. Ventilation ducts without nets or filters, broken win-dows, etc. allow birds to end up in the drinking water. 
Many of these problems can be solved with minor work. 

• The water stands for a considerable    time, which gives rise to sedimentation   of pollutants on the reservoir floor.
• The reservoirs are not pressurised, which   increases the risk of inbound leakage.
• The reservoirs are often easily acces-   sible and unguarded, which entails a    risk of damage, intentional or other- wise, and therefore water contami- nation.

Dead bird. Roots.
Corroded silumin flange.

Sediment, approximate 
thickness 7 cm.

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

Epoxy coating that has come loose on the bottom.

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

COMMON PROBLEMS FOUND IN RESERVOIRS

ROV – used for inspection.

Cleaning requirements
Sooner or later, all reservoirs need to be cleaned of sediment. The sediment is mostly on the bottom and usually consists of deposits of iron or manganese. Lime or sand is sometimes also mixed in. It is also common for there to be building ma-terials, lost tools, cans, bottles and other objects on the bottom. The cleaning fre-quency required varies greatly from reser-voir to reservoir.

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

manhole covers. When the surface film sinks to the bottom, organic material is added to the sediment that may give rise to bacterial growth and provide nutrients for organisms. Few reservoirs that we inspected were fitted with air filters. 

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

The common problem areas are illustrated in the image below:

The majority of Nordic drinking water reservoirs were constructed between the 40s and 70s and have started to show signs of a great need for maintenance. With the aim of investigating the common prob-lem areas for drinking water 
reservoirs, Amphi-tech has inspec-ted more than 1,000 reservoirs in Sweden, Norway and Finland.

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

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

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

CONCLUSION
The results of the inspections show that bacterial problems in the reservoirs are normally caused by polluted water leak- ing in from cracks in the roof structure. Therefore, the majority of Nordic drinking water reservoirs constructed between the 40s and 70s have started to show signs of a great need for maintenance.

SS
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

23



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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