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Köpmanvägen 1
694 60 Åsbro
Tel: 0582-500 37, 0583-124 60

Bergqvist
Järn & Bygg
Byggmaterial
Färg • Golv
Nu även
Kök och Badrum
Smidesvägen 3, 696 33 Askersund
Tel: 0583-120 35 • www.bergqvist-jb.com

Bost. Acke Carlsson 0583-404 49
Mobiltfn. Acke 070-578 24 64
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Mobiltfn. Bosse 070-578 24 65
694 97 Rönneshytta

Hej alla NIK-vänner!
Det blir allt viktigare för oss på landsbygden att bevaka våra intressen. I politiska proklamationer får vi veta att ”Hela Sverige ska leva”, men i praktiken
kommer det ena angreppet efter det andra mot ett bra liv på landsbygden.
I det här numret av NIK-aren berättar
vi om de senaste turerna kring gatubelysning och om hoten mot samlingslokalerna på landsbygden. Kommunstyrelsens ordförande försöker lugna och
säger att det inte finns något politiskt
intresse av att släcka ner gatubelysningen på landsbygden. Han uppmanar
oss dock att inte släppa frågan. Och det
kommer vi inte att göra!
Mariedamms IK förlorar sitt verksamhetsbidrag för att man inte ordnade
tillräckligt många arrangemang för
ungdomar under 2011. Kommunens
bidragssystem missgynnar landsbygds-

klubbar. Om verksamheten tillfälligt
minskar under ett år riskerar klubben
att förlora hela sitt bidrag. Och sedan
kan det bli svårt att komma tillbaka.
Man riskerar att hamna i en negativ
spiral.
I stället borde kommunen satsa
offensivt på möjligheterna att leva ett
bra liv även på landsbygden. Det gäller
såväl gatubelysning och samlingslokaler
som bidrag till landsbygdsidrott.

Bli medlem i NIK!

Allsångskväll med
paketauktion

Familjekort 200 kr • Seniorer 100 kr
Under 18 år 50 kr

Inger och Lars

Närkesbergs IK &
Byarådet bjuder in till

Lördag 14 april i Bergsgården

Skicka in namn, adress och personnr till
Närkesbergs IK, 694 98 Närkesberg

• Allsången leds av Kristina Algotsson
och hennes körkamrater
• Håkan Falkenström svingar som
vanligt klubban i paketauktionen –
ta gärna med ett paket!

Framsidesbilden: Lennart Jansson i Gilltorp. Foto: Anders Lindkvist.

Välkomna!

NIK-aren ges ut av
Närkesbergs Idrottsklubb, 694 98 Närkesberg
Ansvarig utgivare: Bo Karlsson 0583-221 49
Redaktion: Inger Falkenström 0583-221 58, 019-14 81 41
Lars Jonsson 0583-220 71, e-post: iml@telia.com
Grafisk formgivning och produktion: Bild&Kultur AB
NIK-aren kommer ut fyra gånger per år: april, juni, september och december.
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VÄRDECHECK 500 KR
Att köpa cykeltillbehör för när du köper en ny cykel 26”–28” och visar upp denna
annons. Gäller t.o.m. 30 april 2012. Se sortiment på www.varuhuset.se.

VARUHUSET

Handla bekvämt

Vard. 9-19
Lörd. 9-14
Sön. 11-16

Allt på ett ställe

0583-400 32

Parkera lätt

i Rönneshytta
www.varuhuset.se

”Vi sköter din skog när du är på jobbet”
• SKOGSSKÖTSEL
• SPECIALSORTIMENT

• VIRKESINKÖP
• AVVERKNINGAR

0582-200 01
www.skogsam.se
Stig Åberg 070-250 60 00 • Pär Thunqvist 070-669 69 62

DANIELSSONS
BILSERVICE
Utför alla slags reparationer
– även tyngre fordon
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Gålsjö

0583-410 87

Gösta Hjärtsjö
till minne
Den 10 december 2011 förlorade NIK
en trogen medlem. Då slutade Gösta
Hjärtsjö lugnt sina dagar här på jorden.
Gösta blev 84 år och vi minns honom
med stor saknad. Han var under många
år en drivkraft och ordningsman, inte
bara i NIK utan i allt föreningsliv han
deltog i, där hans goda ledarförmåga
kom till sin rätt. Gösta verkade också
som politiker för Centern och i unga år
var han medlem i SLU. Han hade vidare
ett stort socialt engagemang och ställde
alltid upp för dem som behövde hjälp,
inte minst var det många i bygden som
fick hjälp med deklarationerna.
Gösta var starkt engagerad i NIK,
dels som spelare i fotbollslaget, dels som
ledamot i NIK:s styrelse och slutligen
som revisor i föreningen.
Under många år lät Gösta NIK
ordna logdanser i hans ekonomibyggnad
vid Västra Hjärta mitt under högsäsong
för lantbruket, vilket måste anses som
en uppoffring för NIK. Detta betydde
mycket för klubbens ekonomi, men också
för bygdens nöjesliv; en danskväll drog
mycket folk och många är det som har
dansat på Göstas loge och sannolikt har
även en del kärleksmöten ägt rum vid
Hjärtasjön.

Foto: Bertil Hjärtsjö

Axel i Mörtsjön skaldade en gång ”en
dans på Hjärta loge en dag sedan du och
jag slutat knoge” osv.
Gösta var också en duktig skidåkare
och åkte Vasaloppet ett antal år och representerade då NIK. Han var också en
viktig organisatör av NIK:s skidtävling;
Skålerännet.
Förutom styrelseuppdrag och skidåkning var jakt ett intresse som Gösta
ägnade sig åt. Han var medlem i Skytteföreningen och deltog ofta i jaktstigarna
som NIK anordnade.
Göstas omtanke, noggrannhet och
trygghet saknar vi. En hedersman har
lämnat jordelivet. Tack Gösta för vad du
gjort för vår förening och bygd.
John Lindkvist

Vinnare av Julkorsordet 2011

Det var så många som 13 korsordlösare som klurat
ut alla orden i Eric Renstrands julkorsord. Därför fick
det bli lotten som avgjorde vem som skulle få första
pris och efter att lottdragningen genomförts, enligt
konstens alla regler, blev Caroline Andersson från Vänersborg segrare. Tänk att NIK-aren har läsare ända
borta i Vänersborg. Vinnaren får i år dvd:n ”Statsministern” (filmen om Närkesberg) i pris. GRATTIS!
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Slutmjölkat i Gilltorp
– Att sluta med mjölkkor gick
bättre än jag trodde, säger Lennart
Jansson (mer känd som Lennart i
Gilltorp). Det jag saknar mest är väl
pengarna som kom var fjortonde
dag, fortsätter han skämtsamt, men
samtidigt har ju utgifterna minskat. Det blir inte heller lika mycket
tillfällen till pratstunder, när inte
mjölkköraren eller foderförsäljaren
kommer förbi längre. Å andra sidan
träffar jag ju folk på gympan på
måndagar och besöker ofta Bergsgården när det ordnas aktiviteter
där.
När NIK-arens utsända besöker Lennart och Ann-Marie Jansson på gården i Gilltorp har det gått knappt tre
månader sedan de sista mjölkkorna
sändes iväg från gården och Lennart
har så smått börjat vänja sig vid att inte
behöva gå upp halv fem på morgnarna
och mjölka.
– Nu kan jag ligga och dra mig till
halv sju och det är inte lika viktigt att
komma i säng tidigt längre, avslöjar han.
Jobbet som mjölkbonde innebar
arbete sju dagar i veckan och definitivt
inga åttatimmarsdagar. Det har också
medfört besvär med knän, axlar och
höfter. Varje morgon och kväll måste
korna mjölkas och som egen företagare
är det inte lönt att vara sjuk, utan man
får jobba även då. När Lennart fick problem med ryggen för några år sedan och
inte kunde sköta sysslorna på gården
fick han ta in en avbytare som kostade
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19 000 kronor. Ersättningen från Försäkringskassan var 2600 kronor.
Lennart började mjölka som 14-åring
1962 och blev egen företagare 1972. I
början hade han 12–14 kor, men utökade
besättningen till 28 när den var som
störst (en hundraprocentig ökning). De
första åren mjölkade han i spann, som
sedan tömdes i 50-liters krukor, men
1973 införde han rörmjölkning som
underlättade arbetet. Mjölken gick då
direkt in i en tank.
I framtiden tror Lennart att de små
mjölkbönderna kommer att försvinna
och mjölkproduktionen bli mer och mer
industrialiserad. Det innebär också
att det öppna landskapet kommer att
minska och att ängar och betesmarker
växer igen. Det kan man redan se här i
trakten.
På frågan om han minns någon
speciell ko, erinrar han sig den ko han
ropade in på en auktion i Fjugesta. Hon
var speciellt snäll och mjölkade väldigt
bra. Hon fick en 6–7 kalvar, men dog av
oförklarlig anledning ute på ett gärde.
Ilskna kor har han också haft, men
korna har blivit lugnare sen de började
med insemination.

Ser fram emot längre ledigheter
Lennart är inte sysslolös idag utan
ägnar sig åt de kalvar han har kvar och
skogsarbete. Han tänker också satsa
på köttkor, som inte medför samma
slit med passning och mjölkning och
också säga upp det mesta av arrendena
och bara ha kvar den jord som tillhör

gården. Då kan han och hustrun t.o.m.
unna sig en och annan semesterdag.
– I sommar ska vi också försöka
komma ut och fiska. Vi har ju båt med
en elmotor, inflikar Ann-Marie. Det ser
vi fram emot.
– Det bästa med att vara bonde är
friheten; att få bestämma över sin dag
och att inte ha någon chef över sig,
avslutar Lennart. Det är en livsstil och
jag är ju uppvuxen med den och ångrar
inte mitt yrkesval. Jag kommer att hålla
på så länge jag orkar. n

ÅRETS NÄRKESBERGARE 2011
Styrelsen för Närkesbergs
Byaråd har beslutat att priset
Årets Närkesbergare tilldelas
en person som under hela sitt
yrkesverksamma liv verkat
som egen företagare på föräldragården i Närkesberg. Hans
stora intresse för att hålla
hus, maskiner och djur i bästa
skick har gynnat synen på
landsbygden. Under året 2011
avslutades mjölkproduktionen
på gården. Han blev den sista
mjölkbonden i Närkesberg.
Som en trogen besökare på
evenemang och tillställningar
som anordnas i Närkesberg,
har han på sitt sätt bidragit
till utnämningen.
Priset ÅRETS NÄRKESBERGARE tilldelas:

Lennart Jansson
Gilltorp

Närkesberg just nu!
NÄRKESBERGS HÖNSERI planerar
en jätteinvestering om 12 miljoner
kronor i ett nytt hönshus i Åsbro. Huset ska även inrymma en konferensavdelning där man ska kunna titta in
på djuren genom en glasruta.
– Det är allt viktigare att kunna
ta emot studiebesök, säger Joacim
Närkeby, så att vi kan visa upp vår
goda djuromsorg och öka förståelsen för djurproduktion.
Joacim berättar också om en
kommande investering i vindkraft på
Gotland om 11 miljoner kronor tillsammans med två andra investerare.
NÄRKESBERGSFILM gör nu en
rivstart och planerar produktion
av åtta reklamfilmer under våren.
Filmen Statsministern ska inom kort
tas fram som en dvd för lokal försäljning. Filmen har även klippts om
till en entimmesversion för bredare
spridning.
KONST- OCH HANTVERKSUTSTÄLLNINGEN gör en storsatsning
i år och utställningsgeneralen Ulla
Falkenström räknar med nytt publikrekord. Planeringen pågår nu intensivt tillsammans med NIK, Byarådet
och Besök Närkesberg. Boka redan
nu in den 28 juli!
BESÖK NÄRKESBERG drar nu
igång marknadsföringen för Närkesberg som besöksort med reklamfilm,
utskick av material till tänkbara
besökare och, framför allt, kulturfestivalen i anslutning till Konst- och
hantverksutställningen.
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Sydved – din aktiva sk

Munksjö Aspa Bruk
– din lokala massaindu

Sydved – din aktiva skogspartner

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

– din aktiva
skogspartner
– Sydved
din aktiva
skogspartner

Sydved
Sydved
– din aktiva skogspartner

Inköpar
Jan Sand
01046-7
jan.sand

Munksjö Aspa Bruk

Munksjö
Bruk
Munksjö
Aspa
Bruk
–Aspa
din
lokala
massaindustri
––din
lokala
massaindustri
din lokala
Starkamassaindustri
lokala köpare och ett naturligt val!

Hjälp de
drabbade i
GÅ MED I VÄRLDENS
STÖRSTA MÄNSKLIGA
Haiti

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

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

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

www.sydved.se

Lerbäckskretsen, kontaktperson

Irma Sandgren tfn 0582-500 02
www.redcross.se

Gardasjön

www.sisuidrottsutbildarna.se/orebro

17-25/7 2010 - 9 dagar

För oss är resan lika viktig som målet.
Se vårt utbud
av resor på
vår hemsida
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www.åmmebergsbuss.se
0583-343 90
Version 1 - april, 10

01046-784 66

jan.sandberg@sydved.se
FALKENSTRÖMS
EL

SKYDDSNÄT.
www.sydved.se
Ge 50
kr genom att SMS:a AKUT till
Ringeller
020-210
ellerpå
besök
72 900
sätt in220
pengar
Plusgiro
vår
hemsida
www.redcross.se.
900 800-4 och märk talongen ”Haiti”.

1

www.sydved.se

Installationer och
reparationer
Ring 070-575 86 63
eller 0583-220 01

Ställer kommunen upp för landsbygden?
Det finns inget
politiskt intresse av
att släcka ner gatubelysningen på landsbygden i
Askersunds kommun. Det säger
kommunstyrelsens ordförande,
Per Eriksson på en direkt fråga
från NIK-arens medarbetare.
Per Eriksson kan naturligtvis inte
föregå beslutet om gatubelysningens
vara eller inte vara, men menar att
det lutar åt att den inte släcks. Däremot kan det bli vissa ljuspunkter som
försvinner. Beslutet tas förmodligen
någon gång under försommaren. I
grund och botten handlar det som alltid om ekonomi. Det finns flera olika
förslag till lösning, där vindkraft
utgör ett möjligt alternativ.
– Många av politikerna bor ju
själva på mindre orter och har full
förståelse för problemet, säger Per
Eriksson. Och vi vill inte släppa den
sista servicen som finns på landsbygden.
Nu kommer politiker tillsammans med tjänstemän och polis att
starta s.k. trygghetsvandringar.
De besöker då de olika orterna
för att se över belysningen på ort
och ställe. Det är ett projekt som
finns på flera orter och är knutet
till Brottsförebyggande rådet. De
kommer att börja i centralorten för
att sedan fortsätta till de mindre
orterna, där byaråden deltar i
vandringarna.
– Men man ska inte ge sig
förrän striden är slut, uppmanar
Per.
En annan fråga som upprört
befolkningen på landsbygden är
ett förslag att sälja ut de lokaler,
där kommunen inte har någon
egen verksamhet. Per Eriksson säger att förslaget

behöver utredas mer och att om det blir
försäljning blir det till dem som nyttjar
eller sköter lokalerna. Här som alltid är
det åter ekonomin som styr. Kommunen
vill slippa underhållskostnaderna, men
på många håll är det medlemmarna
själva som står för mycket av underhållet. Så en försäljning borde inte medföra
så stora besparingar.
– Jag ska göra vad jag kan för att
samlingslokalerna blir kvar där det inte
finns några alternativa möteslokaler,
lovar Per Eriksson.
Många är det som har engagerat sig
och den 8 februari inbjöd Gustaf Svensson på Skyllbergs bruk till ett möte om
gatljusens nedsläckning. Folk från hela
kommunen deltog och politiker med
Per Eriksson i spetsen fick svara på
frågor, alltifrån säkerheten för speciellt
skolbarnen till frågan om en levande
landsbygd. Många menade att frågan
om att släcka ner landsbygden också är
en viktig symbolfråga. Ekonomin var en
annan fråga som togs upp och många
ifrågasatte om det verkligen blir en så
stor besparing.
Byarådet i Närkesberg har också
lämnat in mycket välformulerade
protestskrivelser till både Tekniska
nämnden och Askersunds kommun. Där
beskrivs bl.a. hur viktig belysningen är
för trafiksäkerheten och verksamheten
i Bergsgården. Likaså visar man på hur
viktig själva Bergsgården är för Närkesberg både kulturellt och socialt och har
också räknat fram hur stort antalet
besökare är under ett år. n
Lokaler som är föreslagna att säljas
i NIK-arens utgivningsområde:
Bergsgården i Närkesberg
Förskolan Tallbacken i Åsbro
Åsbrohallen
Före detta stationshuset i Åsbro
Före detta Mariedamms skola
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Ull och skinn

Karl-Willy
Karlsson
Skog AB

Gudrun Haglund-Eriksson
Bengtstorp, 0583-222 52
www.ullochskinn.dinstudio.se

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

Gårdsbutik med ull- och skinnprodukter.
Flottfärd på Örgaveln. Förtäring kan ordnas.

www.ess.se

M   ör tsjöns
R edovisning

Retermia Värmeåtervinning

Aukt. Redovisningskonsult

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

NÄRKESBERGS HÖNSERI AB

Ulf & Helena Gustavsson
0583-411 45 • 070-536 79 69

ÄGG
BOD

vid Västanå Gård

Uppfödning av unghöns
för äggproducenter.

Ägg från frigående höns
som äter vegetabiliskt foder.

Rådgivning och utbildning

Självbetjäning

Årets äggföretagare 2009

Öppet alla dagar kl 08.00–19.00

Joacim Närkeby
0583-220 06
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Bokföring • Bokslut • Deklaration
Bolagsbildning • Ekon. rådgivning

Välkommen!

Healing • Zonterapi • Massage
Homeopati • Blodanalys • KBT-pedagog

www.stenblocket.se

Helhetsterapi
Gun-Britt Haraldsson
Lugnet, Närkesberg
Telefontid: mån–fre kl 8–9
Telefon: 019-57 00 09, 0705-54 74 85
www.gbmhelhetsterapi.se

Bli medlem i Närkesbergs IK!
Födelsedagar
Konferenser
Danskvällar
Träningsläger
Revykvällar
Klassträffar
Studiecirklar
Sammanträden

Kurser
Bröllop
Mässor
Fester
Årsmöten
Auktioner
Träffar

Bokningar Susanne Qvick
Tel: 0583-222 66, 070-277 12 66
• Däckverkstad
• Alla typer av däck
• Stort sortiment
• Aluminiumfälgar
• Bra priser
• Dräneringar
• Asfalteringar
• Tomtplaneringar
• Mur- & plattsättningar
• Tipp- & kranbil, minigrävare
Louise & Ingemar, tel: 0582-510 80
Maskinvägen 7 • 694 60 Åsbro
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Vårens produktion Dubbeltrubbel är
en fars om kommunalrådet Bror
Mårtensson (MP), som ständigt
hamnar i blåsväder. Efter senaste
bravaden, han har skjutit kommunens stora turistattraktion jättepandan (fast han trodde att det
var en grävling), har kommunen
utlyst nyval. Bror måste nu revanschera sig för att bli omvald.
Allt går förstås på tok…

An
drik

Vid kyrkan i Lerbäck ligger en av
de största professionella teatrarna
i länet, Lerbäcks teater. Den har
haft 120 000 besökare sedan starten
2004. Vårens fars Dubbeltrubbel
har fått lysande recensioner och är
hittills utsåld.

o

Succé för Dubbeltrubbel

Mathias
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Teatern drivs av Jenny och Johan Gille,
som flyttade till Lerbäck för tio år
sedan.
– Jag var teaterchef vid Astrid LindMycket dörrspring
grens Värld då och Jenny var skådespeAlla ingredienser för en riktig fars
lare, scenograf och regissör, berättar
finns med. Många dörrar att springa
Johan. De första åren åkte vi till Vimi. NIK-arens utsände räknar till sju på
merby varje sommar för att spela teater.
den lilla scenen. Ett halsbrytande temMen inför 2004 tog det emot att lämna
po. Situationskomik och slapstick. Flera
det vackra Lerbäck sommartid. En
skådespelare spelar flera roller
kompis kom med idén att vi
Spjut
k
i
r
l
oU
med kostymbyten som
skulle spela teater här i
Fot
.
e
ll
i
måste ske i ett rasande
Lerbäck. Och så blev
G
ny
tempo. Publiken vrådet. Vi sa upp oss
lar av skratt.
från Astrid LindFredrik
grens Värld och
Andersson, som
satte upp Rastidigare bland
mus på luffen
annat spelat
mellan våra
på Stockholms
hus i Lerbäck
stadsteater,
och fick 5000
högpresterar
besökare.
som kommuLångt över
nalrådet och
förväntan. På
dennes dubhösten blev vi
belgångare med
kontaktade av
stora utspel och
Lerbäcks hotell
fysisk teater.
med förfrågan om
Mathias Blad har
att göra något tillsamtidigare arbetat bland
mans och då skrev vi vår
annat på Göteborgs stadsteaförsta deckargåta. Vi gjorde
ter och Oscarsteatern. Han spelar
12 föreställningar. De blev utsålda
kommunalrådets handgånge medarbedirekt!
tare. Mathias jobbar med mindre gester
På den vägen är det. Sedan 2004 har
och välavvägd mimik och känns riktigt
Lerbäcks teater producerat 15 föreställtrovärdig som den hunsade underhugningar med 120 000 besökare. 20 000
garen. Jenny Gille svarar i sin lysande
besökare räknar man med årligen,
rolltolkning upp mot alla de fördomar vi
ungefär lika många besökare som Länskan tänkas ha om familjeterapeuter.
teatern i Örebro.
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I pauserna mellan
akterna bjuds vi
fy
på en delikat
s
trerättersmiddag.
Gårdsgris
till varmrätt,
öl- eller
vinpaket till
de olika
rätterna
kan
beställas. Maten
serveras
av skådespelarna. Tala om
publikkontakt!
t ea

– Vi brukar isolera oss någonstans och
bara skriva. I år blir det i England, i
trakterna där Morden i Midsomer utspelas, säger Johan. Det borde väl ge bra
inspiration… n

. Fo
ter

rik Spjut
to U l

Jenny och
Johan Gille har
drivit Lerbäcks
teater sedan
2004 med över
120 000 besökare.

I klass med Stockholms
privatteatrar

Både manus och spel är fullt i klass med
de farser man kan se på Stockholms privatteatrar. Är det snart dags att kliva
in i de allra finaste salongerna, frågar
vi Johan.
– Vi har faktiskt ännu inte ansträngt oss så mycket att sälja våra pjäser till de stora sammanhangen, säger
Johan. Men i sommar ska vår första fars
Det kunde ha varit värre sättas upp i
Västergötland av en av de mera namnkunniga regissörerna, Anders Albien. Vi
får se vad det leder fram till.
I sommar blir det barnteater som
vanligt.
– Vi ska göra en repris på Pippi på de
sju haven, säger Johan. Det är ju nu rätt
många år sedan vi gjorde den senast och
vi vill nu nå ut till de mindre barnen. Vi
har ju gjort produktioner för större barn
de senaste somrarna.
Johan har skrivit manus till Lerbäcks teaters samtliga produktioner
genom åren. Alla vuxenproduktioner
skriver han tillsammans med Peter Nyström. Johan avslöjar att han och Peter
ska skriva en ny deckare nu i vår.

Foto: Fredrik Andersson

Prenumerera
på Bingolotto!
Stöd Närkesbergs idrottsklubb
Vårt nr är: 16001217
Har du frågor – ring Anne-Marie
Jansson, tel 0583-220 11

Närkesberg har
förlorat två
profiler
Två av NIK:s mest mångåriga medlemmar har nyligen gått bort, Sune Falkenström och Harald Eriksson.
Även in i det sista var den 95-årige
Sune engagerad i allt som rör Närkesberg, inte minst NIK och Bergsgården.
Hans gripande tal på Gösta Hjärtsjös
och Karl-Yngve Sjökvists begravningar
nyligen blev uppmärksammade.
Även Harald i Siggetorp var en
profil med engagemang för idrotten i
bygden. Våra äldre medlemmar minns
hur han upplät sin mark i Siggetorp,
mitt emot gamla fotbollsplanen Skogsvallen, för NIK-fest. n
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Det goda
livet i hela
Askersund!

mixa

F Ö R E TAG S S E RV I C E

mixa företagsservice ab • Kenneth Erixon
Dalhem 488 • 694 98 Närkesberg • Tel: 0583-404 56 • 070-330 53 63
e-post: k.erixon@mixaforetagsservice.se

www.widmarksel.se
• Elinstallationer
• Inbrottslarm
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Elinstallationer • Minigrävare

• Brandlarm
• Nätverk

Sven-Erik Lindroth berättar om
forntida järnhantering i Bergsgården. Foto: Anders Lindkvist.

50 000 bilder från Närkesberg
2001 började arbetet med att dokumentera Närkesbergs historia i bokform. Arbetet började i en löst sammansatt organisation, men när det
var dags att göra boken Från Östra
Lerbäck till Närkesberg behövdes
en förening som stod bakom.
2005 bildades föreningen Östra Lerbäcks Historia. Föreningen använder
det gamla namnet på Närkesberg för att
bevara det.
Efter att boken hade getts ut 2006
fanns det mer att dokumentera. Därför
fortsatte föreningen och 2010 kom boken
Närkesberg – Bondförnuft i Nya Tider.
En tredje bok blir det nog inte, men föreningen har inte lagt ner verksamheten.
En viktig del av dokumentationsarbetet till böckerna var att samla in
fotografier från Närkesberg. Föreningens fotogrupp har gjort många hembesök och skannat 1500 fotografier av de
ca 50 000 de har tittat på. Det är ett
arbete som aldrig verkar ta slut, det
dyker ständigt upp ”nya” fotosamlingar
att titta på. Nu sitter några personer
och går igenom tusentals fotografier som
Åke Karlsson har tagit. Alla skannade
fotografier har visats på bildvisningar i
Bergsgården. Det är både underhållning
och ett sätt att samla in mer information
om bilderna.

Fotodokumentation och bildvisningar är
en del av föreningens verksamhet efter
böckerna. En annan del är byavandringarna som numera hör till föreningens ansvar. Det var i stort sett samma
personer som jobbade med byavandringarna och böckerna så det var naturligt
att lägga dem i samma organisation.
Föreningen ordnar kulturvandringar
med olika teman om t.ex. livsöden vid
torp, lämningar efter järnhantering
m.m. Det är en verksamhet som är på
gång att startas och ska ske ihop med
turistprojektet Besök Närkesberg. En annan sak som är relativt ny är föreningens hemsida som ligger under Byarådets
hemsida www.narkesberg.se
När arbetet med böckerna pågick
samlades medlemmarna en kväll i
veckan för att läsa igenom texter och
diskutera. Efter att böckerna blev färdiga har mötena fortsatt, men nu en gång
i månaden. Förutom bildvisningar är
det ofta föredrag med historisk inriktning. I slutet av februari var Sven-Erik
Lindroth från Hammar på besök för att
berätta om järnhanteringen i Sydnärke.
Den 18 april kommer det att vara en
temakväll om släktforskning.
Anders Lindkvist
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Storsjön är en av de attraktioner som ska locka besökare till Närkesberg.
Foto: Kjell Jimstad, Åke Karlsson.

350 000 kronor till Närkesberg
Närkesberg har nu beviljats ett
anslag om 350 000 kronor från
LEADER Mellansjölandet till landsbygdsutvecklig. Anslaget ska främst
användas till marknadsföring av
turistprojektet Besök Närkesberg.
Som NIK-aren tidigare rapporterat har
ett antal företagare och föreningar i
Närkesberg slutit sig samman i ett projekt för att utveckla bygden som besöksmål, inte minst för bussutflykter och
företags- och föreningsarrangemang.
Närkesbergs byaråd står som sökande
till projektmedlen.
Initiativtagaren till projektet, Lars
Jonsson, ser en stor potential i att locka
besökare till alla de verksamheter som
finns i Närkesberg.
– Ja, här finns en mängd småföretag
som vänder sig till en bredare publik,
allt ifrån hästföretag, försäljning av
ullprodukter och den fina Närkesbergsmedjan till caféverksamhet i Kopparberg. Därtill finns många kulturyttringar som borde locka en bredare publik;
film, musik och kulturhistoria, säger
Lars. Det nya med det här projektet är
att vi företagare byggt upp en gemensam beställningsfunktion och att vi ska
marknadsföra oss tillsammans.

Festival i sommar

Projektets största evenemang blir en
stor kulturfestival i anslutning till Ulla
och Tomas Falkenströms Konst- och
16

hantverksutställning den 28 juli i år. På
kulturfestivalen kommer att erbjudas
underhållning av hög kvalitet; musik,
teater, film. Varvat med kulturinslagen
kommer projektets aktörer att presentera sina verksamheter för de över 3000
besökare som brukar komma till Konstoch hantverksutställningen.
– Festivalen och Konst- och hantverksutställningen kommer att dra
nytta av varandra, säger Ulla Falkenström, som också ingår i styrgruppen för
Besök Närkesberg. På det här sättet kan
vi erbjuda alla besökare underhållning
med hög kvalitet och spännande aktiviteter från företagarna och föreningarna
i bygden. Jag hoppas och tror att vi kommer att slå publikrekord i år. Just nu gör
jag broschyren om utställningen. Den
ska gå ut i 19 000 exemplar. Annonsörerna i broschyren är otroligt positiva.
Många uttrycker att de gärna vill synas
i anslutning till ett så bra arrangemang.
Siw Adolfson är nyvald ordförande
i den styrgrupp som ska leda projektet.
Hon berättar att Besök Närkesberg nu
närmast kommer att marknadsföra sig
med utskick av specialerbjudanden och av
den Närkesbergsbroschyr som tagits fram.
– Våra målgrupper nu är främst
pensionärsföreningar, kommunala förvaltningar och medelstora företag, säger
Siw. Vi kommer också att marknadsföra
Björklundavallen tillsammans med
Bergsgården i ett gemensamt upplägg
för träningsläger för fotbollsungdomar.

Siw berättar vidare att projektet ska
ledas av styrgruppen tillsammans med
en projektledare.
– Rekrytering av projektledare pågår och vi har förhoppningar om att det
löses inom kort, säger Siw. Vi kommer

att leda projektet i nära samarbete med
projektets aktörer; företagen och föreningarna i bygden. Det är ett tjugotal
medverkande i projektet. Nästa möte för
alla aktörer har vi den 8 maj i Bergsgården. n

NIK storsatsar på motion
Redan under 2011 gjorde NIK en
satsning på mera motionsaktiviteter. Då återupptogs motionscykling
och tipspromenader under sommaren. 2012 fullföljer klubben satsningen på motionsidrott.
NIK:s årsmöte la fast en ny verksamhetsplan för 2012 med mycket fokus på
motionsidrott.
– Vi har tagit konsekvenserna av att
flertalet av våra medlemmar nått en
ålder då det knappast är aktuellt med
tävlingsidrott, säger klubbordföranden
Bo Karlsson.
Klubben planerar nu att fullfölja tidigare motionsaktiviteter som gymnastik varje måndagskväll, tipspromenader,
motionscykling och Gå Lunka Löp under
sommaren. Nytt för i år är också Yoga

på Björklundavallen lördagsförmiddagar klockan halv tio. Yogapassen leds av
yogaläraren Ing-Mari Pettersson.
–Vem som helst kan delta, säger
Ing-Mari. Alla får göra rörelserna i sin
egen takt. Yogan stärker kroppen och
bidrar till att skapa balans och lägre
stressnivå.
Nästa vinter ska styrelsen se till att
skidspår hålls öppna om snöförhållandena är de rätta. En pröva-på-aktivitet
med långfärdsskridskoåkning på Storsjön planeras också till nästa vinter.
Årsmötet uppdrog även åt styrelsen
att utreda möjligheterna att inrätta ett
enklare gym i Sveasalen. Styrelsen tittar nu på de ekonomiska möjligheterna
att driva ett gym, liksom hur det kan
lösas praktiskt. n

Det är vi som är...

Växter ute & inne

För öppettider se vår hemsida.
Askersund • 0583-100 45 • www.kallestradgard.se
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Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas
Tag kontakt med:
Nils Bergkvist, 070-230 05 34
Håkan Falkenström, 070-323 30 15

KNUTSSON

BYGG
070-345 19 96  H  0583-220 40

GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371
694 97 Rönneshytta

Telefon:
0583-410 60
Johan 070-335 01 69
Magnus 070-689 57 87

Vad händer i en
bygd när 134
av 135 gårdar
säljer sina kor?

Torget Askersund
0583-141 39

En fortsättning
på den slutsålda boken
Från Östra
Lerbäck till
Närkesberg.
Boken har fotografier i färg av 250
enskilda boningshus i trakten.
Vackert inbunden i hårda pärmar och
endast tryckt i 800 exemplar. 272 sidor.
Pris 375 kr

Janne’s Golv

Allt inom golv

Mobil: 070-222 55 23
Våtrum | Trägolv | Golvslip | Kakel & klinker

Utgiven av Bild & Kultur AB i samarbete
med Föreningen Östra Lerbäcks historia.

Bild&Kultur

tel 0583-131 00 www.bild-kultur.se
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Krukväxter, snittblommor
och utplanteringsväxter i
stor sortering.
NIK 4 2010.pdf

1

2010-11-22

Tänk på miljön – handla lokalodlat!

12.41

Välkommen till oss!
Familjen Samuelsson

Tel. 0583-400 33 • www.ronnetradgard.se
Utför:
Tomtplaneringar
Markarbeten
Husdräneringar
Trekammarbrunnar
Rördragningar
Lastbil med tipp och
16 meter kran
Grävmaskiner 3,5 och 5 ton
med rotortilt
www.taistograv-bygg.com
• RIDLÄGER V. 26, 27, 28
• TURRIDNING
• TILLRIDNING

Butik med ekologiska
specerier – öppen när
andra har stängt!
Beställningar o
arrangemang

FOTVÅRDSKLINIKEN
Aukt. fotterapeut
Ingrid Gunnarsson

0583-127 78

Information:
WWW.JORDNARA.NU
Facebook Kopparbergs Gård
0730262036
058322036

KOPPARBERGS GÅRD

Regina Fallberg
073-824 69 45
www.stallslate.n.nu
stallslate@hotmail.se

VÄLKOMMEN!

Karstorp, Dunsjö
Rönneshytta
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Ekologiska grönsaker
och potatis
0582-503 82 • www.ekogardar.se

Försäkringsbolag sedan 1860

Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag!
Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag!
Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00

Ylva Azcárate

Håkan Hellberg

Försäkringsbolag
sedan 1860Håkan
• www.dina.se
Ylva Azcárate
Hellberg

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. Holmen bygger nu
norra Europas största sågverk. Denna investering kommer att gynna dig.
Vi hjälper dig ta fram värdet i din skog. Har du
frågor kan du nå oss på följande nummer:
Björn Löfgren
019-15 75 51
Håkan Falkenström 019-15 75 52
Bo Ljunggren
019-15 75 53

www.holmenskog.com
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Bara fotboll i Skyllbergs IK – eller?
– Jag tackar för förtroendet och
förklarar härmed årsmötet avslutat,
säger Thomas Rehnström, Skyllbergs Idrottsklubbs nye ordförande,
och slår ett slag med pennan i
bordet.
Det är en vårdag i mars. Utanför mötesrummet lyser solen mot den nymålade
gröna läktaren. Den nyvalde ordföranden blickar ut mot planen som snart ska
bli grön igen. Det är dit fotbollsfolket
längtar. Inne i kafeterian börjar kön
ringla sig till kaffet och smörgåstårtan. Det skrattas och skrockas. Bullret
stiger.
Lemon Holgersson är en veteran
i idrottsklubben och har varit mångårig ordförande. Han har innehaft alla
poster man kan ha i klubben. Nu lägger
han ifrån sig blommorna han nyss mottagit och greppar tallriken. Den här eftermiddagen deltar han i sitt femtionde
årsmöte i rad för Skyllberg IK!
Vardagen i idrottsklubben är inte
bara fotboll, det handlar också om att
bygga en ekonomisk plattform för att
möjliggöra att hålla plan och läktare
i trim. Lotter ska säljas, sportkläder
ska säljas, annonsörer ska hittas. Det
är inte bara fotboll. Nya sätt att dra in
pengar på kompletterar de mer beprövade. Fotbollsmammorna The Mothers
revygrupp hör till de nyare greppen…
För Skyllbergs Idrottsklubb har
vecka 8 kommit att bli lika med Sportlovscup. I år spelades inomhusfotboll
(futsal) under åtta dagar mellan klockan
8 och 22 i Närlundahallen. Sammanlagt deltog hundra lag i åldrarna 8–16
år. Sportlovscupen är idag klubbens
viktigaste enskilda arrangemang för att
dra in pengar till verksamheten. Det är
fjärde året i rad som Skyllbergs IK arrangerar cupen.
– Det är ett jättearrangemang som
kräver att alla ställer upp och jobbar,

FK

SILVA

År 2012 samarbetar Skyllbergs IK,
Maridamms IK och
Närkesbergs IK med
A- och B-lag i den
nybildade föreningen FK Silva.

säger Karin Skålberg som ansvarar för
cupens ekonomi. Pengarna vi dra in går
till att sköta Skyllbergsvallen, att åka
på läger och delta i cuper.
Sportlovscupen drivs av en cupkommitté bestående av klubbens ungdomsledare. Tack vare engagerade ledare,
spelare och spelarnas familjer kan den
genomföras.
För första gången någonsin har
Skyllbergs IK:s herrar inget eget a-lag
denna säsong. Däremot har ett helt nytt
samarbete inletts med Mariedamms IK
och Närkesbergs IK:
– I vårt nya sammanslagna lag har
hittills 25 spelare tränat men som mest
17–18 samtidigt, säger Ulf Gustavsson som tillsammans med Magnus
Klingberg tränar laget. I slutet av mars
ansluter ett gäng innebandyspelare,
och då kan vi äntligen träna in saker
tillsammans.
Laget har fått namnet FK Silva.
Silva betyder ”skog” på latin och är
något som förenar orterna. Namnfrågan
var svår att knäcka. Skyllbergsledaren
Mats Skålberg, nybliven ordförande i FK
Silva, berättar:
– Vi föreslog att man skulle ta ordet
”Skyll” från Skyllberg och ordet ”berg”
från Närkesberg, men de gick tyvärr
inte med på det…
Erik Gunnarsson,
tränare för Skyllbergs IK F14-lag
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Mariedamms IK förlorar bidrag
Som tidigare rapporterats i media
har Mariedamms IK (MIK) förlorat
sitt verksamhetsbidrag från kommunen. Klubben blir av med bidraget för 2011 eftersom ungdomsarrangemangen varit för få.
För att få verksamhetsbidrag till idrottsklubbar krävs tio sammankomster med
ungdomar under ett år. Eftersom MIK:s
simskola blev inställd 2011 kom klubben
inte upp till denna nivå och förlorar nu
verksamhetsbidraget. Tidigare har klubben fått 25 000 kronor per år.
Kassören i klubben, Olof Gärskog,
säger till NIK-aren att man nu skrivit
till kultur- och fritidsnämnden i Askersunds kommun med krav på att frågan
omprövas.
– Får vi inte verksamhetsbidrag klarar vi väl verksamheten ett par tre år,
men sedan är pengarna slut och klubben
kan inte drivas vidare.

Olof tycker att bidragsreglerna borde
förändras:
– Dels har bidragsbeloppen inte
ändrats på tio år och dels drabbar de
rigida reglerna småklubbar på landsbygden där man har färre medlemmar
och aktiviteter. Går verksamheten ner
ett enstaka år blir man av med hela
bidraget och då kan det vara svårt för
småklubbar att komma tillbaka!
Men nu tar klubben nya tag och
hoppas få igång simskolan kommande
sommar. n

Olof Gärskog menar
att de kommunala
bidragsreglerna
missgynnar landsbygdsklubbar.

Bli medlem i NIK! • Bli medlem i NIK!
Familjekort 200 kr • Seniorer 100 kr • Under 18 år 50 kr
Skicka in namn, adress och personnummer till
Närkesbergs IK, 694 98 Närkesberg
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VINNARE I NIK:S MEDLEMSLOTTERI
April
Maj
Juni
Juli
Augusti

Lars Gyllingsbråten
Lotteribolaget
Gun-Britt Ekholm
Bernt Helgesson
Kent Haglund

September
Oktober
November
December

Robin Lindkvist
Berit Andersson
Sofia Andersson
Håkan Gustavsson

Spelprogram – Div 6 Södra
2012

Datum
2012-04-25
2012-05-05
2012-05-07
2012-05-15
2012-05-23
2012-05-28
2012-06-06
2012-06-17
2012-06-20
2012-06-27
2012-08-11
2012-08-15
2012-08-21
2012-08-29
2012-09-03
2012-09-08
2012-09-15
2012-09-22

Tid
18:45
14:00
19:00
19:00
19:00
19:00
15:00
15:00
19:00
19:00
14:00
19:00
18:45
18:30
20:00
15:00
11:00
15:00

Match
Kumla BK - FK Silva		
FK Silva - Kilsmo IK		
IFK Hallsberg 2 - FK Silva
FK Silva - Hidingsta IK 2
SMÅ IF - FK Silva		
FK Silva - Yxhults IK 2		
FK Silva - Lillån FK		
Sannaheds IF - FK Silva		
FK Silva - Åmmebergs IF		
FK Silva - Kumla BK		
Kilsmo IK - FK Silva		
FK Silva - IFK Hallsberg 2
Hidingsta IK 2 - FK Silva
FK Silva - SMÅ IF		
Yxhults IK 2 - FK Silva		
Lillån FK - FK Silva		
FK Silva - Sannaheds IF		
Åmmebergs IF - FK Silva

Gå in på www.svenskfotboll.se/orebro för att se
aktuella matchtider.

Spelprogram – Div 7 Södra
2012

Dessa matcher är ännu inte lagda. I nästa nummer
av NIK-aren eller på hemsidan www.svenskfotboll.se/
orebro finns aktuell information om spelprogrammet.
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Bommen som blev en fullträff!

Skyllbergsbommen är framtagen för dig som är markägare och
vill värna om dina skogar, jaktmarker, grustag, vägar m.m. Det är en
vägbom som är ovanligt robust och svår att forcera.
Fakta om vägbommen
• Bommen är tillverkad av kraftiga fyrkantsrör för att uppnå högsta styrka.
• Den är varmförzinkad för att klara av våra fyra årstider på bästa sätt.
• Teleskopisk inom 4,5 – 6,0 meter.
• Stabilt förankrad 1,5 meter ner i marken (stensättning eller gjutning).
• Vägbommen är utrustad med reflexer.
• Lätt att öppna och stänga.
• Låsbar i öppet läge.
• Konstruerad för att fungera i decennier.
Vägbommarna levereras i önskat antal, buntade på EUR-pall,
montageanvisning medföljer. Specialkonstruktioner
offereras på begäran.
Kontakta oss för mer information!
Tel 0583-403 00 eller info@skyllbergindustri.se
www.skyllbergindustri.se
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