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Hej alla NIK-vänner!

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

Ansvarig utgivare: Björn Löfgren 076-764 24 26
bjorn.lofgren@holmenskog.com

Redaktion: Siw Adolfson 072-252 35 51, adolfson@telia.com
Elisabeth Bergqvist 070-437 54 26, sm.elisabeth.bergqvist@gmail.com

Inger Falkenström 0583-221 58, 076-807 37 16 , inger.falkenstrom@live.se

Grafisk formgivning och produktion: Bild&Kultur AB
NIK-aren kommer ut fyra gånger per år: april, juni, september och december.

Inger Siw Elisabeth
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Istället får ni läsa om profilen och spel-
mannen ”Tösnahultar’n” och före detta 
fotbollsspelaren från Mörtsjön – Ulf 
Gustavsson. Vi har också besökt Anders 
Falkenström i Toltorp och hälsat på hans 
kor och kalvar. Vidare har vi spanat efter 
tidiga vårtecken. För nu är det äntligen 
vår och ljuset har återkommit. Dagarna 
blir längre och det börjar så smått grön-
ska. Vad härligt!!! 

För NIK:s del är naturligtvis starten 
på fotbollssäsongen ett nog så viktigt vår-
tecken. På sidan 21 kan ni läsa om läget 
inför den kommande serien och i varje 
nummer av NIK-aren kommer fortsätt-
ningsvis ordförande Björn Löfgren att 
skriva om lagets prestationer. Vi rappor-
terar naturligtvis från NIK:s årsmöte, 
som glädjande nog var lika välbesökt som 
förra året. 

I det här numret har vi en gästskri-
bent, som sedan flera år tillbaka till-
bringar en stor del av sin och hustruns 
lediga tid i Närkesberg – Håkan Gustafs-
son. Vi uppmanar fler av våra läsare att 
skriva i tidningen eller om man inte vill 

skriva själv, höra av sig med idéer om ar-
tiklar. Och om ni har ett fint foto, skicka 
in det så publicerar vi det! Allt detta och 
lite till kan ni läsa om i det här numret.

För inte alls länge sedan var det alltid mycket snö och kallt på vintrarna. 
Man åkte skidor, skridskor, spark och kälke. Men hur är det nu? Barvintrar 
för det mesta. Det är sällan eller aldrig man kan ta en skid- eller skridskotur. 
Det finns till och med ett par som köpte nya skidor när det väl var en veckas 
snö, men som aldrig hann använda dem innan snön försvann. Vi i NIK-aren 
hade också tänkt skriva om NIK:s planerade sportlovsaktivitet, men eftersom 
den inte gick att genomföra blev det följaktligen inte heller något reportage.

Vinnare i NIK:s 
medlemslotteri
November    nr 56    Håkan Falkenström
December    nr 84    Erik Gustafsson

Vi säger GRATTIS till Berit Bergkvist 
och Caroline Andersson som vann varsin 
tävling i NIK-arens julpyssel!

Vinnare i NIK-arens jultävlingar!
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DANIELSSONS 
    BILSERVICE

Gålsjö 
0583-410 87Utför alla slags reparationer 

– även tyngre fordon

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

VÄRDECHECK  PÅ 500 KR

VARUHUSET
i Rönneshytta

Vard. 9-19
Lörd. 9-14
Sön. 11-16

0583-400 32    www.varuhuset.se

Att köpa cykeltillbehör för när du köper ny cykel 26”–29”.
Kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Se sortiment på  
www.varuhuset.se
Gäller t.o.m. 30 april 2016.
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För några år sedan gjorde Närkes-
bergsfilm AB sin första spelfilm, 
Statsministern. Filmen lyfte fram 
landsbygdsfrågor med tankeexpe-
rimentet att Sveriges statsminister 
kom från Närkesberg. Nu är det 
dags för en ny landsbygdsfilm. Det 
tycker i alla fall Närkesbergsfilm, 
som börjat planera för ett nytt spel-
filmsprojekt.

– Det görs ju en del filmer om landsbygd, 
säger Lars Jonsson från Närkesbergs-
film. Problemet är bara att filmerna 
ofta har ett ovanifrånperspektiv. Ofta är 
storyn att det kommer en frälsare från 
storstan och räddar landsbygdsborna 
från sin inskränkthet och trångsyn.

Närkesbergsfilm vill göra något helt 
annat. Lars berättar att filmbolaget vill 
göra en spelfilm med medverkan från 
många människor i Askersunds kommun. 
Just nu diskuterar man projektet med för-
eningslivet i kommunen och i skrivande 
stund vill ett femtontal föreningar delta.

– Tanken är att visa upp oss lands-
bygdsbor som de kraftfulla, kreativa 
och helt vanliga människor vi är, säger 
Lars. Vi lutar just nu åt att göra filmen 
som ett historiskt kostymdrama.

Medverkande föreningar ska komma 
med idéer och frågeställningar att ta 
upp i filmen. Manus kommer att skrivas 
av professionella manusförfattare. Som 
skådespelare hoppas Närkesbergsfilm 
engagera såväl professionella som  
amatörer.

– Men ännu är inget klart, betonar 
Lars. Först måste vi få finansiering 
till projektet. Även om det blir mycket 
ideella insatser krävs en del pengar. 
Vi hoppas lösa det under de närmaste 
månaderna.

Ny Närkesbergsfilm?

Årets 
Närkesbergare!
Närkesbergs Byaråd har beslutat 
att utse Kerstin Lindkvist till Årets 
Närkesbergare 2015! 
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Kerstin är den drivande 
kraften bakom populära 

samlingspunkter som Bya-
rådets soppkvällar och Kafé 

Qvarnån. Hon ställer ofta upp 
ideellt, främst i köket, i 

samband med nyårsfester, 
grötfester och andra 

arrangemang.
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www.sydved.se

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

Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk 
– din lokala massaindustri

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

www.sydved.se

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

Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk 
– din lokala massaindustri

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

FALKENSTRÖMS EL
 

Installationer och 
reparationer

 
Ring 070-575 86 63
 eller 0583-220 01

Lerbäckskretsen, kontaktperson 
Irma Sandgren tfn 0582-500 02

Ge 50 kr genom att SMS:a AKUT till 
72 900 eller sätt in pengar på Plusgiro 
900 800-4 och märk talongen ”Haiti”.

www.redcross.se

Hjälp de 
drabbade i 
Haiti

GÅ MED I VÄRLDENS 
STÖRSTA MÄNSKLIGA 
SKYDDSNÄT.
Ring 020-210 220 eller besök 
vår hemsida www.redcross.se.

Jacob Renman
010467-84 66

Christer Olson
01046-784 68

Håkan Falkenström
070-323 30 15

Inköpare

Finns i din bokhandel och  

Made in 

38:e årgången

på internet: www.kungligaaret.se

Skyllberg

Loppis i 
Lilla Folketorp!
Öppet lördag & söndag kl. 10-17 
från och med sista helgen i april.

Varmt välkomna!
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I så fall rekommenderar vi på NIK-aren 
dig att delta i gympan på måndags-
kvällarna klockan 19.00 i Bergsgården. 
Ett bra gympaprogram till musik under 
ledning av Bo Björnberg. Du blir garan-
terat svettig och får bättre kondition, 
rörlighet och styrka!

Vill du träna 
tillsammans 
med andra?

Förra årets succé med soppkvällar åter-
kommer i år. Upplägget är detsamma 
som året innan; ett tillfälle att träf-
fas och umgås, samtidigt som man får 
sig lite till livs. Mellan 35-40 personer 
brukar dyka upp och John och Kerstin 
Lindkvist står som tidigare för matlag-
ningen. Kvällarna fortsätter varannan 
torsdag till och med den 14 april. 

Soppkvällar

Man slipper matlagningsbestyren om man 
besöker soppkvällarna i Bergsgården.

hälsar       ärkesbergs Byaråd
Välkomna 

N

Blomskotts-
auktion

10 maj kl. 19.00

Fynda inomhusväxter, 
utomhusväxter och 

grönsaksplantor!

Vi bjuder på fika!

Karl-Willy 
Karlsson
Skog AB

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

ULL OCH SKINN
Gudrun Haglund-Eriksson
Bengtstorp, 0583-222 52

www.ullochskinn.dinstudio.se

Gårdsbutik med ull- och skinnprodukter. 
Flottfärd på Örgaveln. Förtäring kan ordnas.
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Tillbaka till 1990. Av en slump träffade en 
bekant till oss Gunborg Sjökvist. Hon sa 
att de hade ett ombyggt sädesmagasin för 
uthyrning. Vi blev eld och lågor naturligt-
vis! Jag ringde till Karl-Yngve Sjökvist 
och jag tror vi stämde träff redan samma 
kväll. Vi åkte till Kopparberg och hade 
med våra barn Johan 11 år och Karin 5 år. 
Vi slog till direkt och kom att tillbringa 
nästan varje helg och varje semester där i 
13 år. Det fanns inte rinnande vatten och 
vi hade utedass men det fungerade ändå 
alldeles utmärkt. På vintrarna ringde vi 
till Karl-Yngve som satte på elvärmen, så 
det var varmt och gott när vi kom ner på 
fredagen. TV skaffade vi inte förrän till 
fotbolls-VM 1994 så de första fyra åren 
ägnades kvällarna åt sällskapsspel.

26 år i Närkesberg – hittills

Genom åren har mängder av kompisar 
till Johan och Karin varit med oss i 
Kopparberg. Johan var fiskeintresserad 
och ett speciellt minne var när han hade 
varit ute ensam i båten och klockan 
började bli lite mycket. Då ser vi honom 
komma uppför ängarna med något stort 
i famnen. Han hade fångat en gädda på 
nästan nio kilo. Den skulle bli gäddfärs 
men någon gäddfärs blev det aldrig! Vi 
försökte bjuda grannens katt på delar av 
fisken. Han sprang hem direkt! 

I mars var det lammningstider i  
Kopparberg till Karins stora glädje. Hon 
tillbringade mycket tid med lammungarna. 
Hon hade så bra koll på vilka ungar som 
hörde till vilken tacka att det hände att 
Gunborg fick be om lite hjälp. 

Första gången jag och min hustru Monica kom till Närkesberg var 1990. 
Egentligen var det tidigare när jag var aktiv fotbollsspelare i Adolfsbergs IK 
och skulle möta bygdens stolthet – NIK. Monica ville följa med men jag sa att 
det ligger så långt ut i skogen så det är ingen idé. Man kan väl säga att jag har 
omvärderat bilden av Närkesberg ganska rejält!

Gästskribent: 

Håkan Gustafsson

Faktakoll:

Monica Gustafsson
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Uppfödning av unghöns 
för äggproducenter.

Rådgivning och utbildning

Årets äggföretagare 2009

Årets företagare: 2015

Ägg från frigående höns 
som äter vegetabiliskt foder.

Självbetjäning

Öppet alla dagar kl 08.00–19.00

ÄGG
BOD
VID VÄSTANÅ GÅRD

Välkommen!

Närkesberg Hönseri AB • Folketorp 237 • 694 98 Närkesberg • tel 0583-220 06, 070-592 20 07 • j.narkeby@telia.com

KARINTORPSVÄGEN 17, ÅSBRO 

Fantastiska somrar
Vi hade matsäck med och gick ner till 
Hjärtasjön där vi hade en egen sand-
strand på tio meter. Snacka om lyx! 1990 
hade vi skaffat oss vår första Golden 
Retriever (Ebba). Hon var en ständig 
följeslagare i skogen. Det räckte att jag 
tog fram ”Haglöfshatten” så visste hon 
vad som var på gång.

Gunborg och Karl-Yngve var fantas-
tiska hyresvärdar. Nästan alltid kom 
Karl-Yngve och tog emot oss med orden 
”välkomna till Kopparberg där solen 
alltid skiner”. Nu var det kanske inte 
så att solen alltid sken bokstavligt men 
den såg alltid ut att skina i Karl-Yngves 
sinne. Allting har ett slut så även vår 
härliga tid i Kopparberg.

Lyckligt lottade 
Vi hade sålt vårt radhus i Örebro och 
flyttat in i en lägenhet. Nu var vi på 
jakt efter något eget sommarställe. Då 
dök Karlshult upp som på beställning. 

En stuga som passade oss perfekt. Stor 
gräsmatta och rejält med uthus, där det 
senare skulle visa sig få plats väldigt 
mycket saker. ”Vi ”(=Tomas Knutsson) 
byggde ut så vi fick nytt badrum med 
vattentoalett i stället för mulltoa. Vi 
fick även ett litet gästrum och ett nytt 
sovrum. Sedan tidigare fanns den gamla 
köksspisen kvar samt en eldstad i var-
dagsrummet. Håkan Falkenström är en 
pålitlig vedleverantör som tur är!

Man kan väl säga att vi har haft tur 
som hittat två drömställen på samma 
ort. Vi har med glädje deltagit i många 
av de aktiviteter som anordnas, speciellt 
nu när vi kommit lite närmare centrum. 
Det är väl inte utan att vi känner oss 
som riktiga Närkesbergare. Om vi är det 
får väl andra bedöma! 

Vi konstaterar att vi faktiskt har haft 
Karlshult lika lång tid som vi tillbring-
ade i Kopparberg, nämligen 13 år. Vi 
hoppas på många härliga år till!!
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www.widmarksel.sewww.widmarksel.se
Elinstallationer • Minigrävare

• Elinstallationer
• Inbrottslarm 

• Brandlarm
• Nätverk

Han började sin fotbollskarriär i 
Skyllbergs pojklag och han avslu-
tade karriären i Närkesbergs IK 
(NIK). Men däremellan hann han 
även spela fem säsonger i ÖSK. Det 
är förstås Ulf Gustavsson från 
Mörtsjön som det gäller.

Ulfs fotbollsintresse började tidigt och 
han spelade många år i Skyllbergs pojk-
lag innan han gick över till NIK där han 
spelade i A-laget ett par år innan han 
värvades till ÖSK. ÖSK:s tränare på 
den tiden hette Benny Lennartsson och 
det var han som stod för värvningen. 

Ekonomisk fotbollsspelare

Benny hade sommarstuga i Närkesberg 
och ibland gick han och tittade på NIK:s  
hemmamatcher och där fick han upp 
ögonen för Ulfs fotbollstalang.

– Jag värvades till ÖSK hösten 1975, 
berättar Ulf, men redan något år innan 
pratade Benny med mig om en eventuell 
övergång till ÖSK.

Dåligt med förbindelser
Ett problem när Ulf började träna 
med ÖSK var hur han skulle ta sig till 
träningarna. Han bodde i Mörtsjön där 
det inte gick några bussar och han hade 
inget körkort.

Emelie, Helena och Ulf.
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– Men jag gick i skolan i Hallsberg och 
där bodde min bror Ola, så i 3–4 måna-
der innan jag fick mitt körkort så löste 
vi det genom att jag sov över hos honom 
de dagar det var träning och tog tåget 
fram och tillbaka till träningarna i 
Örebro, berättar han vidare.

Det gick bra för Ulf i ÖSK och under 
flera år var han ordinarie i A-laget. 
Tyvärr fick Ulf en sjukdom efter 3–4 år 
som gjorde att han inte kunde träna på 
det sätt som krävdes och 1981 slutade 
han i ÖSK.

– Det var tråkigt att behöva sluta, 
säger Ulf, men jag skulle inte vilja ha 
tiden i ÖSK ogjord!

Efter att han slutade i ÖSK kom 
han tillbaka till NIK där träningen var 
långtifrån lika intensiv vilket passade 
honom och han stannade kvar i fören-
ingen som spelande tränare, och även 
enbart spelare, tills det var dags att 
lägga skorna på hyllan.
 
Studier och arbete
Ulf har studerat på Högskolan i Örebro 
och i mitten av 1980-talet var han klar 
med sin ekonomiexamen. Efter att ha 

arbetat som ekonomiansvarig vid Gryts 
bruk några år kom han 1989 till LBC 
(Lastbilscentralen) i Askersund. Där 
arbetade han som ekonomichef ända till 
för fyra år sedan då han slutade för att 
arbeta 100% i det egna företaget 
Mörtsjöns Redovisning AB. 

På LBC träffade han sin fru Helena 
som också arbetade på ekonomiavdel-
ningen och för cirka 10 år sedan star-
tade de tillsammans det egna företaget.

– I början hade vi ju bara några 
uppdrag som vi klarade av på kvällstid, 
berättar Ulf, men vi fick fler och fler 
uppdrag och för sex år sedan slutade 
Helena på LBC och började arbeta heltid 
i vårt företag.

De har mest små, lokala företag 
som kunder men de har även uppdrag 
åt större kunder. Och verksamheten 
fortsätter växa! Sedan några månader 
tillbaka arbetar även Helenas dotter 
Emelie halvtid i företaget och från och 
med april i år så kommer hon att arbeta 
heltid. Så nu är det snart fullt i de ljusa, 
trevliga lokalerna som Mörtsjöns Redo-
visning flyttade till 2014.

För två år sedan flyttade Mörtsjöns Redovisning till större lokaler.
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En profil i Närkesberg och också en 
av de äldsta invånarna är bonden 
och dragspelaren Åke Pettersson, 
mer känd som ”Tösnahultar’n”. 
Han föddes 1929 i Tösnahult och är 
därmed årsbarn med NIK, som bil-
dades samma år. Åkes stora intresse 
i livet har alltid varit musiken. Han 
och hans olika orkestrar har under 
årens lopp uppträtt inte bara i trak-
ten utan i hela Mellansverige.

Åke Pettersson gifte sig med grann-
flickan Vivi-Anne och de tog över gården 
i Tösnahult efter hans föräldrar. De fick 
tre döttrar och har idag fyra barnbarn 
och ett barnbarnsbarn.  Åke är femte 
generationen i samma släkt som brukat 
gården. Det var hans farfars farfar Pet-
ter Jonsson som köpte stället 1790. 

– Men det gick inte att livnära sig 
på enbart mjölkkor på en så liten gård, 

säger Åke när NIK-arens 
utsända besöker honom för den 
här artikeln (vilket han lite 
motvilligt gått med på). Jag 
var tvungen att hitta på något 
mer.

Och Åke har alltid haft 
idéer på gång. Han satsade på 
kalvuppfödning under en tid 
och en mer udda satsning var 
att odla hallon- och vinbärs-
buskar för att sälja bär till 
BOB i Kumla. 

– Vi slog på buskarna med 
batong och hade dukar under 
buskarna, så det gick lätt att 
plocka, fyller Vivi-Anne i. 
När Åke sedan fyllde 60 blev 
han erbjuden ”Mjölkpension” 
för att sluta med mjölkkor, 
vilket han nappade på, men 
det blev tråkigt att inte ha 
något att göra på dagarna så 

han skaffade sågverk och sedermera ett 
hyvleri.

Spelmannen
Det är dock inte som bonde Åke är mest 
känd, utan som spelman. Redan som 
åttaåring började han träna på ett lånat 
dragspel och tyckte det var så roligt att 
han fortsatte öva. Det första offentliga 
framträdandet var när han som tolvår-
ing spelade dansmusik när NIK hade 
en fest på gamla fotbollsplanen för att 
inviga ett nytt omklädningsrum.

Åkes farfar Oskar och 
farmor Selma (född Dohn).

Bonden och spelmannen  
”Tösnahultar’n”

Dragspelet har varit Åkes ständiga följeslagare.
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– Publiken samlade in 12 kronor och 50 
öre till mig och det var mycket pengar 
på den tiden, förklarar Åke.

Efter det började han spela tillsam-
mans med andra. Först var det han och 
några vänner som uppträdde i trakten 
och då fick de oftast cykla till festplat-
serna med instrumenten på pakethål-
larna – även om det regnade. Sedan 
kom ”Axel i Mörtsjön” och tyckte att 
de skulle spela tillsammans och Åkes 
trio bildades. Nu blev det betydligt 
fler spelningar. De anlitades vid olika 
fester som bröllop, födelsedagar, avslut-
ningar, hembygdsdagar, trivselkvällar, 
ålderdomshem, pensionärsdanser med 
mera. Det var nu som tilltalsnamnet 
”Tösnahultar’n” myntades.

– Vi var så långt bort som Uddevalla 
och Hedemora, minns Åke. Vi var inte 
musiker som övade i flera timmar utan 
vi ville underhålla och ge publiken en 
bra stund.

Gammeldans
På 1970-talet blev det väldigt populärt 
med gammeldans i Sverige. Varje ort 
med självaktning skulle ordna kurser i 
gammeldans, så även Närkesberg. Åke 
och Vivi-Anne fick en förfrågan om de 
kunde ställa upp som danslärare. De 
skaffade en instruktionsbok och tränade 
i ladugården bakom korna och bestämde 
att om de kunde lära sig den svåraste 
dansen Mazurka, skulle de tacka ja och 
så blev det. Ryktet om dem spred sig och 
de hade kurser på flera platser i länet. 
När kurserna väl var klara ville dansar-
na fortsätta, så då blev det motionsdans 
fyra kvällar i veckan under många år.

Nytt band
När Åkes trio så småningom upplöstes 
bildade Åke ett nytt band med bland 
annat dottern Anneth Pettersson och 
Sara Benkert under namnet Åkes med 
Sara och Anneth. Nu spelade de mer 
dansmusik.

– Det var rena lyftet. Sara och 

Anneth var otroligt musikaliska och 
duktiga sångare. Vi kunde spela musik 
som Åkes trio aldrig varit i närheten av, 
säger Åke. Vi köpte nya scenkläder, ny 
högtalaranläggning, samtidigt som vi 
spelade in en kassett för att göra bandet 
känt. Spelningar hade vi nästan varje 
helg och ibland även däremellan. 

Efter några år blev det för tröttsamt 
för Åke, åldern tog ut sin rätt. Han fick 
svårt att sova efter spelningarna och 
synen blev sämre. Så till slut bestämde 
de sig för att sluta. 

Tror ni att han slutade helt i och med 
det? Nej, naturligtvis inte. Han fortsatte 
i Lerbäcks hembygdsförenings Husband 
tillsammans med några äldre likasin-
nade och spelade främst dragspels-
musik. De spelade även in en skiva år 
2000. Åke har också lett ringlekarna i 
Lerbäck och Boo varje midsommarafton 
i cirka 30 år.

Numera blir det inte mycket spe-
lande. Det är väl någon gång då yngsta 
dottern kommer hem, som dragspelet 
tas fram och de spelar tillsammans.

– Musiken har varit väldigt viktig 
för mig och jag har haft så mycket roligt 
tack vare mitt spelande, avslutar Åke. 
Det skulle naturligtvis inte ha gått om 
inte Vivi-Anne ställt upp och skött om 
allt hemma och i ladugården när jag var 
ute och spelade.

Vivi-Anne och Åke Pettersson firade 60-årig 
bröllopsdag 2015.
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Äntligen är våren tillbaka! 
Dagarna blir längre, det blir ljusare och det börjar grönska. Det är en härlig 
tid och vi i NIK-aren har fångat några tidiga vårtecken på bild.

”Ja det är våren……”

Koltrasten (Turdus merula) återkommer 
redan i mars till våra trakter.

Årets första fika utomhus.

Krokusen börjar titta fram.

SKOGSBRUKSPLANER
Utförs på mindre och medelstora 

skogsfastigheter. 

Uppgifter om virkesvolym, 
målklassning, tillväxt och 

åtgärdsförslag m.m.

5 ha: 2100 :- + moms
15 ha: 3600 :- + moms

Tel: 0725- 63 83 73

Prisexempel:

Lennart Berglind

Gravstenar • Renoveringar
Textkompletteringar

STENHUGGERIET I ÅSBRO

Tel 0582-510 10 • www.stenblocket.se
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Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag! 

Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00

Försäkringsbolag sedan 1860 • www.dina.se

Ylva Azcárate
Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag! 

Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
Ylva Azcárate Håkan Hellberg

Försäkringsbolag sedan 1860

Håkan Hellberg

Krokusen börjar titta fram.

”Ja det är våren som 
har kommit igen …..”

Vårfloden brusar.

Ett svanpar har landat på Gilltorps 
gärde redan i februari.

En nyfödd kalv har sett dagens ljus hos 
Anders Falkenström
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Krukväxter, snittblommor
och utplanteringsväxter i 

stor sortering.

Välkommen till oss! 
Familjen Samuelsson

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

Tänk på miljön – handla lokalodlat!

Janne’s Golv
Allt inom golv

Mobil: 070-222 55 23

Våtrum | Trägolv | Golvslip | Kakel & klinker

Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas

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

GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371 

694 97 Rönneshytta

Telefon:
 0583-410 60

Johan 070-335 01 69
Magnus 070-689 57 87

www.ess.se
Energi Spar System HB
Retermia Värmeåtervinning  

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

Bokföring • Bokslut • Deklaration
Bolagsbildning • Ekon. rådgivning

Ulf & Helena Gustavsson

0583-410 01
Ulf 070-397 38 69 • Helena 070-536 79 69

Aukt. Redovisningskonsult

ör tsjöns
edovisning

M   
R  
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Ekologiska grönsaker 
och potatis

0582-503 82 • www.ekogardar.se

Bli medlem i NIK! • Bli medlem i NIK!

mixa
F Ö R E TAG S S E RVICE

mixa företagsservice ab • Kenneth Erixon
Dalhem 488 • 694 98 Närkesberg • Tel: 0583-404 56 • 070-330 53 63

 e-post: k.erixon@mixaforetagsservice.se

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

boka festen eller mötet på

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

BERGSGÅRDEN
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Klippning & permanent
Dam, herr & barn

Endast tidsbeställning
 070-510 98 64  Frisör Birgitta Berg
(Luckebo, 2,5 km från riksväg 50)

LUCKEBODA KLIPPSTUGA

Den enda gården i Toltorp som fort-
farande har djurbestånd ägs, och 
drivs, idag av Anders Falkenström. 
Han är den fjärde generationen som 
brukar gården och det är den gård 
som funnits längst i samma släkt i 
Toltorp.

Anders farfarsfar Karl Johan var den 
första i raden av Falkenströmare som 
drev gården. Därefter var det hans son 
Johan som tog över och han hade även 

en diversehandel som låg strax intill bo-
ningshuset. Efter Johan var det Anders 
pappa Börje som fortsatte driva gården 
och när Anders slutade skolan blev han 
också delaktig i arbetet där. Numera är 
det Anders själv som sköter släktgården. 
Han fyller 68 år i sommar men han 
tänker inte sluta arbeta än. 

– Nej, jag har inga omedelbara pla-
ner på att lägga av, säger han. Det här 
är ju inte som ett vanligt arbete, det är 
mera en livsstil.

Släktgård i Toltorp
En del av nötkreaturen går ute hela året.
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Både grisar och kor
När Anders började arbeta på gården 
fanns det både grisar, höns och kor och 
på den tiden var det mjölkkor. 1977 
byggdes ett svinhus och under cirka 15 
år föddes det upp många grisar i Toltorp 
parallellt med produktionen av mjölk. 

– Ja så var det på den tiden, berättar 
Anders, men 2004 slutade jag även med 
mjölkkor eftersom det för mig precis 
som för alla andra mjölkbönder inte gick 
att få någon lönsamhet i det.

Men uppfödning av nötkreatur hål-
ler han fortfarande på med och en del 
av de kor han har nu går till största 
delen utomhus, även på vintern. De har 
möjlighet att själva gå ut och in i det 
före detta svinhuset vilket de gör för att 
äta och ligga.

– Blir det riktigt kallt tar jag in dem, 
berättar Anders vidare, men de mår bra 
av att vara ute och de trivs med det. Och 
dessutom blir det mindre jobb för mig.

Just nu håller korna på att kalva och 
nästan alla kalvarna har fötts utomhus 
vilket fungerar alldeles utmärkt. Hit-
tills har det blivit cirka 20 kalvar men 
Anders räknar med att det totalt ska 
födas ett 30-tal kalvar fram till juni.

Par i snart 30 år
1987 träffade Anders sin särbo Hillevi
på dans i Bergsgården. Det var en 
gemensam bekant till dem som sam-
manförde paret.

Anders och Hillevi i köket på gården i Toltorp.

Hillevi har ett hus i Ingelsby men sedan 
hon blev pensionär är hon ganska ofta 
hos Anders i Toltorp. 

– Och om hon inte är här så åker jag 
till henne nästan varje kväll nuförtiden. 
Det känns tryggt och bra att vara två, 
säger Anders avslutningsvis.

ENTREPRENAD AB
HOLMS

Grävning utförs med 5 tons-grävare.

Avlopp • Husdräneringar • ME-diplomerad

070-341 66 73
danielholmab@hotmail.com

19



NIK:s styrelse: 
(övre raden från vänster) Karolina Eriksson, Elisabeth Bergqvist, Ann-Marie Jansson 
(nedre raden från vänster) Bo Karlsson, Björn Löfgren, Jonas Helgesson, Bror Nilsson 

I NIK:s regi kommer det under 
2016 att arrangeras ungdomsfot-
boll i samarbete med Hjortkvarn 
och seniorfotboll i samarbete med 
Skyllberg.

Skyllberg-Närkesbergs FK står inför en 
spännande säsong, eftersom vi lyckades 
gå upp i div 6 efter ett par år i sjuan. I 
sexan spelar egentligen bara klassiska 
föreningar, som Närkesbergslagen ge-
nom åren mött många gånger. Eller vad 
sägs om till exempel Åmmeberg, Påls-
boda, Kilsmo, Mullhyttan och SMÅ IF.

Truppen är i dagsläget inte spikad. 
Vi kommer tyvärr att tappa några av de 
mer tongivande spelarna från förra året, 
men kommer samtidigt att spela med 
ett antal nya spelare och vi kommer att 
ha plats för den som vill vara med. Så i 
det här skedet är det mycket svårt att 
uttala sig om var i serien vi kommer att 
befinna oss när den ska summeras. 

Ungdomslaget
För vårt ungdomslag står vi i nuläget 
inför några utmaningar. Vi önskar få fler 

Inför fotbollssäsongen 2016
spelare som spelar för oss. Vi kommer 
därför att söka spelare även utanför När-
kesberg och i byarna runt omkring. Vi 
behöver också ha fler som engagerar sig 
i detta eller förhoppningsvis i fler lag. Vi 
ser att vi har behov av både lagledare och 
tränare. Är du intresserad av att på nå-
got sätt bidra till föreningen eller känner 
någon som kan tänkas vara intresserad, 
så är alla välkomna.

Spännande fotbollsår
För den fotbollsintresserade kommer 
2016 att bli ett år där möjligheten att få 
se bra fotboll är stort. På TV kommer vi 
att kunna följa både EM och OS för Sve-
riges herrlandslag och OS för damlands-
laget. Därtill livefotboll i allsvenskan 
med ÖSK och KIF-Örebro.  

Till hösten planerar vi att på tradi-
tionellt vis åka till Friends Arena för att 
titta på en av landslagets kvalmatcher.

Vi kommer att följa upp hur det går 
för våra lag (både ungdomslaget och 
seniorlaget) i NIK-aren i kommande 
nummer.

Björn Löfgren
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Lördagen den 5 mars samlades 
drygt 40 av NIK:s medlemmar 
till årsmöte i Bergsgården. Mötet 
inleddes med att Bo Karlsson, vice 
ordförare i NIK:s styrelse hälsade 
alla varmt välkomna till årsmötes-
förhandlingarna med efterföljande 
middag. Därefter valdes John Lind-
kvist till ordförande för årsmötet.

Under 2015 har fotbollslaget FK Silva 
(som numera heter Skyllberg/Närkes-
bergs FK) och ungdomsfotbollslaget 
fortsatt sina respektive verksamheter 
på ett förtjänstfullt sätt. Utöver det 
har NIK genomfört olika aktiviteter: 
gymnastik i Bergsgården, Gå Lunka 
Löp, fisketävling och trivselkväll. Gym-
met i Sveasalen har varit tillgängligt 
alla dagar året runt! Klubben ordnade 
även en uppskattad fotbollsresa till 
VM-kvalmatchen Sverige-Österrike på 
Friends Arena. Bingolotter har sålts 
och traditionsenligt har NIK arbetat på 
Lerbäcksmarken. Vidare har klubben 
varit med på Toltorpskalaset och har 
även sålt korv med bröd med mera på 
olika auktioner. 

Antalet medlemmar var vid årets 
slut 280 stycken. NIK fortsätter vara 
en aktiv idrottsklubb mycket tack vare 
arbetet som medlemmarna gör.

Fortsatt förtroende
Under årsmötet beslutades det att en ny 
sektion bildas med namnet Gymsektion. 
Till gymsektionen valdes Kerstin Helges-
son, Karolina Eriksson och Kalle Nysjö.

NIK:s styrelse 2015 bestod av Björn 
Löfgren (ordförande), Bo Karlsson (vice 
ordförande), Jonas Helgesson (sekrete-
rare), Elisabeth Bergqvist (vice sekrete-
rare), Bror Nilsson (kassör) och ledamö-
terna Karolina Eriksson och Ann-Marie 
Jansson. NIK:s styrelse fick det fortsatta 
förtroendet att leda klubbens arbete 
under året 2016.

Årsmöte 2016

Under verksamhetsåret 2016 kommer 
styrelsen att fortsätta det påbörjade  
arbetet med att ta fram en plan för 
vidare utveckling av gymmet och där in-
går det att minska energiförbrukningen 
i lokalerna. NIK kommer även fortsätt-
ningsvis att erbjuda olika aktiviteter 
som fotboll, träningsläger, trivsel- 
kvällar, gympa, gym med mera.

Trevlig avslutning
Kvällen avslutades med middag som till-
lagats av ”gästkocken” Anders Edfeldt och 
”assistenten” Håkan Falkenström. Mid-
dagen bestod av kalopsgryta med potatis, 
sallad och vinbärschutney. Även Jonas 
Helgesson och Monica Falkenström hade 
varit behjälpliga i arbetet med maten och 
gästerna lät sig väl smaka. 

Deltagarna i årsmötet förser sig av kalopsen.

Duon Anders Edfeldt och Håkan Falkenström 
ordnade maten.
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Healing • Zonterapi • Massage
Homeopati

Helhetsterapi
Gun-Britt Haraldsson
Lugnet, Närkesberg

Telefontid: mån–fre kl 8–9
Telefon: 0705-54 74 85

www.gbmhelhetsterapi.se

A.L.I. Frakt AB 
Din logistikpartner när det 

gäller fjärr- och distributionstrafik. 

Vi uför även entreprenadtjänster 
och säljer grus- och jordprodukter.

Askersund | Tel. 0583-821 80 | www.alifrakt.se

KO
PPA

RBERGS GÅ
RD

NU ÄR DET 
BLUES IGEN!

LÖRDAGEN 30 JULI

BILJETTER OCH INFO:
www.jordnara.nu

0730262036

VÄLKOMMEN!
Mia och Kaj

1 Version 1 - april, 10

17-25/7  2010 - 9 dagar

GardasjönFör oss är resan lika viktig som målet.

0583-343 90

Fler resor hittar du på 
www.ammebergsbuss.se

sw SANDRA WALTHER
M A S S A G E  &  F R I S K VÅ R D

sw SANDRA WALTHER
M A S S A G E  &  F R I S K VÅ R DCertifierad massör och friskvårdskonsult

Folketorp 220
694 98 Närkesberg
070-285 31 88

Bertil Waldens gata 14
702 15 Örebro

info@walthersmassage.se
www.walthersmassage.se

sw SANDRA WALTHER
M A S S A G E  &  F R I S K VÅ R D

sw SANDRA WALTHER
M A S S A G E  &  F R I S K VÅ R DCertifierad massör och friskvårdskonsult

Folketorp 220
694 98 Närkesberg
070-285 31 88

Bertil Waldens gata 14
702 15 Örebro

info@walthersmassage.se
www.walthersmassage.se

sw SANDRA WALTHER
M A S S A G E  &  F R I S K VÅ R D

sw SANDRA WALTHER
M A S S A G E  &  F R I S K VÅ R DCertifierad massör och friskvårdskonsult

Folketorp 220
694 98 Närkesberg
070-285 31 88

Bertil Waldens gata 14
702 15 Örebro

info@walthersmassage.se
www.walthersmassage.se

Norra Tyskland
Hallingebergs teater i Gamleby
En dag på Göta Kanal 
Dalarna 
Visingsö-Gränna-Björkenäs 

15-17/4
19/5
15/6
3/8
17/8

Vårens och sommarens resor
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Söndagen den 17 april klockan 
16.00 ordnar Toltorps Missionshus-
förening en musikstund för att dra 
in pengar till husets underhåll.

Det är lokala musiker som ställer upp. 
Karin Gemfors, Hans-Eric Hägg, Per 
Andersson, Elisabeth Bergqvist samt 
Ewa-Lena och Hanna Sjökvist kommer 
att bjuda på ett varierat program på 
temat gospel och visor.

I samband med underhållningen 
bjuds på en enklare förtäring. 

Det är ingen fast entréavgift, alla 
får ge vad de tycker det är värt. Lokalen 
rymmer över 100 personer så det bör fin-
nas plats åt alla. Kom, lyssna, njut och 
ge en gåva till missionshuset.

Musikunderhållning i 
Toltorps Missionshus

Lördagen den 4 juni klockan 15.00 
blir det underhållning i Bergs-
gården av Kumla Spelmän. 

De 15 spelmännen är i åldern 60 – 90 år 
och spelar framför allt dragspel. 

Det är fri entré och spelmännen hop-
pas på stor uppslutning. I pausen kom-
mer byarådet att anordna fika med dopp.

Kumla Spelmän hälsar 
varmt välkomna!

Kumla Spelmän till 
Bergsgården

Musik i Närkesberg

2015 års gäddtävling!

Johan Börs vann tävlingen med en 
gädda på 7,3 kg.

På andra plats kom Tommy Börs, vars 
gädda vägde 6,4 kg.

1. 2.
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HÄNDER VID HOTELL PEROLOFGÅRDEN
1/5 – 15/9 Lunch Café och Lerbäcks labyrint
                 öppet tisdag – söndag kl. 11-16

Musik i Amfiteatern
29/7  LERBÄCK BLUES FESTIVAL kl. 19-21
30/7  LERBÄCK BLUES FESTIVAL kl. 14–21
 Information och biljetter hittar du på       
               www.tisaren.se, Askersunds Turistbyrå  
               och på www.nortic.se.

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

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

070-345 19 96 • knutssonsbygg@telia.com
www.knutssonsbygg.se

Kalle

Helena Maria

Helene

Eva

Askersund • 0583-100 45 • www.kallestradgard.se

Det goda 
livet i hela 
Askersund!

Restaurang PerOlofgården har öppet 
torsdag – lördag kl 17.30 – 20.00 året om. 
Bordsbeställning krävs! !

Haga-produkter
Plantjord, Naturgödsel, 

Täckbark 

4 för 100:-

Penséer
 9:-/st  

vid köp av 10 st eller fler.

ord pris: 10 :-/stord pris: 39:-/st

Sättpotatis 25 sorter
Fröer från Lord Nelson och Impecta.

För öppettider, se vår hemsida
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