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SID 12-13:
ALLA KANDIDATER
FINSPÅNGS LUCIA

– VEM FÅR DIN RÖST?  

Sid 14: GRE-GAB:S DÄCK GER
KLOKA RÅD OM DÄCK 

Sid 7: SÅ FUNGERAR APPEN  
”DIGITALA VÅRDCENTRALEN”

”Mycket handlar om psykologi för att nå ut i bruset” / Nina Norlin, sid 10

BLACK FRIDAY23 NOVEMBER

BLACK FRIDAY

BÄTTRE TV FINNS INTE!

Stora Allén 27 Finspång, 0122-149 60
ALLTID FRI SUPPORT – direkt i butiken och på telefon!

mån-fre 9-18 (lunch 13-14)En smart affär.

10
18
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AUDIO VIDEO - FInspång
Stora Allén 27 • Tel 0122-149 60

Öppettider: mån - fre 9-18 (lunch 13-14)

50 ÅR I FINSPÅNG 
Vi vet vad vi pratar om  
och har egen verkstad.

Smart-TV 
65”-tum 4K 

8 888:-  

Harman Kardon  
Go Play 

1 688:-  
 (ord. 2 995:-)

Parabolpaket Komplett 
– ingen månadskostnad! 

495:-  
(ord. 2 000:-)

Samsung Tab A 
surfplatta 10” 

1 495:-  
(ord. 2 500:-)

FLER SUPERBUD I BUTIKEN: 
Alla digitalkameror  

50% rabatt

Samsung Galaxy A8  
(ord. 3 900:-)  2 990:-

Mio pulsklocka 
(ord. 1 390:-)  295:- 

Panasonic-TV 
55”           49” 

8 900:-   7 900:-  
(ord. 11 900:-)                                       (ord. 9 900:-)

Erbjudande gäller endast 2018-11-23. Med reservation för slutförsäljning.



2 

ÖNSKAR NI MER 
HJÄLP HEMMA?
Anlita oss på Lind´s. 
Vi är noggranna och pålitliga.  
Alltid kunden i fokus.

Vi utför:
Hemstäd   Fönsterputs   Flyttstäd   Handling   Tvättning   m.m

Ring Sandra 0762-52 28 05

Vi utför det 

mesta och anpassar oss 

efter era önskemål.

VÅRENS RESOR MED
HÄLLESTÁ BUSS!

0122-505 92
www.hallestabuss.se

Välkommen att boka!

DAGSRESOR  
MC-Mässan – Friends arena, 26/1 380:-/person
Mall of Scandinavia, 26/1 240:-/person
Stockholm på egen hand, 26/1, 16/2, 9/3, 23/3, 13/4  240:-/person
Skidbussen, 2/2, 19/2, 22/2, 16/3 (inkl. liftkort & lunchkupong) 579:-/person

MUSIKAL/SHOW
Ghost, 26/1, 16/2  (inkl. egen tid på sta´n) 1.295:-/person
Sanna Nielsen – Mitt Sanna jag, 9/3 (inkl. egen tid på sta´n) 1.695:-/person
Gardell - Queen of f*cking everything, 23/3, 13/4 (inkl. egen tid på sta´n) 1.195:-/person
Så som i himmelen, 9/3, 13/4 (inkl. egen tid på sta´n) fr. 1.195:-/person
Nya hyss med Hjalmar, 2/3 1.195:-/person

FRIENDS ARENA

25-27 jan

MC Mässan är tillbaka i Stockholm
Sveriges största mässa för motorcyklar är tillbaka i Stockholm, denna gång på Friends Arena. Kom 

och se de nya modellerna, de hetaste tillbehören och de imponerande showerna. Dessutom kan du 

självklart testa mopeder och motorcyklar på plats. Välkommen till Friends Arena 25-27 januari på 

årets största happening för alla hojälskare.

Läs mer och köp biljetter på www.mcmassan.se
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Fokus Finspång når 12 634 hushåll och 695 företag i Finspångs 
kommun och Svärtinge 21 gånger per år.
Annonsbokning, produktion och reklamationer  
Total Media & Reklam, Norrköpingsvägen 38, Finspång
0122-173 00  |  www.fokusfinspang.se 
Ansvarig utgivare Andreas Ramlöv, andreas@totalmedia.se
Tryck LTAB, Linköping  |  Distribution Postnord AB

Material framställt av Fokus Finspång får ej användas utan 
medgivande. Förmedlingsavgift 10 % av annonsstorlek, lägsta 
avgift 100 kr. 

HERRSMYCKEN FRÅN AROCK

499 :-
Andre

399 :-
John 499 :-

Dylan

549 :-
Mexx 

549 :-
Moltas

Avdelning ”Saker du 
inte visste om mig”

Häromdagen skrotade jag en på- 
börjad, rätt halvdan, inledare om 
mobilappar till förmån för en ny text 
om: en pepparkaksgubbe.

I tider då ”fifty shades of grey” främst 
är av meteorologisk betydelse kommer 
ljuset i advent som en bokstavlig skänk 
från ovan. Som en given uppväxling 
kommer sedan Lucia som ett intro på 
julfirandet. För egen del har jag fak-
tiskt en bakgrund som en av tre taniga  
pojkar i en pepparkaksgubbetrio. Iklädd 
vit skjorta, svarta byxor, en överdimen-
sionerad brun fluga med fejkglasyr 
och en mycket stor hatt i brun papp 
gjorde vi monumental succé (enligt 
mig själv) i de Luciakonserter som vår 
gospelkör årligen anordnade. Skulle du 
väcka mig i natt och be mig att sjunga 
tenorstämman i ”Away in a manger” 
lovar jag dig att den fortfarande sitter. 
Karriären som pepparkaksgubbe var en 
avstickare från många år som tenor 
med menlös stjärngossestrut. Nu är 
det åter dags för Finspångs Lucia (läs 
om kandidaterna på sidan 12-13), som 
har den goda smaken att stryka stjärn-
gossar, men som saknar pepparkaks-
gubbar. Säg till om ni behöver hjälp.    

FILIP EWERTSSON

EDQVISTS BLOMMOR, VIBERGA, FINSPÅNG 
MÅND-FRED 10-18 • LÖRD 10-15 • SÖND 11-15
TEL: 0122-102 05 • WWW.EDQVISTS.NET
FÖLJ OSS PÅ             EDQVISTSBLOMMOR             EDQVISTS BLOMMOR

EDQVISTS BLOMMOR, VIBERGA, FINSPÅNG 
MÅND-FRED 10-18 • LÖRD 10-15 • SÖND 11-15
TEL: 0122-102 05 • WWW.EDQVISTS.NET
FÖLJ OSS PÅ             EDQVISTSBLOMMOR             EDQVISTS BLOMMOR

JULENS KOLLEKTION
UTVALDA KRUKOR, VASER OCH INREDNINGSDETALJER

FRÅN

79 KR
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UNG I FOKUS

PER LEANDER

FÖDD 2000

PERSPEKTIV  
BERGSKA GYMNASIET

Stolta Finspång
Så länge jag kan minnas har jag alltid 
tyckt om Finspång. Det är något här 
som får  mig att koppla av och känna 
mig bekväm, man känner sig verkligen 
hemma.

När jag nuförtiden går genom Finspång 
gör jag det med en otrolig stolthet. En 
stolthet över allt som just nu pågår i Fin-
spång och i centrum. En stolthet över 
alla människor som på något sätt på- 
verkar Finspång. En stolthet över att Fin-
spång är min hemstad och alltid kommer 
att vara det.

När jag var yngre kunde det vara svårt 
att se saker och ting ur flera perspektiv. 
Ofta hade man bara sina egna tankar i 
bejakande, som för ett år sedan när Fin-
spångs vårdcentral började byggas. Jag 
tyckte det var extremt konstigt att man 
skulle bygga mitt i centrum, men idag för-
står jag varför. Om Finspång ska kunna 
vara just det jag tycker om är en sådan 
byggnad nödvändig för att staden ska 
kunna fortsätta blomstra och utvecklas.

Jag kanske inte kommer bo i Finsång i 
hela mitt liv. Men när jag kommer tillbaka 
till min hemstad kommer jag vara stolt 
över att se ett välmående Finspång, mitt 
Finspång.

Vallonvägen 15  |  0122-100 60

Söndagen den 1 a advent 
    fyller vi 1 år.

Varmt välkomna på gofika mellan 12 -16.
Passa på att köpa presentkort o julklappar!

..

13 januari kl.14.00: Kom och var med och dansa 
ut julen vid granen på Bergslagstorget

Julmarknad i Finspång
Söndag 2 december Kl. 12.00 – 16.00

LIONS CLUB FINSPÅNG INBJUDER TILL

Vi söker knallar!
För bokning: 
Annika Bergström  
070 8113325

kl. 13.00 & 14.00
Luciakandidaterna presenteras 

och sjunger julsånger

kl. 15.00
Årets Lucia  
2018 utses
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Skäggebyvägen 1  •  mån-fre 8-17 (lunchstängt 12-13)

0122-195 00 / 070-665 73 40  •  www.willesbilmek.se

Byte bromsar fram och bak
skivor + belägg prisex: Volvo V70 årsmodell 00-08         4 500 kr

Dags för vinterdäck
Boka din tid nu! prisex: Kumho 205/55-16 monterat och klart          1 200 kr*
*Gäller tom 181201

Program 22/11 - 5/12Välkommen till en kyrka nära dig!

 

 

Hällestad Friförsamling 
Örebrovägen 101, Sonstorp

Tel. 0122-601 26
www.hallestadfriforsamling.se

Frälsningsarmén Finspång God’s Love in Action – Guds kärlek i handling
Ekmans väg 4   •  Tel. 0122-102 96  •  www.fralsningsarmen.se/finspang

måndag   14.00 Språkverkstad
tisdag   10.30 Bokcirkel (ojämna veckor)
 11.30 Tjejlunch (jämna veckor)
 19.00 Kören No Limits  
 (ojämna veckor)
 Tacotisdag för tjejer fr åk 6 
 (ca 1 gång/månad, ring för mer info)
torsdag  18.00 Torsdagsklubben från åk 1 
 19.00 Musikkåren
 

Bergslagsvägen 27, Tel. 0122-125 95 
  Följ oss på Facebook & www.centrumkyrkanfsp.se

VARJE VECKA:
tis    10.00  Bön & Bibelläsning
tors 15.00  Internationell mötesplats 
fre   18.00 CK18 – för mellanstadieåldrar
fre   20.00  Ungdomssamling i Missionskyrkan
VARANNAN VECKA jämna veckor:
tis 14.00  Missionsgruppen Dorkas 

SECOND HAND de Beshevägen 3
Vi har öppet  tis-tors 14.00-17.00, lör 10.00-13.00  
  Slottsvägen 13, Tel. 0122-104 97 (tis-tors 9-12)

www.finspong.missionskyrkan.se

VARJE VECKA:
mån 19.00  Sygrupp (ojämna veckor)
tis   15.00 Internationellt café
ons 18.00  Scout fr. 7 år och uppåt (Lotorp) 
tors 11.30 - 13.00 Sopplunch
fre   09.00  Internationell föräldrargrupp
        20.00  Ungdomssamling
sön 10.00  Söndagsskola

Lör 24/11 15.00 Julmarknad (se annons sid 10)
Sön 25/11 11.00 Gudstjänst  
 predikan Olivia Liebgott, lovsång, fika
Ons 28/11 14.00 RPG Se Gemensamma samlingar
Fre 30/11-Lör 1/12 Lovsångshelg 
 Mer info på hemsidan
Sön 2/12 11.00 Adventsgudstjänst  
 predikan Andreas Rydh, Sångarna, fika
Ons 5/12 14.00 RPG Se Gemensamma samlingar 
  

VARJE VECKA:
mån 19.00 Bön
tis 18.00  Tisdagsklubben Från 7 år
fre 20.00  Space Tonår

VARANNAN VECKA:
tis 18.30  Stickcafé (jämn)
fre 18.00  High Five Från 11 år (ojämn)

Sön 25/11 10.00 Gudstjänst  
 predikan Louise Harrysson, 
 lovsång, bön, fika 
Ons 28/11 14.00 RPG    
 Se Gemensamma samlingar
 19.00 Bibelsamtal   
 Inga-Märtha Isacsson
Sön 2/12 10.00 Adventsgudstjänst 
 predikan Håkan Axell, 
 adventskör, bön, fika
Ons 5/12 14.00 RPG    
 Se Gemensamma samlingar  

 Sön 25/11 10.00 Gudstjänst “Kristi återkomst”,   
 predikan Björn Asserhed, 
 sång av Våga, fika
Ons 28/11 14.00 RPG 
 Se Gemensamma samlingar
Sön 2/12 18.00 Adventsgudstjänst  
 ”Ett nådens år”  
 predikan Johanna Karlsson, fika
Ons 5/12 14.00 RPG 
 Se Gemensamma samlingar
Lör 8/12 11.00 Julstuga   
 Mer information i Fokus Finspång  
 nr 20 (5/12)

GEMENSAMMA SAMLINGAR:    
Tis 27/11, 4/12 18.00 LP-möte (Gränden)
Ons 28/11 14.00 RPG (Pingstskyrkan) Roland   
 Axelsson med vänner,    
 kommunföreningen 
Ons 5/12 14.00 RPG (Missionskyrkan) Liten   
 julfest. Julsmörgås, lekar och sånger.   
 Inga-lill och Christin 
 

BIBELORDET: 
”Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, 
nämligen fridens tankar och inte ofärdens till att  
ge er framtid och ett hopp”        Jeremia 29:11                                                                                 

OBS! Program 22 november - 19 december:
FRÄLSNINGSARMÉN I FINSPÅNG 125 ÅR! Kårlokalen 60 år 
Lör 1/12 16.00 Jubileums- och musikgudstjänst   
 Christer Svensson, musikkåren, kören No Limits m.fl. Därefter jubileumsfest med ”Nostalgi  
 och framtidstro”. Sallad och tårtbuffé! Kostnad: 80 kr, ingen anmälan. Varmt välkommen!
Lör 8/12 16.00 Ungdomskårens Julmässa med Lucia Luciatåg, lotterier, ”lussefika”
Om du vill ge ett bidrag till vår ”Julgryteinsamling” till förmån för behövande i Finspång under december, 
swisha 123 263 40 87 eller sätt in på plusgiro 81 14 13-4 (ange ”julgrytan” vid betalning).



6 

SKOLMATEN   vecka 48-49

Salladsbuffé ingår alltid

MÅNDAG 26 NOVEMBER
Köttfärssås, spaghetti
ALT hög. Raggmunk, lingonsylt
LAKTO, OVO, VEG Vegetarisk bolognese, 
spaghetti 

TISDAG 27 NOVEMBER
Hemgjord ärt och morotsbiff, potatismos
ALT högstadiet Rotsaksgratäng,  
potatismos
LAKTO, OVO, VEG Kikärtsgryta, potatis-
mos, råkostbuffé

ONSDAG 28 NOVEMBER
Apelsin- och chilibakad fisk, potatis,  
varm grönsak
ALT hög. Makaronipudding med rökt skinka
LAKTO, OVO, VEG Apelsin- och chilibakade 
bönor, potatis, varm grönsak

TORSDAG 29 NOVEMBER
Grillkorv, pasta, ketchup
ALT hög. Pastasallad med tonfisk
LAKTO, OVO, VEG Bönbiff à la Grosvad, 
pasta

FREDAG 30 NOVEMBER
Kyckling mangochutney, bulgur
ALT hög. Kockens val
LAKTO, OVO, VEG Thailändsk kikärtsgryta, 
bulgur

MÅNDAG 3 DECEMBER                                                         
Ekologisk ängsköttbullar, makaroner, 
ketchup
ALT hög. Oxjärpe, makaroner
LAKTO, OVO, VEG Falafel, makaroner, 
ketchup

TISDAG 4 DECEMBER                                                            
Fiskgryta, potatis
ALT hög. Vegetarisk moussaka
LAKTO, OVO, VEG Chiligryta med bönor, 
potatis

ONSDAG 5 DECEMBER                                     
Solskenslasagne med morot och tomat, 
varm grönsak
ALT hög. Stroganoff med kikärter, ris
LAKTO, OVO, VEG Hemgjord couscouspytt 
med bönor, kall sås

TORSDAG 6 DECEMBER                                     
Thaisoppa, ostsmörgås
ALT hög. Köttfärs- och bulgurpanna, 
vitlökssås
LAKTO, OVO, VEG Lins- och tomatsoppa, 
ostsmörgås

FREDAG 7 DECEMBER                                     
Färsbiff, potatismos
ALT hög. Korvbuffé, potatismos, senap, 
ketchup
LAKTO, OVO, VEG Kesobiff, potatismos

Jul på 
Lantbruksmuseet

HÄRLIG JULSTÄMNING I LJUSFALLSHAMMAR

LÖRDAG 1 DECEMBER 10.00-14.00

www.nyalantbruksmuseet.se

Träffa tomten  |  Liten julmarknad
Julsånger med STAL-kören kl. 12.00

Tomtegröt med skinksmörgås
Museet bjuder på glögg och pepparkaka

Rimstuga och julpyssel  |  Lotterier

Välkommen!Ingen entré & fri parkering. Tillgängligt 
för personer med rörelsehinder.

  

JULKONSERT
Lördag 15 december kl 18.00

Missionskyrkan i Finspång

Sångsolist  Joakim Liebgott

Konferencier Malin Creutz

Bibelns julbudskap, blandad julmusik, blandade sånger med

Entré inklusive fika 120 kr • Förköp Kulturhuset i Finspång eller tickster.com
Ev. kvarvarande biljetter vid entrén från kl. 17.30.

Arr: Finspong Brass  
Medarr: Frälsningsarméns musikkår och Missionskyrkan i Finspång

Finspong Brass och  
Frälsningsarméns musikkår

Fika med traditionellt 
“pepparkaksmums” Studio 150

Du kan beställa begravning på 
vårt kontor, via vår hemsida,  
telefon eller genom hembesök. 

Vi hjälper dig att göra begravningen  
till ett ljust och vackert minne.

Tel. 0122-100 94  •  Vi har jour dygnet runt!
Stationsvägen 4, Finspång  •  www.finspangsbegravningsbyra.se

 

Anne-Marie 
Svensson

Magnus
Wallin

Välkommen  
att besöka oss i vår monter  

         där vi informerar om 

Livsarkiv & Familjejuridik 

 Anne-Marie Svensson        Anders Ohlsson             Malin Joelsson 

Garantin för
rätt hjälp

Lite personligare
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1:a pris presentkort på Kulturhuset + en t-shirt, 2:a & 3:e pris varsin t-shirt. Skicka ditt svar till Total 
Media &  Reklam, Norrköpingsvägen 38, 612 44 Finspång eller mejla fiafilur@fokusfinspang.se. Vi 
behöver ditt bidrag senast 5 december 2018. Glöm inte ange namn, telefonnummer, adress och vilken 
storlek (60, 80, 100, 120, 140, 160) på t-shirt  du vill ha om du vinner. Tävlingen är för barn upp till 13 år.

Använd första bokstaven i varje bild för att ta reda på vad det är för 
ord vi söker. Ledtråd, det sitter en sådan i taket hemma hos dig.  

Lycka till! /Fia

Trevlig advent! 

Psst, glöm inte 

att släcka ljusen.

VINNARE i nr 17
1: Casper Wetterholm Axelsson

2:  Alicia Fatoki Dyverfeldt

3: Albin Ekestubbe

Fia Fi lur
i Fo uk s

Närsjukvården i Finspång (NiF) upp-
manar medborgarna att ladda ner 
Region Östergötlands app ”Digitala 
vårdcentralen”.

– Appen är ett utmärkt komp- 
lement för frågor och rådgivning om 
lindriga besvär, säger NiF:s verk-
samhetschef Malin Creutz.

Den stora fördelen med Region Öster- 
götlands app, jämfört med icke 
landstingsanknutna sjukvårdsappar,  
är patientsäkerheten. Appens läkare 
från Region Östergötland har nämligen 
direkt tillgång till patientens journal.

Ett digitalt läkarbesök, genom video- 
samtal, kostar precis som ett vanligt 
läkarbesök 200 kronor. Det är avgifts-
fritt för barn och ungdomar upp till 20 
år. 

– Förhoppningen är att en ökad 
användning av vår app, kan minska 
kötiden för läkarbesök som kräver 
ett fysiskt besök. Dessutom är appen 
mycket smidig att använda, exempel- 
vis vid enklare sjukskrivning dag 8-14. 

Det är skönt för den sjuke patienten 
att slippa ge sig iväg och även bättre 
ur smittosynpunkt, säger Malin Creutz.

Några exempel på fall där appen 
är ett utmärkt alternativ, istället för 
ett fysiskt läkarbesök, är urinvägs- 
besvär hos kvinnor, allergi, förkylning, 
hosta, ögoninflammation och hud- 
besvär. Appen passar inte vid miss-
tanke om exempelvis öroninflamma-
tion, halsfluss eller lunginflammation. 
Då hänvisar NiF patienten att boka tid 
för ett fysiskt läkarbesök.

– Vi hoppas att fler kommer 
att ladda ner appen. Jag har bara 
hört positivt från de patienter som  
använder den, säger Malin Creutz.                                                     
                                                     FILIP EWERTSSON

Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

SÅ ANVÄNDER DU 
REGION ÖSTERGÖTLANDS APP 
”DIGITALA VÅRDCENTRALEN”

1. Ladda ner appen på Google Play  
(android) eller App Store (iPhone).  
Sök på ”Digitala vårdcentralen”.

2. Boka en ledig tid för ett digitalt läkar- 
besök (videosamtal) som passar dig.

3. Bekräfta din tidsbokning genom att  
logga in med BankID. Du får e-post  
och SMS att din tid är bokad.

4. Dagen innan det digitala läkarbesöket  
får du en första påminnelse och en timme 
innan videosamtalet ska äga rum får du  
en ytterligare påminnelse.

5. Logga in med BankID i appen för ditt  
digitala läkarbesök. Du placeras i ett  
väntrum. Videosamtalet startas sedan  
på initiativ av läkaren.

6. Ditt digitala läkarbesök kostar som ett 
vanligt läkarbesök (200 kr) och fakturan 
skickas till din folkbokföringsadress.

I appen kan du också utföra recept- 
förnyelse och se dina inbokade ärenden.

Appen ”Digitala vårdcentralen”  
underlättar för patienter och NiF
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NÄSTA FOKUS FINSPÅNG 
Nummer 20 delas ut 5 december

OBS! Manusstopp 27 november kl. 12.
Vi kan aldrig garantera att annons- 
plats finns kvar vid manusstopp. 

Boka din annons i god tid!

Smoooth payments by

*gäller ordinarie pris på lagerförda varor den 23/11/2018

Ordinarie öppettider:
mån-fre 09.00-18.00

lör 10.00-15.00
Viberga Galleria

011-682 80 
www.elbutikfinspang.se

BLACK
FRIDAY

23 November

10% 
på hela sortimentet*

Söndagsöppet 25/11, 2/12, 9/12 och 16/12, 11.00-15.00

DAGS ATT BESTÄLLA  
HÖSTENS OCH VINTERNS JOBB!

VI UTFÖR ALLA SLAGS BYGGNADSARBETEN ...
 Grävningsarbeten              Transporter med traktor
 Fastighetsskötsel             Sopning, sandupptagning
 Snöröjning, sandning        Uthyrning av containerlådor

 0122-174 32
 Lars 070-208 90 57  •  Johan 070-628 10 72

By

gg
& Rep Firm

aLars Bergling AB

      
      

  JOHAN BERGLING 

      
      

  070-628 10 72 

Vad behöver du hjälp med?

www.byggochrep.se

Kampanjpriser på fönsterbyten och nya kök,  
även fönster, fönsterdörrar och innerdörrar.

Kontakta oss för kostnadsfri offert.

FÖRSTA ADVENT NÄRMAR SIG. 
VAD ÄR DET BÄSTA MED ADVENT?

INGER HOFALK 69 ÅR 
– Der är att det bli ljusare med alla advents- 
ljusstakar. Men jag tycker inte man ska 
börja för tidigt, utan till första advent.

FRÅGAN

LENNART ANDERSSON 78 ÅR 
– Det bästa med advent? Ja, det är att  
det är ljusets tid i en annars mörk vinter. 
Det är trevligt med lite ljus.

TINA GATZ 40 ÅR 
– Det bästa är alla tända ljus, pepparkakor  
och doften av kanel och äpple. Jag tycker 
att det är mysigt med advent.
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DU HAR VÄL INTE  
MISSAT FINSPONGSEL?
100% förnybar vattenkraft med hjärtat i Finspång.

En unik fördel med FinspongsEl är att du får personlig service av 

människor som har hjärtat i Finspång. Närmare bestämt vår kundservice  

på Finspångs Tekniska. Besök finspangstekniska.se/finspongsel eller 

kontakta vår kundservice för att få veta mer.

0122-851 80      |      www.finspangstekniska.se

Följ Royal Herr på Facebook

Öppet alla dagar! Mån-fre 10-18, lör 10-15, sön 11-15

Viberga, 0122-106 49

*Erbjudandet gäller endast fredag 23 november 2018. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter.

20% rabatt på 
ett valfritt plagg!

Endast Black Friday 23/11:

*



10 

Julmarknad 
med auktion 

Missionskyrkan i Sonstorp
Lördagen 24/11 kl. 15.00

Auktion ca. kl.17.00
Marknadsstånd • Servering

Lotterier • Auktion
Sonstorps IK säljer 

adventsgranar

Varmt välkommen!

ÖPPET mån-fre 14.00-18.00, lör 10.00-14.00 
0122-199 91  •  0708-36 25 30  •  Gröna vägen 23 
www.hobbyboden.net

25%
PÅ ALLT DEN 23 NOV!

EXTRAÖPPET KL. 10-18

OAVSETT DINA BEHOV

Vi lyssnar på dina önskemål och kommer 
med idéer på hur du kan få friskare,  

starkare och vackrare tänder.  
Vår ambition är att du ska få ypperlig  

tandvård och trivas tillsammans med oss.

VÄLKOMMEN!

 

 

011-13 34 34  •  www.tandhalsan.nu 
Bråddgatan 9, Norrköping

VI TAR VÄL HAND OM DIG 

En del av praktikertjänst

HALLÅ DÄR

Hallå där 
Nina Norlin,
som jobbar med marknadsföring  
i sociala medier för Total Media 
& Reklam och Fokus Finspång.

Hur vill du beskriva din nya tjänst?
– I startskedet har jag mest jobbat med våra egna kanaler för Finns i Finspång, 
Total Media & Reklam och Fokus Finspång. Med min spetskompetens kan jag 
hjälpa företag på sociala medier, när det gäller strategier, att göra en inne-
hållskalender över längre tid och roligast av allt: att skapa relevant innehåll.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Det roligaste är friheten att vara kreativ. Att skapa innehåll efter företagets 
grafiska profil, visioner och att göra träffsäkra inlägg på sociala medier. Mycket 
handlar om psykologi för att nå ut i bruset.

Vad är ditt bästa råd till en framgångsrik närvaro  
för företag på sociala medier?
– Lika mycket som man som företag vill bli sedd, lika mycket behöver man 
också se andra företag och vara aktiv på andra företagskonton på sociala  
medier. Det stärker relationerna med likasinnade och skapar en mer menings- 
full kommunikation.

Du är uppvuxen i Finspång, men har bott på annat håll några år.  
Hur är det att vara tillbaka i Finspång igen?
– Det är härligt att vara tillbaka igen och se Finspång i ett nytt perspektiv som 
vuxen och genom min mans ögon. Finspång är en hjärtlig och fin plats. Vi gillar 
den geografiska närheten till många stora städer.

Du når Nina Norlin på 0122-173 00 och nina@totalmedia.se

HALLÅ DÄR

Alltid en svensk rätt vid vår lunchbuffé!

Centrumgallerian, Bergslagsv 17-19
0122-125 10  •  www.siamkok.se
Hälsningar Ai-Rada med personal!

130
kronor

Barn under

 11 år: 65:-

Gilla oss på facebook! www.fb.com/siamkok.finspang

Kvällsbuffé! 
Lördag 24 november

kl. 17.00-20.30
 Läsk/lättöl, dessert 

och kaffe ingår!
Boka gärna bord i tid!  

Vi har fullständiga rättigheter!
Årets sista 

buffé: 
31 dec
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7.990:–
Ord. pris 12.490:–

Inkl. huvudgavel!
MOON Kontinentalsäng
180x200 cm. Tyg Diana grå. Zonindelad madrass med 7 zoner, pocketresår 
närmast kroppen och en undre kärna av bonellresår. Komfort: Fast. 
Huvudgavel, tjock bäddmadrass med supersoft pikerad 
kärna och metallben ingår.

MOON Kontinentalsäng  
finns även i storlekarna:
120x200 cm 5.990:– Ord. pris 8.490:–
160x200 cm 7.790:– Ord. pris 12.490:–

JULKLAPPS HUVUDBRY?
Köp ett presentkort. Ta med denna annons 
och vi fyller på med extra 10%

TIB Möbler
Ljusfallshammar

0122 - 402 20

Se hemsidan www.tibmobler.

se för aktuella erbjudanden 

och öppettider.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TIB-Möbler
EM Ljusfallshammar
Tel. 0122 - 402 20 www.tibmobler.se 

Måndag - Fredag 10-18  
Lördag 10-14

0122-160 40  •  Levertorpsvägen 4  •  www.g-sons.se

BOKA TID
 FÖR HJULSK

IF
TENU!

Rätt däck räddar liv. Punkt.    



Sön 2 december  kl. 13.00 & 14.00:  Luciakandidaterna presenteras och sjunger på julmarknaden i Finspångs centrum
kl. 15.00:   Presentation av Årets Lucia 2018

Fre 7 december  kl. 18.00:   Luciakonsert i Risinge kyrka (mer info i Fokus Finspång nr 20, 5 december)

9.
Jessica Karlsson, 18 år

Jessica går tredje året på samhällsveten-
skapsprogrammet på Bergska Gymnasiet. 
Hon vill plugga vidare till jurist eller terapeut. 
Fritiden fylls med innebandy, vänner, att 
”modella” och att driva UF-företag. Sol-
nedgången vid Glan är hennes favoritplats.

Swish 20 kr/röst ”Lucia 9” till 123 589 44 72.

8.
Felicia Freij, 15 år

Felicia går i nian på Nyhemsskolan. Hon  
brinner för dans och musik. Felicia spelar 
piano, fiol och slagverk. I framtiden vill hon 
jobba med barn, antingen som lågstadie-
lärare eller barnsjuksköterska. Favoritplasten 
är Helsingfors, där morföräldrarna bor.  

Swish 20 kr/röst ”Lucia 8” till 123 589 44 72.

6.
Ida Ahnstedt, 15 år

Ida går i nian på Nyhemsskolan. På sin fritid 
gillar hon att sjunga, spela fotboll och att 
vara med kompisar. I framtiden vill hon jobba 
med film och musik. Förebilden är mamma.
Favoritplatserna är hemma, västkusten  
och Öland.

Swish 20 kr/röst ”Lucia 6” till 123 589 44 72.

5.
Selma Moberg, 15 år

Selma går årskurs 9 på Grosvadsskolan.  
På fritiden spelar hon handboll och fotboll 
och är med vänner och familjen. Hon vill 
jobba inom polisen eller med kriminologi. 
Selma ser upp till sin mamma ”för att hon 
alltid finns för mig”. Favoritplatsen är Öland.  

Swish 20 kr/röst ”Lucia 5” till 123 589 44 72.

Ödmans Finspång

4.
Klara Lindström, 18 år

Klara går andra året på bygg- och anlägg-
ningsprogrammet på Bergska Gymnasiet.  
På fritiden gillar hon att sminka och att träffa 
kompisar. I framtiden vill hon plugga vidare 
och resa. Hon ser upp till sina föräldrar och 
favoritplatsen är hemma och på Rhodos. 

Swish 20 kr/röst ”Lucia 4” till 123 589 44 72.

3.
Rebecka Pettersson, 15 år
Rebecka går årskurs 9 på Grosvadsskolan. 
Hon gillar att träna och att vara med familjen 
och vännerna. I framtiden vill hon jobba inom 
restaurangyrket och utomlands. Hon ser upp 
till mamma och favoritplatsen är hos mormor 
”för att det är så mysigt där”. 

Swish 20 kr/röst ”Lucia 3” till 123 589 44 72.

2.
Erica Bäck-Johansson, 18 år
Erica går på det estetiska programmet på  
De Geergymnasiet. Hon gillar att vara med 
kompisar och att gå på konserter. Efter gym-
nasiet vill hon plugga vidare och resa. Erica 
ser upp till bästa kompisen Tilde ”för att hon 
är bäst och alltid får mig på gott humör”.

Swish 20 kr/röst ”Lucia 2” till 123 589 44 72.

1.
Minna Bauer, 18 år

Minna går på ekonomiprogrammet på 
Bergska Gymnasiet. Fritiden ägnas åt att 
umgås med vänner, fotografera och se på 
TV-serier. Förebilden är mamma. I framtiden 
vill hon plugga juridik och drömmen är även 
att bli fotomodell.

Swish 20 kr/röst ”Lucia 1” till 123 589 44 72. 

Finspångs  Lucia 2018

Rösta på Finspångs Lucia 2018!
– med Swish och/eller röstsedel i butik senast fredag 1 december kl.12.00

Lördag 2 december kl. 12.30 & 13.30:  Luciakandidaterna presenteras och sjunger julsånger på Stora Coop Viberga. 

Söndag 3 december kl. 12.30 & 13.30:  Luciakandidaterna presenteras och sjunger julsånger på julmarknaden i Finspångs centrum. 

Söndag 3 december kl. 15.00:   Presentation av Årets Lucia 2017 på julmarknaden i Finspångs centrum. 

7.
Agnes Antonsson, 16 år

Agnes går på introduktionsprogrammen  
på Bergska Gymnasiet. På fritiden gillar hon 
att umgås med familjen och att fotografera. 
I framtiden vill hon jobba inom vården med 
barn med svårigheter. Favoritplatsen är 
hemma hos faster Mari.   

Swish 20 kr/röst ”Lucia 7” till 123 589 44 72.

SWISH   20 kr/röst (5 röster: 100 kr)”Lucia X” till 123 589 44 72. Byt X till kandidatens nummer. 

SMS   ”Lucia X” till 72120. Byt X till kandidatens nummer. 20 kr/röst. 

RÖSTSEDEL I BUTIK  Finns på Stora Coop Viberga, ICA Supermarket Hårstorp och Sminkshopen i Kristallen. 20 kr/röst. 
  Vinster lottas ut på röstsedlar på Viberga lördag 2 december kl. 14.00.

Överskottet från Luciaarrangemanget går till barn och ungdomar i Finspång samt till Barncancerfonden Öst.

VI UTFÖR ALLA SLAGS BYGGNADSARBETEN ...
 Grävningsarbeten              Transporter med traktor
 Fastighetsskötsel             Sopning, sandupptagning
 Snöröjning, sandning        Uthyrning av containerlådor

 0122-174 32
 Lars 070-208 90 57  •  Johan 070-628 10 72

By

gg
& Rep Firm

aLars Bergling AB

EDQVISTS BLOMMOR

Jag röstar på kandidat nr: ___       Pris: 20 kr
Namn: ___________________  Telefon: ____________
Lämna in din röstsedel och 20 kr kontant: Senast fredag 30 november kl. 18.00 till Coop Vibergas förbutik, Mingla Woman  
    eller i förbutiken på ICA Hårstorp. Fler röstsedlar finns i dessa butiker. 

Swish-rösta på din kandidat:  Swish 20 kr/röst till 123 589 44 72. Märk med ”Lucia X”. Byt ut X till kandidantens  
    nummer (100 kr = 5 röster). Du kan Swish-rösta tom fredag 30 november kl. 18.00.

Överskottet från Luciaarrangemanget går till barn och ungdomar i Finspång samt till Barndiabetesfonden.

Lions Finspång tackar sponsorerna för er generositet! 

Arrangör                I samarbete med   Frisyrstyling                   Foto           
Jonny 
Andersson

               Lions Club
               Finspång
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REDAKTIONELL ANNONS

SONSTORP • NORSHOLM • 011-543 00, 0122-210 20 
VI TRANSPORTERAR OCH SPRIDER       Gilla oss på Facebook!

En finare trädgård
med rätt jord.

www.byggochrep.se 070-628 10 72

Allt inom
mark-
entreprenad!

HALLÅ DÄR

Hallå där 
Gabor & Greger
på Gre-Gab:s Däck, 
som ger sina bästa råd  
gällande däck.

Vad är viktigaste att tänka på vid 
köp av nya däck och vid däckbyte?
– Man ska fråga sig vad man ska an- 
vända bilen till. Det är mycket viktigt att 
köpa däck som är anpassade till vårt 
nordiska klimat och att man inte stirrar 
sig blind på priset. Vid däckbyte är det 
viktigt att däcken sitter i rätt rotations- 
riktning, att ha rätt lufttryck och att 
hjulbultar/muttrar är dragna med rätt 
moment.

Varför har många av oss så svårt 
att boka tid för däckbyte i tid?
– Många gånger är det nog för att väd-
ret är för milt. Vinterdäck ska gärna 
läggas på vid barmark för att rugga 
upp ytan på däcken. Ha som vana att 
försöka att boka tid för däckbyte i god 
tid, för att slippa lång väntetid.

Dubbat eller odubbat?
– Inget är rätt eller fel, det är mycket 
personligt. Om du känner minsta lilla 
osäkerhet över odubbat ska du abso-
lut välja ett dubbat däck.

Vilket är ert favoritdäck?
– Toyo, odubbat eller dubbat. Det är lik-
värdigt med de kändaste däcken. Det 
är ett vettigt däck till ett vettigt pris. 

Öppet: Mån-Fre 11.00-21.00, Lör-Sön 12.00-21.00
Viberga Gård, Finspång, Tel: 0122-181 10, 0122-108 33

www.pekingfinspang.se

TRADITIONELLT  
SVENSKT JULBORD

375 kr
Fr.o.m. 3:e december

JULBUFFÉ 

195 kr 
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BERGSLAGSHALLEN

Coop Bergslagshallen 010-74 74 570     www.coop.se             Gilla oss på Facebook!

Erbjudandet gäller 21-25/11 2018. Reservation för slutförsäljning.

Dags för 
adventsbaket!

COOP

VETEMJÖL 2 KG

7.90:-
ord. pris 14.95:-

 

Grindvägen 3 | mån-fre 6.45-18.00, lör 10.00-14.00  
0122-141 50 | www.xlbygg.se/finspang 

Black Friday!

VATTENKOKARE 
ELECTROLUX 

EEWA3300

149:-
Ord pris 399:-

BRÖDROST 
ELECTROLUX 

EAT3300

149:-
Ord pris 399:-

STAVMIXER
ELECTROLUX 

ESTM3200

149:-
Ord pris 395:-

23 NOVEMBER

Priserna gäller endast under  
Black Friday, 23 november 2018
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Den nära begravningsbyrån

Borgerlig begravning? – Vi har erfarenhet

Östgöta Begravningsbyrå  •  Jourtelefon dygnet runt! 0122-211 11, 011-28 72 50
www.ostgotabegravning  •  De Wijks väg 13, Finspång

F I N S P Å N G S  S L O T T  |  Bokning och information o122-815 04
F I N S P O N G H O U S E . S E @ S I E M E N S . C O M

Julbord på  
Restaurang Slottsmässen

Vi dukar upp vårt uppskattade julbord innehållande  
alla julens smaker från den 26 november – 21 december.

Vi välkomnar både stora och små  
sällskap för lunch-, kvälls- och helgbuffé.

Boka ditt bord samt få mer information genom att ringa  
0122-815 04 

Välkomna till årets mest stämningsfulla  
besök på Restaurang Slottsmässen.

SYMASKINER
NYA & BEGAGNADE
TILL FYNDPRISER

Reparation av alla märken
- ring så hämtar vi!

Nils-Olov Hallberg
Erstorp 502, 612 93 Finspång

Tel 0122-193 07, 070-300 64 90

HALLBERGS SYMASKINER

VÄLKOMMEN TILL 
AFFÄRSNÄTVERKET 

BNI DE GEER!
Joans (en trappa upp)
Torsdagar 11.15-13.00

Vi hjälper varandra till fler affärer 
och breddar våra kontaktnät 

över en god lunch. 

För mer information och anmälan:
 stephan.adner@bni.nu

D E  G E E R

GILLA OSS PÅ FACEBOOK – BNI MITT WWW.BNI.NU

NY TID OCH PLATS:

NU LUNCH PÅ JOANS!

        Gilla oss på Facebook!        

Vi är auktoriserad bilskrot

Vi hämtar
skrotbilar 

gratis!
Däck  |   Bildelar

076-466 38 02  /  Skäggebyvägen 34
måndag - torsdag 7-16, fredag 7-15



17

 
 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

DÖRRKRANSAR 
FRÅN 100 kr

JULROS 
69 kr

HYACINT 
9,90 kr

EN 
79 kr

blomsterhusetsbc

blomsterhusetsbindericentral

BLOMSTERHUSETs
BINDERICENTRAL

Tel 011-12 19 48

Till glädje och sorgAngelica & Christer

ISABELLE ERBJUDER 
AMARYLLIS 

för endast 

29,90 kr

SNITTAMARYLLIS  
välj mellan 

röd, vit eller rosa med grönt

49 kr

Vi finns på Bergslagstorget  

          i Finspång på fredagar kl. 8-15!
Fri leverans inom Norrköping, Finspång,  
Söderköping, Skärblacka, Svärtinge och ÅbyBeställ era 

sorgbinderier  
hos oss 

Välkommen på visning!
Den 29 november kl. 18.00 har vi vising i en av våra 
renoverade Premiumlägenheter! 
Anmäl dig till finspang@amasten.se och få all 
information, samt adress skickad till din e-post.

Varmt välkommen! 
Läs mer på amasten.se/premium
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BOK I FOKUS

Spännande  
psykologisk thriller  
”Om man inte kan lita på sig själv, vem 
kan man då lita på?” Ja, det är frågan 
det. Cass är den sista personen som såg 
Jane vid liv. Förutom hennes mördare. 

Efter en sen kväll ute tar Cass genvägen 
i skogen hem där hon får syn på en bil vid 
vägkanten. Hon bestämmer sig för att köra 
vidare eftersom kvinnan inte tycks visa 
tecken på att behöva hjälp. Dagen därpå 
nås Cass av nyheten att kvinnan är död 
och hon kände henne.

Skuldkänslor och paranoia börjar växa fram 
i Cass, som alltmer glömmer bort saker 
som hon har sagt och gjort. Mystiska tele- 
fonsamtal där ingen pratar, mordvapen 
som i ena stunden dyker upp på köks- 
bänken,  men är borta när hon tittar en  
andra gång, fönster hon inte minns att hon 
lämnat öppna och samtal hon är övertygad 
om att de aldrig inträffat. 

”Sammanbrott” är en psykologisk thriller 
fullpackad med spänning. Det mest in-
tressanta är inte det som pågår runt om-
kring Cass, utan hur det påverkar vad som  
händer i huvudet på henne. Handlingen 
utforskar gränserna till verklighet och  
inbillning när Cass skuldkänslor och glöm-
ska driver henne mot ett sammanbrott. 
Cass vet inte längre vad hon har sagt och 
gjort. Så vad händer då när man inte kan 
lita på sig själv? Eller på sin omgivning? Det 
är en mycket läsvärd thriller som hela tiden 
håller läsaren på tårna om vad det är som 
egentligen försiggår. 

ELIN NILSSON

BIBLIOTEKSASSISTENT, 

FINSPÅNGS BIBLIOTEK
 

TITEL 
SAMMANBROTT

FÖRFATTARE
B. A. PARIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: Sammanbrott  

Författare: B.A. Paris 

 

”Om man inte kan lita på sig själv, vem kan man då lita på?” 

Ja, det är frågan det. Cass är den sista personen som såg Jane vid liv. Förutom hennes mördare. Efter 
en sen kväll ute tar Cass genvägen i skogen hem där hon får syn på en bil vid vägkanten. Hon 
bestämmer sig för att köra vidare eftersom kvinnan inte tycks visa tecken på att behöva hjälp. Dagen 
därpå nås Cass av nyheten att kvinnan är död, och hon kände henne. 

Skuldkänslor och paranoia börjar växa fram i Cass, som alltmer glömmer bort saker som hon har sagt 
och gjort. Mystiska telefonsamtal där ingen pratar, mordvapen som i ena stunden dyker upp på 
köksbänken men borta när hon tittar en andra gång, fönster hon inte minns att hon lämnat öppna 
och samtal hon är övertygad om att de aldrig inträffat.  

Sammanbrott är en psykologisk thriller fullpackad med spänning. Det mest intressanta är inte det 
som pågår runtomkring Cass, utan hur det påverkar vad som händer i huvudet på henne. Handlingen 
utforskar gränserna till verklighet och inbillning när Cass skuldkänslor och glömska driver henne mot 
ett sammanbrott. Cass vet inte längre vad hon har sagt och gjort. Så vad händer då när man inte kan 
lita på sig själv? Eller på sin omgivning? Det är en mycket läsvärd thriller som hela tiden håller läsaren 
på tårna om vad det är som egentligen försiggår.  

 

Elin Nilsson, Biblioteksassistent 

 

 

 

Julbordslunch 
på Finspångs 
Konferenscenter 
Onsdag 28 november, 5 december 
och 12 december kl 11-13

Pris 225 kr  |  Boka bord på 0122-831 72

 

Lunch varje dag mellan 11.00 och 13.00. 
Boka gärna något av våra konferensrum.

www.finspongkonferens.se

• Suomi-seuran Virkistäytyjät laulavat, tanhuavat ja  
 pitävät muuta ohjelmaa
• Itsenäisyyspäivän puhe   
Tarjoamme karjalanpiirakoita, kakkua  ja juomaa.  
 

Tiina Mauritzell, tiedottaja  
Puh: 0122-850 24, 070-387 44 20
S-posti: tiina.mauritzell@finspang.se

Suomen Itsenäisyyspäiväjuhla
 6. joulukuuta 2018 klo 18-20 

Ankaret (Högby) tapaamispisteessä

Tervetuloa!  

fb.com/fokusfinspang

Boka din plats nu!
info@totalmedia.se  /  0122-173 00

VÅRA REKLAMSKÄRMAR
SES VARJE DAG AV  

ca 15 000 personer!

fokusfinspang
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0122-857 00 
wwww.svenskakyrkan.se/finspang 

https://www.facebook.com/finspangs.forsamling 

Fredag 30 november 
Hantverkscafé 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Lördag 1 december 
Kvällssyföreningens adventsfest 
Hällestads kvällsyförening bjuder in 
till adventsfest med julbrödbuffé, 
lotterier, underhållning.
Hällestads församlingshem, 14:00

Torsdag 22 november  
Öppen förskola 0-1 år 
Mariagården, 09:00

Sopplunch 
Rejmyre församlingshem, 12:00 
 
Det goda samtalet 
Rejmyre församlingshem, 14:00

Stickcafé 
Mariagården, 14:00

Andakt 
Östermalmsträffen, 14:45

Fredag 23 november 
Hantverkscafé 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Lördag 24 november 
Kulkonsert 
Regna bygdekör medverkar.
Betel, Igelfors, 11:30

Måndag 26 november 
Vuxen-barn-café 
Hällestads församlingshem, 09:00 
 
Öppen förskola 0-6 år 
Mariagården, 09:30

Club 10-14 
Rejmyre församlingshem, 15:00 
 
Ung i kyrkan 
Rejmyre församlingshem, 17:00
 
Tisdag 27 november 
Öppen förskola 0-3 år 
Mariagården, 09:00

Träffpunkten 
Mariagården, 09:30

Vagga-gunga-gå 
Rejmyre församlingshem, 09:30

Stickcafé 
Regna Ekebo, 14:00

Andakt 
Berggården, 14:00

Onsdag 28 november  
Sopplunch 
Mariagården, 12:00

Torsdag 29 november  
Öppen förskola 0-1 år 
Mariagården, 09:00 

Sopplunch 
Rejmyre församlingshem, 12:00 
 
Det goda samtalet 
Rejmyre församlingshem, 14:00

Stickcafé 
Mariagården, 14:00

Andakt 
Hällestadgården, 15:00

Svenska kyrkan i Finspång
Måndag 3 december 
Kvällssyföreningens möte 
Hällestads församlingshem, 13:30

Club 10-14 
Rejmyre församlingshem, 15:00 
 
Ung i kyrkan 
Rejmyre församlingshem, 17:00

Tisdag 4 december 
Träffpunkten 
Mariagården, 09:30

Träffpunkt i Skedevi 
Skedevi församlingshus, 10:30

Vi sjunger julsånger 
Vi sjunger kända julsånger till-
sammans med Rejmyre-Skedevi 
kyrkokör. 
Berggården, 14:00

Andakt 
Högby seniorboende, 15:00

Onsdag 5 december 
Sopplunch 
Mariagården, 12:00

              Finspångs församling  
                inbjuder till Gammeldags jul
Lördag 1 dec Kl. 14.00 – 17.00 
Mariagårdens församlingshem

Servering, lotteri, julpyssel,  
sagoläsning, julmusik m.m. 

kl.16:00 Andakt i Skeppet.  
Vi tänder det första adventsljuset!

Varmt välkommen till ett advents- 
och julsmyckat Mariagården. Känn 
doften av glögg och få en försmak 

av julen.

Adventsgudstjänst 
Rejmyre-Skedevi kyrkokör 
medverkar. Soppa till självkostnad 
efter gudstjänsten. 
Skedevi kyrka, 11:00 

Mässa på finska 
Mariagården, 13:00

Ekumenisk mässa 
Bygdekören och Barnkören 
medverkar.
Kyrkkaffe i Ekebo. 
Regna kyrka, 15:00

Mässa 
Rejmyre-Skedevi kyrkokör 
medverkar. 
Rejmyre kyrka, 15:00

ONSDAG 5 DECEMBER 
Mässa 
Mariagården, 08:30

SÖNDAG 25 NOVEMBER 
Mässa 
Damkören. Kyrkbuss. 
Risinge kyrka, 11:00

Mässa 
Skedevi kyrka, 11:00 
 
Gudstjänst 
Rejmyre kyrka, 15:00

ONSDAG 28 NOVEMBER
Mässa 
Mariagården, 08:30

SÖNDAG 2 DECEMBER 
Adventsmässa 
Körsång. Martin Björkvall, trumpet.
Kyrkbuss 
Risinge kyrka, 11:00

Adventsgudstjänst 
Hällestads kyrkokör medverkar.
Peter Creutz, trumpet. 
Hällestads kyrka, 11:00

Gudstjänster
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VIGSEL

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. Erfersperio. Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri autEx et harum, bös. at. Erfersperio. Ex et harum, 

qui omnis dolorum restores et landit et aut ut veri aut. Erfx et hmnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et harum, bös. Loreprepro et 

lam doluptat. Istior at. Erfersperio. Ex et harum, qui omnis dolo.

/Greger & hans vänner

GRATTIS!

Vår älskade Stig-Helmer Andersson 

i Svärtinge som fyller 5 år den  

1 april. Stort grattis från mamma, 

pappa och lillasyster Siri.

/Clas-Christian & Cissi Carlsson

GRATTIS!

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

GRATTIS!

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

SÄLJES

Gitarrfodral

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et. 

/Greger & hans vänner

VIGSEL

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri 

aut. Erfersperio. Ex et harum, bös. 

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut. t. Erfersperio. Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam

/Greger & hans vänner

UTHYRES

Central lägenhet Finspång

2 rok 62 m2  på Bergslagsvägen 52.

Balkong i söderläge. Tvättmaskin. 

Diskmaskin.
/Greger & hans vänner
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Loreprepro et lam doluptat. Istior at. Erfersperio. Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri autEx et harum, bös. at. Erfersperio. Ex et harum, 

qui omnis dolorum restores et landit et aut ut veri aut. Erfx et hmnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et harum, bös. Loreprepro et 

lam doluptat. Istior at. Erfersperio. Ex et harum, qui omnis dolo.

/Greger & hans vänner

GRATTIS!

Vår älskade Stig-Helmer Andersson 

i Svärtinge som fyller 5 år den  

1 april. Stort grattis från mamma, 

pappa och lillasyster Siri.

/Clas-Christian & Cissi Carlsson

GRATTIS!

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

GRATTIS!

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

SÄLJES

Gitarrfodral

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et. 

/Greger & hans vänner
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Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri 

aut. Erfersperio. Ex et harum, bös. 

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut. t. Erfersperio. Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam

/Greger & hans vänner

UTHYRES

Central lägenhet Finspång

2 rok 62 m2  på Bergslagsvägen 52.

Balkong i söderläge. Tvättmaskin. 

Diskmaskin.
/Greger & hans vänner

1 
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SÄLJES

KÖPES

DAGENS ROS

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

Lägenhet 34 m2

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri aut. 

Erfersperio. Ex et harum, bös. Lo-

reprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum, qui omnis 

dolorum restores et landit et aut.

/Greger & hans vänner

Gitarrfodral

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et. 

/Greger & hans vänner

Volkswagen transporter

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et. Ex  

et harum, qui omnis dolorum 

restores et. 
/Greger & hans vänner

VIGSEL

FÖRLOVNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner
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Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri 

aut. Erfersperio. Ex et harum, bös. 

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut. t. Erfersperio. Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam

/Greger & hans vänner

GRATTIS!

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. Ex et 

harum, qui omnis dolorum restores 

et landit et aut ut veri aut. Erferspe-

rio. Ex et harum, bös.

Eut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Eut ut veri aut. 

Erfersperio. Ex et harum, bös. Lore-

prepro et lam doluptat. Istior at.

/Greger & hans vänner

FÖRLOVNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner
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UTHYRES

SÄLJES

KÖPES

DAGENS ROS

till Bengt Bengtsson för att 

du hjälpte oss när vår bil fick 

motorstopp på riksväg 51 mellan 

Finspång och Norrköping.

/Greger & hans vänner

Lägenhet 34 m2

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri aut. 

Erfersperio. Ex et harum, bös. Lo-

reprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum, qui omnis 

dolorum restores et landit et aut.

/Greger & hans vänner

Retroprylar

Intresserad av allt som är retro,  

allt från kläder och möbler till 

köksredskap och inredning

/Andreas Norlén 070-123 45 67

Volkswagen transporter

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et. Ex  

et harum, qui omnis dolorum 

restores et. 
/Greger & hans vänner

VIGSEL

FÖRLOVNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

VIGSEL

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri 

aut. Erfersperio. Ex et harum, bös. 

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut. t. Erfersperio. Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam

/Greger & hans vänner

GRATTIS!

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. Ex et 

harum, qui omnis dolorum restores 

et landit et aut ut veri aut. Erferspe-

rio. Ex et harum, bös.

Eut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Eut ut veri aut. 

Erfersperio. Ex et harum, bös. Lore-

prepro et lam doluptat. Istior at.

/Greger & hans vänner

FÖRLOVNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner
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SÄLJARE
Om jobbet:

Du är en framåt och driftig person med mångårig erfarenhet av sälj. Du kan hålla 

många bollar i luften och kundvård är en självklarhet.

Om dig:

Ex et harum, qui omnis dolorum restores et landit et aut ut veri aut. Erfersperio. 

Ex et harum, bös. Loreprepro et lam doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ansökan och mer information:

Företagsnamn

0123-45 67 89

info@foretagsnamn.se

VI SÖKER:

RUBRIK/TITEL/TJÄNST

Om jobbet:

Information om jobbetLoreprepro et lam doluptat. Istior at. Erfersperio. Ex et 

harum, qui omnis dolorum restores et landit et aut ut veri aut. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit et aut ut veri aut. Erfersperio. 

Ex et harum, bös. Loreprepro et lam doluptat. Istior at. Erfersperio. Ex et harum, 

qui omnis dolorum restores et landit et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Om dig:

Ex et harum, qui omnis dolorum restores et landit et aut ut veri aut. Erfersperio. 

Ex et harum, bös. Loreprepro et lam doluptat. Istior at. Erfersperio. Ex et harum, 

qui omnis dolorum restores et landit et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ansökan och mer information:

Företagsnamn

0123-45 67 89

info@foretagsnamn.se

www.foretagsnamn.se

VI SÖKER:

PLATS FÖR LOGOTYP

PLATS FÖR LOGOTYP
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UTHYRES

SÄLJES

KÖPES

DAGENS ROS

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

Lägenhet 34 m2

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri aut. 

Erfersperio. Ex et harum, bös. Lo-

reprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum, qui omnis 

dolorum restores et landit et aut.

/Greger & hans vänner

Gitarrfodral

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et. 

/Greger & hans vänner

Volkswagen transporter

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et. Ex  

et harum, qui omnis dolorum 

restores et. 
/Greger & hans vänner

VIGSEL

FÖRLOVNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

VIGSEL

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri 

aut. Erfersperio. Ex et harum, bös. 

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut. t. Erfersperio. Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam

/Greger & hans vänner

GRATTIS!
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SÄLJES

KÖPES

DAGENS ROS

till Bengt Bengtsson för att 

du hjälpte oss när vår bil fick 

motorstopp på riksväg 51 mellan 

Finspång och Norrköping.

/Greger & hans vänner

Lägenhet 34 m2
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Som privatperson och  
förening bokar du nu din annons 

på fokusfinspang.se.

BOKA DIN ANNONS  
PÅ FOKUSFINSPANG.SE 

Välkommen till

En stunds avkoppling

 Julmarknad
på logen

lördag & söndag 
24-25 nov kl 11-15

NY WEB-BUTIK!

www.wallmokrans.se
LADUGÅRDSBUTIKEN  
I LJUSFALLSHAMMAR  
Öppettider: Ons-fre 14.00-18.00,  

Lör-sön 11.00-15.00

instagram: @sandrawallmokrans 

WALLMOKRANS
B L O M S T E R A T E L J É  &  I N T E R I Ö R

Vi bjuder på  
varm kaneldricka

Anonyma Alkoholister
AA Auroragruppen Finspång

Ekkällevägen 6B (gaveln)

Mötestider:
Tisdagar kl. 19.00-20.30
Lördagar kl. 16.00-17.30

Öppna möten 2:a och sista 
tisdagen kl. 19.00 och lördagen 

kl. 16.00 i månaden

Under mötestider 
når du oss på telefon: 

072-563 94 89
Välkomna!



Kartläggning som gäller dig med rötter i Finland och i ålder 7–110 år 
Finspångs kommun är en del av finskt förvaltningsområde, vilket innebär att kommunens natio-
nella minoritet, sverigefinnar har vissa rättigheter. Kommunen är skyldig att kartlägga behovet 
av finskspråkig kultur, verksamhet inom förskola och äldreomsorg samt språkrevitalisering. Vår 
ambition är att en gång per år göra en stor kartläggning av alla dessa delområden i en och samma 
enkät.  

Vi vill gärna ha dina svar, även om du inte är intresserad av dessa aktiviteter, så att vi får en klar 
bild av intresse och behov. Du svarar helt anonymt om du vill. Tack på förhand för din medver-
kan!

Enkäten hittar du via kommuns webbplats, www.finspang.se eller QR-koden längs ner. Vi kan 
även skicka den per post till dig, om du lämnar din adress till Tiina Mauritzell, tfn 0122-850 24 
eller e-post tiina.mauritzell@finspang.se. 

Kartoitus koskien sinua jolla on juuret Suomessa ja ikä 7–110 vuotta
Finspångin kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, mikä tarkoittaa, että kunnan kansal-
lisella vähemmistöllä, ruotsinsuomalaisilla, on määrättyjä oikeuksia. Kunnalla on velvollisuus 
kartoittaa tarve suomenkieliseen kulttuuriin, esikoulutoimintaan ja vanhustenhoitoon ja kielen 
elvytykseen. Tavoitteemme on tehdä kerran vuodessa suuri kartoituksen kaikista osista samassa 
kyselykaavakkeessa. 

Haluamme mielellään sinun vastauksen vaikka et olisikaan kiinnostunut  näistä toimenpiteistä, 
niin että saamme selvän kuvan kiinnostuksesta ja tarpeesta. Vastaat tietenkin aivan anonyyminä 
jos haluat! Kiitos etukäteen osallistumisestasi.

Linkin kyselyyn löydät kunnan verkkosivulta, www.finspang.se tai alla olevasta QR-koodista. 
Voimme myös postittaa sen, jos otat yhdeyttä Tiina Mauritzelliin puh. 0122-850 24 tai  
s-posti tiina.mauritzell@finspang.se.
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ANHÖRIGFÖRENINGEN  
I FINSPÅNG
Möte i advent
Torsdagen 29/11 kl 17.00 
Träffpunkt Ankaret, Högby, Per  
Hörbergs väg. Vi träffas kring julgröt 
och skinksmörgås (20 kr). Gunnar  
Nilsson visar foton av blommor mm. 
Ronny Sjödin underhåller. Lotteri.  
Anmälan senast onsdag 28/11 kl 12.00 
till I-M Racksäter tel 070-603 13 80 
(gärna sms). Välkomna.

Cafémöten
Onsdagar i udda veckor kl 14.00 
(21/11, 5/12, 19/12)
Anhörigcenters lokaler Kalkugnsvägen 1. 
Vi träffas kring kaffeborden (10 kr) för 
samtal och trivsel. Alla är välkomna, 
ingen föranmälan.

FRILUFTSFRÄMJANDET
TOMTEN ÄR I LUNDDALEN
9/12 kl 14:00 - 16:00
Barn – ta med önskelistan och besök 
honom i Tomtebo.
Alla välkomna! Servering

www.friluftsframjandet.se/finspong

SKPF AVD. 78 FINSPÅNG
MEDLEMSMÖTE
5/12 kl.14:00 plats Frälsningsarmén
Decembermöte med risgrynsgröt och
skinksmörgåsar. Julmusik av Kulturskolans
barn. Dagens gäst är Ulrika Jeansson. Kostnad
för gröt, smörgås, kaffe och pepparkaka. 60:-
Är du gluten eller dylikt kontakta Maj-Britt
070-6765562 Givetvis blir det lotteri också.
Välkomna till en trivsam eftermiddag.

Mobil: 070-628 14 06  •  www.pumpen.nu

“Ett bra vatten är bättre”

Vattenpumpar  •  Vattenfilter  
 Installationer  •  Service

 Rörarbeten  •  Försäljning
Brunnsrenoveringar  

Över 30 år i branschen!
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Nu har äntligen vår prins Albert 

kommit till oss! Han föddes  

1 november, vägde 4 123 gram 

och var 47 cm lång.

/Adam & Eva Andersson, Grytgöl
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UTHYRES

Central lägenhet Finspång

2 rok 62 m2  på Bergslagsvägen 52.

Balkong i söderläge. Tvättmaskin. 

Diskmaskin.
/Greger & hans vänner
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aut. Erfersperio. Ex et harum, bös. 

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut. t. Erfersperio. Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam

/Greger & hans vänner

UTHYRES

Central lägenhet Finspång

2 rok 62 m2  på Bergslagsvägen 52.

Balkong i söderläge. Tvättmaskin. 

Diskmaskin.
/Greger & hans vänner

1 

UTHYRES

SÄLJES

KÖPES

DAGENS ROS

till Bengt Bengtsson för att 

du hjälpte oss när vår bil fick 

motorstopp på riksväg 51 mellan 

Finspång och Norrköping.

/Greger & hans vänner

Lägenhet 34 m2

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri aut. 

Erfersperio. Ex et harum, bös. Lo-

reprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum, qui omnis 

dolorum restores et landit et aut.

/Greger & hans vänner

Retroprylar

Intresserad av allt som är retro,  

allt från kläder och möbler till 

köksredskap och inredning

/Andreas Norlén 070-123 45 67

Volkswagen transporter

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et. Ex  

et harum, qui omnis dolorum 

restores et. 
/Greger & hans vänner

VIGSEL

FÖRLOVNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

VIGSEL

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri 

aut. Erfersperio. Ex et harum, bös. 

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut. t. Erfersperio. Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam

/Greger & hans vänner

GRATTIS!

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. Ex et 

harum, qui omnis dolorum restores 

et landit et aut ut veri aut. Erferspe-

rio. Ex et harum, bös.

Eut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Eut ut veri aut. 

Erfersperio. Ex et harum, bös. Lore-

prepro et lam doluptat. Istior at.

/Greger & hans vänner

FÖRLOVNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

Som privatperson och förening bokar  
du nu din annons på fokusfinspang.se.

VILL NI SYNAS  
I TIDNINGEN?

fb.com/fokusfinspang

fokusfinspang

Fokus Finspång 5/12 och 19/12. 

Boka din plats nu!
info@fokusfinspang.se  /  0122-173 00

NÄR DU VILL NÅ ALLA 
HUSHÅLL OCH FÖRETAG 

INFÖR JUL OCH NYÅR!

0122-109 80
Följ oss på Facebook!

Öppettider:  
mån-fre 10-18, lör 10-15

Viberga

BLACK FRIDAY  
23 NOVEMBER
10% rabatt på allt i butiken!

Alla som handlar på Black Friday har  
chans att vinna presentkort på 500 kr

Endast  

Söndagsöppet 
11-15: 25/11, 2/12, 9/12, 16/12
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Linköpingsvägen 50 B   •   076-703 68 70   •   www.fbds.se

Finspångs Bil & Däckservice
mån - tors 8-17, fre 8-14 (lunch 12-13)
extraöppet lör 8-17 
Betala räntefritt upp till 12 månader med Vasa Kredit

– Bra priser på vinterdäck – 
Pris från 695:- inkl. montering

Vi reparerar och servar alla bilmärken!

– Dags att serva bilen inför vintern – 
Basservice med Castrol-olja från 995:-

Däckförvaring 200 kr/säsong   •   Hjulskifte 200 kr   •   Sortiment av aluminiumfälgar   

JULBUFFÉ
KALLA RÄTTER:

Två sorters sill • Gravad lax med hovmästarsås  
Inkokt lax med örtsås • Ägghalvor med räkor • Julskinka 

Rostbiff • Potatissallad • Mimosasallad

VARMA RÄTTER:
Janssons Frestelse • Köttbullar • Prinskorv • Revbensspjäll 

Omelett med champinjonstuvning • Kokt potatis

DESSERT:
Ostkaka med sylt och vispgrädde  

Kladdkaka med vispgrädde

Inkl. dryck, bröd, smör, ost, kaffe och pepparkaka

PRIS: 195 KR/PERS  

BARN 2-12 ÅR 90 KR/PERS

JULMAT 
FÖR AVHÄMTNING

KALLA RÄTTER:
Löksill • Ägghalva med räkor • Inkokt lax med örtsås   
Julskinka • Rostbiff • Potatissallad • Rödbetssallad

VARMA RÄTTER:
Janssons Frestelse • Köttbullar • Prinskorv   

Revbensspjäll • Kokt potatis

DESSERT:
Kladdkaka med vispgrädde

Inkl. senap, vörtbröd och smör

PRIS: 170 KR/PERS

JULBORD 
på restaurangen Stora Coop Viberga!
1/12, 8/12 och 15/12. Ät på restaurangen eller ta med!

VARMT  
VÄLKOMMEN 

TILL ETT JULIGT 
STORA COOP 

VIBERGA!



PROGRAM 

Köp dina biljetter på www.tickster.com eller på Kulturhuset Finspång

www.facebook.com/kulturhusetfinspang

Live på bio 
Män i mogen ålder/  
Vanhoja Poikia
Fredag 23 november 18:00

Bio
X&Y
Söndag 25 november 19:00
Från 11 år

Bio
Boy Erased 
Onsdag 28 november 19:00
Från 11 år

Bio
Robin Hood
Söndag 2 december 19:00
Från 11 år

Bio
The Wife
Söndag 9 december 19:00
Från 7 år

Live på bio!

Barnteater
Vilket väder
Lördag 24 november 15:00
En föreställning om att vara hemma‑ 
stadd eller att komma till en ny plats. 
Från 3 år.

Dagbio
Book Club
Onsdag 28 november 14:00
Barntillåten

Bio
Den eviga vägen/Ikitie
Onsdag 5 december 19:00
Från 15 år

Dagbio
Borta med vinden
Onsdag 12 december 14:00
Från 11 år

Klassiker!

Bio
Fantastiska Vidunder: 
Grindelwalds brott
Söndag 25 november 15:00
Från 11 år

Bio
Sune vs Sune 
Söndag 2 december 15:00
Söndag 9 december 15:00
Onsdag 26 december 15:00
När Sune ska börja fyran möts  
han av en chock. En ny kille sitter  
på hans plats, och han är allt som 
Sune vill vara. Inte nog med det,  
han heter Sune också!
Från 7 år

Live på bio
Jul i vårt hus
Söndag 16 december 15:00
Årets julkonsert från Göteborgs 
Konserthus blir en varm och  
minnesvärd stund för hela familjen. 
Klang och jubel, fanfarer och  
trumpeter! Och så lite tipp‑tapp  
och tingel‑tangel förstås.

Live på bio!


