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Mobiltfn. Bosse 070-578 24 65
694 97 Rönneshytta

Hej alla NIK-vänner!
Nu är våren här och dagarna blir längre och längre. Ljuset har en positiv
inverkan på oss och det mesta känns lättare än det gjorde för bara ett par
månader sedan.
Det här första numret av NIK-aren för
2014 innehåller många roliga saker. Vi
skriver bland annat om familjen MerellHamberg som har flyttat till Siggetorp
och vi skriver också om den filmfestival
som kommer att genomföras i början av
maj dit vi verkligen hoppas att det kommer många besökare.
Och vi berättar om Kicki Ilander som
har vunnit sin andra Guldbagge.
En beskrivning av Skyllberg då och
nu finns också med och vi presenterar
Tobias Hjelmberg som är den som har
sett till att det har blivit liv och rörelse i
sågen i Emme igen.
Minskning av antalet gatljus är återigen ”på tapeten” och det känns viktigt att
vi agerar för att få behålla de gatljus som
vi har idag. Med tanke på att det är valår
i år så är förhoppningsvis politikerna mer
lyhörda för invånarnas åsikter än annars.
Mindre roligt är det att NIK:s ekonomi kan komma att påverkas negativt
framöver beroende på minskade bidrag
från kommunen. Där behöver vi bearbeta
kommunen och försöka få en ändring till
stånd.
Framsidesbilden: Hedvig Falkenström inleder

Vi beklagar naturligtvis också att
Kerstin Karlsson har gått bort. Det var
alldeles för tidigt och vi är många som
kommer att sakna både Kerstin själv
och hennes konst!
Sist, men inte minst, presenterar vi
Årets Närkesbergare och vi från
redaktionen säger ett stort GRATTIS
till utmärkelsen!
Siw, Inger och Elisabeth

Vinnare av tävlingarna
i julnumret
Det var många av NIK-arens läsare
som hade alla rätt på frågorna i
julnumret. Efter lottdragning blev Lisbeth Nilsson från Hallsberg vinnare
av tävlingen om orter i Närke. Vinnare
i tävlingen om jul- och nyårsfirande
blev Urban Bennysson från Gålsjö.
Som pris kommer de att erhålla
ett presentkort från Varuhuset i
Rönneshytta. De rätta svaren finns
att läsa på Närkesbergs hemsida
www.narkesberg.se

påsken. Foto: Cajsa Nykvist-Bergkvist.

NIK-aren ges ut av
Närkesbergs Idrottsklubb, 694 98 Närkesberg
Ansvarig utgivare: Bo Karlsson 0583-221 49
Redaktion:
Siw Adolfson 072-252 35 51, 019-611 35 51, adolfson@telia.com
Elisabeth Bergqvist 070-437 54 26, sm.elisabeth.bergqvist@gmail.com
Inger Falkenström 0583-221 58, 019-14 81 41, inger.falkenstrom@live.se
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 ny cykel 26”–29”.

Vard. 9-19
Lörd. 9-14
Sön. 11-16

VARUHUSET

i Rönneshytta

0583-400 32

www.varuhuset.se

Se sortiment på
www.varuhuset.se
Gäller t.o.m. 30 april 2014.

”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

Filmpremiärer på filmfestival
Den 2–4 maj anordnar Närkesbergsfilm traditionsenligt filmfestival,
den här gången med konsttema. I år
blir det också två filmpremiärer. De
två första konstnärsporträtten i en
serie av tio visas för första gången
offentligt.
– I år arrangeras Närkesbergs filmfestival i Café Qvarnån, berättar Lars Jonsson från Närkesbergsfilm. Bergsgården
är uppbokad för fotbollsläger och vi fann
att Qvarnån blir en mysig festivallokal.
Närkesbergsfilm planerar en serie
kortfilmer med konstnärsporträtt av
konstnärer från olika genrer. Utöver
att berätta om framstående svenska
konstnärer, är syftet med filmerna att
diskutera konstens och konstnärernas
villkor. Filmfotografer och redigerare är
Närkesbergsfilms Ulla-Carin Grafström
och Ulla-Britt Jonsson.
– Ulla-Britt är från början stillbildsfotograf med en lång karriär bakom
sig. När hon nu filmar blir det magiska
bilder, säger Ulla-Carin.
Även Martin Dyfverman, mera känd
som producent på Sveriges Radio ingår
i produktionsteamet som intervjuare i
filmerna.
– Vi valde honom för hans inkännande djupintervjuer vi hört i radioprogrammen Samtal pågår och Tendens
under många år, säger Lars.
Huvudperson i den första kortfilmen på festivalen är Annette Alsiö,
glaskonstnär från Hammar. Den andra
filmpremiären handlar om Stina Wirsén
och Maria B Ekström. De är tillsammans aktuella för ett monumentalverk
på Åhléns i Stockholm city, där de gjort

en vägg i målat kakel. Stina har målat
på Marias handgjorda kakelplattor.
– Stina är nog annars mest känd
för sina barnböcker, som också filmatiserats, berättar Ulla-Carin. Och för
debatten om Lilla Hjärtat i fjol! Maria
är kakelmakare från Askersund.
Filmpremiärerna går av stapeln
under en helaftonsföreställning på
lördagskvällen den 3 maj. Samma
kväll blir det också paneldiskussion om
konstens villkor med konstnärer och två
rikspolitiker.
– Och så blir det en god festivalbuffé
och musikunderhållning, lovar UllaCarin.
Vad gäller festivalprogrammet i
övrigt under helgen berättar Ulla-Carin
och Lars att det ännu inte är riktigt
klart, men kommer inom kort att läggas
ut på www.narkesbergsfilm.se och på
affischer och flygblad. Det blir ett rikt
utbud av allt från barnfilm till spelfilm
på konsttemat. n

En av filmpremiärerna på Närkesbergs filmfestival är Väggen om
Stina Wirsén och Maria B Ekström.
Fotograf: Ulla-Britt Jonsson
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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
01046-784
66
Jan Sandberg
jan.sandberg@sydved.se
01046-784 66

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

www.sydved.se

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

01046-784 66

jan.sandberg@sydved.se
FALKENSTRÖMS
EL

www.sydved.se

SKYDDSNÄT.

www.sydved.se

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

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

Vad händer i en
bygd när 134 av
135 gårdar
säljer sina kor?
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
Utgiven av Bild & Kultur AB i samarbete
med Föreningen Östra Lerbäcks historia.

Bild&Kultur

tel 0583-131 00 www.bild-kultur.se

6

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

Till ÅRETS NÄRKESBERGARE 2013 har
Gunnar, Joacim &
Carina Närkeby utsetts
De har med hjälp av en stark entreprenörsanda utvecklat sitt företag
med bas i Folketorp till att bli en av
de ledande hönsuppfödarna i landet,
ett av Närkes största lantbruksföretag och Närkesbergs största arbetsgivare.
De har också på olika sätt bidragit till att göra Närkesberg känt
vida omkring.

FILMPREMIÄRER
FILMPREMIÄRER på
på

NÄRKESBERGS
NÄRKESBERGS FILMFESTIVAL!
FILMFESTIVAL!
Närkesbergsfilms
Närkesbergsfilms porträtt
porträtt av:
av:
Glaskonstnären
Glaskonstnären Annette
Annette
Alsiö
Alsiö

Tecknaren
Tecknaren Stina
Stina Wirsén
Wirsén och
och
kakelmakaren
kakelmakaren Maria
Maria B
B Ekström
Ekström
Helaftonsföreställning
Helaftonsföreställning lördagen
lördagen 3
3 maj
maj kl
kl
18.00
med
18.00 med
premiärer, paneldiskussion,
paneldiskussion, festivalbuffé
festivalbuffé och
och
premiärer,
musikunderhållning.
musikunderhållning.
Hela kvällen
kvällen 200
200 kronor
kronor inkl
inkl mat!
mat! Boka
Boka på
på
Hela
0583/22090
0583/22090 eller
eller 070/7257880
070/7257880
Läs hela
hela festivalsprogrammet
festivalsprogrammet 2
2 -- 4
4 maj
maj på
på
Läs
www.narkesbergsfilm.se
www.narkesbergsfilm.se
Vi
Vi visar
visar allt
allt från
från internationella
internationella spelfilmer
spelfilmer
till
till barnfilm
barnfilm och
och den
den lokalproducerade
lokalproducerade
filmen
filmen ”Den
”Den blyge”.
blyge”.

Gåramålaren Kerstin
Karlsson finns inte mer
med oss!
Kerstin i Bygget blev knappt 75 år
men hann med mycket under sin
livstid.
För NIK har hon gjort en stor
insats genom att varje år i över 30
år göra diplom till vår Byalunk.
Motiven har hon noggrant själv valt
från någon plats utmed byalunkens
bana.
Alla som deltagit under året har
fått diplomet. Hennes tecknarkonst
har därmed blivit spridd över stora
områden. Många har varje år genomfört byalunken bara för att få en
obruten kedja av årsdiplom. Kerstin
lunkade också själv korta banan under många år. Hennes glada skratt
hördes ofta och sina ”bamsekramar”
delade hon gärna ut.
När NIK haft uppvaktning till
någon berömvärd person så har hon
också hjälpt till med en oljemålning
på något lämpligt motiv.
Alltid har Kerstin ställt upp
för oss i NIK och vi saknar henne
mycket!
NIK:s styrelse
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Ull och skinn

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

Karl-Willy
Karlsson
Skog AB
Tel: 0583-71 16 97
070-398 06 77

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

www.ess.se

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

M   ör tsjöns
R edovisning
Aukt. Redovisningskonsult
Bokföring • Bokslut • Deklaration
Bolagsbildning • Ekon. rådgivning
Ulf & Helena Gustavsson
0583-410 01
Ulf 070-397 38 69 • Helena 070-536 79 69

ÄGG
BOD

VID VÄSTANÅ GÅRD
KARINTORPSVÄGEN 17, ÅSBRO

Ägg från frigående höns
som äter vegetabiliskt foder.
Självbetjäning
Uppfödning av unghöns
för äggproducenter.

Öppet alla dagar kl 08.00–19.00

Rådgivning och utbildning
Årets äggföretagare 2009

Välkommen!

Närkesberg Hönseri AB • Folketorp 237 • 694 98 Närkesberg • tel 0583-220 06, 070-592 20 07 • j.narkeby@telia.com
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HYRESLEDIGT!
Del av missionshuset i Bengtstorp
uthyres årsvis. Sommarboende.
Ring Gudrun Haglund Eriksson,
telefon 076-848 64 65

ötet på
boka fe sten eller m

BERGSGÅRDEN

Torget Askersund
0583-141 39

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

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

Det är vi som är...

Erbjudande Penséamplar
69 kr/st (2 st 100 kr)

Växter ute & inne

För öppettider se vår hemsida.
Askersund • 0583-100 45 • www.kallestradgard.se
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Hästfamilj
i Siggetorp
Hasse Merell och Isabell Hamberg
har tillsammans med barn, fyra
hästar och tre katter nyligen flyttat
till Närkesberg, närmare bestämt
till Siggetorp.
Hasse är uppfödd i Örebro och Isabell
kommer från Vretstorp och när de hade
träffats bestämde de sig för att de ville
bo på landet. Isabell hade redan då
hästar, vilket gjorde att ett boende på
landet var nödvändigt. De började leta
hus och då dök Siggetorp upp.
– Men det är inte bara hästarna som
gör att vi vill bo här, betonar Hasse. Vi
skulle ändå ha flyttat till landet, med
eller utan hästar.
– Det är framför allt lugnet och
närheten till naturen som är viktig och
här får vi allt det. Det är fint här och
dessutom finns det gott om ridvägar,
fyller Isabell i.
Familjen består också av Eddie 5 år
som bor i Siggetorp på helger och lov och
som med stor emfas berättar att han
stormtrivs på landet. Eddie bor annars
strax utanför Linköping. Till familjen
hör också Denise en månad gammal,
som av naturliga skäl inte kan säga så
mycket om hon trivs eller inte.
– Vi räknar med att snart börja renovera och fixa med huset. Det behöver
fräschas upp, säger Hasse. Men det är
något vi gillar båda två.
– Sen måste vi bygga ett nytt stall
också, påpekar Isabell.
Just nu står fyra hästar i stallet,
men ytterligare en är på väg. Fölet
beräknas komma någon gång i juni–juli.
Isabell tänker framöver börja tävla i
dressyr och kanske också ägna sig åt
avel.
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Andra hästkrafter också populära

Hasse har också ett stort fritidsintresse;
att skruva med bilar och har just nu en
gammal Volkswagen som han håller på
att renovera och har därför planer på att
så småningom bygga ett garage.
– Du ska också bygga en EPA-traktor
åt mig, utbrister Eddie.
– Ja, fast det blir ju inte än på ett tag.
Du ska ju fylla 16 år först, svarar Hasse.
Så familjen har en hel del arbete
framför sig och lär inte få några problem
med fritidssysselsättningen. Till vardags jobbar Hasse i Örebro på Lantmännen maskin och Isabell på Issas frissa i
Hallsberg. Just nu delar de till viss del
på barnledigheten och försöker pussla
ihop den så bra som möjligt. n

Eddie på hästen Varför inte... också kallad
Våfflan.

Kickis andra
Guldbagge!
De flesta filmälskare kanske vet att
Kicki Ilander har vunnit sin andra
Guldbagge för bästa kostym. Den
första fick hon för filmerna om Arn
och i år för filmen Monica Z. Det de
flesta däremot kanske inte vet är
att Kicki har anknytning till Närkesberg genom sitt fritidsboende i
Hornrösan i Närkesberg.

budget får hon också ”tråckla” lite själv.
Som en pikant detalj berättar Kicki att
nästan alla tjejer var tvungna att ha
peruker under inspelningen av Monica
Z, eftersom det på 60-talet var modernt
med kort hår, medan de flesta unga
tjejer idag har långt hår.

Varje film unik

– Det känns jätteroligt att vinna en
Guldbagge! Det är ett erkännande av
det man gör, men det förändrar inte
ens liv. Samtidigt är det lite konstigt,
eftersom det är svårt att tävla i kreativ
verksamhet. Det finns inget rätt eller fel
utan handlar egentligen om tycke och
smak, säger Kicka ödmjukt.
Det är ett större pådrag än vad
många kanske tänker på, att skapa
kläder till en film. I filmen om Arn var
det 500 statister som skulle kläs och
i filmen om Monica Z skulle ett hundratal personer delta i olika scener från
folkparker och lika många i scenen
från Nalen. Vidare var det bland annat
scener från New York och Hagfors och
det gällde att hitta 1950- och 1960-talskläder som var typiska för dem som
vistades i de olika miljöerna. Kicki ritar
och planerar mest, men är det en liten

Efter att ha kontaktats av en regissör
eller ett filmbolag läser Kicki manus,
letar efter bilder och försöker få inspiration. Till slut när hon har bestämt vad
hon vill göra, väljer hon en stil som går
igen i hela filmen, vilket även gäller färg
och form så att allt blir homogent.
– Jag har världens roligaste jobb!
säger Kicki, men det är slitsamt när det
pågår. Under inspelningen är det jobb
dygnet runt. Men jag har en förstående
man.
Just nu befinner sig Kicki i Prag i en
månad, där hon deltar i inspelningen av
en dansk fantasyfilm som utspelar sig
under medeltiden. Kläderna i den lär
skilja sig en hel del från de i Monica Z. n

Vinnare i medlemslotteriet
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

nr 17
nr 90
nr 71
nr 17
nr 62
nr 82
nr 84
nr 83
nr 69

Jonny Gustavsson
Hanna Sjökvist
Eva Lampa
Jonny Gustavsson
Susanne Qvick
Bengt-Göran Eriksson
Åke Pettersson
Berit Persson
Anders Hellström

11

Potatisboden i Skyllberg –
handla lokalt!

Skyllberg – gott & blandat
Vad är då Skyllberg för en plats på
jorden? Vitsipporna om våren, säger
någon. Valborgsfirandet, säger andra.
Idrottsklubben! Förstås är det lätt att
koppla ihop orten med företaget som
bär samma namn. Skyllbergs Bruk
har i mångt och mycket präglat orten
åtminstone de senaste 600 åren. Med
bruksprivilegier ur Drottning Kristinas
hand 1646 och med verksamhet som
omnämns i dokument från 1346 finns
här en tradition att vila på.
Järnhanteringen var vaggan och
hundratals år av verksamhet i Skyllberg. Under perioden som i svensk
historia brukar kallas ”bruksdöden”
kom verksamheten att glida över i
skogsägande och skogsbruk. Närliggande egendomar blev till salu och genom
flera stora skogsförvärv växte arealen.
I början av 1900-talet omfattade ägorna
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över 30 000 hektar och i Rönneshytta
låg företagets sågverk. När så en stor
del av skogen såldes 1966, kom järnhanteringen som hela tiden bedrivits i
företaget att bli bolagets nya fokus och
framtid.

Företagsamt

Idag har bruket drygt 70 anställda i
Skyllberg och Kårberg. Med dotterbolagen i Stockholm och Degerfors har
företagsgruppen totalt 120 anställda.
Verksamheterna spänner över olika
områden, och i detta finns en trygghetsstrategi, som vd och ägare Gustaf Svensson brukar sammanfatta med att ”allt
kan ju inte gå åt helvete samtidigt”.
På övervåningen i brukskontoret sitter
även informationsbyrån Bild & Kultur,
som bland annat producerar tidningen
du håller i handen samt tidningen Bo i
Askersund. Det var också Bild & Kultur
som gav ut de båda böckerna om Närkesberg tillsammans med föreningen Östra
Lerbäcks historia. Företaget sysselsätter sju personer i Skyllberg.
Utanför brukskontoret, i det gamla
valsverkskontoret, har konstnären
Liselotte Ström sin ateljé. Ett stenkast
ifrån henne, i Gamla Bruket, kan man
på fredagar och lördagar handla parmesanost, viltkött och olivolja på

Foto: Frida Anthi
n Broberg

Valborg – högtid för Skyllbergs Musikkår,
facklor, fyrverkeri och motorcyklar.

Vilt & Delikatessboden. Ett annat bolag
på orten är Widmarks El.

Lantbruk

Skyllberg med sin sandiga lätta jord
har gjort sig ett namn inom potatisodling. Idag är det familjen Lundbom
som arrenderar lantbruket. Företaget
omfattar potatis, spannmål och djurhållning. Bröderna Lundbom tar även
jobb på entreprenad, framför allt i
skogen. Företaget omfattar också stall
med nordsvenska hästar.
Det bedrivs inte längre någon
mjölkproduktion i Skyllberg. Ladugården används för ungdjur, och
Lundboms inhyser här Sven Dybecks
dräktiga kvigor.
– Vi brukar skoja och säga att vi
driver kvighotellet i Skyllberg, säger
Anders Lundbom.
Just nu planerar Lundboms för en
utökad potatisodling:
– Vi arbetar för att uppnå en IPcertifiering som krävs för att vi ska få
bli leverantörer till LEVs stora packeri
i Odensbacken. Där packas ICAs potatis. Det här kommer innebära att vi
fördubblar vår potatisproduktion, säger
Anders Lundbom.

Skyttetävling

Inom föreningsliv och fritid finns en rad
verksamheter: stickkafé, pulkabacke
med lift, musikkår och skytteförening.

Skyllbergs Skytteförening har spännande program under våren: En tävling
i tre etapper pågår mellan de bolag i
kommunen som under de tio senaste
åren utnämnts till Årets Företagare.
Skyttekampen står mellan medarbetare
i bland annat Varuhuset Rönneshytta,
Bosse Bil, Torghallen och Skyllbergs
Bruk.
– Finalen går den 24 maj, då har
vi bjudit hit Jocke Smålänning som
är världsrankad prickskytt. Han är
helt fenomenal, och han kommer ha
trickskytteshow här. Alla är välkomna
till skjutbanan i Klysna vid Fågelsjön
hälsar Skyllbergs Skytteförening.
Maria Gunnarsson

Fotbollsskolan är en årlig högtid i Skyllbergs
Idrottsklubb, liksom Sportlovscupen i futsal
som klubben arrangerar i Närlundahallen.
I höstas reste klubbens dam- och tjejlag till
Barcelona på träningsläger.
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Tobias och hans pappa Kenneth visar upp en liten del av maskinparken.

För ungefär 15 år sedan upphörde
verksamheten på sågen i Emme och
sedan dess har det varit tyst och
tomt där. Men nu är det ändring
på det! För fyra år sedan flyttade
Tobias Hjelmbergs företag Nerike
Maskin & Teknik dit och nu är det
liv och rörelse där igen.
Från början ägdes sågen av ett bolag
som hette Sandbergsbolaget. 1927
köpte Josef Bergqvist sågen och övertog verksamheten där. Från mitten av
30-talet var det Erik Bergqvist som
drev sågen och 1954–1955 var det 10–12
personer anställda där. I slutet av
50-talet inköptes en truck vilket gjorde
att personalstyrkan minskades med
några personer. 1978–1979 övertog tre
av Eriks fyra söner sågen och den bytte
namn till Bergqvist Sågprodukter. 1987
byggdes sågen delvis om men på grund
av konjunkturen minskade efterfrågan
på virke efterhand och verksamheten
i sågen upphörde helt 1999. Då var det
fem anställda kvar.

Helt annan verksamhet nu

NMT, som namnet på Tobias företag
förkortas till, är ett entreprenadföretag
som utför många olika typer av uppdrag
åt andra företag. Företaget äger tre last14

bilar och många olika maskiner, bland
annat grävmaskiner som används för
att till exempel hantera schaktmassor.
Tobias har drivit sitt företag i cirka
tio år.
– Jag började med att köra på kvällar
och helger med en liten grävmaskin, berättar han. Men sedan har företaget växt
efterhand och nu har jag tre anställda så
vi är totalt fyra stycken med mig.
I första hand används sågen numera
som en förvaringsplats för NMT:s bil- och
maskinpark och för material men man
reparerar också de egna fordonen där.
Tobias köper även jord som fraktas
till Närkesberg där den körs genom en
siktmaskin så att det som blir kvar är
prima matjord som han sedan säljer
vidare.

Rätt plats för NMT

Det är Tobias mamma och pappa som
äger sågen i Emme och Tobias hyr av
dem. Och pappa Kenneth är också behjälplig ibland i verksamheten.
På frågan varför Nerike Maskin &
Teknik hamnade i sågen i Emme svarar
Tobias:
– Det är mycket utrymme till ett bra
pris!
Och det är väl ett skäl så gott som
något. n

Foto: Cajsa Nykvist-Bergkvist

Full fart i sågen i Emme

Nedsläckning
av gatljus
aktuellt igen

Goda tips

Nu har Askersunds kommun väckt
liv igen på planerna på att släcka
ner gatljus i några småorter, bland
annat i Närkesberg. Det är ett tjänstemannaförslag, det vill säga än så
länge finns inga beslut.
För Närkesbergs del handlar det om att
ta bort tio gatljus på vägen mot Tösnahulta Kors och fyra stycken på vägen
mot Emme. Det är de rödmarkerade
sträckorna på kartan.
Förutom det som gäller Närkesberg
innehåller förslaget bland annat att
ta bort en del av gatljusen vid Gålsjö
och Lerbäcks kyrka. Skyllberg, Kårberg, Rönneshytta, Lerbäcks samhälle,
Ingelsby och Långstorp påverkas också
medan belysningen vid Mörtsjön behålls
oförändrad.
Flera personer har reagerat över
förslaget. Närkesbergs Byaråd har
diskuterat det och beslutat att göra
gemensam sak med de andra orterna
vilket i praktiken innebär att Byarådet
ställer sig bakom ett brev som skickats
till kommunen om att gatljusen ska få
finnas kvar.
Bo Synnermo som skrev förslaget om
att ta bort gatljusen har träffat Byarådet med flera för att höra deras synpunkter innan
det slutgiltiga
beslutet fattas.
Anders
Lindkvist
Se mer detaljerad
karta på www.
narkesberg.se
under ”På gång i
Närkesberg”.

Gubbröra
2 ½ dl gräddfil
4 msk kaviar
1 liten rödlök
1 dl finhackad purjolök
½ äpple
1 burk matjessill
3 hårdkokta ägg
dill
Börja med att hacka löken, skär purjolöken och äpplet i små fina bitar.
Skär matjessillen i lagom stora bitar
och hacka äggen. Blanda ihop alla
ingredienserna och tillsätt hackad dill
efter tycke och smak.
Gott att äta gubbröran på ett hårt
bröd. Eller varför inte till en bakad
potatis?

Smaskens!

Glad Påsk
önskar NIK:s
redaktion
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Elinstallationer • Minigrävare

www.widmarksel.se
• Elinstallationer
• Inbrottslarm

• Brandlarm
• Nätverk

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

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. 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
019-15 75 51
Per Johansson
019-15 75 55

www.holmenskog.com
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Det goda
livet i hela
Askersund!

Prenumerera
på Bingolotto!

Stöd Närkesbergs idrottsklubb
genom att bli prenumerant.
Kontakta Anne-Marie
Jansson, tel 0583-220 11

HÄNDER VID HOTELL PEROLOFGÅRDEN
26/4
10/5
1/6
5/7
10/7
24/7
2–3/8
27/9

Tullamore Brothers
Vårliga vindar draga, Stella Kammarkör
Invigning av Labyrinten
PerOlofGården på Lerbäcksmarken
Allsång vid Labyrinten
Allsång vid Labyrinten 2
Green Maze Blues Festival
Irländsk kväll

Biljetter www.perolofgarden.se eller www.visitaskersund.se
Lerbäck PerOlofGården 326 • 694 96 Åsbro (Askersund)
Tel: +46 (0)583-405 35 • www.perolofgarden.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

GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371
694 97 Rönneshytta

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

070-345 19 96 • knutssonsbygg@telia.com

Healing • Zonterapi • Massage
Homeopati

Helhetsterapi
Gun-Britt Haraldsson
Lugnet, Närkesberg
Telefontid: mån–fre kl 8–9
Telefon: 0705-54 74 85
www.gbmhelhetsterapi.se
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Telefon:
0583-410 60
Johan 070-335 01 69
Magnus 070-689 57 87
• RIDLÄGER V. 27, 28, 29
• TURRIDNING året runt
• LEKTION i grupp
Nu startar vi flera ridgrupper!
Se mer information på hemsidan.
Regina Fallberg 073-824 69 45
www.stallslate.n.nu
stallslate@hotmail.se
Godkänd F-skatt

Janne’s Golv
Allt inom golv

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

Ekologiska grönsaker
och potatis
0582-503 82 • www.ekogardar.se

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

Välkommen till oss!
Familjen Samuelsson

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

30 MARS - VÅFFELBUFFÉ
www.jordnara.nu
0730262036
VÄLKOMMEN!
Mia och Kaj

18 MAJ - LOPPIS
Vill du vara med och sälja saker på
loppisen så boka plats senast 30 april.
Grillad korv och nybakade bullar om du är
sugen på annat än att fynda grejor!

KOPPARBERGS GÅRD

VÅRA VÅRARRANGEMANG
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Bergsgården – en
viktig samlingspunkt
i Närkesberg
Bergsgården som drivs av Byarådet
är viktig för bygden. Dels kan man
boka den med eller utan mat till
en rimlig kostnad och dels ordnar
Byarådet egna aktiviteter.
– Bröllop, kalas och träningsläger är
vanligast förekommande, men vi är
öppna för det mesta, säger ordförande
Susanne Qvick. Hemsidan har också
bidragit till att uthyrningen har ökat,
fortsätter hon.
SPF i Lerbäck är en ständigt återkommande gäst, som bland annat ordnar julbord, påskbuffé och mannekänguppvisningar i lokalen, vilken passar
dem väldigt bra eftersom den kan ta så
mycket folk. Även andra SPF-föreningar,
som den i Hallsberg har upptäckt Bergsgården.
Av Byarådets egna arrangemang är
Nyårsfesten den populäraste. Många
återkommer år efter år till det väl inarbetade konceptet med trerätters middag,
dans och champagne med efterföljande
fyrverkeri.
– Många säger att vi absolut inte får
sluta med det här, berättar Susanne.
Andra återkommande evenemang är
Allsångs- och danskvällar. Den sistnämnda i samarbete med NIK.
Nyheter under året som gick var
Blomskottsauktionen som centerkvinnorna ordnade och som Byarådet nu
tänker fortsätta med onsdagen den 7
maj klockan 19.00 och då finns det även
perenner att ropa in. Vidare ordnades
Loppis under föregående år, en aktivitet
som också kommer igen i år, nämligen
den 12 april mellan klockan 10.00 och
14.00.
20

Susanne
Qvick

Bilder från da
nskvällen de
n 15 mar

s.

En annan uppgift som Byarådet har är
att utse Årets Närkesbergare. För år
2013 har priset gått till Gunnar, Joacim
och Carina Närkeby.

5

snabba frågor till en
snabb skidåkare

NIK-arens utsända har träffat Thomas Knutsson
som åkte Öppet spår, Vasaloppet söndagen den 23
februari för att höra med honom om hur han upplevde loppet.
Var det första
gången?

Jag tycker att det gick bra,
över förväntan. Det var någon
minusgrad vid starten men sen under dagen blev det blött i spåren så
det var svårvallat, klisterföre. Min
tid blev 7.52.

Hur har du tränat?

Ja, nu tycker jag att det har
blivit en tradition, jag träffar några
av mina släktingar i samband med att
jag åker. Tycker också att det skulle
vara kul om jag kan få med några av
mina anställda nästa gång.

Varför åker du?

Nej, det här var den
tredje gången.

Hur gick det?

NIK-aren säger grattis och
lycka till inför kommande
års Öppet spår, Vasaloppet.

Jag har åkt till Zinkgruvan och
Östansjö där de haft skidspår. Jag
ser fram mot att NIK nu kan satsa
på att anlägga spår när det finns en
nyinköpt fungerande skoter.

Har du planer på
att åka igen?

Jag tycker att jag mår så bra
av att åka skidor, det är en motionsform som passar mig då man inte
är beroende av bestämda tider utan
kan åka ut och träna när
man själv har tid.

2013 ÅRS GÄDDTÄVLING

Vinnare i 2013 års gäddtävling Runar Gustafsson
med en gädda på 8,5 kg.

Fredrik Lampa kom tvåa
med en gädda på 7,6 kg.
21

Mindre intäkter
för NIK

Konsumaffären på den tiden man fick handla
över disk.

Unik bildskatt
från Närkesberg
Hildor Lindkvist i Stensätter var
Närkesbergs bygdefotograf på 1930och 1940-talet. Hans fotografier finns
spridda i bygden och många av dem har
varit med i böckerna om Närkesbergs
historia. Det är en guldgruva att ösa ur
om man är intresserad av Närkesbergs
1900-talshistoria.
När Hildors barnbarn sålde släktgården förra året skänkte de alla ca 600
glasplåtar (negativ) som fanns kvar på
gården. Föreningen Östra Lerbäcks Historia fick ta hand om dem så att de ska
finnas kvar i bygden. Nu pågår arbetet
med att skanna in dem så att det går att
titta på dem och också bevara bilderna
digitalt.
De skannade bilderna visas på
bildvisningskvällar i Bergsgården i
Föreningen Östra Lerbäcks Historias
regi. Då tittar deltagarna på bilderna
och försöker gemensamt ta reda på vilka
personer och hus med mera det är på
bilderna. Det brukar bli livliga diskussioner och tillsammans kan de lösa vad
som finns på förvånansvärt många
bilder. Den första bildvisningen hann de
med ungefär en tiondel av bilderna, så
de kommer att fortsätta länge.
Anders Lindkvist
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Beskedet att NIK inte skulle få föreningsbidrag det här året var minst
sagt överraskande eftersom medlemmarna i NIK:s styrelse utgick från att
allt skulle fungera som vanligt, det
vill säga det skulle komma bidrag på
cirka 25 000 kronor till verksamheten
från Askersunds kommun precis som
tidigare år.
Anledningen till att inga pengar betalas ut är, enligt Askersunds kommun,
att det har brustit i rapporteringen av
olika aktiviteter som genomförts i klubben. Och trots att styrelsen i NIK har
skickat brev till kommunen där man i
efterhand har redovisat aktiviteter som
gjorts så ändras inte beslutet.
– Nej, det blir inga pengar till NIK,
säger NIK:s ordförande Bo Karlsson.
Och en stor anledning till det är att det
har missats i rapporteringen från fotbollslaget vilket vi måste ändra på i år.

Barn- och ungdomsverksamhet

En annan anledning är att klubben
har alldeles för lite barn- och ungdomsverksamhet, något som man får relativt
mycket bidrag för. Men nu tänker klubben råda bot på det! Caroline Eriksson
som är ny ledamot i NIK:s styrelse ska
ägna sig åt det och det har redan tagits
kontakt med några närliggande orter
om att eventuellt arrangera gemensamma aktiviteter för de åldersgrupperna.
– Ja, vi jobbar på och nog klarar vi
oss ett tag till, säger Bo avslutningsvis.
Men vi behöver hitta nya sätt att få in
pengar och är det någon som har några
idéer om hur vi ska göra det så tar vi
tacksamt emot alla förslag. n

Måndagar 19.15
Bo ”Bosse” Björnberg är eldsjälen som
sedan 1990-talet leder gympapasset i
Bergsgården på måndagskvällarna från
september månads mitt till slutet av
april med uppehåll över jul och nyår. Det
är runt 10–15 personer i varierande åldrar, de flesta 50 plus, som kommer för
att gympa. Flera av deltagarna tycker
att det är ett bra sätt för att uppehålla
en god hälsa samt att det ges tillfälle för
social gemenskap. Efter varje gympapass värms bastun upp vilket är mycket
uppskattat.
Kostnad för gympan = medlemskap
i NIK. Några av deltagarna som varit
aktiva sedan lång tid tillbaka är BjörnErik Andersson, Lennart Jansson och
Rose-Marie Lilja. Och Bosse tänker
hålla på så länge han orkar!

Varför 19.15?

Jo, tiden är satt utifrån att det skulle
vara möjligt för mjölkbönderna att
hinna komma till gympan efter avslutat
mjölkpass. n

HOLMS
ENTREPRENAD AB

Grävtjänster utförs med minigrävmaskin
(5 ton), där minimal åverkan på trädgård
med mera är önskvärd. Lämplig vid exempelvis husdränering och trädgårdstjänster.

Rapport från
NIK:s årsmöte
Mötet inleddes med att Ove Danielsson
och Linus Larsson kåserade och visade
bildspel från Närkesberg.
John Lindkvist, som var ordförande
för årsmötet, berättade att NIK i år
firar 85 år.
Under årsmötet beslutades att NIK:s
styrelse med Bo Karlsson som ordförande får fortsatt förtroende att leda NIK
under 2014. NIK kommer att fortsättningsvis erbjuda olika idrottsliga aktiviteter som gympa, gym, cykelutflykter,
yoga, fotboll, Öppet Hus och Gå, Lunka,
Löp. Idrottsklubben kommer även i
fortsättningen att delta i arbetet runt
Lerbäcksmarken och Konst- och Hantverksutställningen i Toltorp. Aktiviteter
som dans, allsångskväll och trivselkväll
samt eventuellt någon fotbollsresa kommer också att genomföras. Nytt för i
år är att NIK vill satsa på att få igång
någon form av utomhusaktiviteter för
barn och ungdomar.
Till ny ledamot i styrelsen valdes
Caroline Eriksson samtidigt som Håkan
Falkenström avgick på egen begäran.
Mötet avslutades med att Håkan avtackades för sitt arbete i NIK:s styrelse
där han har bidragit med stort engagemang. n

070-341 66 73
willis_danne@hotmail.com
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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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