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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!
Konst- och Hantverksutställningen och Närkesbergsfestivalen blev en formidabel framgång. Nästan 6000 besökare, nöjd publik, nöjda artister och nöjda
utställare. Ständigt får vi höra kommentarer om hur mycket som händer i
Närkesberg inom kulturområdet och visst har vi anledning att känna oss
nöjda!
De boende i Nyckelhult och många allmänt naturintresserade protesterar mot
planerna på en vindkraftpark i området. Vindkraftens inverkan på naturen
och störningar för närboende är en
svår fråga. Vindkraft är ju en förnybar
energikälla med liten klimatpåverkan.
Men frågan är om alla vi som verkar
för grön energi sett framför oss elproduktion i industriell skala i känsliga
naturområden? Som oftast vid exploatering är det landsbygden som drabbas.
Vindkraftverk måste byggas och det
går inte att säga nej till alla föreslagna
lokaliseringar. Men lokaliseringen till
Nyckelhult verkar ogenomtänkt ur ett
naturperspektiv.
Ulla-Carin Grafström i Närkesberg
har enligt polisanmälan utsatts för
olaga hot av vargförespråkare. Liksom
frågan om vindkraften är vargfrågan
svår och vinner på att de olika sidorna
lyssnar på varandra. De fasoner vargförespråkarna på den värmländska
hemsidan ägnar sig åt är ett hot mot det
demokratiska samtalet.

Omslaget och denna bild: Publikrekord! Den
största publiken någonsin i Närkesberg kom
under Konst- och hantverksutställningen och
Närkesbergsfestivalen i slutet av juli.
Foto: Göran Eriksson

Lars, Inger och Siw
NIK-aren ges ut av
Närkesbergs Idrottsklubb, 694 98 Närkesberg
Ansvarig utgivare: Bo Karlsson 0583-221 49
Redaktion: Lars Jonsson 0583-220 71, iml@telia.com
Siw Adolfson 072-252 35 51, 019-611 35 51, adolfson@telia.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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ALLT FÖR JAKTEN!
Roligare jakt med varma torra fötter. Alpinas
sköna membrankängor när du ska gå långt.
Vard. 9-19
Lörd. 9-14
Sön. 11-16

VARUHUSET

i Rönneshytta

0583-400 32

www.varuhuset.se

Nu 200:- rabatt
på Alpinas kängor Trapper
med denna kupong.

(Ord. pris 1995 kr. Erbjudandet gäller t.o.m.
30/9 2012)

”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

Protester mot vindkraft i Nyckelhult
– Det är som om ens värsta mardröm blivit sann! Så säger Magnus
Fredriksson om det planerade
vindkraftsbygget en kilometer från
hans hus.
En vindkraftpark planeras i Nyckelhult.
Det spanska företaget Gamesa Energy
Sweden vill bygga 15 vindkraftverk med
en totalhöjd om 212 meter.
– Den vackra naturen i området förvandlas till ett elindustriområde, säger
Magnus Fredriksson, som tillsammans
med Karin Lund bor i Mörkhult sedan
12 år. Vi flyttade hit för att komma nära
naturen och lugnet. Blir bygget verklighet vet vi inte om vi kan bo kvar.
Enligt planerna ska ett av kraftverken placeras en kilometer från Magnus
och Karins bostad. De menar att det
innebär stora störningar med buller och
skuggor från kraftverkens rotorer, som
har en diameter om 140 meter.
– Vissa boende här kommer att ha en
bullernivå om 40 decibel inpå husknuten, till och med inomhus, säger Magnus.

Beskrivning av miljökonsekvenser görs

Innan beslut om vindkraftparken fattas, ska nu företaget Gamesa göra en
miljökonsekvensbeskrivning till länsstyrelsen. Kommunstyrelsen i Hallsberg
har dock redan satt ner foten, även om
kraftverken kommer att byggas inom
Askersunds kommun. Skälet är att närheten till Hallsbergs kommungräns gör
att kraftverken ”spiller över” till Hallsbergs intressesfär. Hallsbergs kommun
vill stryka fem eller sex av de föreslagna
kraftverken, några kommer för nära
boende och några stör rekreation eller
utsikten från Skåle Klint.
En delegation av politiker och
tjänstemän från Askersunds kommun
besökte nyligen Norra Ässböle och öv-

Magnus Fredriksson och Karin Lund kommer
enligt Gamesas byggplaner få ett 212 meter
högt vindkraftverk en kilometer från sin
bostad.

riga områden där vindkraftparken ska
byggas. De träffade då motståndarna
mot vindkraftparken. Kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson blev tagen
av den vackra naturen.
– Ja, det är inte svårt att sätta sig
in i deras sits, säger Per. Men vårt
dilemma är att vi måste väga samman
samhällsnyttan med naturvärdena och
de boendes situation.
Per betonar att kommunen ännu
inte tagit ställning till vindkraftparken
i Nyckelhult. Det kommer att ske först
när vindbruksansökan med miljökonsekvensbeskrivning kommer på kommunens bord i slutet av året. Kommunen
kommer dock att ha en överläggning
med vindkraftsföretaget Gamesa i september. Då kommer kommunen också
att ta upp alla de invändningar som
rests, liksom att företaget beskyllts för
att kommunicera dåligt med de boende i
området.
– Vi vill ha så mycket information
och kunskap i frågan som möjligt innan
vi fattar beslut, säger Per. Hallsbergs
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kommun har ju redan tagit ställning,
men vi vill gärna ha en samsyn över
kommungränsen. Vi har därför inlett
ett samråd med Hallsbergs kommun i
frågan.

Opinionsyttringar viktiga

Enligt Per spelar opinionsyttringarna
en viktig roll inför ställningstagandena
i vinter.
– Det är självklart att vi påverkas av
opinionsyttringar i en sådan här fråga,

säger Per. Jag vill ge en eloge till de
boende som protesterat. De har skött
opinionsbildningen på ett mycket snyggt
och effektivt sätt.
Hur ser då Magnus på motsättningen mellan grön el och vindkraftens
påverkan på natur och miljö?
– Jag är inte emot vindkraft, säger
Magnus, men den måste kunna byggas
där det redan finns buller; vid motorvägar eller i industriområden till exempel. Vi behöver inte göra en storskalig

SOUL TO REMEMBER
Basen pumpade, trummorna drev
på rytmen och blåsarna spelade
vassa riff i Fridas och Sebastians
trädgård i Rönne en lördagskväll
i slutet av augusti. Publiken reste
sig i bänkarna och gungade med.
Gräsmattan framför scenen blev ett
dansgolv.

Foto: Maria Gunnarsson

Frida Anthin Broberg är keramiker
med butik och verkstad i Rönne. Maken
Sebastian Broberg driver företaget Innervisions inom ljudbranschen. Tillsammans arrangerade de Soul to remember
i sin trädgård. Vädret till trots blev det
nästan utsålt – tillståndet gällde för 150
gäster. Flera företag hjälpte till för att
göra en lyckad minifestival; Lerbäcks
teater stod för serveringen, Cateringföretaget Kalason hade gjort picnicpåsar
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till gästerna, Åmmebergs Buss sponsrade med gratisbuss från Örebro.
– Frida och jag ville göra något för
att berika kulturen på landsbygden, säger Sebastian. Det är inte bara storstäderna som ska ha bra musik.
Örebroartisten George Shaid, talangenvinnare 2011, spelade melodiös
och finstämd popmusik. Jacob Huddén
från Norrköping var näste artist på
scen. Han har nyligen släppt sin debutskiva på svenska och en engelskspråkig
ska också vara på gång. Jacob, för kvällen enmansorkester med sin keyboard,
är tydligt inspirerad av soul och funk.
Så kom då kvällens huvudattraktion
– Twentynine souls. Ett niomannaband
med tungt sväng. Repertoaren kommer naturligtvis från soulen, men även
någon popklassiker kunde höras, liksom
mer jazzinspirerade låtar.
– Alla i bandet har fått vara med och
välja låtar. I kväll ville vi spela det vi
tycker är roligt, inte det som andra säger åt oss att spela. Därför blev det väldigt blandad repertoar, säger Sebastian
som, förutom festivalarrangör, också är
bandets basist.
Inspiratörer för bandet är annars
storheter som Stevie Wonder och Donny
Hathaway. Sebastian berättar att alla

industri av våra fantastiska skogar. Vi
kan minska vår elkonsumtion en hel del
utan att behöva minska vår livskvalitet.
Även Per tycker att det i grunden är
klokt att bygga vindkraften där miljön
redan är ”förstörd”.
– Problemet är att detta ofta hindras
genom andra myndigheter eller regelverk, säger Per. Vi försökte till exempel anvisa byggande av vindkraft till
Olshammars industriområde. Men då sa
försvaret nej.

Sebastian Broberg arrangerade festivalen tillsammans med Frida Anthin Broberg.
Sebastian är också basist i Twentynine souls.

i bandet är proffsmusiker och de flesta
musiklärare, en mycket meriterad samling musiker.
Keyboardisten Johan Edin betydde
mycket för bandets sound och Jeppe
Hellqvist på trummor lade tillsammans
med Sebastians basspel en tung grund
för soulgunget. Sångsolister var duktiga
Hofstone (Anders von Hofsten) och Anna
Nordell.
Bandets namn, Twentynine souls,
har en mycket prosaisk förklaring.
– Ja, det beror helt enkelt på att vi
bor på Rönneshyttavägen 29, berättar
Sebastian.

Magnus och Karin och de andra boende
kommer att fortsätta sin kamp mot
vindkraftparken i Nyckelhult.
– Ja, vi kommer att rikta in oss på
politikerna. Nu är det bara de som kan
stoppa det här. Vi kommer att ha fler
träffar med politiker, skicka skrivelser
och kanske det blir någon demonstration. n

Kvällens konferencier var närkesbergspoeten Lasse Fabel. Vi fick höra flera
av hans rappade dikter till bandets
musikbakgrund. Lasse berättade att
han tillhållits att inte vara alltför provocerande, men vi fick ändå höra hans
bredsida mot de giriga bankerna: Hellre
råna en bank än att grunda en!
Vad var det då för musik vi fick
uppleva? Var det pop och rock? Javisst.
Var det jazz? Absolut, Henrik Nordéns
saxsolon svängde skönt. Var det funk?
Absolut. Var det blues? Ja, Andreas Johanssons gitarrsolon var tydligt bluesinspirerade, gammal hårdrockare som
han är. Var det soul? Definitivt. Soul to
remember! n

Hofstone och Anna Nordell var kvällens
bejublade sångsolister.
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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

01046-784 66

www.sydved.se

SKYDDSNÄT.
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”.

jan.sandberg@sydved.se
FALKENSTRÖMS
EL

www.sydved.se

Lerbäckskretsen, kontaktperson

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

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

För oss är resan lika viktig som målet.
Skidresa Italien
15–24 februari
2013
Se vårt övriga
utbud av resor på
www.åmmebergsbuss.se
0583-343 90
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www.sydved.se

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

Hunduppvisning och trubadur
på Trivselkväll
Traditionsenligt bjöd NIK in till
Trivselkväll på Björklundavallen i
mitten av juli. Som vanligt en härlig
sommarkväll där regnet dröjde
ända till slutet av kvällen.

Schäfern Indra vilar efter sin uppvisning
då hon letade fram borttappade nycklar och
plånböcker. Foto: Victoria Stenholm

på såväl tävlingslydnad som allmän
lydnad. Därtill visade man upp Agility,
en hundsport från England, där hunden
ska forcera en hinderbana med så få fel
som möjligt. Hundarna visade också hur
man letar fram en borttappad plånbok
eller nycklar. n

Foto: Mahts Adolfson

Tobias Lennartsson var kvällens underhållare. Han gjorde närkesbergspremiär
på Trivselkvällen för två år sedan och
många ville ha en repris. Tobias har en
bred repertoar med visor och popklassiker. Publiken kunde nöjt konstatera att
han blivit ännu bättre med stor säkerhet
i framförandet och dessutom nu med
bättre teknik.
Trivselkvällens andra attraktion
var hunduppvisning från Askersunds
Brukshundklubb under Victoria Stenholms ledning. Uppvisningen gav prov

Sol över ”Gå, lunka, löp”
Solen tittade fram när ”Gå, lunka,
löp” gick av stapeln i Närkesberg
den 5 augusti.
Det var 34 deltagare totalt varav 10
sprang en mil och övriga 24 nöjde sig
med att springa, gå eller lunka tre kilometer. Milloppet (som faktiskt är drygt
11 kilometer långt!) vanns av Kenneth
Karlsson från Åsbro, som har vunnit

flera gånger tidigare. Tre kilometer
vanns av Stig Axelsson från Närkesberg.
Av de 34 deltagarna var 20 män och
14 kvinnor. Frida Altskog från Åsbro var
snabbaste kvinnan på milloppet. Kanske
dags för en separat damklass?
Samtliga deltagare fick ett diplom
tecknat av Kerstin Karlsson och fina
priser. n
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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

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 eller 0583-411 45
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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Healing • Zonterapi • Massage
Homeopati • Blodanalys • KBT-pedagog

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

www.stenblocket.se

ötet på
boka fe sten eller m

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

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

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
• 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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Köerna ringlade långa till korvståndet och hamburgeriet. Leif Danielsson,
Bernt Helgesson och Ann-Margret Lindkvist hade en bråd dag.

Publikrekord i Toltorp
Konst- och Hantverksutställningen och Närkesbergsfestivalen
drog rekordpublik. Närmare 6000
personer räknades in. Bilköerna
ringlade ända till Nybrobacken.
Aldrig tidigare har väl så många
människor befunnit sig samtidigt i
Närkesberg.
Utställningsgeneralen Ulla Falkenström berättar att de 119 utställarna
var entusiastiska.
– Jag har fått utvärderingar från de
flesta nu och de är helnöjda, säger Ulla.
De flesta vill komma hit igen. Många
utställare var förvånade att det kom så
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mycket folk. Några utställare sålde till
och med slut på sina lager!
Parkeringsplatserna på åkrarna
runt Toltorp var fyllda till bristningsgränsen.
– Grabbarna som skötte parkeringen gjorde ett hästjobb, säger Ulla.
De hade verkligen fullt upp att dirigera
alla bilar som strömmade in. Mitt på
dagen var det en kö på 3–4 kilometer.
Några orkade inte köa utan vände hem
igen.
Konst- och Hantverksutställningen
arrangerades för tolfte gången och som
vanligt med Ulla och Tomas Falkenström som arrangörer, men i år i nära

Konstnären Sonja Thyen ställde ut sin vackra
ullkonst.

Ewa-Lena Sjökvist gav historisk modevisning
på scenen.

Still going strong: Svenne och Lotta mötte en
entusiastisk publik.
Foto: Göran Eriksson

samarbete med NIK och Byarådet, som
skötte parkering och servering.

Närkesbergsfestival

För första gången genomfördes Närkesbergsfestivalen i anslutning till utställningen. Festivalen arrangerades av
projektet Besök Närkesberg som ett led
i sin marknadsföring av Närkesbergsbygden och dess företagare. Dragkraften
från festivalens artister bidrog säkert
till publikrekordet. Inte minst visade det
sig att Hepstars med Svenne och Lotta
fortfarande är en publikmagnet.
Men festivalen bjöd på en stor
musikalisk bredd. Här spelade rock’n

roll-kungen Richard Swanström och
jazzbandet Pajazz. En trio ur Lekebergs
Revysällskap sjöng musikal- och filmmusik och Helene Hellström från Knutstorp sjöng vackra ballader, visor och
schlager. Ewa-Lena Sjökvist presenterade sina mannekänger i en historisk
modevisning.
Mellan artistuppträdandena presenterades Närkesbergsföretagare och projektet Besök Närkesberg. Här avslöjade Mia
Jameson resultatet av provsmakningen
av morötter. Till sin besvikelse medgav
hon att en besprutad variant vann.
– Det beror väl på att det är vad folk
är vana att äta, sa Mia uppgivet. 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

Skyllbergs IK:s tjejer på träningsläger i Närkesberg
Vi har nu för andra året i rad genomfört ett träningsläger i Närkesberg med våra två tjejlag: F 14 och
F 15–18.
Att bo i Bergsgården och träna och spela
match på Björklundavallen och Björkvik
är ett kanonbra upplägg. Vi cyklade från
Skyllbergsvallen på fredagseftermiddagen och avslutade lägret efter lunch på
söndagen. F 15–18 mötte IK Sturehov
på lördagen (2–2) och besegrade SIK:s
F 14-lag i en internmatch på söndagen
(5–3). Kerstin Lindkvist med barnbarnet Agnes har lagat mat och serverat
den flock av hungriga vargar som slagit
sig ner vid middagsborden. Mellan fotbollspassen har vi badat i Storsjön och
Skiren, spelat spel och haft det bra.
Hälsningar från tränarna!
Karin Skålberg, Erik Gunnarsson (F 14)
Johan Jansson, Mats Skålberg (F 15–18)

Närkesbergare hotad
av vargförespråkare
Som rapporterats i media under sommaren har ett antal jägare och andra personer på ett hotfullt sätt hängts ut som
vargmotståndare på en hemsida. Namnen har publicerats med bild, telefonnummer och adress. En av de uthängda
på hemsidan är Ulla-Carin Grafström.
Hon berättar att ett hundratal personer
nu polisanmält upphovsmännen till
hemsidan för olaga hot. Ulla-Carin tror
att hoten mot henne beror på att hon

deltagit i vargdiskussioner på FaceBook
och på att filmen Statsministern tar upp
vargtemat.
Ulla-Carin har nu bestämt sig för
att reagera även offentligt och kommer
bland annat att träda fram i tidningen
ETC.
– Av demokratiska skäl är det viktigt
att inte skrämmas till tystnad av olaga
hot i en svår och viktig debatt, kommenterar Ulla-Carin. n
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Foto: Anne Helgesson

– ett samhälle i utveckling
– En mycket trevlig plats att bo på
med många sjöar och mycket skog,
säger Staffan Korsgren från Åsbro
Intresseförening, som själv har bott
på orten först som sommargäst och
sedan som fast boende i 30 år.
NIK-aren har i tidigare nummer skrivit
om orter i tidningens utgivningsområde
och nu har turen kommit till Åsbro –
den största orten i området med ett
invånarantal på ca 1300 om man räknar
med ytterområden.
Åsbro Intresseförening som startade
för två år sedan har stora planer och
driver åtta olika frågor under projektnamnet Utveckling Åsbro. De har fått
ett Leaderbidrag från EU och huvudmålet med projektet är att få fler att
bosätta sig i Åsbro och att skapa ett
ekologiskt uthålligt samhälle.
Ett projekt är att skapa en solcellspark med särskilda villapaket, där
överskottet kan säljas till ett elbolag.
EON har visat sig intresserade liksom
Askersunds kommun.
– Det blir också bra PR för Åsbro;
ett samhälle som håller sig framme och
jobbar för förnyelsebar energi, menar
Staffan.

Nyinflyttning på gång?

Den nya postanläggningen i Hallsberg
gynnar också Åsbro fortsätter han. Vi
är övertygade om att många som söker
jobb där är intresserade av att bosätta
Staffan Korsgren är en av de
aktiva i Åsbro Intresseförening.
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sig här med närheten till naturen och
de vackra omgivningarna. Restiden är
dessutom bara sex minuter. I det sammanhanget är det viktigt att planera för
nya villatomter och föreningen deltar
aktivt i arbetet med den nya översiktsplanen som Askersunds kommun ska
ta fram. Lokaltrafiken behöver också
förbättras, vilket också står på programmet.

Idéer om stationshusets framtid

Intresseföreningen har vidare engagerat
sig i stationshusets framtid. Askersunds
kommun har hotat med att sälja det
gamla huset och föreningen jobbar nu på
att det istället ska bli en föreningslokal;
en samlingspunkt med café, ungdomsverksamhet och liknande.
En åtta km lång vandringsled runt
Snårsjön är snart klar. Samtidigt som
man får motion ska man också kunna ta
del av lite lokalhistoria, eftersom man
passerar flera ödetorp under vandringen och då kan läsa om dem och dess

invånare i en broschyr som är under
framtagning.
Andra projekt som kan nämnas är
att få en filial till Familjecentralen i
Askersund och att satsa på fisketurism
och en småbåtshamn vid Tisaren, när
saneringen av impregneringsområdet är
klar.

Annan verksamhet

Det finns naturligtvis andra föreningar
på orten. En är Åsbro GOIF som driver

Åsbrohallen och har länets största ungdomsverksamhet i innebandy.
Vidare finns Tallbackskyrkan som
tillsammans med Kumla missionsförsamling driver Talludden, en sommargård med olika aktiviteter tre gånger i
veckan under sommaren. Mest känt är
kanske musikunderhållningarna, men
man kan också besöka konstutställningar, lyssna på föredrag och delta i
gudstjänster. n

FARS LILLA TÖS

Nya Närkesbergsrevyn spelar hösten 2012 farsen

Närkesberg just nu!
NIK:S MOTIONSAKTIVITETER
under sommaren har blivit en hit.
Inte minst har yogan på Björklundavallen på lördagsförmiddagarna
samlat många. Eventuellt blir det en
fortsättning i höst, berättar yogaläraren Ing-Mari Pettersson.
BESÖK NÄRKESBERG fick
stort genomslag för sin Närkesbergsfestival. Under hösten ska
marknadsföringen av Närkesberg
fortsätta, bland annat med utskick
till föreningar, förvaltningar och
företag. Ännu en ”Kulturspaning
Närkesberg” i radion med Martin
Dyfverman planeras under hösten.
Projektet ska också erbjuda företagarna och föreningarna kompetensutveckling.
I augusti gör NYA NÄRKESBERGSREVYN en rivstart med repetitionerna inför höstens föreställning
Fars Lilla Tös med premiär i november på Bergsgården.

av Franz Arnold och Ernst Bach.
Bearbetad av Åke Cato
och Mikael Neumann
efter Conny Wetzers
svenska översättning.

P re i ä
ri
B e r g sm
Närkegsården
f re d a b e r g
16 novgeen den
m
k l 19.00ber
!
Biljettpris: 220 kr (barn upp till 16 år 40 kr)
inklusive dryck och pausmacka
Bokningstelefon: 070 - 277 12 66
Speldagar:
Fredagen den 16 nov kl 19 | Lördagen den 17 nov kl 19
Lördagen den 24 nov kl 19 | Söndagen den 25 nov kl 15
Fredagen den 30 nov kl 19 | Lördagen den 1 dec kl 19
Medverkande: Louise Andersson, Carolina
Eriksson, Curt Eriksson,
K
Ludvigsson,
Göran Eriksson, Andreas
Kenneth
Erixon, Johnas Hammarlund, Christina
Hörlin, Gunilla Pettersson och Mariana Öhrn | Teatervärd: Håkan
Falkenström | Coach: Tina Ruth | Musik: Rolf Larsson och Sara
Benkert | Scenograf: Ulla-Carin Grafström | Sminkös:
Elinore Gustavsson | Inspicienter: Ann-Sofie Erixon
och Susanne Qvick | Pausfika: Närkesbergs byaråd
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Manus förmedlat av Amatörteatrarnas riksförbund.

17

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

N yårsfest i
Bergsgården
Nyårsafton 31 december 2012
kl 18.30
Supé med tre rätter, dans till Roffes,
champagne vid 12-slaget
och fyrverkeri.
Pris 450 kr
Anmälan senast 16 december till:
Susanne Qvick 0583-222 66,
070-277 12 66.

Välkomna

hälsar N ärkesbergs Byaråd
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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?
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

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

Välkommen till oss!
Familjen Samuelsson

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

Janne’s Golv

Allt inom golv

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

29 september

HELGONMARKEN
3 och 4 november

SÖNDAGSMIDDAG
11 (Fars Dag) och 25 november

JULBORD

8 och 9 december

Information och bokning:

www.jordnara.nu och www.kockenkaj.com
telefon 0730262036
Vi ordnar också catering, middagar, fester, mm
VÄLKOMMEN!

KOPPARBERGS GÅRD NÄRKESBERG

SKALDJURSKVÄLL
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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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Många åskådare såg matchen mellan
FK Silva och Åmmebergs IF den 20
juni på Björklundavallen.

Bra spel av FK Silva mot topplagen
Sett över hela säsongen hittills så
har spelet varit blandat, både bra
och mindre bra. Men vid två av de
senaste matcherna har spelet varit
det bästa på hela säsongen enligt
tränaren Ulf Gustavsson.
– Ja, seger över både Åmmeberg
och Kumla känns ju väldigt positivt,
säger han.
Inställningen hos spelarna är bland det
viktigaste av allt och där har man visat
en bra attityd under senaste tiden.
– Kan vi behålla det här spelet som
vi visade mot Åmmeberg och Kumla så
har vi möjlighet att blanda oss i toppstriden redan i år, säger Ulf. Men spelarna måste även i fortsättningen ställa
upp helhjärtat.
Det är ett ungt lag och det viktigaste
för att ha en bra chans nästa år är att
Silva får behålla samtliga spelare. Med
den här säsongens rutin i ryggen så
skulle laget då vara väl rustat för att
göra bra resultat under hela säsongen.
– Ja, om vi får behålla laget intakt
så bör vi ha alla möjligheter att slåss om
seriesegern då, menar Ulf.
Några spelare från årets juniorlag
kommer att flyttas upp till seniorlaget

nästa år men det skulle naturligtvis
även vara bra om det kom med ytterligare några spelare utifrån.

Många åskådare

När matchen mot Åmmeberg spelades
på Björklundavallen så var det ”publikrekord”. Det var ca 150 åskådare som
fick se en bra fotbollmatch men som
också kunde få sig något till livs under
matchen. Det fanns nämligen möjlighet
att köpa både korv, hamburgare, dricka
och kaffe och många lät sig väl smaka.
För spelarna i laget är det naturligtvis
extra roligt att spela då det är mycket
publik så vi får hoppas att hemmamatcherna även fortsättningsvis får
många besökare.

Futsal-spel i vinter

Även i år kommer Silva att spela futsal,
det vill säga fotboll inomhus. De matcherna spelas i inomhushallen i Åsbro.
– Det är ett ganska kort uppehåll
mellan utomhusspelet och inomhusspelet så därför kommer vi inte att göra
något längre träningsuppehåll efter
sommarsäsongen vilket är bra då spelarna behöver träna året om, säger Ulf
avslutningsvis. n
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På byavandring
i Folketorp
Årets byavandringar gick i Folketorp, en by som har många företagsamma människor, både i historien
och i nutid. De hundratalet besökarna fick höra om allt från Edvard i
Bergfallet som använde grannhusen
och ladugården till ved, till Joacim
Närkeby, en av Sveriges största
hönsuppfödare.
Som vanligt var det John Lindkvist
som ledde vandringen, assisterad av
Anders Lindkvist. De berättade också
om uppfinnaren och filosofen Ernst, smideshandlarna Falkenström, snickarna
Knutsson m.fl. Riksspelmannen Pehr
Falkenström, med rötter i Folketorp
berättade om spelmannen Karl Viktor
Ruhlin i Folketorp, en av Närkes främsta på sin tid. Givetvis spelade han flera
av hans låtar.

Intressant utställning i Sandstorp
Lördagens vandring avslutades vid
Sandstorp. Där fanns en utställning
som innehöll bland annat stenyxor och

John Lindkvist har hittat en ölflaska från
festerna vid Norralund. Som kuriosa hade
ordningsvakten Lennart Lindell en fickplunta
med sig! Ragnhild Dohn visar kläder som var
högsta mode då.

köpekontraktet då Folketorp köptes från
staten 1791. Kuriosa, men intressant,
var en samling kärleksbrev från början
av 1900-talet som hittades gömda i en
vägg i Sandstorp. Närkebys samling av
textilier från 1800-talet väckte också
stort intresse.
På fredagskvällen besöktes först
två boplatser som var bebodda in på
1970-talet. Kalle Felix gård revs när den
hade stått tom några år medan huset i
Sparhult fortfarande står kvar, men är
förfallet. Nu är det så dåligt att byavandringen satte upp en skylt framför
det.

Dans vid Norralund

Riksspelmannen Pehr Falkenström berättade
om spelmannen Ruhlin och framförde några
av hans många låtar.
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Vandringen avslutades sedan vid Norralund, där NIK hade danser 1929–51.
Åke Petterson i Tösnahult, Berta Nilsson i Rudtorpet m.fl. berättade om hur
det var på festerna där. Det var berättelser om den stora cykelparkeringen
med avgift, utsikten över dansbanan,
kampen mot myggen och mycket annat.
Vad som skedde i mörkret omkring
festplatsen var de inte lika villiga att
berätta om.
Slagsmål förekom ofta på festerna,
men inte på byavandringen. För säker-

hets skull fanns ändå Lennart Lindell
där som ordningsvakt, med uniform som
använts vid festerna. Något som var
vanligt förr var att många hade fickplunta med sig. Till skillnad från förr
var det nu ordningsvakten som hade en
fickplunta i innerfickan!
Anders Lindkvist, text
Ann-Margret Lindkvist, foto

Byavandringsbesökarna lyssnar på
berättelser om Edvard i Bergfallet.

Spelprogram 2012
Div 6 Sydöstra
Datum
2012-09-08
2012-09-15
2012-09-22

Tid
15:00
11:00
15:00

Match
Arena		
Ervalla SK - FK Silva		
FK Silva - Sannaheds IF
Skyllbergsvallen
Åmmebergs IF - FK Silva

Div 7 Sydvästra
Datum
2012-09-09
2012-09-16
2012-09-23

Tid
16:00
16:00
12:00

Match
FK Silva 2 - Örebro SK 2
Östansjö IF 2 - FK Silva 2
FK Silva 2 - IFK Askersund 2

Arena
Björklundavallen
Skyllbergsvallen

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

24

