
NR 20 2018  |  Årg. 13  |  5 - 18 december  |  www.fokusfinspang.se  |  Följ oss på Facebook och Instagram!

SID 17:
HAN FÅR DET  

FÖRSTA STIPENDIET 
UR MINNESFONDEN

  

Sid 11: SKRIDSKOBANA PÅ
BERGSLAGSTORGET I CENTRUM 

Sid 7: ”VI ÄR DEN LILLA SKOLAN
MED DET STORA UTBUDET”

ÅRETS BUTIK I FINSPÅNG: ”Här finns något för alla”  sid 21

Investera i dig 
själv eller köp en 
julklapp till någon 
du bryr dig om!

Vi har allt från kostprogram, 
viktgrupp till årskort 
rabatterat fram till nyår!

Vi finns för dig och 
ett hälsosammare 
Finspång!

279:-/mån  

Ingen bindningstid!

Bli medlem och  
vi bjuder på en 

PT-timme!

Godform        godformfinspang
info@godform.se      Bergslagsvägen 19

NYÖPPNING 
6 JANUARI! 
Välkommen önskar 
Anna med personal!

Sid 12 - 16
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BERGSLAGSHALLEN

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

Erbjudandet gäller 5-9/12 2018.  
Reservation för slutförsäljning.

 SAFFRAN
COOP 0,5 G

5,90/ST
Max 5 st/kund. Ord.pris 18,95.

DAGS FÖR  
SAFFRANS-

BRÖD!

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

BOKA TID
 FÖR HJULSK

IF
TENU!

Splitta upp betalningen på fyra månader. O kr i avgift!



3

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. 

Evening  
armband 

449 :-

Evening örhänge 

499 :-

EDBLAD JULKOLLEKTION

Atom  
armband 

399 :-

Pure halsband 

249 :-

Winter örhänge 

199 :-

Winter halsband 

299 :-
En vision som
överlevde natten

Händer det att du får snilleblixtar 
lagom när du ska somna? När det 
händer mig brukar jag tänka att jag 
sover på det och om det verkligen är 
en bra idé så överlever den natten.

Men för säkerhets skull brukar jag 
skicka ett mail till mig själv som en 
påminnelse om den nya tanken. Om 
jag sedan vaknar med ett snett leende 
över att Visionen klarat natten, vet 
jag att den kommer att äta en stadig 
frukost och sedan självsäkert ropa ut: 
”Hallå, här är jag. Jag är ny här, mig blir 
ni inte av med i första taget!”

Det här numret kryllar av visioner 
som gått från ett sömndrucket på- 
minnelsemail till att bli självklarheten 
själv. Som Peter, första stipendiaten 
ur Micke Holmströms minnesfond (sid 
17) och Caroline, vars företag nyligen 
utnämndes till ”Årets butik i Finspång” 
(sid 21). Eller varför inte alla hung- 
riga UF-företagare (sid 18) från skolan 
som nyligen presenterat kursnyheter: 
Bergska gymnasiet (sid 7). Och inte 
minst snilleblixten från kommunen att 
erbjuda skridskoåkning mitt i centrum 
(sid 11). Som du ser finns det många 
goda skäl till läsning.

FILIP EWERTSSON

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

Måndag - Fredag 10-18  
Lördag 10-14

Köp soffa, fåtölj eller matgrupp 
för minst 8.000:- och få

10%
av beloppet att handla andra varor för!

Beloppet betalas ut med en värdecheck.

Erbjudandet gäller soffor, fåtöljer och matgrupper som 
finns på emhome.se Gäller t.o.m. 16/12 2018 och kan ej 
kombineras med andra erbjudanden.

UNG I FOKUS

JOEL VÅLLBERG

FÖDD 1998

PERSPEKTIV  
CNG

Mer tillfreds än 
någonsin tidigare
Att känna sig tillfreds med vardagen 
kan ibland vara lättare sagt än gjort. 
Anledningen till att jag hamnade i 
Finspång var för att jag behövde en 
nystart. 

Under mina sista år på grundskolan i Ny-
kvarn var jag länge inställd på att studera 
på estetprogrammet. Och jag minns hur 
glad jag blev när brevet om att jag blivit 
antagen trillade ned i brevlådan. Som-
marlovet mellan den ganska uttjatade 
grundskolan och det efterlängtade gym-
nasiet kändes som en ocean. Jag ville 
komma igång med mitt stora intresse – 
grafisk design, och ägna varje dag till det 
jag tidigare enbart sett som en hobby. 

Den stora dagen kom och veckorna gick 
på den nya skolan. Något gjorde dock att 
jag inte längre kände mig tillfreds med 
vardagen. Det fattades någonting i ut-
bildningen som gjorde att glöden släck-
tes. Jag hoppade av skolan och började 
arbeta för att få tid till att tänka. 

Tiden gick och två dagar efter att jag 
fyllt 18 flyttade jag från Södertälje till 
Finspång för att börja studera teknik- 
vetenskap. Och här är jag idag, mer till-
freds med vardagen än någonsin tidigare! 

260 kr

Julstjärna  
inkl. upphäng vit Metasol 

160 kr

Julstjärna  
inkl. upphäng Vira Smoooth payments by

Viberga Galleria
011-682 80 

www.elbutikfinspang.se

Ordinarie öppettider:
mån-fre 09.00-18.00

lör 10.00-15.00

280 kr

Julstjärna på fot Lisa 

160 kr

Julstjärna på fot Vira 

160 kr

Ljusstake Bodil 

598 kr

Ljusstake Staffans Fålar 

Vi har öppet! 1:a, 2:a och 3:e advent kl. 11-15
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VEM VILL HA MJUKA PAKET?

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

1

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.

SMARTPHONE 
TILL GRYMT PRIS!

SAMSUNG GALAXY J3 
2 års garanti!

1 499 kr
OBS! Begränsat antal

PIZZA 0 kr!
– vid köp av valfria hörlurar från 99 kr

KRAFTFULL ALLROUND-DATOR FÖR HELA FAMILJEN!
ACER A315-21-958T 15,6”

AMD A9-processor
8 GB ramminne

256 GB SSD-disk
AMD Radeon R5-grafik

Windows 10

4 499 kr
Delbetala 406 kr/mån

(ord pris 6 499 kr)

Virusskydd ingår!

C More 
tre månader  

på köpet!

Går att koppla  
upp via fiber,  
ADSL och parabol!

KOM IN TILL OSS OCH KOLLA IN 
CANAL DIGITALS SUPERBOX 0 kr!

OBS! Begränsat antal

Program 6 - 19 decemberVälkommen till en kyrka nära dig!

 
 

 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 med Centrumkyrkan
sön 10.00  Söndagsskola

Hällestad Friförsamling 
Örebrovägen 101, Sonstorp

Tel. 0122-601 26
www.hallestadfriforsamling.se

VARJE VECKA:
mån 19.00 Bön
tis 18.00  Tisdagsklubben Från 7 år
tors 18.30  Alphakurs – introkurs i kristen tro
fre 20.00  Space Tonår

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

Lör 8/12 11.00 Julstuga  
 Se separat annons på sid 10 
Sön 9/12 10.00 Gudstjänst med nattvard  
 ”Guds rike är nära” 
	 predikan	Björn	Asserhed,	fika
 12.30-15.30 Söndagskul  
 för barn 7-12 år.  
 Anmälan: Filip 0708-11 55 65
Lör 15/12 18.00 Julkonsert med Finspong brass  
 och Frälsningsarméns musikkår 
 Sångsolist: Joakim Liebgott 
 Konferencier: Malin Creutz
 Se separat annons på sid 10
Sön 16/12 10.00 Gudstjänst  
 ”Bana väg för Herren”  
 Johanna Ronestjärna  
	 och	ungdomsteam,	fika

Nybygge pågår
Sön 9/12 10.00 Gudstjänst 
  predikan Olof Johansson,  
	 sång,	bön,	fika
Fre 14/12 14.00 Grötfest   
 för äldre och daglediga
Sön 16/12 10.00 Gudstjänst  
 ”Bana väg för Herren” 
 predikan Inga Märtha Isaksson,  
	 sång,	bön,	fika

De Beschevägen 3, 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  
 

Fre 7/12 19.00 Gemensam bön  
 i Sonstorp  
Sön 9/12 11.00 Söndagsskolfest  
 för alla 
 Söndagsskolan	ansvarar,	fika
Lör 15/12 18.00 Luciafest  
 Luciatåg,	fika
Sön 16/12 16.00 Cafégudstjänst  
 Andreas Rydh,  
	 Olivia	&	Joakim	Liebgott,	fika

BIBELORDET: 
”Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss, när vi får heta Guds barn.”        
                                                                                                                                                                      Johannes första brev 3:1                                                                                 



6 

Fia Fi lur
har fullt upp med att julpynta 

och fixa klurigheter!

Var med  
och tävla på  

sidan 25.

SKOLMATEN   vecka 50-51

Salladsbuffé ingår alltid

MÅNDAG 10 DECEMBER 
Nobeldagen:
Lax, potatis, kall sås, broccoli, kall örtsås, 
efterrätt
ALT hög. Kockens val
LAKTO, OVO, VEG Hemgjorda broccoli-
biffar, potatis, kall örtsås, salladsbuffé, 
efterrätt 

TISDAG 11 DECEMBER
Korv Stroganoff, ris
ALT högstadiet Ugnspannkaka, lingonsylt 
LAKTO, OVO, VEG Morotsstroganoff, ris

ONSDAG 12 DECEMBER
Tacofrestelse,
ALT hög. Skinksås, ris
LAKTO, OVO, VEG Vegetarisk taco- 
frestelse

TORSDAG 13 DECEMBER
Risgrynsgröt, mjölk, kanel, saftsås, mjuk 
smörgås, ost, grönsak
ALT hög. Tomatsoppa med pasta, mjuk 
smörgås, ost
LAKTO, OVO, VEG Risgrynsgröt, mjölk, 
kanel, saftsås, mjuk smörgås, ost, grönsak

FREDAG 14 DECEMBER
Pizzakryddad ugnsfärs, sås, potatis
ALT hög. Kockens val
LAKTO, OVO, VEG Brenäs vegetariska
biffar, sås, potatis

MÅNDAG 17DECEMBER                                                         
Korvbuffé, pasta, ketchup
ALT hög. Julkorv, potatismos, senap, bönor
LAKTO, OVO, VEG Broccoli- och ostsås, 
pasta

TISDAG 18 DECEMBER                                                            
Nikkalouktasoppa, ostsmörgås
ALT hög. Kockens val
LAKTO, OVO, VEG Vegetarisk Nikka- 
louktasoppa, ostsmörgås

ONSDAG 19 DECEMBER                                     
Julbord, clementin
LAKTO, OVO, VEG Vegetariskt  
julbord, clementin

God Jul & Gott Nytt År!

Sök till period 1-2019 på vuxenutbildningen  
senast den 7 december
Vuxenutbildningen erbjuder följande utbildningar under  
period ett som startar den 7 januari:
• Gymnasiekurser
• Grundläggande kurser
• Yrkesutbildning
Se hela kursutbudet på vår webbplats www.finspang.se

Vårt uppskattade julbord står uppdukat från den  
26 november - 20 december.

 Välkomna att boka på telefonnummer 0122-815 04.

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

Den nära begravningsbyrån

Vet dina anhöriga hur du vill ha din begravning? 
Besök oss eller ring och fråga om livsarkivet.

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

Bergska gymnasiet vill med den 
lilla skolans familjära atmosfär och 
med ett brett kursutbud locka både 
finspångsungdomar och tillresta 
elever.

Fokus Finspång träffar Bergska gym-
nasiets nya rektor Tangra Brussander 
och läraren Peter Edwinzon, som har 
jobbat på skolan i hela 18 år. Tangra 
kommer närmast från en tjänst som 
rektor på Nyhemsskolan.

– Det känns jätteroligt att vara på 
plats på Bergska gymnasiet. Skolan är 
i ett expansivt skede, där vi utvecklar 
våra program. Mycket är redan väldigt 
bra här, men det kan alltid bli bättre. 
Jag är en visionär person som gillar att 
förnya, säger Tangra Brussander.

– Det är helt fantastiskt att jobba 
här och så himla roligt att träffa våra 
elever. Det är en jättebra stämning i 
lärarkollegiet men också mellan lärare 
och elever, säger Peter Edwinzon som 
undervisar i svenska och historia. 

STOR FÖRDEL ATT VARA LITEN
Han tror också att det är en stor fördel 
för Bergska gymnasiet att den är en  
relativt liten gymnasieskola, jämfört 

med gymnasieskolor i exempelvis  
Norrköping.

– Jag har tidigare jobbat på större 
skolor. Här känner jag igen och hälsar 
på alla elever på skolan. Som elev är du 
inte bara en i mängden. Det tror jag är 
ganska unikt. Vår lärartäthet är också 
21 procent högre än rikssnittet och 
andelen lärare med lärarlegitimation 
är 93 procent hos oss jämfört med 
snittet i riket som ligger på 80 pro-
cent. Det gör att vi också levererar hög 
kvalité på undervisningen.

HÖGRE ÄN RIKSSNITTET
– Skolan är trivsam och lugn. Ett av 
flera tecken på att våra elever trivs 
här är att det inte finns någon för- 
störelse på skolan. Det ser fort- 
farande lika rent och snyggt ut som 
när skolan var helt ny, säger Tangra och  
Peter fyller i:

– Jag håller med. Jag vill också lyfta 
vår oerhört goda skolmat från Östgöta 
Kök, något som jag också vet att elev-
erna uppskattar. 

90 procent av Bergska gymnasiets 
elever tar examen, att jämföra med 
rikssnittet på 75 procent. Peter Edwin- 
zon menar att en av de stora ut- 

maningarna är att fortsätta att 
behålla dessa fina siffror och även att 
vara rädd om skolans fina stämning. 

UTVECKLING FÖR ATT ATTRAHERA
Ett sätt att hålla sig på tå och vara 
attraktiv, för både hemmablinda fin- 
spångsungdomar och tillresta elever 
från regionen är att ständigt ut-
veckla programmen. På skolans väl-
besökta Öppet hus presenterades 
en rad nya kurser, främst inom eko- 
nomiprogrammet, som får en ny juri- 
dikinriktning. Kriminologi, retorik och 
marknadsföring är några exempel på 
nya kurser. 

– Många unga intresserar sig idag  
för globala hållbarhetsfrågor, därför  
startar vi en global profil på samhälls-
vetenskapsprogrammet. Vi inleder där 
ett samarbete med kommunen för 
att jobba med de 17 globala håll-
barhetsmålen inom Agenda 2030. 
Vi tycker att vi har en bra mix med  
både högskole- och yrkesförbered- 
ande kurser, som också gör våra elever 
anställningsbara, säger Tangra Brus-
sander.                                       

                                                 FILIP EWERTSSON

”Vi är den lilla skolan med det stora utbudet”    

Bergska gymnasiets rektor Tangra Brussander tillsammans 
med eleverna Per Leander, Johanna Almeborn, Elvira Ripskog,  
Madeleine Engström och Elias Axelsson.
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NÄSTA FOKUS FINSPÅNG 
Nummer 21 delas ut 19 december

OBS! Manusstopp 11 december kl. 12.
Vi kan aldrig garantera att annons- 
plats finns kvar vid manusstopp. 

Boka din annons i god tid!

VAD TYCKER DU OM  
FINSPÅNGS KOMMUNS SATSNING 
PÅ BERGSLAGSTORGET?

LOTTA PERSSON 55 ÅR 
– Jag tycker bara att det är positivt. 
Helt fantastiskt att kunna ta en korv med  
varm choklad och åka skridskor i centrum.

FRÅGAN

INGELA MOBERG 50 ÅR 
– Jag hade nog hellre sett att det blev 
fler parkeringar och istället haft torgets 
aktiviteter nere i parken. Men isbanan 
tycker jag är en bra idé.

LOTTA LARSSON 48 ÅR 
– Underbart! Jättekul att man fixar  
något kul för alla. Sommartorget var 
mycket uppskattat. 

För mer information om våra resor: www.pellesbuss.se och 070-333 30 21

Pe l l es  Buss
Europapilen

Dansbuss Borgen 
29/12:  Blender 
150 kr. Bokas: 070-333 30 21

Dansbuss Häradshammar 
26/1   Holéns 
50 kr. Bokas: 070-834 31 30

Julmarknad Nora 8/12 
200 kr
Bokas: 070-333 30 21

30-31/3  
Ullared två dagar 
800 kr

Mc-mässa  
i Friends arena 25/1       
350 kr biljett ingår

Mall of Scandinavia, 
shopping 25/1 
200 kr

VINNARE AV  
HÖSTKRYSSET!

VI SÄGER GRATTIS TILL:

Jenny Ängsved som 
vinner ett presentkort 
på 200 kr på Joans i 
Finspång

Göran Ottosson som 
vinner ett presentkort på 
100 kr på Kulturhuset

Anna Sepic som vinner 
en Trisslott

Vinsterna kommer till er 
per post.

ERSÄTT-
NINGS-

ORD

FYLLER 
STJÄR-

NA 

KAN 
ÄTAS 
OCH 

KNYTAS

INHOP-
PARE

DJUR I 
KUPA

HISTORIE-
KVINNA

VÄCKA 
FARHÅ-

GOR

MANNEN 
I FÖRE-
TAGET

ETT 
STÅND 

AV FYRA

ETT 
RIKTIGT 

HÖJDAR-
LÄGE

FÅ IHOP
SÄGER 

SIN 
MENING

ENTU-
SIASM
HÖRS 
I ROM

SIPPRAR 
FRAM

HÅLLER 
FÖR SANT

TRE I 
FÖRLED

GAV 
HORN 

PÅ 
GATAN

TID ATT 
MINNAS
KVÄKAR-

STAT

FINGER-
VISNING
KORTA 
DAGAR

MAS-
BYGD

HAMRA 
FAST

SKICKAT 
AV PLAN

LITEN 
PARTIKEL

BLOMMOR 
TILL  
MOR

MAJPLATS

FÖRHÅ-
NANDE

ANDAS 
VI IN 
MER 

ÄN UT

BLI 
AVSPI-

SAD

TAR SIG 
UPP-

NOSIG

BETALA-
DES IN

KAN STÅ  
FÖR TRE

UT-
MÄRKT
KÖKS-
MÅTT

LEDBAND
TRÄFFAS 
FOLK PÅ

NÄRA 
NÅGON

TYCKTE 
SOM-

MAREN 
VAR KORT

KRÅK-
LÅT

FÄSTA PÅ 
SKRÄD-
DARVIS
BÅTNOS

Å I 
RAMSA

KAN 
KAMMAS

SPARAS 
METER 

MED

LITAUEN
DEN-

GENUS

I SMÖR-
KNIV

FÖLJDE 
ETT SPÅR

FÅR FIRA 
MED 

HELENA

HETER 
ETT 

REKLAM-
FÅR

FARLIG 
DOS

KÅRE
BERÄT-
TADE  
OM

DAGENS 
MAN

BAK-
STRÖM
MINDRE 

STAD

TYG OCH 
VISAR 
GRAD

Ö I  
FRANSKA 
POLYNE-

SIEN

RINGA 
OM 

BROTT

SLÅR 
BRA 

STRAFF

HÄNDEL-
SERNA 
I LIVET

UNDER 
DEN BLIR 
DET BARA 
GRENAR

KLART 
BESKED

SKRIVS I

DELAS 
AV 

KANAL

SLÅS 
PAKET
BÄR-

BUSKE

GRÖN-
GÖLIN-

GAR

VINTRIG
VARNING

VAR ANA-
LOG FÖRR

KAN 
TIPPAS

INTE ALLS 
JUST
NÖRD

PÅ 
ISTAN-
BUL-
ÅK

FRAMFÖR 
MAN 

FRAMFÖR 
EN MUR

LÄGGS 
JOBB 
UT PÅ

SVANTE 
DREJENSTAM

©MEDIAKRYSS

             F
         H A L K R I S K
        K A M E R A  I L
         R A D  N Å L A
        O E T I S K T  G
         T Ö N T  E D A
         T R  Ä T R A N
         G E N V Ä G
   S   B   O R O  T A G E
 S A T I R I S K T  L  O V A N
S Y R E  E N A  T A L A R  L T
 N E K A S  G L Ö D   T R O R
T O N   E R A  G E S T  E N E
 N A T U R A  D A L A R N A  P
 Y  U T V I S A T  V I O L E R
 M A T A   P R I M A  S E L E
  T A H I T I  L A R M A  I N
 J O D  I S K A L L  Ö D E N A
 A M E R I K A  H Ö S T E N  D

Rätta lösningen
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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

0122-161 60   |   011-18 61 60

axelhed.com

Vi vill önska våra goda 
medtrafikanter i Finspång 

en riktigt god jul och 
ett gott nytt år.

TACK FÖR ATT VÅRA 
ELEVER FÅR TRÄNA 

TILLSAMMANS MED ER!

Vi hälsar vår nya 
trafiklärare Matilda 

välkommen!
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Jul-
stuga
Missionskyrkan 

Lördag 8 december 
kl 11.00-13.30

Grötlunch

Glögg

Kaffeservering

Lotterier

Försäljning

Levande julmusik

Julloppis

Utställning

med läckra bakverk

pepparkakshus, choklad, 
blommor, ost, frukt m.m.

julgodis, hembakat 
bröd, hantverk

“Julbak”

Varmt välkommen!

  

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

Kontakta oss på 073-44 88 777 • www.finspangsfonsterputs.se

VI LEVERERAR – DU NJUTER

VILL DU HA SKINANDE RENA FÖNSTER INFÖR VINTERN?
BOKA DIN TID FÖR FÖNSTERPUTS!

www.byggochrep.se 070-628 10 72

Allt inom
mark-
entreprenad!
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REDAKTIONELL ANNONS

Succén med ett sommartorg med 
cirkustema byter nu skepnad för att 
bli ett vintertorg, med skridskobana 
mitt i centrum som det stora utrops-
tecknet.

Från och med första advent är det nya 
vintertorget redo att möta invånarna. 

SKRIDSKOBANA MITT I CENTRUM
Träd har klätts in med stämnings-
fulla ljusslingor, torget inramas med 
vintergrönska som granris och ljung 
samt den förväntade huvudattrak- 
tionen: att kunna åka skridskor mitt i 
centrala Finspång. Den 145 kvadrat-
meter stora syntetiska isen ligger på 
den tidigare manegen. Det finns möj-
lighet att låna skridskor och hjälmar, 
helt gratis. Dessutom kommer det 
dyka upp en och annan överraskning.

BERÖM FRÅN ALLMÄNHETEN
Mats Johansson, samhällsplanerare på 
Finspångs kommun, berättar att man i 
huvudsak fått mest beröm från både 
centrumhandlare och medborgare för 
satsningen på Bergslagstorget. 

– Många barnfamiljer har tagit till-
fället i akt att leka och aktivera sig på  
torget, men också tagit en glasspaus 
på våra sköna bänkar. Vår erfarenhet 
då var att de som lånade pjäser till Fia 
med knuff och schack var rädda om 
dem. Därför tror vi att allmänheten 
även nu kommer att vara rädda om 
våra låneskridskor och hjälmar.

VILL SKAPA EN TREVLIG TORGMILJÖ
Satsningen på att ställa om torget till 
ett vintertorg kommer att kosta om-
kring 550 000 kronor. Den syntetiska 
isen står för den största kostnaden, 
men värt att nämna är att ”isen” har en 
livslängd på 15-20 år. Med bakgrund 
av den ansträngda ekonomin i kom-

INFORMATION FRÅN FINSPÅNGS KOMMUN

Nya Bergslagstorget byter skepnad till 
att bli ett vintertorg i centrala Finspång

munen tycker ändå Mats Johansson 
att satsningen på Bergslagstorget är 
väl investerade pengar.

– Med välriktade medel vill vi skapa 
en trevlig torgmiljö.  Vårt mål är att 
det ska vara en lekfull mötesplats, till 
skillnad mot tidigare torgmiljö som 
mestadels bara varit grå och tråkig. 
Vår torginvestering motsvarar unge-
fär en kaffe latte per finspångsbo, det 
tycker jag inte låter så farligt. Det finns 
alltid åsikter om vad våra kommunala 
pengar ska gå till. Men vi på Finspångs 
kommun tycker att det här är en bra 
och frisk satsning.

Torgsatsningen är ett resultat av 
centrumgruppens arbete med att ut-
veckla de öppna ytorna i centrum, däri-
bland Bergslagstorget. Inriktningen är 
att gå från en transportyta till en vis-
telseyta. Centrumgruppen består av 

fem politiker med Herman Vinterhjärta 
(MP) som sammankallande.

UPPMANAR TILL EVENEMANG
Vintertorget beräknas finnas kvar till 
månadsskiftet mars-april, då åter  
torget möter våren och sommaren 
som ett sommartorg. I grund och  
botten med detta års succé som bas, 
men med ytterligare aktiviteter samt 
förhoppning om någon typ av evene- 
mang med andra aktörer i Finspång.

– Vi uppmanar centrumhandeln och 
föreningar att utnyttja vårt nya torg-
koncept. Från vår sida är det mycket 
välkommet med förslag på arrange-
mang kopplat till vårt vinter- och  
sommartorg, säger Mats Johansson.

                                                  FILIP EWERTSSON
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JULKLAPPSTIPS!
Ge bort en massage  

eller ett träningskort i julklapp.

Presentkort på personlig  
löpträning med utbildad löparcoach. 

3 × 1 timme 600 kr (ord pris 1000 kr)

Köp på bokadirekt.se eller direkt hos oss.

DIN LOKALA LEVERANTÖR AV UTETRÄNING OCH LÖPNING

FÖRELÄSNINGAR
16 dec Julmat att må bra av!  

Tid: 15-18  Plats: Stationsvägen 6 Finspång 
Pris: 300 kr

17 jan 2019  ”Matilda & Pernillas resa  
– från sjukdom till frihet”   

Tid: 18-20.30 Plats: Missionskyrkan, Finspång. 
Fri entré, anmälan behövs.

10 feb 2019 Kurs 
”Lär dig laga mat som läker”  

Mer info kommer på hemsidan.

Boka din plats:
swisha till 123 356 73 36 ange namn och datum. 

eller via boka direkt.se
eller ring/sms:a Pernilla Pettersson 070-130 95 15

w w w . h a p p y l i f e c o a c h . s e

Rodes Kroppsvård Novali 
Följ mig på Facebook!  |  Stationsvägen 6 
072-573 57 31  |  www.rodenovali.se

Qi behandling
(En kombination av massage, zonterapi, healing)

60 min, 640:-

Qi Gong kurser vt-19 med start v.6
Tisdag 17.30

Torsdag 17.30
10 ggr/ 1 250:-

Hand Zonterapi
Förbättra din allmäna hälsa  

genom aktivering på zoner i dina händer
60 min 640:-

Nyhet!
Zonterapi / Massage / Medial rådgivning / Kanalisering/Healing / Qi Gong

TRE FÖRETAG UNDER SAMMA TAK 
Från vänster Pernilla, Sara och Rode
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0122-109 80
Följ oss på Facebook!

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

Viberga

10%
rabatt på allt rött

Glöggmys
Söndag 9 dec

Julöppet2:a och 3:e advent11-15

0122-187 50 • vardagar 7-18, lördagar 9-13 • Norrköpingsvägen 36
 

Anders

Linda

Pelle

Thomas

Tove

Lina

Mats

Emma

www.colorama.se             Följ oss på Facebook och Instagram!

Missa inte våra presenkort  – den perfekta julklappen! 

VI ÖNSKAR DIG EN LYXIG JUL!

• Handgjorda i Halmstad
•  Ingredienser av högsta kvalité
•  Naturligt och organiskt 

ursprung

Skäm bort dig själv  
eller någon du känner 
med våra exklusiva  

produkter från Dofta.  

Doftspridare 249:-/st
Hand- och kroppstvål 169:-/st
Hand- och kroppslotion 198:-/st
Parfym 595:-/st

www.elbutikfinspang.se

Gilla oss på facebook! www.fb.com/elbutikfinspang

Tel: 011-682 80
Viberga Galleria, Skäggebyvägen 27, Finspång

Öppet:
mån-fre 10.00-18.00 • lör 10.00-15.00

1:a, 2:a och 3:e advent 11.00-15.00

100 kr

Bästa julklappen till  
Mamma och Syrran

Plattång Melissa

430 kr

Bästa julklappen  
till Pappa och Brorsan
Sound Buddy högtalare 
med Bluetooth funktion 

LOGIN IT, Centrumgallerian, Finspång • 0122-212 75
måndag-torsdag 10⁰⁰-17⁰⁰, fredag 10⁰⁰-16⁰⁰

ALLT  INOM  IT  FÖR  HEM  OCH  FÖRETAG!

Google Home Mini

Välkommen in!

690:-

lördagsöppet hela 
december 10-13

Chromecast  
till bra pris!
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JULERBJUDANDE  
hos På Håret

Exuviance Lyx Ansiktsbehandling 
90 min, 750:- (ord 935:-)

Exuviance Klassisk Ansiktsbehandling
60 min, 550:- (ord 770:-) 

Massage Rygg & Nacke
30 min, 395:-  (ord 520:-)

      följ oss på instagram          gilla oss på Facebook

Erbjudandet gäller vid bokad behandling och 
köp av presentkort t.o.m 31/12.

Elin Persson 
Auktoriserad hudterapeut 

 0122-130 90      Boka direkt på www.paharet.se

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Baileys Opera
Utsökta praliner smaksatta 
med äkta Baileys Original 
Irish Cream. 227 g.

178:-

SKÄGGEBYVÄGEN 44 / 0122-170 50

Mannerströms 
exklusiva knivar

Välj bland olika kit

450:-

Specialutgåva 
enbart för 

RKV-Gruppen

Bergslagsvägen 6 • 0122-125 00 • halsa.pa@live.se 
Tis-tors 10-18, fre 10-17 (mån – endast behandling) 

www.halsapa.net

Kanonerbjudande  
på MARIA ÅKERBERG

ÅRET
S BU

TIK
 

I F
IN

SPÅ
NG

VI ÖNSKAR GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
och tackar för ett riktigt bra 2018!

Öppettider jul: Söndag 23 dec 11-15
Mellandagarna: 27-28/12 10-18 • Fred 30/12 10-17

449:- 
(värde 666:-)

Erbjudandet gäller fram till 31/12-18. Så långt lagret räcker

449:- 
(värde 648:-)

Vi bjuder på en läcker rostfri 
Square Tile Insert från Purus*

*vid beställning av nytt badrum senast 31/1-19

• GOLVLÄGGNING plast- & trägolv
• KLINKERLÄGGNING
• GOLVSLIPNING  
• FLYTSPACKLING
• KAKELSÄTTNING I KÖK
Flexibla hembesök 
(dock ej på helger)         
– Välkommen med din beställning!

KVALITET  PRECISION  KÄNSLA
www.dannegolv.se

Bästa julklappen  

till ditt nya badrum!

God Jul & Gott Nytt År!
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Susanne Gunnarsson medicinsk fotterapeut  
(finns hos Susanne´s Skor & Väskor) 

Bergslagstorget  •  0122-188 85          susanne_skor

Susanne´s Fotvård

ÅRETS  
JULKLAPP!
PRESENTKORT FOTVÅRD
60 min 540:-
30 min 400:-

NAGELSVAMPKLINIK
Jag utför:
Lunula laserbehandlingar  
mot nagelsvamp

Ring för mer info!

NATTLINNE
 GJORT AV BAMBU

VÄLKOMMEN  
IN FÖR ATT SE FLERA 

NATTPLAGG OCH 
MORGONROCKAR  

I BUTIKEN!

TUNNSTICKADE
BOMULLSTRÖJOR

299:-
FINNS I SEX OLIKA FÄRGER

0122-149 26  Mingla Woman

HERR

Gilla oss på Facebook & Instagram              Mingla Woman             minglawoman

Gilla oss på Facebook!
ArkenZoo Finspång

ARKEN   ZOO FINSPÅNG 
MÅN - FRE: 10.00-18.00  |  LÖR: 10.00-14.00 

 0122-100 50  |  WWW.ARKENZOO.SE

BÄSTA
JULKLAPPEN:

ETT EGET DJUR!
Vi skräddarsyr 

paketlösningar för ditt 
och djurets behov.
Varmt välkomna in!

Från 799:-

FINSPÅNGSAMUEL LJUNGBLAHD
Fredag 8 februari 19:00 - Kulturhuset Finspång

Biljetter finns på Tickster.com 
samt på Kulturhuset Finspång



16 

0122-106 75 • Bergslagsvägen 22 • Vardagar 9-18, lördag 10-14 

GRAN
300 kr 

NÄRODLADE GRANAR!
FRÅN OCH MED 13 DECEMBER FRAM 
TILL 24 DECEMBER ÄR NI VÄLKOMNA. 

ORDINARIE ÖPPETTIDER HELA DECEMBER. 
JULAFTON HAR VI ÖPPET 10-12. 

FINA 
ODLADE 

GRANAR!

Gallerifrisörerna Gallerifrisorerna

Centrumgallerian
Bergslagsvägen 19 • Finspång

0122-181 81 • www.gallerifrisorerna.se

Missa inte 
vår julkalender!

Följ oss på Facebook för att se  
ett nytt erbjudande varje dag!

Kalkugnsvägen 1 • 079-335 30 91 • kryddans@hotmail.com

 

Nu finns vi på Kalkugnsvägen 1!  

(i Åbergs gamla lokaler)

JULKORGAR

199 kr • 249 kr • 299 kr

Perfekt som present!

Decembererbjudande i caféet: 

LATTE 19 KR

VARM CHOKLAD + 
VALFRI BULLE 35 KR

Nu har vi även sallader!
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Finspångsmusikern Peter Edwinzon 
belönas med det första stipendiet ur 
Micke Holmströms minnesfond.
 – Det var en total överraskning! Jag 
är verkligen glad, rörd och stolt, säger 
den överrumplade pristagaren.

Peter Edwinzon är ett känt namn i 
musikerkretsar. Genom åren har han 
spelat i band som Attention, Unicorn och 
Alltid På Gång. I det civila är han lärare 
i svenska och historia på Bergska  
gymnasiet, dit han kom redan 2001. Han 
är även musikansvarig för skolans årliga 
julrevy.
 – Det har blivit en tradition. Där får jag 
träffa elever som verkligen vill spela och 
sjunga, säger Peter.

Micke Holmström var journalist och skrev 
ofta och gärna om Peters olika band- 
konstellationer i Norrköpings Tidningar.
 – Han har betytt mycket. Jag träffade 
honom första gången redan 1985-1986. 
Ibland dök han ner i replokalen och skrev, 
andra gånger kunde det vara när vi hade 

spelning. På senare år träffades vi också 
genom Total Media, eftersom jag skötte 
Bergskas marknadsföring. Det roligaste 
med Micke var att han alltid tog sig tid 
att prata en stund, även om han hade  
det körigt och mycket att göra. Det är 
egentligen så jag minns honom bäst. Han 
var alltid glad, pratsam och intresserad av 
vad man gjorde, och älskade musik, precis 
som jag. Vi hade mycket gemensamt.

I motiveringen beskrivs Peter Edwinzon 
som en person som alltid har tid för sina 
vänner, precis som Micke Holmström.
 – Jag känner faktiskt igen mig i det. 
Jag älskar mina vänner. Det är klart man 
tar sig tid för dom, och jag känner att 
dom alltid har tid för mig, säger Peter.

Stipendiet är på 10 000 kronor. För  
pengarna tänker han besöka sin 24-årige 
son Lukas på Nya Zeeland.
 – Jag ska åka och hälsa på honom på 
jullovet. Stipendiepengarna sitter som 
handen i handsken inför den resan.

MICHAEL NYSTÅS

Peter Edwinzon får första stipendiet 
till Micke Holmströms minne 

Jag är verkligen 
glad, rörd och 

stolt!

UR MOTIVERINGEN
Peter Edwinzon är en fantastisk 
musiker som under tre decennier 
har förgyllt Finspång med sin  
musik. Han har varit med i  
grupper som Attention, Unicorn, 
Finspång Allstars och coverduon 
Alltid På Gång. Peter jobbar på 
Bergska gymnasiet där han varje 
år håller i julrevyns musikaliska 
del. Där fostrar och stimulerar  
han elever till att utvecklas i sitt 
musikintresse. Peter har ett stort  
engagemang för Finspång. Som 
gymnasielärare har han hjälpt 
flera generationer av unga 
finspångare till att fullfölja sina 
drömmar. Peter har en enorm  
talang när det gäller att kompo-
nera, arrangera samt producera 
musik, även på en internationell 
nivå. Han är en väl känd och 
respekterad musiker, speciellt inom 
den progressiva rocken. Dessutom 
är han en person som alltid har tid 
för sina vänner, gamla som nya. 
Precis som Micke Holmström.

OM STIPENDIET
Micke Holmströms minnesfond 
instiftades efter hans plötsliga bort-
gång 2016. Till hans minne delas 
ett årligt stipendium på 10 000 
kronor ut till någon som verkar i 
Micke Holmströms anda. Det kan 
vara kulturutövare och musiker 
som Peter Edwinzon, nya talanger 
såväl som etablerade skribenter, 
journalister, författare, talare, 
filmare eller fotografer. Ett hjärta 
för Finspång är ett plus. Ett hjärta 
för andra människor och allas lika 
värde är en självklarhet.

Vem vill du nominera till Micke 
Holmströms minnesfond 2019? 
Läs om hur du nominerar på  
www.mickeholmstromsminnesfond.se
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 iRörelseUF

VÄLKOMMEN 
att prova-på flera olika  

sporter med oss på iRörelse UF!
Vi testar en idrott per vecka  

tillsammans med Finspångs föreningsliv. 

Gratis för alla barn mellan 6-9 år.  
Mellanmål ingår!

Tisdagar, kl 17.00-18.30.  
Start efter jul. Anmälan krävs!*

0703-32 61 75 
irörelseuf@gmail.com

*För mer info och för att anmäla ditt barn, kontakta oss!

pearly.uf

Egentillverkade smycken  
för dig som vill piffa till din outfit!  

Perfekta julklappen till din mamma, 
syster eller kanske kompis?

pearly.uf@outlook.com

Exempel på 
ett av våra första 

armband!

JULKLAPPSERBJUDANDE!
ARMBAND 79 kr  

(ord. 99 kr)

Passa på!
Gller t.o.m v.50

Armband 
finns att köpa på 

               inom kort! 
För mer information och 
bilder på våra smycken, 
följ oss på Instagram!

letstakeabreak.uf
@letstakeabreak.uf

På Lets Take A Break UF kan du  beställa lördagsfrukost, till dig själv  eller som en gåva till en person du  håller kär. Missa inte vår julrims tävling  som pågår t.o.m 18 december!

fr 49 kr
I N K L H E M L E V E R A N S

B E S TÄ L L H Ä R 
www.letstakeabreakuf.com.se

”Marknadsföring på en helt ny nivå” Företagsloggor trycks på hela 20 000 
pizzakartonger. Missa inte er chans att synas över hela Finspång. Kontakta 
ehinger.me@gmail.com för mer info!

Ditt företags 
logga!

Marknadsför ditt företag på ett  
annorlunda och effektivt sätt! 


Missa inte er chans att synas över hela Finspång.

Er företagslogga trycks på hela 20,000 pizzakartonger.


Kontakta ehringer.me@gmail.com

för prisuppgift och bokning av annonsplats!


+ vår logga! 


Boka din 
plats redan 

idag! 

”Marknadsföring på en helt ny nivå” Företagsloggor trycks på hela 20 000 
pizzakartonger. Missa inte er chans att synas över hela Finspång. Kontakta 
ehinger.me@gmail.com för mer info!

Ditt företags 
logga!

Marknadsför ditt företag på ett  
annorlunda och effektivt sätt! 


Missa inte er chans att synas över hela Finspång.

Er företagslogga trycks på hela 20,000 pizzakartonger.


Kontakta ehringer.me@gmail.com

för prisuppgift och bokning av annonsplats!


+ vår logga! 


Boka din 
plats redan 

idag! 

MARKNADSFÖR 
DITT FÖRETAG 
PÅ ETT ANNORLUNDA OCH EFFEKTIVT SÄTT!

Missa inte er chans att  
synas över hela Finspång.  
Er företagslogga trycks på  

20 000 pizzakartonger.

Kontakta 
ehringer.me@gmail.com  

för prisuppgift och bokning av 
annonsplats!

Vi arrangerar temafester  
för barn i åldrarna 5-7 år.  

Alla är välkomna! 

Dansa ut julen med PartyKidz UF  
på Joan’s övervåning den 13 januari.

Kl 15.00-17.00
Pris: 70 kr. Pannkaksbuffé ingår!

Hoppas vi ses!

P.S Vi kan även hjälpa dig med  
planering och utförande av barnkalas!

www.par tykidzuf.com.se

I  samarbete med våra huvudsponsorer 

F Ö R D E N  

M I L J Ö M E DV E T N A 

K U N D E N!

J U L K L A P P S E R B J U DA N D E! 

2  F L A S KO R F Ö R 8 0 K R 

G Ä L L E R H E L A D E C E M B E R.   

L E V E R A N S I N G Å R.  

O R D P R I S 4 5  K R/F L A S K A

M U S T E N H A R P R O D U C E R AT S 

AV F I N S PÅ N G S Ä P P L E N, P LO C K A D E 

AV O S S O C H M U S TA D E I  S A M A R B E T E 

M E D B R U N N E BY M U S T E R I !

KO NTA K TA O S S! 

tel :  0739-73 91 18

mail :  youmusthaveit.uf@gmail.com

   Närproducerad 

äpplemust 

Bergska gymnasiets UF-företag presenteras i samarbete med Total Media & Reklam och Fokus Finspång
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0122-857 00 
wwww.svenskakyrkan.se/finspang 

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

Måndag 10 december 
Vuxen-barn-café 
Hällestads församlingshem, 
09:00

Öppen förskola 0-6 år 
Mariagården, 09:30

Dopfest i barnens katedral 
Mariagården, 09:30

Club 10-14 
Rejmyre församlingshem, 15:00

Ung i kyrkan 
Rejmyre församlingshem, 17:00

Tisdag 11 december 
Öppen förskola 0-3 år 
Mariagården, 09:00

Torsdag 6 december 
Julbord 
Rejmyre församlingshem, 12:00

Sopplunch 
Hällestads församlingshem, 12:00

Det goda samtalet 
Rejmyre församlingshem, 14:00

Stickcafé 
Mariagården, 14:00

Andakt 
Östermalmsträffen, 14:45

Fredag 7 december 
Hantverkscafé 
Rejmyre församlingshem, 10:00
 
Lördag 8 december 
Sopplunch 
Regna Ekebo, 12:00

Svenska kyrkan i Finspång
Afternoon tea 
Barnkören går Luciatåg och 
allsång med  
allehanda julsånger.
Hällestads församlingshem, 
16:00

Torsdag 13 december 
Öppen förskola 0-1 år 
Mariagården, 09:00

Andakt 
Hällestadsgården, 15:00

Fredag 14 december 
Hantverkscafé 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Tisdag 18 december 
Andakt 
Högby seniorboende, 15:00

Gudstjänster          & musik
Mässa 
Hällestads kyrka, 11:00 
 
Luciakonsert 
Hällestads kyrkokör, manskör 
och Luciakör samt Ljusfalls 
friskola årskurs 4-6 under 
ledning av Kristine Svensson. 
Thord Eriksson, pianist. 
Hällestads kyrka, 16:00
 
Vi sjunger in julen 
Mariagårdens barnkör, Joysing-
ers, Risinge kyrkokör och damkör 
sjunger in julen tillsammans med 
den sångglada församlingen. 
Martin Björkvall och Eva Yng-
vesson, trumpet. Kyrkbuss. 
Risinge kyrka, 18:00

Luciagudstjänst 
Björke skolas Lucia Åk 4-6. Ef-
teråt säljer klassen fika till för-
mån för sin skolresa. 
Regna kyrka, 18:00

ONSDAG 19 DECEMBER 
Mässa 
Mariagården, 08:30

Julkonsert 
Finspångs Musiksällskap och 
Julkören under ledning av Thord 
Eriksson och Monika Blomberg. 
De bästa körsatserna ur Händels 
Messias samt älskade advents- 
och julsånger. Kyrkbuss. 
Risinge kyrka, 18:00

ONSDAG 12 DECEMBER 
Mässa 
Mariagården, 08:30 

LÖRDAG 15 DECEMBER 
Julkonsert 
Julstund med Lullaby Ladies.
En Konsert med våra folkkära 
julsånger  Glittriga treklanger 
blandas med piano, gitarr och 
slagverk. Humor och allvar en 
vacker blandning. 
Skedevi kyrka, 17:00

SÖNDAG 16 DECEMBER 
Mässa 
Kyrkbuss. 
Risinge kyrka, 11:00

FREDAG 7 DECEMBER 
Luciakonsert
Joysingers, Mariagårdens  
barnkör, Lokala solister. 
Risinge kyrka, 19:00

SÖNDAG 9 DECEMBER 
Mariamässa 
Annika Wiggander, sång.  
Kyrkbuss.  
Mariagården, 11:00

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



20 

GRATTIS!
Ann-Britt Åkerlund i Finspång 
som fyller 70 år 15 december. 
Stort grattis med många kramar
från Linda, Petra och Eva 
med familjer.

010-471 67 63, www.mogard.se
 Kika in hos oss på Facebook!

Mo Gård Handelsträdgård 
 Extra öppet! 

Veckan innan jul har vi öppet i butiken:
Måndag till fredag kl 9.00 - 18.00.

Lördag 22/12 kl 9.00 - 15.00.
Söndag 23/12 kl 9.00-13.00. Julafton stängt. 

Övriga öppettider vardagar 9 - 15, ej lunchstängt. Välkommen!

Vårens kurser 
startar i februari.

Anmäl dig via 
bokadirekt.se

073-095 79 87        Gilla på Facebook!

www.yogamedmarie-christine.nu

info@yogamedmarie-christine.nu

Yoga med
Marie-Christine

fb.com/fokusfinspang

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

VÅRA REKLAMSKÄRMAR
SES VARJE DAG AV  

ca 15 000 personer!

fokusfinspang

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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NYFÖDDA

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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/Greger & hans vänner

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

VILL DU  
GRATTA NÅGON?  
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REDAKTIONELL ANNONS

Caroline Esping hos Hälsa På brinner 
för ekologisk hudvård och livsmedel 
utan tillsatser. I oktober belönades 
butikens engagemang med utmärk- 
elsen ”Årets butik” på Stora Fin-
spångsgalan.

Hon tror att den personliga servicen 
med rådgivning över kassan och att ge 
något extra är några av skälen till den 
fina utmärkelsen.

– Vi vill ge våra kunder konkreta tips 
till ett bättre vardagsliv. Det är väldigt 
kul att få uppskattning för det arbete 
vi lägger ner. Vi är så rörda över alla 
fina ord och blommor vi fått efter ga-
lan, både från kunder, andra företag 
och våra leverantörer, säger Caroline  
Esping.

Butikslokalen på Bergslagsvägen är 
fylld av ekologiska hudvårdsprodukter, 
makeup, hälsokost, snacks, livsmedel 

utan tillsatser och lokala 
produkter, som exempel-
vis honung från Grytgöl. 
Här finns också babyhud-
vård samt skäggvårds-
produkter.  

– Här finns något 
för alla, från baby till pen- 
sionär, säger Caroline Esping, som 
också berättar att de har utökat den 
mycket populära verksamheten med 
ekologiska behandlingar:

– Vi erbjuder ekologisk ansikts-
behandling och vaxning, vår populära 
aromamassage med varm olja och  
ansiktsbehandling för tonåringar. Vi 
kan också stå till tjänst med hälso-
coachning, där vi ger inspiration inom 
kost, hälsa och livsstil. Helt enkelt att 
få en hälsosammare vardag.

Kundevent i butiken, spakvällar för 
mindre grupper och fler föreläsningar 

tillhör några av de områden som man 
planerar att utveckla under 2019. 

– Under det kommande året kommer 
vi att erbjuda nya ansiktsbehandlingar 
och dessutom kommer vi att vidare- 
utbilda oss för att fortsätta att ge våra 
kunder det lilla extra. Vi kommer att ut-
veckla vår butik till att få mer av spa-
känsla och göra den ännu mysigare. 
Jag och min kollega Anneli välkomnar 
gamla och nya kunder i julhandeln. Vi 
har julklappar som passar alla, säger 
Caroline Esping.                    

                                                  FILIP EWERTSSON

Årets butik i Finspång 
Hälsa På har något för alla    

Följ Royal Herr på Facebook

julklappen till  

            honom hittar 

                 du hos!

Viberga, 0122-106 49
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– ett säkert kort

En annan trafikskola
0122-101 99

Vallonvägen 21 
612 30 FINSPÅNG

www.körkortscamp.se
www.enannantrafikskola.se

EN ANNAN KAMPANJ!

Vi finns i Finspång,  
Kumla och Hallsberg

EXTRAINSATT RISKETTA

27/12 12.00-15.30 och 4/1 08.30-12.00

KAMPANJPRIS 600 KR!

Max 16 personer per tillfälle.

Mopedkurser för 2019 ute nu!

Anmälan  på enannantrafikskola.se/kursstarter eller titta in.

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

Alla erbjudanden gäller till och med 2018-12-24

SLOW COOKER

ELECTROLUX • ESC7400

699:-
Ord pris 1395:-

Slowcooker i rostfritt stål på 6,8 liters kapacitet 
med Touch Control Display. Den löstagbara 

innergrytan i keramik tål maskindisk.

KÖKSASSISTENT

ELECTROLUX • EKM3700 

1490:-
Ord pris 2890:-

Love Your Day Collection. Allsidig köksmaskin i plast med 
gummifötter, kraftig motor på 800W, 6 hastigheter samt 
pulsfunktion, 4 liter skål i metall.Tillbehör som medföljer: 
ballongvisp, degkrok, blandspade, grönsaksskärare,  
köttkvarn, stänkskydd samt mixer med 4 knivblad i stål. 

STAVMIXER

ELECTROLUX • ESTM3300

249:-
Ord pris 599:-

Love Your Day Collection. 600W  
med 1 hastighet samt turbofunktion. 
Handenhet samt fot i plast (vit), 600 ml 
bägare, hackare med förvaringslock 
samt singelvisp, 1.2m sladd.

Julens bästa
klipp!

God Jul!
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MEDVERKANDE
MARIAGÅRDENS BARNKÖR • JOYSINGERS

RISINGE DAMKÖR •  LOKALA SOLISTER •  LUCIA & TÄRNOR

 Under ledning av Monika Blomberg,  Johan Sjösten & Elin Pergelius

FRIVILLIG ENTRÉ. INSAMLADE PENGAR SKÄNKS TILL VÄRLDENS BARN.

Sponsorer av årets luciaarrangemang

Luciakonsert

& kröning av  Finspångs Lucia 
 

FREDAG 7 DECEMBER 19.00 I RISINGE KYRKA

Arrangörer I samarbete med Frisyrstyling
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FÖRENING I FOKUS

FRILUFTSFRÄMJANDET
TOMTEN I LUNDDALEN
9/12 kl. 14:00-16:00
Ta med önskelistan och besök honom i 
Tomtebo. Tomtespår i skogen.
Mys vid brasan, fika i värmestugan, grilla en 
korv.

VINTERÖPPET I LUNDDALEN
Alla söndagar i januari 11.00-14.00
Mys vid brasan, servering, värmestuga

PRO FINSPÅNG
LUCIATÅG
11/12 kl. 15.00 insläpp 14.45
Vibergarestaurangen.
Lucia med tärnor från
Kulturskolan/Musikskolan.
Bengt-Arne Palmqvist spelar julmusik.
Julfika och Lotteri.
För mer info: www.pro.se/finspang

Kristina Nyman-Johansson
Dipl. Medicinsk Fotvårdsterapeut

070-62 303 36 | tina@angshultsfot.se 
www.angshultsfot.se

Uppskatta dina fötter  
som bär dig genom

LIVET
med regelbunden fotvård 

  

BÄSTA  
JULKLAPPEN!
Ett presentkort på fotvård

HAR DU BRA  
DÄCK INFÖR 

JUL- OCH NYÅRS-
HELGEN?

mån – tors 8-17, fre 8-16 

       0122-127 10  •  Skäggebyvägen 38

Erbjudandet gäller Stora Coop Viberga 5-9/12

Stora Coop Viberga 010-74 74 600     www.coop.se             Gilla oss på Facebook!

 

HANDLA FÖR 500 KR 
SÅ FÅR DU KÖPA

APOTEKARNES 
JULMUST
12-PACK, 33 CL

35 KR
(49:95/st ordinarie pris) 

Max 2 förp per köp räcker 
så långt lagret räcker

 JULESKUM
(100 GRAM)

 2 FÖR 15 KR 
(10:95/st ordinarie pris) 

Max 4 påsar per kund
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För att aktivera den kostnadsfria 
SMS-påminnelsen fyller du i ditt 
mobilnummer på en blankett vid re-
ceptionen eller vid ditt nästa besök. 
Påminnelsen innehåller också ditt 
boknings-ID som du kan knappa in 
vid självbetjäningsterminalen på 
Närsjukvården i Finspång (NiF).

På blanketten kan du också välja att 
fylla i din e-postadress. Då kan du  
antingen få påminnelse till både mobil-
telefon och e-post eller enbart påminn-
else till någon av dessa. Påminnelsen 
skickas ut ett dygn samt en timme 
innan ditt inbokade besök (med reser-
vation för eventuella tekniska stör-
ningar). Aktiveringen av påminnelse 
gäller sedan på alla enheter i Region 
Östergötland som aktiverat tjänsten.

– Det kan hända oss alla att vi glöm-
mer en bokad tid. Därför vill vi upp- 
mana alla våra patienter att aktivera 
sig för SMS-påminnelse. Vi är måna om 
de tider som finns hos oss. Dessutom 
får du också automatiskt med dig ditt 

boknings-ID i din mobiltelefon, som du 
sedan enkelt slår in i vår självbetjä-
ningsterminal, säger Charlotte Malm 
på Närsjukvården i Finspång.

Självbetjäningsterminalen på NiF är 
det smidigaste sättet att anmäla din 
ankomst. Där kan du också betala ditt 
besök med antingen betalkort eller via 
faktura. 

– Det är både unga som äldre som 
använder vår självbetjäningsterminal. 
Många uttrycker att det är ett smidigt 

sätt att både registrera sig och betala, 
dessutom slipper man att stå i kö vid 
receptionen, säger Charlotte Malm.

Kan du inte komma på ditt inbokade 
besök ska det avbokas så snart som 
möjligt. 

Har du bytt mobilnummer? Glöm 
inte att kontakta NiF för registrering 
av ditt nya telefonnummer för att 
fortsättningsvis få SMS-påminnelser 
från Närsjukvården i Finspång.

                                                  FILIP EWERTSSON

Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

SMS-påminnelsen hjälper dig  
att komma ihåg din tid på NiF

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 19 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.

Fia Fi lur
i Fo uk s

VINNARE i nr 18
1: Saga Larsen

2:  Oliver Eklund

3: Engla Rydell

Julbelysningen är äntligen framme! Para ihop lampornas 
färger med boxarnas färger för att få ihop ordet vi söker.

Lycka till! /Fia
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2

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

2

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

1 

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!

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

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

5 

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

1 

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!

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

3 

NYFÖDDA

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

NYFÖDDA

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

UPPVAKTNING

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

UPPVAKTNING

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

FÖRENINGSNAMN

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum, qui omnis 

dolorum restores et. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et o et lam 

doluptat.  

FÖRENINGSNAMN

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

FÖRENINGSNAMN

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

Evenemang
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FÖRENINGSNAMN

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum, qui omnis 

dolorum restores et. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et o et lam 

doluptat.  

FÖRENING I FOKUS

www.facebook.com/fokusfinspang
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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

Som privatperson och förening 
kan du nu annonsera enkelt med 

exempelvisl köpes- och säljesannonser,  
gratulationer eller föreningsevenemang. 

Du bokar din annons på fokusfinspang.se.

VILL DU GE NÅGON 
DAGENS ROS ?

Boka tid
www.bokadirekt.se/places/ 
fenix-manuell-terapi-27024 

070-243 67 53
doctor-1972@hotmail.com

LEV UTAN SMÄRTA 
med ”Fenix”!

Lindrar smärta, förbättrar  
rörlighet, avslappning,  

laserterapi, rehabilitering
Certifierad massageterapeut som

erbjuder planerad/akutvård dygnet  
runt med moderna undersöknings-  

och behandlingstekniker.

Möjlighet att bli behandlad hemma finns.

Lindrar smärta, förbättrar  
rörlighet, avslappning,  

laserterapi, rehabilitering
Certifierad massageterapeut som

erbjuder planerad/akutvård dygnet  
runt med moderna undersöknings-  

och behandlingstekniker.

Möjlighet att bli behandlad hemma finns.

Zlata Skog Litografvägen 9, 610 13 Lotorp

        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

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
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Kaffe + lussekatt 
Nu 30:-
Saffranskrans 
Nu 38:-

Alla våra Cafékunder  
med barn leker gratis i leklandet

Går också bra att beställa
tårtor
smörgåstårtor
smörgåsar

Öppettider caféet
Måndag-fredag 8-18, lördag 11-14
Beställ 0122-122 44 

Bergslagsvägen 17-19 (Matpalatset)

Se bra i vinter! Vi byter din vindruta och 
renoverar dina strålkastarglas.

Samarbetar med alla försäkringsbolag och alla bilmodeller!

 Skäggebyvägen 46, Finspång

Rätt svar: Juleljus

E  J  J  L U S U LVILKET ÄR 
ORDET?

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR



PROGRAM 

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

www.facebook.com/kulturhusetfinspang

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

Bio
Suspiria
Onsdag 12 december 19:00
Från 15 år 

Bio
Aquaman
Söndag 16 december 19:00
Ej granskad

Bio
The Bookshop
Onsdag 19 december 19:00
Barntillåten

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

Julaftonsbio
Solsidan
Julafton 24 december 10:00
Barntillåten  
Fri entré för alla!

Bio
Lyckligare kan ingen vara
Tisdag 25 december 19:00
Fredag 28 december 19:00
Ej granskad

Bio
Mary Poppins  
kommer tillbaka
Tisdag 25 december 15:00
Söndag 30 december 15:00
Ej granskad

Sing-a-long-bio
Mamma Mia,  
Here We Go Again
Torsdag 27 december 19:00
Från 7 år

Gratis  julaftonsbio!

Sing-a-long-bio!

Bio
Sune vs Sune
Söndag 9 december 15:00
Onsdag 26 december 15:00
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.

Konsert
Samuel Ljungblahd 
Fredag 8 februari 19:00
Den 8 februari välkomnar vi  
Samuel Ljungblahd till Kulturhuset 
Finspång! Njut av en kväll fylld med 
gospel, 60- och 70-talssoul, funk och 
R’n’B. Samuel har vid flera tillfällen 
medverkat i ”Så ska det låta” och 
sjungit duetter med bland andra  
Lisa Nilsson och Sarah Dawn Finer. 
Unna dig själv eller ge bort en  
konsertupplevelse i julklapp!

Klassiker!

Live på bio!

Julklappstips!


