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MARIEDAMMSLEDEN
Ing-Mari Pettersson guidar genom
ängar, raviner och pestgravar

Ateljé Motvalls i
Skyllberg
sid. 21

En resa som inte
blev som tänkt
sid. 6–9

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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Mobiltfn. Bosse 070-578 24 65
694 97 Rönneshytta

Hej alla NIK-vänner!

I

bland blir det inte som man
tänkt! Och så har det nog varit
för de flesta av oss under några
månader. Att det skulle bryta ut en
pandemi som för många har inneburit mer eller mindre karantän,
för andra arbete hemifrån, mindre
resande, umgänge till största delen
utomhus, undvikande av trängsel och ett ständigt tvättande av
händerna det hade nog ingen av oss
kunnat tro.
Men så blev det! Det har i sin tur gjort
att mängder av olika arrangemang har
ställts in i hela Sverige. Så även i Närkesberg: påskfika, blomskottsauktion,
utflykt till Skogaholmstrakten, föreläsning om Gryts bruk och gudstjänsten
i Toltorps missionshus för att nämna
några.
Det innebär naturligtvis att vi inte
har så många evenemang att rapportera
om i det här numret av NIK-aren! Men
några reportage blir det och så kommer
ni även att kunna läsa om en semester i
Vietnam som fick avbrytas på grund av
coronapandemin och vi kommer också

att få veta vad några närkesbergare
tycker om pandemin och hur den påverkar det vardagliga livet.
Närkesberg är en lugn plats där det
sällan händer några tråkiga incidenter
men tyvärr så har det varit ett par sådana på sista tiden. Ett av fotbollsmålen
har dragits ut mitt på planen vilket gör
att robotgräsklipparen inte kan klippa
som den ska. Frukt har kastats utanför ingången till gymet och kodlåset
där har kletats in med någon kladdig
massa! Bus eller uppsåt? Oavsett vilket
hoppas vi att det inte upprepas!
Vi i NIK-redaktionen
önskar alla läsare
en trevlig sommar!

Inger

Siw

Håkan

Framsida: Trehörnings masugn
i Mariedamm.
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De sprider
ljus över
Närkesberg
Skyllbergs Bruk har producerat och
distribuerat elström sedan början
av 1900-talet. Till en början elektrifierades industrin i Skyllberg men
allt eftersom byggdes nätet ut. Nu
sträcker sig nätet från Kårberg i
väst, till Kopparberg i öst, respektive Skogaholm i norr och Solberga
i söder.
Idag arbetar fyra elektriker på brukets
elavdelning: Ove Nilsson, Torbjörn
Andersson, Joakim Klingberg och Jonas
Winkvist.
Ove plockar fram en karta över
elnätet. Det består av 191 kilometer
högspänningsledningar, 197 kilometer
lågspänningsledningar och 155 nätstationer. I elnätet finns ungefär 1 400
abonnenter. En del av den elkraft som
säljs produceras i företagets egna vattenkraftstationer som finns i Skyllberg
och i Skogaholm.

Nybyggnation och underhåll
Elektrikernas arbete består främst av
att bygga nya, och underhålla, ledningar
och transformatorstationer. De har nästan alltid en ny ledning på gång någonstans, och utöver det ska det sättas upp
skåp och bytas stolpar där det behövs.
Dessutom ska det hållas ordning i
ledningsgatorna. Till hjälp har elektrikerna bland annat en fyrhjuling och en
traktorgrävare med skylift.
En gång om året ska hela elnätet besiktas. Det innebär att elektrikerna kon4

trollerar elnätets ledningar och ledningsgator för att förebygga driftstörningar.
– Ibland gör vi det via helikopter och
ibland gör vi det från marken. Gör vi det
via helikopter går det på tjugo timmar,
men om vi gör det från marken kan det
ta uppemot tre veckor, säger Torbjörn.
– Det bästa är en kombination, för
man ser olika saker från luften och från
marken, fyller Ove i.

Vad händer vid ett strömavbrott?
– Oftast beror strömavbrott på att ett träd
fallit över ledningen, säger Torbjörn.
När någon gör en felanmälan och talar
in ett meddelande skickas ett larm ut till
den jourhavande elektrikern. Oftast har
elektrikerna hittat och tagit sig till felet
inom en timme, men det kan ta längre tid.
– Vi får inte jobba ensamma, så även

SÅ HÄR FELANMÄLER DU
Ring 0583-403 00 och ange namn, telefonnummer, abonnentnummer och var du bor.
Utanför kontorstid ringer du 0583-400 17
och talar in ett meddelande på telefonsvararen. Anger du ditt abonnentnummer så
kan vi hitta och åtgärda problemet ännu
snabbare. Ha telefonen igång och i närheten då vi kan behöva ringa upp dig.
TIPS: HA KOLL PÅ ELMÄTAREN
På din mätare kan du se om du har full
ström hela vägen fram till huset. Om det
står 123 i skärmens nederkant har du full
ström in i huset.
Om någon av
siffrorna fattas har
antingen en huvudsäkring gått, eller
så ligger problemet
tidigare i nätet, och
ska då felanmälas
till Skyllbergs Bruk.
På mätaren ser
du också ditt sjusiffriga abonnentnummer.
Torbjörn Andersson, Ove Nilsson och
Jonas Winkvist bredvid traktorgrävaren.

om det är jag som är jourhavande så
måste jag vänta in åtminstone en av de
andra innan vi kan sätta igång, säger
Torbjörn.
När meddelandet tagits emot är nästa
steg att komma på var felet ligger. Om
det i felanmälan anges ett abonnentnummer går det oftast fort. Numret består
av sju siffror och visar både vilken linje
abonnenten bor på och vilken transformatorstation som strömmen går igenom
på vägen till huset. Ove och Torbjörn,
som arbetat 33 respektive 20 år i företaget, kan ibland känna igen personer
på rösten, men för Jonas som började i
november 2019 är det svårare.
Det gäller att ha förståelse för arbetet på ett glesbygdsnät. Det är många

HAR DU FRÅGOR ELLER
SYNPUNKTER?
Kontakta Karin Skålberg, Thomas Pehrson
eller vd Gustaf Svensson på Skyllbergs
Bruk. Du når växeln på 0583-403 00.

kilometer ledningar som ska kontrolleras, och att hitta trädet som fallit
över ledningen eller isolatorn som har
spruckit kan ta lite tid.
Skyllbergs Bruk driver ett kontinuerligt förbättringsarbete på elnätet. Allt
eftersom isolatorer av porslin går sönder
ersätts de med nya i komposit, som inte
riskerar att spricka och ledningarna är
numera isolerade med återvunnen plast
vilket gör att de kan slå mot varandra
utan att det blir kortslutning. Under 2019
har en helt ny ledning byggts. Den kan
mata Närkesbergsområdet med ström
från Rönneshytta om det skulle uppstå ett
fel på ledningen som går via Ässböle.
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HÅKAN GUSTAFSSON BERÄTTAR:

En resa i coronatider
Då var det dags! Den 9 mars startade resan till Vietnam, som jag och
min hustru Monica länge hade sett
fram emot. Naturligtvis var vi medvetna om att det härjade ett virus
runt om i världen. Vi gick dagligen
in på UD:s hemsida, men någon
avrådan för resor till Vietnam fanns
inte. Vi ringde även till vår researrangör, som var helt inställd på att
genomföra resan.
Efter tolv timmars flyg landade vi i Saigon som bjöd på 35-gradig värme. Det tog
lång tid att komma igenom passkontrollen
och vi blev lite oroliga. Passkontrollanterna konfererade och vi svettades. Till slut
fick vi trots allt komma in i landet. Vår
reseledare berättade att tio personer hade
hoppat av resan, så vi var bara åtta kvar.
Vi var den sista gruppen till Vietnam i vår
researrangörs regi. Var det tur eller otur?
Det skulle visa sig senare.

Underjordiska tunnlar och
krigets fasor
Dagen därpå packade vi vår ryggsäck med
extra mycket handsprit för en tur till Cu
Chi. Där skulle vi besöka de omskrivna
underjordiska tunnlarna, som nordvietnameserna använde under krigen mot
Frankrike och framför allt mot USA.
Efter lunch besökte vi Återföreningspalatset, där förhandlingarna
fördes som ledde till ett enat Vietnam.
Därefter fortsatte vi till krigsmuseet,
där de tog tempen på oss innan vi
En av många ingångar till de 20 mil
långa underjordiska tunnlarna.
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släpptes in. Det blev ett obehagligt besök, men samtidigt en nyttig påminnelse. Vilken oerhörd grymhet och vilka
fruktansvärda övergrepp som begicks
under Vietnamkriget!

Mekongfloden
Nästa dag bar det av till Cai Pse som ligger vid Mekongdeltat. Där gick vi ombord
på en flodbåt för en tur på Mekongfloden
iförda traditionella vietnamesiska hattar.
Vi erbjöds att provsmaka sprit från en
flaska som förutom vätska innehöll en
orm och en skorpion. Det var väl ingen
höjdare direkt, men kul att ha provat.
Dagen därpå började med en sightseeingstur i Saigon. Vi passerade bland
annat CIA:s byggnad, där de sista
amerikanska helikoptrarna lämnade
Vietnam under det kaotiska krigsslutet. Därefter följde en timmes flygresa
innan vi landade i Da Nang och fortsatte med buss till Hoi An. Där skulle vi
tillbringa några dagar med sol och bad.

Utflykt på Mekongfloden iförda vietnamesiska hattar.
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Provtagning
väntar när vi
anländer till det
hotell vi tvingats
flytta till.

Helt nya villkor

Fler utmaningar

Det blev inte som vi tänkt oss. På kvällen fick vi veta att en person som varit
med på planet till Saigon bar på viruset.
Det var bara att acceptera de nya villkoren: munskydd och rumsarrest med
måltider på rummet.
Frågorna var många men några svar
fanns inte. Uppe på rummet funderade
vi över vår situation. Som tur var hade
vi böcker och vår iPad med oss, vilket
underlättade tillvaron en del. Nästa dag
kom en kvinna i full skyddsutrustning
för att ta prover på oss.

Andra kvällen ringde reseledaren och berättade att hotellet inte ville ha oss kvar.
Vi måste flytta, men vart visste han
inte. Det kunde bli ett annat hotell eller i
värsta fall en kasern. Åter en kväll med
funderingar – vi började bli oroliga på
allvar. På morgonen packade vi våra väskor och väntade, men det blev ingen flytt
den dagen. Efter ytterligare en dag blev
vi till slut hämtade till ett annat hotell av
personer i full skyddsutrustning.
Mottagningskommittén var på plats
med desinfektionsutrustning för vårt ba-

RAKA VÄGEN TILL ASKERSUND
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gage (både ut- och invändigt), handsprit
och feberscanning av oss. Senare fick
vi veta att samtliga i vår grupp testats
negativt för corona. Det var ju positivt!
Likaså att vi fick tillåtelse att gå ut om
än på en mycket begränsad yta. Att det
fanns en flod i anslutning till avspärrningarna gjorde inte saken sämre.

Oron tilltar
Alla dagar såg ut på samma sätt: mat
tre gånger, feberscanning två gånger
och en stund vid floden på kvällen. Oron
över hur länge vi måste vara instängda
ökade och framför allt; när och hur
skulle vi komma hem?!
Döm om vår förvåning när vi fick
beskedet att vår reseledare hade skickats hem. Vi kände oss helt utlämnade.
Det visade sig att en person i Malmö
var vår kontaktperson. Han hade suttit
i telefonkö till ambassaden och försökt

hitta en lösning för vår hemresa, men de
flesta flygbolag hade stängt ner. Efter
en spänd väntan fick vi besked att det
fanns åtta platser på ett evakueringsplan till Prag.

En lång och tröttsam hemresa
Efter tio dagars karantän började vår
hemresa, som blev lång med mellanlandningar i Saigon och övernattning
i Hanoi. I Prag väntade personal från
svenska ambassaden, som hade ordnat
två minibussar som tog oss till Berlin.
Där fick vi gå ombord på en annan buss,
vilken vi inte fick lämna under hela resan. Reseledaren fick köpa hamburgare
åt oss vid ett matställe. Vi fortsatte mot
Travemünde för färja till Trelleborg och
därifrån buss till Malmö. Slutligen tog
vi tåget till Örebro. Vi var helt slut när
vi kom fram.
Resan var över! En resa som inte varit lik någon annan och som vi till stora
delar hade kunnat vara utan.
Text & foto: Håkan Gustafsson

Äntligen på väg hem!
Repatrieringsplanet väntar.

Välkommen att delta i Knallesvängen!
Just i år kan vi inte hålla marknad i Lerbäck som vanligt. Den
4 juli blir istället en dag att besöka lokala knallar som håller
öppet hemmavid. Många specialerbjudanden utlovas.
Karta och information publiceras på
www.lerbacksmarken.se
och på vår facebooksida.
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GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371
694 97 Rönneshytta
Telefon:
Johan 070-335 01 69
Magnus 070-689 57 87

Din rörmokare i Sydnärke
VVS SERVICE & INSTALLATION
Ring: 070-693 40 05

INGET MIDSOMMARFIRANDE I LERBÄCK I ÅR.
Som en följd av reglerna kring
COVID-19-pandemin tvingas vi tyvärr
att ställa in årets midsommarfirande.
Vid frågor, kontakta:
Ulla Neander,
tel: 070-798 73 19

BEVARA LANDSBYGDSSKOLORNA

Askersund-Lerbäckskretsen

Krukväxter, snittblommor
och utplanteringsväxter i
stor sortering.
Tänk på miljön – handla lokalodlat!

Välkommen till oss!
Familjen Samuelsson

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

Våtrum | Trägolv | Golvslip | Kakel & klinker
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M ör tsjöns
R edovisning
Aukt. Redovisningskonsult Srf
Bokföring • Redovisning • Bokslut
Deklarationer m.m.

STENHUGGERIET I ÅSBRO
Gravstenar • Renoveringar
Textkompletteringar

Ulf, Helena, Emelie och Gunilla
0583-410 01 • Ulf 070-397 38 69

Tel 0582-510 10 • www.stenblocket.se

www.widmarksel.se

• Elinstallationer
• Inbrottslarm

Elinstallationer • Minigrävare

• Brandlarm
• Nätverk

Dina
Försäkringar
Försäkra ditt boende idag på
dina.se eller ring 0770–160 500
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Mariedammsleden – vacker natur
och intressant historia
Att vandra kan vara ett sätt att umgås i dessa coronatider när många
andra umgängesformer är begränsade, samtidigt som man njuter av
naturen och får möjlighet att röra
på sig. I Askersunds kommun finns
många vandringsleder och en av
dessa finns i Mariedamm.
Mariedammsleden är 9 kilometer lång,
men man kan också välja en kortare

1
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sträcka på fyra kilometer. Ing-Mari Pettersson har gått leden många gånger ända
sedan 1990-talet.
– Det är varierad natur och blommor
i massor, på våren blå-, vit- och gulsippor följda av gullvivor, liljekonvaljer och
daldockor bland annat, säger hon.
Utgångspunkt för leden är Trehörnings masugn. Utefter leden finns förhistoriska bränngravar från brons- eller
järnåldern och pestgravar från kolerautbrott på 1700-talet. Efter någon kilometer når man Solberga äng 1 där man har
en vidsträckt utsikt över skogsbygden och
där det finns en rastplats med bord och
bänk. Ängen användes tidigare som betesmark där det idag växer sällsynta örter.
Därefter fortsätter leden ner i Runsala
ravin 2 , som kan ha bildats av en smältvattenström under istiden. Här finns en
gammal lövskog med många olika träd-

2

3

slag och sällsynta växter som strutbräken,
trolldruva, vårört och myskmadra. Här
finns också en flera hundra år gammal ek
med en omkrets på 5,4 meter 3.
Längre fram
passerar man
4
gruv-området,
där flera vattenfyllda gruvhål
vittnar om den
järnbrytning som
skedde här från
1600-talet och
fram till slutet av
1800-talet. Den
djupaste gruvan
var 78,4 meter
djup 4.

En rastplats med vindskydd och
eldstad 5 är iordningställd invid sjön
Trehörningen och strax därefter går
leden över sjön via en stenbro 6. Man
får hålla sig i ett rep när man tar sig
över stenarna, som vid högt vattenstånd
är täckta av vatten. En alternativ väg
finns.
Slutligen är man åter vid masugnen
som togs i bruk 1636 och blåstes ned 1889.

6

5
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mixa

F Ö R E TAG S S E RV I C E

mixa företagsservice ab • Kenneth Erixon
Dalhem 488 • 694 98 Närkesberg • 070-330 53 63
e-post: kenneth.erixon@mixaforetagsservice.se

Opartisk rådgivning angående
åtgärder i skogen samt förmedling
vid försäljning och avverkning
ULL OCH SKINN

R ing gä
rn a
före be
s ö k!

Gudrun Haglund-Eriksson
Bengtstorp,
076-848 64 65
ww.ullochskinn.se

Gårdsbutik med ull- och skinnprodukter.

Jim & Jacob
x

Kopparbergs Gård

Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas

10 oktober 2020
www.kopparbergsgard.com

Tag kontakt med:
Håkan Falkenström, 070-323 30 15
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”Vi sköter din skog
när du är på jobbet”
SPECIALSORTIMENT • AVVERKNINGAR
SKOGSSKÖTSEL • VIRKESINKÖP
0582-200 01
www.skogsam.se

INGEMAR KNUTSSONS
BYGG AB

Gardasjön
Utför alla sorters byggarbeten.
Uthyrning av skylift.
17-25/7 2010 - 9 dagar
Telefon:
0583-220 42
070-696 81 60

För oss är resan lika viktig som målet.
Konferensresor
Skolresor
Gruppresor
Se vårt övriga
utbud av resor på
www.åmmebergsbuss.se

www.åmmebergsbuss.se
Version 1 - april, 10
1
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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DRABBAD AV CORONAVIRUSET?
Vi har ställt tre frågor om viruset till några närkesbergsbor:
1. Hur har coronapandemin påverkat dig?
2. Har Sverige hanterat pandemin bra jämfört med andra länder?
3. Känner du någon som har insjuknat i covid-19?

1. Jag var tidigare i år sjuk med hög
feber och kraftig förkylning under tre
veckor och är ännu inte helt återställd.
Eftersom jag inte har testats för corona vet jag inte om jag var smittad,
men symtomen påminner om viruset.
Dessutom åker jag bil till arbetet på
USÖ i stället för buss och umgänget
med patienter är förändrat liksom
kontakten med nära och kära.
2. Jag tycker Folkhälsomyndigheten
gör ett bra jobb. Samtidigt krävs att
var och en tar ett eget ansvar.
3. Jag känner några som har
drabbats av covid-19.

1. Coronapandemin har påverkat mig
både privat och på jobbet. Jag kan
inte åka och hälsa på min mormor
och morfar, samt andra nära vänner
och släktingar som tillhör riskgruppen. Planerna inför vår och sommar
har också fått ställas in.
2. Relativt bra anser jag.
3. Jag känner en person som insjuknat
i covid-19 och en som troligen haft
det, men inte testats.
Karolina Eriksson,
Lärare

Elisabeth Bergqvist,
Arbetsterapeut

1. Jag har haft praktikplats under större delen av den tid skolan
varit stängd och därför inte drabbats så mycket. Tre dagar
innan praktiken och de sista fem veckorna blev det i alla fall
hemundervisning.
2. Jag litar på att Sverige har hanterat pandemin bra och att de
restriktioner som införts har varit tillräckliga.
3. Jag känner ingen som insjuknat.
Wictor Sjökvist,
Studerande på naturbruksgymnasiet Vreta
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Full fart i
Varuhuset
trots pandemi
När NIK-aren besöker Varuhuset i
Rönneshytta under den period när
antalet smittade i covid-19 bara
ökar är kommersen i full gång.
Kunderna håller dock avstånd och
framför kassorna är avståndsmarkeringar utlagda och plexiglas
uppsatta.

1. Jag är mycket orolig för att bli smittad eftersom jag tillhör riskgruppen
med flera underliggande åkommor. Jag har diabetes 1 vilket lett
till problem med sköldkörteln, högt
blodtryck och kärlkramp. Dessutom
lider jag av allergi och astma. Jag
tar på mig ansiktsmask varje dag
när jag åker till jobbet och tvättar
alla kläder när jag kommer hem. Jag
har alltid handspray och spritspray
med mig och jag spritar varorna jag
handlat innan jag plockar in dem.
Det sorgliga är att man inte kan träffa
barn, barnbarn och andra närstående på samma sätt nu.
2. Jag tycker man skulle ha värnat
er om riskgrupperna och de äldre.
Man borde ha informerat personalen på äldreboenden betydligt
bättre och sett till att anställda inom
hemtjänsten kunnat byta till nya
skyddskläder mellan varje besök.
3. Jag känner ingen som insjuknat.

– Det är mer kunder än normalt, berättar Gunilla Johansson som är en av de
anställda. Många beställer nu också varor via telefon eller mail och kan sedan
hämta varorna på baksidan av affären
och betala med swish eller bankgiro.
Den populära ”antikrundan”, då
varuhuset hämtar kunder till affären
har ändrats så att kunderna nu sitter hemma och beställer och sedan får
varorna hemkörda. Allt för att hindra
smittspridning.

Johanna Björnberg Gustavsson,
Lärare

Gunilla Johansson har fullt upp med att plocka
ihop varor, som kunder beställt. Ulf Nilsson väljer
dock att göra sina inköp personligen i affären.
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Inköpare
Christer Olson
070-680 07 80
Hanna Lindberg
072-745 57 45

Sydved
– din
aktiva
skogspartner
Sydved
– din
aktiva
skogspartner

Håkan Falkenström
070-323 30 15

Munksjö
Aspa
Munksjö
Aspa
BrukBruk
––din
lokala
massaindustri
din
lokala
massaindustri
Starka lokala köpare och ett naturligt val!

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

Inköpare
Inköpare
Jan Sandberg
01046-784 66
Jan Sandberg
jan.sandberg@sydved.se

01046-784 66

FALKENSTRÖMS
EL
jan.sandberg@sydved.se
www.sydved.se

www.sydved.se

Installationer och
reparationer
Ring 070-575 86 63
eller 0583-220 01
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Deckare med trerättersmiddag!

En deckargåta av Johan Gille

ötet på
boka fe sten eller m

BERGSGÅRDEN
Rymliga och välutrustade
lokaler i trevlig omgivning.
Läs mer om våra möjligheter
på www.narkesberg.se.

Ring gärna för förfrågan eller bokning!
Susanne Qvick 0583-222 66, 070-277 12 66
med självbetjäning!
Gårdsbutik

0582-503 82 • www.ekogardar.se

Spelas hösten 2020

Biljetter bokas på 0583 - 404 02 eller

www.lerbacksteater.se
Ekologiska grönsaker
och potatis
Öppettider:
Helgfri måndag–fredag 10.00–19.00

VÄRDECHECK PÅ 500 KR
En dröm att köra. Äkta midjestyrning
och hydraulisk servostyrning

Park 416P
inklusive Combi EL-aggregat
95 cm klippbredd

36.995:-

Delbetala räntefritt
i 24 månader.

Vard. 9-19
Lörd-sönd.

10-15

VARUHUSET
i Rönneshytta

0583-400 32

www.varuhuset.se
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Knallesvängen
– en annorlunda
Lerbäcksmarken
Eftersom Lerbäcksmarken inte
kommer att genomföras på traditionellt sätt i år på grund av coronapandemin så blir det istället en
knallesväng. På marknadsdagen
den 4 juli kommer många av knallarna att ha öppet hemma hos
sig, och alla som vill kan göra en
rundtur i omgivningarna för att få
tag på tomater, rökt fisk och nya
jaktbyxor.
Idén till det nya evenemanget väcktes
av Karintorps Tomater vars växthus
brukar digna av tomater lagom till
marknaden.
Knallesvängen har fokus på Lerbäcks socken, men det finns också knallar som kommer att hålla öppet i Viby,
Tiveden, på Husabergs udde, i Askersund och på andra orter. All information
publiceras på marknadens hemsida, och
där kommer även en karta att läggas ut.
Vid midsommartid kommer programmet
att vara klart.

www.ess.se

Energi Spar System HB
Retermia Värmeåtervinning
0582-505 80, 070-511 39 30,
ess.retermia@telia.com
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Maria Gunnarsson.

– Vi hoppas förstås att det ska bli
trevliga utflykter i närområdet. Det
blir säkert många roliga möten och lite
spännande att få se var knallarna håller
hus till vardags, säger Lerbäcksmarkens ordförande Maria Gunnarsson.
Det kommer serveras fika på flera
ställen, och foodtrucken från Krogensomintefinns kommer också att stå uppställd på något strategiskt ställe under
dagen.

NIK:s sommaraktiviteter
i coronatider
Vid denna tidnings pressläggning
har NIK:s styrelse inte fattat något
beslut om cykeltävlingen och trivselkvällen kommer att genomföras som
planerat. De avvaktar utvecklingen och
kommer med besked på sin hemsida,
på facebook och genom information i
brevlådor om arrangemangen blir av.
Däremot är det redan bestämt att den
årliga metartävlingen vid Storsjön ställs
in, men återkommer förhoppningsvis
nästa år. Utomhusgymnastiken fortsätter
på måndagar när vädret så tillåter.

Ateljé Motvalls
i gamla ”Kiosken”
Årets konstrunda i Norra Vätterns
Bild och Formkonstnärers regi fick
som så mycket annat ställas in på
grund av coronautbrottet. I stället
anordnades en digital sådan. En
konstnär som deltog och har gjort
så sedan start är Liselotte Ström.
Liselotte är född och uppvuxen i Mariedamm och har hela livet sysslat med
att teckna och måla. Hon arbetade först
som florist, innan hon bestämde sig
för att ägna sig åt det hon egentligen
brinner för: att måla. Hon utbildade sig
på en konstskola i Göteborg och sedan
dess har målandet varit hennes huvudsakliga sysselsättning. Den konstform
Liselotte är mest känd för är akvarell,
men hon målar också i olja. Dessutom
har hon målat vykort och julkort till
företag och privatpersoner.
När Liselotte flyttade till Skyllberg
1991 fick hon upp ögonen för en gammal
nerlagd kiosk. Den ägdes av Skyllbergs
Bruk och var från början kontor för
valsverket där.
– ”Kiosken” som den kallades skulle
passa utmärkt som ateljé och när jag
frågade ägaren Gustaf Svensson blev
han eld och lågor. 2005 öppnades så por-

tarna till Ateljé Motvalls. Jag har alltid
varit lite motvalls så namnet var givet,
berättar Liselotte.

Studiecirklar
Liselotte har under många år lett
studiecirklar i
målning. Den
första ägde rum
1979 i Mariedamm
och därefter har hon
fortsatt med kurser på
många olika platser. Under en period
var hon anställd av Studiefrämjandet
då hon förutom målarkurser även ledde
kurser i svenska för invandrare.
– Det har varit jätteroligt! Arbetet
med kurserna tog dessvärre mycket tid,
så det har jag slutat med även om en del
fortfarande efterfrågar dem. Nu är jag
pensionär och då ska man koppla av och
njuta av livet, avslutar Liselotte med ett
skratt.

Kiosken där Ateljé Motvalls är inrymd.
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DANIELSSONS
BILSERVICE
Utför alla slags reparationer
– även tyngre fordon

Gålsjö

0583-410 87

Vi har öppet
hela sommaren!
Hitta dina sommarfavoriter hos oss!
Varmt välkommen!
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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Midsommar

- en uråldrig tradition
Firandet av midsommar i Sverige är för många ett stort nöje.
Midsommarhelgen leder till en avfolkning av städerna för stora
och små sammankomster under årets längsta dygn. Men varför
firar vi midsommar?
Midsommarfirandet kom till Sverige
från Tyskland före 1500-talet. Där
var midsommar, eller Johannes Döparens dag som den kallades där, en
del av firandet av övergången mellan
vår och sommar, då människor sådde
och hoppades på god skörd. Så blev
det även i Sverige.

Magiska krafter
Midsommarfirande fanns i bondesamhället, ungefär från medeltid till slutet
av 1800-talet. Då förknippades midsommarnatten med magiska krafter.
Att rulla sig naken i daggen i gryningen på midsommardagen kunde bota
människor från sjukdom. Att hoppa
över sju gärdsgårdar gav hälsa, god
skörd eller rikedom och sju blomster
under kudden gjorde att man kunde få
se sin tillkommande i drömmen.
Det fanns även en stark tro på
fruktbarhet i midsommarnatten.
Och vem vet? Den vanligaste födelsedagen i Sverige är 22 mars och
om man räknar nio månader bakåt i
tiden hamnar man nästan exakt på
midsommarveckan…
Dagens sätt att fira på har varit
med sedan mitten av 1800-talet. Då
lanserade den tidens medelklass ett

firande med dans kring en midsommarstång i form av ett lövat kors.

Från fast datum till fast veckodag
Fram till 1952 var midsommaraftonens fasta datum den 23 juni, men
för att passa bättre in i arbetsveckan
bestämdes 1953 att midsommaraftonen alltid skulle ligga på en fredag
mellan 20 och 26 juni.

Firande i andra länder
I Norge och Danmark firas S:t Hans
(Johannes Döparen) med lekar och
sång och med att tända bål. I svensktalande delar av Finland firas Juhannus under tre dagar med bastu,
midsommardans och midsommarbål.
Förutom det är de övriga nordiska
ländernas midsommarfirande ganska blygsamt i jämförelse med det
svenska firandet.
I Tyskland firas i viss
utsträckning fortfarande
Johannes Döparens dag,
som kallas Johannistag, med eldar och
festligheter. I övriga Europa firas
dagen begränsat
eller inte alls.

Skyllbergs Bruk AB
– Elnät och eldistribution
1400 abonnenter
175 km högspänningsledningar
200 km lågspänningsledningar
150 transformatorstationer
4 vattenkraftverk
4 elektriker

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

Brukskontoret, 694 99, Skyllberg • 0583–403 00 • www.skyllbergsbruk.se
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