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Årg. 14 | 30 januari - 12 februari | www.fokusfinspang.se | Fokus Finspång når alla hushåll och företag i Finspång och Svärtinge

BLI MEDLEM OCH
BÖRJA TRÄNA NU…
…och du får 1000:- att
handla för på COOP!
Erbjudandet gäller t.o.m 28/2 2019

Bergslagsvägen

ång

22, 612 37 Finsp

IS

EV
VÄRDEB
för på
ndla
1 000:- att ha

Detta värdebevis

gäller vid inbyte

mot ett presentkor

Finspång

0630.

ång senast 2019

t hos Coop Finsp

Gäller vid tecknande av ett 12-månaders medlemskap till ord pris.
Läs mer på www.aktivhalsocenter.se
www.aktivhalsocenter.se 0122-410 24 Bergslagsvägen 22

SID 9: ”NU KÄNNS
DET SOM ROYAL BLIR
EN KOMPLETT BUTIK”

SID 11: HAN SJÖNG
FÖR 20 MILJONER
TV- TITTARE

SID 15: STORT
INTRESSE FÖR NY
ÖVERSIKTSPLAN

SID 19: BARKS BUSS
HAR EUROPA SOM
ARBETSPLATS
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RES MED OSS I VÅR!
DAGSRESOR
Skidbuss till Säfsen, 2/2, 22/2, 16/3 (inkl. liftkort & lunchkupong)
Antikmässan i Älvsjö, 15/2, 16/2 (inkl. entré)
Sy- & Hantverksfestival, 15/2, 16/2 (inkl. entré)
Shoppingbuss i Östergötland, 19/3, 26/3 (inkl. förmiddagskaffe och lunch)
Nordiska Trädgårdar, 22/3, 23/3 (inkl. entré)

579:-/person
380:-/person
380:-/person
295:-/person
380:-/person

TEATER/SHOW
Gardell - Queen of f*cking everything, 23/3, 13/4 (inkl. egen tid på sta´n)
Så som i himmelen, 4/5 (inkl. egen tid på sta´n)

1.195:-/person
1.295:-/person

FLERDAGSRESOR
Kryssningstur till Lettlands huvudstad – Riga, 1/4-3/4
Försommarweekend till Tyskland, Stralsund & Rügen, 6/6-9/6

2.190:-/person
4.390:-/person

Välkommen att boka!

0122-505 92
www.hallestabuss.se

BERGSLAGSHALLEN

5%

RABATT PÅ

HELA

KÖPET

TILL ALLA COOP-MEDLEMMAR

ALLA TISDAGAR!
Gäller för alla Coop-medlemmar, alla tisdagar hos oss på Bergslagshallen. Gäller ej spel, tobak och läkemedel.

Coop Bergslagshallen 010-74 74 570

www.coop.se

Gilla oss på Facebook!
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NYHETER FRÅN EDBLAD

Circle halsband

Glow örhänge

Lovisa halsband

299:-

349:-

349:-

INLEDARE

Ett orangeprickigt år
Me armband

Shapes örhänge

Shapes armband

399:-

299:-

399:-

By

Rep Fir

ma

&
gg

Lars Bergling AB

För egen del var det ingen större skräll.
Jag känner mig rätt tillfreds med var
jag befinner mig på personlighetskartan. Men testet satte ändå igång
en liten försiktigt ringande klocka i
mitt bakhuvud att ibland gå emot det
där givna och förutsägbara.
ALLT INOM
BYGG OCH
REPARATION!

VI UTFÖR ALLA SLAGS BYGGNADSARBETEN ...

VAD BEHÖVER
DU HJÄLP MED?

 Grävningsarbeten
 Fastighetsskötsel
 Snöröjning, sandning

 Transporter med traktor
 Sopning, sandupptagning
 Uthyrning av containerlådor

0122-174 32

HÖG TID
ATT BESTÄLLA
VÅRENS JOBB!

Lars 070-208 90 57 • Johan 070-628 10 72

Låt oss få veta era drömmar om ert hem.
Kontakta oss för kostnadsfri offert.

www.byggochrep.se
Johan Bergling
070-628 10 72

Mina kollegor skrattade igenkännande
när det stod klart att jag i personlighetstestet landade långt upp till
vänster, som en person som gillar
traditioner och ogillar förändringar.

För ett tag sedan dök det upp en
bokningslista för att köpa underkläder
och strumpor för en kollegas barns
klass. Reflexmässigt styrde min hand
mot att kryssa i flerpack med svarta
strumpor innan jag blev avbruten av
klockan i bakhuvudet. Istället blev det
flerfärgade orangeprickiga strumpor.
Det kanske kan tyckas banalt för dig,
men för mig var det ett sätt att gå
in i det nya året med ett lite öppnare
sinne. På tal om att våga tänka nytt
så har vi gjort om utseendet på vår
tidning. Hoppas ni gillar det!
FILIP EWERTSSON

Fokus Finspång når 12 695 hushåll och 520 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.
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UNG I FOKUS

JOEL VÅLLBERG
FÖDD 1998
PERSPEKTIV CNG

Här och nu
Det finns något tilltalande med
ett nytt år. Det är som att vi trycker
på reset-knappen eller ”vänder
blad” om ni så vill. Ett sätt att få
återuppleva det goda – en gång till.
Våren som smälter bort den kalla
snön. Sommaren som knackar på
dörren med grönt gräs. Hösten
med ett färgsprakande och krispigt
växtliv. Och vintern som vaggar
vågorna till sömns. Det finns
något vackert i det.
Vi borde stanna upp ibland och ta
in den värld vi lever i. Aldrig glömma
att den har så mycket mer att
erbjuda än dåliga nyheter som
plingar till i mobilen vart och
vartannat ögonblick. Kanske är det
så att vi mår bättre om vi lyckas
vara mer här och nu istället för att
leva ett, två...kanske tre år fram i
tiden jämt och ständigt. Ett nytt år
innebär även nya löften för många
människor. Jag är av den filosofin
att en långsiktig vision om hur vi vill
betraktas av våra medmänniskor
är viktig. Viktigare än att bära på
konkretiserade mål om att sluta
med diverse saker. Löftena medför
prestationsångest och oro. Och de
accelereras än mer när vi inte klarar
av att hålla dem. Istället bör vi ta
vara på det goda och njuta av livet.
Här och nu.

SATSA PÅ FÖRNYBAR

Utan fast avgift upp till ett halvår!
Teckna Rörligt avtal eller 1 år Fast så bjuder vi på den fasta
avgiften de 3 första månaderna.

Vinterkampanj

Teckna Fast avtal 3 eller 5 år så bjuder vi på den fasta avgiften första halvåret.

100% förnybar vattenkraft med hjärtat i Finspång!
Du får personlig kundservice med konkurrenskraftiga elavtal som är lätta att förstå.

0122-851 80
www.finspangstekniska.se/finspongsel
Norrköpingsvägen 32. 612 80 Finspång

Ordinarie öppettider:
mån-fre 09.00-18.00
lör 10.00-15.00
Viberga Galleria
011-682 80
www.elbutikfinspang.se

JUST NU
ERBJUDANDE 15%
på alla våra takarmaturer
(gäller endast inneliggande lager varor)
Gäller till 9/2

Smoooth payments by
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Välkommen in och provkör
helt nya Hyundai Kona!

10% rabatt på
arbetet vid service
och reparationer
som bokas innan
1 mars 2019.

Auktoriserad Hyundaiverkstad

Finspångs Bilmarknad • 0122-146 60 • Skäggebyvägen 48
www.finspangsbilmarknad.hyundai.se • Gilla oss på Facebook!

Välkommen till en kyrka nära dig!
Sön 3/2

Ons 6/2

Sön 10/2

Ons 13/2

14.00 Årsmöte
Alla medlemmar välkomna
Fika med tårtbuffé
Extra insamling för nybygge
14.00 RPG
Se Gemensamma samlingar
19.00 Bibelsamtal
Inga Märtha Isacsson
10.00 Gudstjänst
”Andens frukter”
Predikan Inga Märtha Isacsson
Lovsång, bön, fika, gemenskap
14.00 RPG
Se Gemensamma samlingar

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

Fre-Lör 1-2/2 20.00 Besök av team från
Pingstkyrkan Västerås
Sön 3/2
11.00 Gudstjänst om bön
”Uppåt” del 3, predikan Anton Funset,
lovsångsteam från Västerås. Fika
Ons 6/2
14.00 RPG Se Gemensamma samlingar
Sön 10/2 11.00 Gudstjänst om bön
”Uppåt” del 4, predikan Andreas Rydh
Sångarna. Fika
Ons 13/2 14.00 RPG Se Gemensamma samlingar
Fre15/2
19.00 Israelkväll Irene Kärrbrant. Fika
VARJE VECKA:
mån 19.00 Bön
tis 18.00
Tisdagsklubben Från 7 år
tors 18.30 Alphakurs
fre 20.00
Space Tonår
VARANNAN VECKA:
tis 18.30
Stickcafé (jämn)
fre 18.00
High Five Från 11 år (ojämn)

Hällestad Friförsamling

Örebrovägen 101, Sonstorp
Tel. 0122-601 26
www.hallestadfriforsamling.se

SECOND HAND de Beshevägen 3
Vi har öppet tis-tors 14.00-17.00, lör 10.00-13.00

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

OBS! Program 31 januari - 27 februari
Sön 3/2
11.00 Gudstjänst
Tomas & Elisabeth Söderström,
fika
Tors 14/2 10.00 Ekumenisk bön

Program 31/1 - 13/2

GEMENSAMMA SAMLINGAR:
Ons 6/2
14.00 RPG “Mat och klimat”
LRFs ordförande i Östergötland
Peter Borring
Ons 13/2 14.00 RPG “Kyrkornas arbete
i Equador” Maj & Sture Schön
Sön 17/2

Fre 1/3

11.00 Gudstjänst
Marcus Kihlagård,
fika
15.00 Kyrkornas
Världsböndag

Sön 3/2

Ons 6/2
Lör 9/2
Sön 10/2
Tis 12/2
Ons 13/2

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
Slottsvägen 13, Tel. 0122-104 97 (tis-tors 9-12)
www.finspong.missionskyrkan.se

BIBELORDET:
”Så älskade Gud världen, att han gav den sin ende
Son. För att de som tror på Honom inte ska under
utan ha evigt liv.”
Johannesevangeliet 3:16
måndag
tisdag

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

10.00 Gudstjänst med nattvard
“Uppenbarelsens ljus”
predikan Björn Asserhed,
sång Gunilla Qvarfordt, Ewa
Sandström, Andreas Klingstedt. Fika
14.00 RPG
Se Gemensamma samlingar
15.00 Församlingens
enskilda årsmöte
10.00 Gudstjänst “Sådd och skörd”
predikan Johanna Karlsson. Fika
18.30 Vardagsmässa Nattvard
14.00 RPG
Se Gemensamma samlingar

15.00 Språkverkstad
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)
18.00 Torsdagsklubben från åk 1
19.00 Musikkåren
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VECKA 6
SKOLMATEN VECKA 6-7

Hemtrevnad

-Ett företag som
erbjuder allt du kan
önska i hushållstjänster.

Prisexempel

Kom hem från jobbet till ett
varför inte
skinande rent hem! Eller
ingen?
tsn
ta hjälp med fönsterpu
an vi
Använd din tid till annat med
och flyttstäd
fixar allt från hemstädning
n.
till strykning och byte av laka

MÅNDAG 4 FEBRUARI
Pastasås med rökt höns, pasta
Veg. Rotsakssås, pasta
TISDAG 5 FEBRUARI
Stekt falukorv, potatismos, ketchup,
kokt grönsak
Veg. Vegetarisk biff, potatismos,
kokt grönsak
ONSDAG 6 FEBRUARI
Miniflippersej, kall sås med grillgurka,
potatis
Veg. Kesobiff, kall sås med grillgurka,
potatis
TORSDAG 7 FEBRUARI
Tomatsoppa med pasta, ostsmörgås
Veg. Pastasallad med kikärtor, kall sås
FREDAG 8 FEBRUARI
Färsbiff, brunsås, potatis
Veg. Kockens val
MÅNDAG 11 FEBRUARI
Kebabgryta, ris/bulgur
Veg. Kebabkryddad böngryta, ris/bulgur

Hemstäd från 170:efter RUT-avdrag

Flyttstäd 50-59 kvm 1700:efter RUT-avdrag

Vi städar med ekologiska medel!

Psst! Behöver du ha hjälp
med hundpromenaderna?
Kontakta Lina.

Gullevi 070-590 46 21
kontakt.hemtrevnad@gmail.com

Lina 073-557 33 79
hemtrevnad.lina@gmail.com

Sålt i Finspång
Vi på Mäklarringen Norrköping har under de senaste åren
fått förtroendet att förmedla
många villor,
fritidshus och
Sålt
i Finspång
bostadsrätter i kommunen. Markeringarna nedan är ett

Vi på Mäklarringen Norrköping har under d
axplock av alla de bostäder vi sålt.
fått förtroendet att förmedla många villor,
Vill du veta vad din bostad är värd?
bostadsrätter i kommunen. Markeringarna
Kontakta oss för en kostnadsfri värdering.
axplock av alla de bostäder vi sålt.
Vi på Mäklarringen har under de senaste
Stockholmsvägen
1 mångaVill du veta vad din bostad är värd?
åren
fått förtroende att förmedla
villor,
fritidshus
och
bostadsrätter
i
Norrköping
Kontakta oss för en kostnadsfri värdering.
kommunen.
Markeringarna
nedan
är ett
Tel 011-12 93 10
axplock av alla de bostäder vi sålt.
Stockholmsvägen 1
norrkoping@maklarringen.se
Vill du veta vad din bostad är värd? Norrköping
Kontakta oss för en kostnadsfri värdering.
Tel 011-12 93 10
norrkoping@maklarringen.se
Välkommen med din förfrågan!

SÅLT I FINSPÅNG

Johan Lindgren
011-12 93 10
0705-12 57 34
norrkoping@maklarringen.se
www.maklarringen.se

TISDAG 12 FEBRUARI
Dill- och ostgratinerad sejfilé,
potatismos, ärtor
Veg. Böngryta, potatis, ärtor
ONSDAG 13 FEBRUARI
Pannkaka, sylt/äppelmos
Veg. Kockens val

NU ÄR DET DAGS ATT TA TAG I DET!

TORSDAG 14 FEBRUARI
Köttbullar, spagetti á la Lady och
Lufsen, ketchup
Veg. Falafel, spagetti á la Lady och
Lufsen, ketchup

• KLINKERLÄGGNING

• KLINKER

• GOLVSLIPNING

• BADRUMSRENOVERING

• FLYTSPACKLING

– Välkommen med din beställning!

• GOLVLÄGGNING plast- & trägolv • KAKEL

FREDAG 15 FEBRUARI
Fläskköttgryta med lingonsmak, potatis
Veg. Quarn och böngryta med lingonsmak, potatis
KVALITET PRECISION KÄNSLA

www.dannegolv.se
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BLACK WEEKEND!
Gäller endast onsdag 30/1, torsdag 31/1 och fredag 1/2

VALITET

SUPERK

SMARTPHONE
KOLLA
PRISET!

PAN!

FRÅN JA

PANASONIC 65”

GRYMT LJUD
FRÅN JBL!

65EX613-E
3 års garanti
4K
Smart-TV

JBL Link10BLKEU
Se Prisjakt
– Billigast i Sverige?

SAMSUNG GALAXY A7
Mycket minne
– lång livstid
64 GB!

9 999 kr*

2 999 kr*

(ord. 14 900:-)

899 kr*

(ord. 4 795:-)

(ord. 1 290:-)
*Begränsat antal. Gäller endast tom 180201.

Stora Allén 27 Finspång, 0122-149 60
ALLTID FRI SUPPORT – direkt i butiken och på telefon!
mån-fre 9-18 (lunch 13-14)

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

AUDIO VIDEO - FInspångEn smart affär.

10181

Stora Allén 27 • Tel 0122-149 60
Öppettider: mån - fre 9-18 (lunch 13-14)

KOLLA
PRISET!

VÄLKOMMEN TILL PITBULL PIZZERIA!

ERBJUDANDE!

ALLA ORDINARIE PIZZOR 50:st
KEBABPIZZA
1 för
55:st
KEBABRULLE
2 för 75:st
KEBABRULLE
1 för
40:st
KEBABTALLRIK 2 för 95:st
KEBAB MED BRÖD 1 för
35:st
SUPER KEBABPIZZA 1 för 65:st
GYROSPIZZA
1 för
60:st
GYROSTALLRIK
1 för 60:st
GYROSRULLE
1 för
50:st
GYROS MED BRÖD 1 för
45:SCHNITZEL, RÖDSPÄTTA,
LÖVBIT
65:ERBJUDANDET GÄLLER TILLS VIDARE!

VESUVIO PIZZA 35:ALLA

VARDAGAR

LUNCH 59:-

KL.

11-14

PIZZA - KEBAB - GRILL - SALLADER
DRICKA & SALLAD INGÅR

EXTRA ERBJUDANDE!
KEBABRULLE
2 FÖR

75:-

NYHET!

VI HAR HEMKÖRNING!

EXTRA ERBJUDANDE!
KEBABTALLRIK
2 FÖR

95:-

0122-166 50
VÄLKOMNA IN!
www.pitbullpizzeria.se
Ekkällevägen 8, Finspång
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FRÅGAN

Vad ser du fram mot mest 2019?

Yoga med
Marie-Christine
Torsdagar i Mariagården

ELIN CARLSÉN 17 ÅR
– Att fylla 18 år och gå på krogen.
Jag ser också fram mot sommaren.

Yinyoga

kl 17.30-18.45

Kursstart 7/2

Mjuk hathayoga

kl 19.00-20.00

Kursstart 7/2

Anmäl dig på www.yogamedmarie-christine.nu
www.yogamedmarie-christine.nu
073-095 79 87
Facebook: Yoga med Marie-Christine

LISBETH JOHANSSON 65 ÅR
– Jag hoppas på ett bra år och
ser fram mot att min yngsta
dotter ska gifta sig i maj.

Yoga med
Marie-Christine

Vi hjälper till med
begravning, gravsten
och familjejuridik.
Antingen hemma hos er eller
på begravningsbyrån.
Vi finns när du behöver oss!
Inger Muda,
rådgivare

AM PHOLWIANGPHOL 17 ÅR
– Jag ser fram mot att bli 18 år,
det innebär mer frihet och
att jag får ta körkort.

Vi nås
dygnet
runt!

T E L : 0 1 2 2-41 6 3 5 – W W W. F O N U S O S T. S E

Inbjudan - samråd om översiktsplanen
Samråd om ny översiktsplan för Finspång pågår 21 januari - 17 april.
Under samrådstiden erbjuds drop-in möten i kommunhuset*:
• 28 februari kl. 16.00-19.00
• 1 mars
kl. 10.00-13.00
• 5 mars
kl. 16.00-19.00
• 7 mars
kl. 10.00-13.00
• 9 mars
kl. 09.00-12.00
*följ skyltning på kommunhuset.

Nästa Fokus Finspång
Nummer 2 delas ut 13 februari
OBS! Manusstopp 5 februari kl. 12.
Vi kan aldrig garantera att annonsplats
finns kvar vid manusstopp.
Boka din annons i god tid!

Du kan läsa mer om vad en översiktsplan är och hitta samrådshandlingar samt annan information om samrådet på www.finspang.se/op2020.
Lina Alm, Utvecklingsstrateg
Tfn 0122-850 03
E-post: lina.alm@finspang.se
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REDAKTIONELL ANNONS
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Carina Carinci, Kristina ”Kribby”
Andersson och Fredrik Brungs
är trion som driver nya Royal.

”Nu blir Royal en komplett butik”
Royal Herr på Viberga blir Royal när butiken får
ny damavdelning. Den utökade och ombyggda
klädbutiken har premiär torsdag 28 mars.
Sedan starten 2002 har tankarna om att även satsa på en
damavdelning kommit och gått. En tanke som växte sig
starkare när ägaren Fredrik Brungs anställde Carina Carinci
hösten 2015.
– Vår inställning är att vara en bred butik för alla män och
nu kvinnor, alla tillfällen och alla plånböcker. Vi är självsäkra,
men också lyhörda och anpassningsbara för våra nya kvinnliga
kunders önskemål om vårt utbud, säger Fredrik.
Carina är mycket glad och förväntansfull över att bli
ansvarig för den nya damavdelningen:
– Det här ska bli så spännande. Det känns som att få gå
runt i en drömvärld när jag reser iväg för att göra inköp till
den nya butiken.
”Kribby” är ny på Royal
Nysatsande Royal väljer också att anställa Kristina ”Kribby”
Andersson. Redan som liten fick hon uppleva butiksmiljö på
nära håll, då hennes mamma ägde och drev Skocentrum i
Finspång under många år. För egen del har hon en gedigen
bakgrund med erfarenhet från att jobba på klädbutikerna
Vila och Brothers i Norrköping samt i Finspång på tidigare
barnklädesbutiken Name It, Mingla Woman och på ICA.

– Det känns jättekul att få vara med från början på den här
satsningen. Jag upplever att det är lättare att hjälpa kunden
här och att det blir mer personligt än i en större stad som
Norrköping. Här är vi duktiga på att lära känna kunden och veta
vad de gillar, säger Kribby.
Fredrik tror att det är en stor fördel för kunderna att alla
som jobbar i butiken är förankrade i Finspång.
– Carina har verkligen lyft butiken sedan hon började.
Nu känns det jättekul att även Kribby, som redan är ett välkänt
ansikte i Finspång, väljer att börja jobba hos oss. Jag tror att
vi kommer att komplettera varandra på ett bra sätt. Nu känns
det som Royal blir en komplett butik, säger Fredrik.
Större butik med två ingångar
Nu väntar en intensiv period med inköp, ombyggnation och
ny inredning i butiken. Väggar ska flyttas och butiken får två
ingångar för bättre flöde. Royal byggs ut från dagens 330 till
500 kvadratmeter. Sedan nyheten slog ned har personalen
enbart hört positiva kommentarer.
– Mina vänner tjatar hela tiden på mig och undrar när vi
öppnar. Det märks att det finns ett sug efter ännu en butik
för kvinnor. Vi kvinnor vill gärna ha fler butiker att titta i.
Jag tror absolut att det här blir ett bra tillskott till de butiker
som redan finns på orten, säger Carina.
FILIP EWERTSSON

att besöka oss i vår monter
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där vi informerar om

FÖRSÄSONGSPRISER!

KÖP
SOMMARDÄCK
SENAST
28 FEBRUARI
TILL 2018
ÅRS PRISER

Livsarkiv & Familjejuridik

Garantin för
rätt hjälp

Lite personligare

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.
Anne-Marie
Svensson

Magnus
Wallin

Tel. 0122-100
94 • Vi har jour
dygnet
runt!
Anne-Marie Svensson
Anders Ohlsson
Malin
Joelsson
Stationsvägen 4, Finspång • www.finspangsbegravningsbyra.se

mån–tors 8-17 • fre 8-16
0122-127 10 • Skäggebyvägen 38

Pelles Buss Europapilen
BUSS FRÅN FINSPÅNG TILL
ÖREBRO ALLA VARDAGAR

ÖREBRO

Pelles Buss kör linjetrafik till Pålsboda
t.o.r morgon och kväll fr.o.m 1/2.
Byte till Örebro eller Hallsberg.

LEV UTAN SMÄRTA
med Fenix!
Certifierad massageterapeut
erbjuder:
Medicinsk Massageterapi
Medicinsk Laserbehandling

DANSBUSS TILL BORGEN 150:-

DANSBUSS

DANSBUSS TILL
HÄRADSHAMMAR 50:-

Vakuum/Radiofrekvens/
LED-ljus/TENS

26/1
Holens
23/2
Strike
23/3
Kjell Dahls
Anmälan på 0708-34 31 30

Cellulitbehandling

Akut vård kl. 20.00 – 08.00
Kostnadsfri hämtning i närområdet
Barn 8-14 år behandlas gratis.
Boka tid
www.fenixterapi.com
Kontakta oss på 070-243 67 53
doctor-1972@hotmail.com

25/1
Lasse Stefanz
15/2
Streaplers
1/3
Lars Kristerz
8/3
Expanders
5/4
Black Jack
Anmälan på 070-333 30 21

NYA HYSS MED HJALMAR,
BREVENS BRUK 765:23/2

Anmälan på 0760-253450

23/3

ALLT FÖR SJÖN,
ÄLVSJÖ 350:2/3

TRÄDGÅRDS OCH
VILDMARKSMÄSSA,
ÄLVSJÖ 350:Inklusive biljett

ULLARED, 2 DAGAR 800:-

Inklusive biljett

30-31/3

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

REDAKTIONELL ANNONS
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Hallå
Samuel
Ljungblahd

Läs mer om hur du köper
biljett i Kulturhusets
annons på sidan 28.

som kommer till Kulturhuset
i Finspång fredag 8 februari kl. 19.00.

Det var först i åttonde klass som Samuel Ljungblahd sjöng
från en scen för första gången. 24 år senare får Samuels
bokningsbolag ett samtal från Kungahuset.
– Jag trodde först att det var ett skämt, men det var på
riktigt. Jag skulle sjunga gospelklassikern ”Joyful, joyful”
på prins Carl-Philips bröllop, med 20 miljoner europeiska
TV-tittare, säger Samuel Ljungblahd.
Men vi drar tillbaka tiden till tidigt 2000-tal. Samuel satsade på ett liv som artist i Stockholm. Satsningen bar sig inte
och 2005 bestämda han sig för att flytta tillbaka till Umeå.
– Mina vänner tyckte att jag begick musikaliskt självmord
att flytta från huvudstaden. Men faktum var att det märkligt
nog var vid flytten som min karriär tog fart på allvar.
Samuel fick sitt första skivkontrakt och i samma veva blev
han sångare i husbandet på TV4:s nya satsning ”Let´s Dance”.

Trots det var han fortfarande ett ganska okänt ansikte för den
breda massan.
– Jag hade mest spelat i kyrkliga sammanhang när SVT:s
”Så ska det låta” 2009 hörde av sig. Självklart tackade jag ja till
att vara med. Det blev succé och jag blev framröstad som den
artist TV-tittarna helst ville ha tillbaka till programmet igen.
Sedan dess har han återvänt till programmet tre gånger
och två gånger till Norges motsvarighet. En spontan duett
med gospelikonen Kirk Franklin blev ett viralt klipp som också
blev en biljett över till spelningar i USA och som fick Lisa
Nilsson att ställa frågan ”Vem är den där killen?”.
– Det ska bli kul att få komma till Finspång. Jag kommer ge
några smakprov från min kommande skiva och i vår ger jag mig
ut på en turné, säger Samuel Ljungblahd.
FILIP EWERTSSON

Du använder väl sorteringskassen?
När den är fylld tömmer du den på
återvinningsstationen.
Kontakta kundservice om du inte har fått någon
kasse så hjälper vi dig!
ar

Pappersförpackning

Plastförpackningar

Tack för att du hjälper miljön!
0122-851 80

|

www.finspangstekniska.se
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Ett av Sveriges STÖRSTA sortiment till ett av marknadens BÄSTA priser

Köksdesign

Norrköping

– Dags att fixa köket?
Måttanpassade luckor och lådor som passar alla kök

NU FINNS 98
PÅ CIRCLE K
I FINSPÅNG!

Välkommen
att boka ett
kostnadsfritt
hembesök
011-33 11 30

Sven
tillve skrkat!

Tel 011-33 11 30
Mobil 072-350 32 25
www.koksdesign-norrkoping.se
fredrik@koksdesign-norrkoping.se

Öppettider
tis och fre 14.00-18.00
lör 10.00-14.00
Finspångsvägen 131 (fd Eneby järns lokaler)

Blomsterresa
till Holland

Julmarknad i
Stade och Bremen

21-26/4 -2019

Göteborgsvarvet
18/5 -2019

Jämtland
3-7/6 -2019

Provence och
Alsace
1-10/7 -2019

Passionsspelen i
Oberammergau
24/7-1/8 -2020

28/11–1/12 -2019
Nyhet!

Jubileumsresa 1
Vi ger oss ut i Europa
på en resa ”i det blå”

Julmarknad
i Husum och
Flensburg
12-15/12 -2019

31/7-10/8 -2019

Jubileumsresa 2
Vi ger oss ut i Europa
på en resa ”i det blå”

25/9-6/10 -2019
Psst!
Missa inte reportaget om oss
och våra 20 år på sidan 19!

Ullared

Söndag 7/4 och 5/5 -2019

2-dagarsresor
till Ullared

28-29/4 och 10-11/11 -2019

0122-501 19 | www.barksbuss.se
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DAMMSUGARE ELECTROLUX PF91-4IG

MÅNGSIDIG DAMMSUGARE
MED UNIKA FUNKTIONER
• Sladdlös
• Teleskoprör - för lätt och enkel styrning
• 3 effektlägen
• Upp till 60 minuters drifttid
• Självstående

DAMMSUGARE
ELECTROLUX PF91-ANIMA

5 990 kr

4 990 kr
DAMMSUGARE ELECTROLUX PF91-ANIMA

Nyhet

FULLÄNDAD DAMMSUGNING!
• Sladdlös
• Teleskoprör - för lätt och enkel styrning
• Upp till 60 minuters drifttid
• Kraftfullt motormunstycke försedd med LED-lampor
• Vinkelrör
• Motormunstycke för djurhår och textilier
• Munstycke för känsliga ytor

KOPPLAT & KLART!
Du vet väl om att vi erbjuder
installation av dina nya vitvaror?
Kom in så berättar vi mer.
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 2019-03-17

ÖSTERGÖTLANDS ALLTJÄNST
STÄD & FLYTT

Vi hjälper er med att transportera
föremål, hämta grovsoppor, flytt,
flyttstädning dödsbon, mm.
PRISEXEMPEL

FLYTT
/h/person (bil ingår)

249:-

STÄDNING

20:-/m (250:- extra för badrum)
2

BYGG & RENOVERING

Vi tar hand om din fastighet. Vi erbjuder
snickeri, måleri, golvläggning, rörmokeri,
elinstallationer, trädgårdsarbete mm.
PRISEXEMPEL

HANTVERKARE
/h
Vi kan även hjälpa till med
takläggning, dränering och våtrum.

350:-

UTHYRNING

Vi har släpkärror, skåpbilar, småbilar
och minibussar för uthyrning.
PRISEXEMPEL

SLÄP

149:- Heldag199:-

3h

Gäller alla modeller

SKÅPBIL

PERSONBIL

990:-/dag 199:-/dag
(Vi erbjuder akut leverans av bilar och
släp direkt till din dörr, dygnet runt)

Behöver du hjälp med STÄDNING, FLYTT, BYGG, RENOVERING eller HYRA AV BIL OCH SLÄP?
Hör av dig till oss! Du hittar oss på Skäggebyvägen 32. Alla priser är efter ROT/RUT-avdrag.
072-925 33 30 & 070-958 11 63

info@ostergotlandsalltjanst.se

www.ostergotlandsalltjanst.se
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Alla Hjärtans dag-erbjudande
Hot Stone massage
60 min, 450 kr (ord 640 kr)
Avslappnande spamassage med varma
lavastenar och etreriska oljor.

Permanent lackning
350 kr (ord 440 kr)
Klassisk Ansiktsbehandling för honom/henne
550 kr (ord 770 kr)
Auktoriserade Hudterapeut
Elin Persson.

0122-130 90

Kalkugnsvägen 4

följ oss på instagram

gilla oss på Facebook

Boka direkt på www.paharet.se

Skräddarsydda
duschväggar
Kostnadsfri offert

Brännö

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Skäggebyvägen 46, Finspång
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Välbesökta träffar ger
tyngd för ny översiktsplan
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för
Finspångs kommun fortsätter.
– Jag är så glad för alla medborgare som deltagit på våra utvecklingsdialoger och tacksam
över våra politiker som jobbar hårt för näringslivets och medborgarnas önskan till att bli en
ännu bättre kommun att leva och verka i,
säger Lina Alm på Finspångs kommun.
I våras informerade Finspångs kommun i Fokus Finspång om
att en ny översiktsplan skulle tas fram. En översiktsplan är
ett strategiskt dokument för att ange riktning för långsiktig
utveckling av kommunens fysiska miljöer. Under våren och
hösten bjöds medborgarna in till åtta utvecklingsdialoger
runt om i kommunen under rubriken ”Framtid Finspång”.
Fokus Finspång har träffat Lina Alm, utvecklingsstrateg på
Finspångs kommun, Mats Annerfeldt (s), nyvald ordförande
för miljö- och samhällsberedningen samt vice ordförande
Stig Jansson (m), som har lett arbetet med översiktplanen
under året.
Välbesökta utvecklingsdialoger
Trion är mycket positivt överraskad över att hela 250 unika
kommunmedborgare valde att dyka upp på utvecklingsdialogerna för att göra sin röst hörd om Finspångs kommuns
framtid och utveckling.
– De välbesökta utvecklingsdialogerna runt om i
kommunen har gett en tyngd i vårt fortsätta arbete. På
träffarna fanns även kommunpolitiker, tjänstemän från
Finspångs kommun och kommunstyrelsens centrumgrupp
representerade. Vi har blivit så väl omhändertagna på de
träffar vi bjudit in till, säger Lina Alm.
Stig Jansson tycker att det har funnits en genomgående
positiv viljeriktning att jobba för att Finspångs kommun ska
bli en ännu bättre kommun att leva i.
– Många av besökarna på träffarna var överraskade att
det gavs så mycket tid till att lyfta fram sina åsikter och
förslag för att utveckla just den plats de bor på. Jag vill också

Stig Jansson och Mats Annerfeldt uppmanar
medborgarna till att läsa samrådsförslaget på
www.finspang.se/op2020

gärna understryka att den här översiktsplanen kommer att
vara ett blocköverskridande dokument, som inte bara gäller
under aktuell mandatperiod, säger Stig Jansson.
Några exempel på ämnen som tagits upp vid dessa
tillfällen är bevarandet av skogar och sjöar och nyproduktion
av bostäder.
Inbjudan till fler chanser att påverka
Nu har alla åsikter och förslag från utvecklingsdialogerna
analyserats och sammanfattats till ett samrådsförslag som
finns att läsa på www.finspang.se/op2020. Den som inte
har egen dator hänvisas till Finspångs biblioteks offentliga
datorer. Under vecka 9 och 10 bjuds medborgarna in till fem
drop in-tillfällen, där kommunens politiker och tjänstemän
finns tillgängliga för att hjälpa dem som har frågor om översiktsplanen. Se datum för träffarna i annons på sidan 8.
– Den nya översiktsplanen kommer att vara en utveckling
av nuvarande översiktsplan. Nu återstår ett gediget arbete
att utifrån medborgarnas förslag, i samverkan med politiker
och tjänstemän från Finspångs kommun, ta fram skarpa
förslag i en ny översiktsplan som kommer att börja gälla
under 2020, säger Stig Jansson.

FILIP EWERTSSON

16

w w w. f o k u s f i n s p a n g . s e

SLU

50%

En del av praktikertjänst

VI TAR VÄL HAND OM DIG
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!

Se
stä mest
e
ngt
v. 2 r8-3
1

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

50

TSP

URT

SRE

R A
B A
T T

ÅR

VI FI R A R
50 Å R SOM BUTI K

Öppettider:

0122-109 80

mån-fre 10-18
lör 10-15

Följ oss på Facebook!

Viberga

ÅTERFU

EN ANNAN
TRAFIKSKOLA

NNET H

Boka enkelt
på våra hemsidor!

HANDLEDARKURS
Måndag 4/2

ÄR - HJ

ag 2/2

rd
Torsdag 31/1 & Lö

/KASSEen
SSE 50av:-bö
BOKKA
cker i butik
mycket du kan
(plocka så
50:-)
och betala bara

KURSER FEBRUARI

A

er och
50% på alla kläd

ÄLP DÄ

R!

bröd 5:Korv med da
g 2/2)
(endast lör

textil

VARMT VÄLKOMMEN!

Öppettider: Tisdag & Onsdag & Torsdag 13-18
Lördag 10-13
Inlämning mån-fre 9-15 samt under butikens öppettider.
Ge för livet drivs i samarbete med kyrkorna i Finspång.

FINSPÅNG
0122-44 40 70

Skäggebyvägen 32
www.geforlivet.nu

Betala gärna
med kort!

RISKETTAN

14/2, 21/2 samt 28/2

MOPED AM
18/2-19/2

INTENSIVKURS
CAMP 10 DAGAR
11/2 samt 25/2

körkortscamp.se
enannantrafikskola.se
0122-101 99

Dödsfall på äldreboende. Vi kan hämta i kista. – Kontakta oss så berättar vi mer.
Östgöta Begravningsbyrå • Jourtelefon dygnet runt! 0122-211 11, 011-28 72 50
www.ostgotabegravning • De Wijks väg 13, Finspång
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SVARTA VÄLRÖKTA
DELIKATESSKINKA
UGGLARP

1990

KR/HG

(ord. pris 2590 kr/hg)

VÄLKOMMEN TILL
VÅR FISK- OCH DELIAVDELNING!

Begränsat antal – först till kvarn!
Gäller endast på Stora Coop Viberga.

Stora Coop Viberga 010-74 74 600

www.coop.se

Gilla oss på Facebook!
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lite extra i Fokus Finspång nummer 2
som delas ut den 13 februari!
Boka online på fokusfinspang.se.

Du hittar Alla Hjärtans dagannonserna under privatannonser.
Senast den 4 februari behöver vi ha din bokning.
Införandet kostar 80:-
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www.facebook.com/fokusfinspang
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Program på Finspångs bibliotek feb-mars 2019
Måndagar v. 3-10 - Filosofiskt forum

Ett öppet samtal där vi tillsammans filosoferar över
livet utifrån olika teman.
Kl. 18:00-19:00

Start tisdag 5 februari - Stick- och sycafé

Kom och få hjälp, inspiration eller bara en trevlig
handarbetsstund. Vi bjuder på fika med högläsning.
Kl. 17:00-18:30 den första tisdagen varje månad. OBS!
Ny dag och ny tid!

16-23 februari - Sportlov:

Superhjältevecka

Under hela sportlovet har vi superhjältetema på
biblioteket. Kom och titta på film, gör hemliga uppdrag och hitta ledtrådar, gör din egen superhjälte i vår
skaparverkstad och läs massor av böcker om
superhjältar! I slutet av veckan
får du komma till vår
Superhjältelördag då vi har
uppdragsavslutning och pyssel.
Program till alla sportlovsaktiviteter kommer inom kort!
Finspångs bibliotek

Finnvedsvägen 4
612 30 Finspång
Tfn 0122-850 66

4-29 mars - Det resande demokratilabbet
- en utställning där du kliver in i den digitala värld
ungdomar vistas i dagligen och lär dig
genomskåda budskap och bli en
"propagadaavslöjare".
Mån-fre kl. 08:00-16:00 i glaspaviljongen

Onsdag 13 mars - föreläsning:
Varför beter vi oss så omoget i sociala medier?

Isobel Hadley-Kamptz

I samband med utställningen
Det resande demokratilabbet
bjder vi in Isobel Hadley-Kamptz
som är opinionsbildare, författare
och ordförande i Dataföreningen.
Hon pratar bland annat om
källkritik och delningsteknik.
Kl. 12:00

Varje vecka:
Språkcafé onsdagar kl. 17:00–18:00
Familjelördag sagostund och pyssel kl. 13:00-15:00

E-post bibliotek@finspang.se
Öppettider:
mån-fre 8-19 (obemannat 8-10)
lör 10-16

Fri entré till alla evenemang!

VÅRENS KURSER FÖR KÖRKORT!
MOPEDKURSER INTENSIV

RISKTVÅ – MC

Finspång
Februari: Sportlovet 18+19/2
Mars: Kvällar 11+12+13+14/3
April: Påsklovet 15+16/4
Maj: Lördag+studiedag 11/5+13/5
Juni: Sommarlovet 17+18/6
Juli: Sommarlovet 1+2/7
Augusti: 12+13/8
September: Kvällar 9+10+11+12/9
Oktober: Höstlovet 28+29/10

Bråvalla
2/4, 9/4, 16/4, 23/4, 30/4

MC-INFORMATION

HANDLEDARKURS
Norrköping
11/2, 18/2, 25/2, 11/2, 18/2, 25/3, 1/3

BE/B-96 INFO
Norrköping
28/2, 28/3, 2/5, 13/6

C/C1/CE INFO

Finspång
7/2, 14/3, 17/4,14/5

Norrköping
13/2, 13/3, 10/4, 15/5

Norrköping
13/2, 6/3, 10/4, 8/5

ANMÄLAN TILL:

RISKETT – MC
Norrköping
28/2, 14/3, 5/4, 11/4, 3/5, 17/5, 29/5

0122-161 60
011-18 61 60
info@axelhed.com

BOKA NU!

Läs mer på axelhed.com

VÄLKOMMEN ÖNSKAR JERKER AXELHED MED PERSONAL
axelhed.com

Foto: Julia Skott
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Barks Buss
har Europa som
arbetsplats

Allt började med att Carola Bark började köra buss
som extrajobb. Då väcktes tanken hos Carola och
Janne Bark att köpa en egen buss.
– När vi köpte vår första buss sade vi att vi aldrig
skulle ha fler bussar, sedan blev det två, tre och
fyra och vi sade samma sak, säger Carola Bark.
20 år senare har Barks Buss tre bussar och det lilla familje
företaget från Högsfall har idag Europa som arbetsplats.
Fokus Finspång träffar paret Carola och Janne Bark i deras
kök på gården i Högsfall utanför Grytgöl. Sedan starten 1999
har det nu gått 20 år och Barks Buss kliver in i ett spännande
jubileumsår. Janne berättar att det inledningsvis mest
handlade om att samarbeta med andra bussbolag.
– Vår målsättning har alltid varit att vara ett familjeföretag
som jobbar nära våra kunder och som vill sköta allt själva.
Vårt första egna uppdrag var att köra barn från landsbygden
till en fotbollsskola på Grosvad i Finspång. Ganska snart
efter det fick vi möjlighet att köra till Rimini i samarbete med
Rejmyre Buss. Det fick oss att få upp ögonen för att göra
fler resor i Europa, säger Janne Bark.
Fler utlandsresor
Förutom Carola och Janne Bark består Barks Buss också av
Emma Josefsson och ett tiotal timanställda busschaufförer.
Bussföretaget arrangerar upplevelseresor i Sverige, men

antalet utlandsresor har stadigt ökat genom året. Italien,
Tyskland, Kroatien och Österrike är länder som både stam
kunderna och Barks Buss själva gärna återkommer till.
Carola, Janne och Emma är på jobbresor i landet och
utomlands över 120 dagar per år.
Hemlighetsfulla drömresmål
Trots att man redan har bussat genom och till många länder
finns det fortfarande några vita fläckar i Europa som de gärna
vill checka av. På frågan vilka dessa drömresmål är blir de
plötsligt mycket hemlighetsfulla.
– Vilka de vita fläckarna är kan vi inte säga, för några av
dessa ingår i våra två jubileumsresor med hemliga resmål
i Europa som vi gör under sommaren och hösten. Trots att
kunden bokar en plats för ”en resa i det blå” har vi redan fått
in många bokningar. Men det finns fortfarande några platser
kvar, säger Carola.
Carola och Janne känner sig ödmjuka och tacksamma över
tjugo framgångsrika år.
– I tider av större miljömedvetenhet är också bussen som
transportmedel ett bättre alternativ än flyget. Vi trivs väldigt
bra med vårt jobb och gillar att uppleva tillsammans med våra
kunder. Vi har otroligt trevliga resenärer som vi får träffa när
de är på sitt bästa humör, säger Janne.
Läs mer om Barks Buss jubileumsresor i annonsen på
sidan 12 och på www.barksbuss.se.
FILIP EWERTSSON
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Nytt år –
inget hår!
Vår laserklinik har
fått ny fräsch lokal.

50%

på alla laserbehandlingar
med cellox20.
Vid köp av en eller flera
laserbehandlingar får du 50% rabatt.

Bli permanent hårfri
till sommaren
– helt smärtfritt!

Nu har jag flyttat!

Hjärtligt välkommen!

Nyhet!
Ambulerande fotvård! Jag behandlar dina
fötter i hemmet. Gäller från 1/3-19 och i mån av tid.
Fotvårdsbehandling

60 min

560.-

Fotvårdsbehandling

30 min

400.-

Fotvård i hemmet

45 min

620.-

Välj mellan naglar eller förhårdnader

För behandlingar med Lunula laser
mot nagelsvamp – ring för mer info.

Susanne’s Fotvård

Kundparkering finns!
Medicinsk fotterapeut
Stora Allén 12, 612 40 Finspång

072-320 02 80

För mer info eller bokning ring oss
på 0122-181 81 eller besök vår
hemsida gallerifrisorerna.se

Instagrambilden!
Under taggen #fokusfinspång finns denna
mysiga bild från Finspångs centrum.
Fotot ”Vintertorget” är taget av @ankarmar.

Har du själv bilder från orten som du vill dela med
Fokus Finspångs läsare? Använd #fokusfinspång.
Centrumgallerian
Bergslagsvägen 19 • Finspång
0122-181 81 • www.gallerifrisorerna.se
Gallerifrisörerna

Gallerifrisorerna

fokusfinspang
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Svenska kyrkan i Finspång

Torsdag 31 januari
Öppen förskola 0-1 år
Mariagården, 09:00

Hantverkscafé
Rejmyre församlingshem, 10:00

Finsk vänskapsstuga
Mariagården, 14:00

Sopplunch
Rejmyre församlingshem, 12:00

Onsdag 6 februari
Sopplunch
Mariagården, 12:00

Musikcafé
Mariagården, 14:00

Det goda samtalet
Rejmyre församlingshem, 14:00

Café för daglediga
Centrumhuset i Grytgöl, 14:00

Stickcafé
Mariagården, 14:00

Sång & spagetti
Betel, Igelfors, 17:00

Andakt
Östermalmsträffen, 14:45

Torsdag 7 februari
Öppen förskola 0-1 år
Mariagården, 09:00

Måndag 4 februari
Vuxen-barn-café
Hällestads församlingshem, 09:00
Öppen förskola 0-6 år
Mariagården, 09:30
Barnens katedral
Mariagården, 09:30
Barnens katedral
Hällestads församlingshem, 11:00
Club 10-14
Rejmyre församlingshem, 14:30
Ung i kyrkan
Rejmyre församlingshem, 17:00
Tisdag 5 februari
Öppen förskola 0-3 år
Mariagården, 09:00
Träffpunkten
Mariagården, 09:30

Gudstjänster
Söndag 3 februari
Mässa
Risinge kyrkokör. Kyrkbuss.
Risinge kyrka, 11:00
Gudstjänst
Indigo septett från Lunnevads
folkhögskola spelar. Barock till
1900-tal.
Skedevi kyrka, 11:00

Sopplunch
Hällestads församlingshem,
12:00
Sopplunch
Rejmyre församlingshem, 12:00
Det goda samtalet
Rejmyre församlingshem, 14:00
Stickcafé
Mariagården, 14:00
Andakt
Hällestadsgården, 15:00
Måndag 11 februari
Vuxen-barn-café
Hällestads församlingshem, 09:00
Öppen förskola 0-6 år
Mariagården, 09:30

Mässa på finska
Mariagården, 13:00
Mässa
Rejmyre kyrka, 15:00
Onsdag 6 februari
Mässa
Mariagården, 08:30
Söndag 10 februari
Mässa
Kyrkbuss.
Risinge kyrka, 11:00
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Club 10-14
Rejmyre församlingshem, 14:30
Ung i kyrkan
Rejmyre församlingshem, 17:00
Tisdag 12 februari
Öppen förskola 0-3 år
Mariagården, 09:00
Träffpunkten
Mariagården, 09:30
Hantverkscafé
Rejmyre församlingshem, 10:00
Stickcafé
Regna Ekebo, 14:00
Andakt
Högby seniorboende, 15:00
Onsdag 13 februari
Vuxen-barn-café
Hällestads församlingshem, 09:00
Sopplunch
Mariagården, 12:00
Café för daglediga
Hällestads församlingshem, 14:00

Gudstjänst
Hällestads kyrkokör. Vi äter
gemensam frukost 10:00 i församlingshemmet innan gudstjänsten. inget kyrkkaffe efter
gudstjänsten.
Hällestads kyrka, 11:00
Taizémässa
Skedevi, Rejmyre och Regna
kyrkokörer medverkar.
Regna kyrka, 15:00
Onsdag 13 februari
Mässa
Mariagården, 08:30

0122-857 00
wwww.svenskakyrkan.se/finspang
https://www.facebook.com/finspangs.forsamling
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TITEL
ANNA-LISAS ANTIK
FÖRFATTARE
ELI ÅHMAN OWETZ

Anna-Lisa är retronörden som
lämnar Stockholm för att flytta ut
på landet och driva antikhandel i
den lilla byn Söderberga i Roslagen.
Hon har köpt en nedlagd lanthandel
och det dröjer inte länge förrän
både skvallret och intrigerna börjar.
Det visar sig att Anna-Lisa har fått
konkurrens om både kunder och
föremål. Med god hjälp från sina
vänner får hon affärerna att gå runt.
Till Anna-Lisas nyfunna vänner hör
även bilmekanikern Johnny,
separerad och med en stor,
nybyggd villa på byns gräddhylla.
Men vad vill Johnny egentligen?
”Anna-Lisas antik” hade kunnat
handla mer om de sommargäster
som Anna-Lisa ser som sina huvudsakliga kunder, men fokus ligger på
vännerna Kattis, Lillan, Johnny och
Rutger, som är en av delägarna till
den konkurrerande antikhandeln.
”Anna-Lisas antik” är en
puttrig feelgoodroman om livet
på landsbygden. Skvaller, intriger,
och gamla och nya kärlekar. Jag
vill veta mer om Anna-Lisa. Gillar
hon 50-talsmusik också eller bara
inrednings- och klädstilen? Vem
hade hon valt av Tommy (Steele)
och Elvis (Presley)? Vad tycker hon
om 50-talsfilm?
”Anna-Lisas antik” är en roman
för dig som vill ha avkopplande
läsning med lagom mycket dramatik,
romantik och spänning.
ELI ÅHMAN OWETZ BESÖKER
FINSPÅNGS BIBLIOTEK DEN 1 MARS.

Nybörjarkurs i finska
Har du finska rötter men har tappat språket eller aldrig lärt dig
det. Eller är du bara allmänt intresserad av att lära dig finska.
Nu har du som medborgare i Finspångs kommun chansen!
Plats:
Kommunhuset, Bergslagsvägen 13-15, Finspång
Tid:
Onsdagar kl. 17:30–19:00
Period:
30 januari – 12 juni
Avgift:
Kursen är kostnadsfri.
Anmälan: Löpande till Tiina Mauritzell
Som ett finskt förvaltningsområde ska Finspångs kommun
arbete med att främja, bevara och revitalisera finska språket,
samtidigt som kommunens behov av finsktalande personal
ökar. Därför gör vi en satsning mot både ung som gammal som
vill lära sig finska.
Tiina Mauritzell, kommunikatör
Finskt förvaltningsområde
Tfn 0122-850 24,
E-post: tiina.mauritzell@finspang.se.

ALLT INOM
MARKENTREPRENAD!

VAD BEHÖVER
DU HJÄLP MED?

BOK I FOKUS

DAGS ATT
BESTÄLLA VÅRENS
GRÄVJOBB!
Låt oss få veta era drömmar om er trädgård.
Kontakta oss för kostnadsfri offert.

www.byggochrep.se
Johan Bergling
070-628 10 72
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ÖNSKAR NI MER
TID TILL ANNAT?
Anlita oss på R & H Lind´s.
Vi är noggranna och pålitliga.
Alltid kunden i fokus.

ö r d et o s s
r
Vi utf
passa
och an kemål.
a
t
s
e
s
m
e ra ö n
ef t e r

Vi utför:
Hemstäd Fönsterputs Flyttstäd Handling Tvättning m.m
Ring Sandra 0762-52 28 05

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

0122-160 40 • Levertorpsvägen 4 • www.g-sons.se
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Vi på
Tandläkargruppen
välkomnar nya
patienter till en
modern klinik
belägen i
Norrköping city.

KAN

MAN
S STÖTER
R RANKA
PÅ
BLAND
Ö T R I M
M L A D E
GER
HALS
S RUSAR
G A L
I ROM
PÅ L
A G G MERKOMKOLV
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UTAN
N A K REGEL
K
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I N A FISK R
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TILL R
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MINDRE
STORLEK
BYTA

OMGE
VERKET
UTVECKLADES

TOPPENKORT
STAD VID
DNEPR

KAN VARA
ETT TAG
KOD I
HANDELN

LEVER
PÅ NYTT
SPELORDNING

SVANTE
DREJENSTAM

RÄTTA LÖSNINGEN

POESI KALL
SÅ HÄR SÅSÅRS GRUND
STOD PÅ
NÄSAN

www.tandlakargruppen.nu

Vid intresse är
ni välkomna att
ringa oss på
telefonnummer
011-13 77 75

Vinnare av
julkrysset!
VI SÄGER GRATTIS TILL:

Iréne Jarme som vinner ett
presentkort på 200 kr på
Joans i Finspång
Femi Schöld som vinner ett
presentkort på 100 kr på
Kulturhuset

Romantisk middag på Restaurang Slottsmässen
Varmt välkomna till oss för att fira kärleken den 14 februari.
För kvällens meny se finspangsslott.se
Boka ert bord på telefonnummer 0122-815 04.

Inger Hagström som vinner
en Trisslott
Vinsterna kommer till er per post.
FINSPÅNGS SLOTT

|

Bokning och information o122-815 04

FINSPONGHOUSE.SE@SIEMENS.COM

LÖRDAG 16/02
21.00-02:00
Förköp 180:-

Hugo & Mingla Woman samt online via
Tickster.se (20:- avgift tillkommer)
18-årsgräns

REDAKTIONELL ANNONS
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Rätt hjälp för
tobaksavvänjning
Går du i tankar om
att sluta använda
tobak? Hos NiF kan
du få råd, stöd och
vägledning när du
har bestämt dig för
att sluta röka eller
snusa. Distriktssköterska Cecilia Baggman
svarar på några frågor om tobaksavvänjning.
Vem kan vända sig till NiF för
att få hjälp med tobaksavvänjning?
– Alla som är listade på Närsjukvården i Finspång och vill
sluta röka eller snusa.
Hur får man kontakt med tobaksavvänjningen?
– Man ringer vår telefonrådgivning på 010 - 105 92 60
och bokar en telefontid. När jag ringer upp på avtalad tid
samtalar vi kort kring patientens behov och bokar ett
timmeslångt möte på NiF.
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Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

Vad är viktigast när man försöker sluta med tobak?
– Att man verkligen är motiverad att sluta och att det är ens
eget val. Det är även viktigt att försöka förutse och undvika
situationer när risken för återfall är större än normalt. Skulle
patienten ändå nyttja tobak bör man se det som ett lärotillfälle snarare än ett misslyckande. En central del för att
lyckas är att fortsätta kämpa även om man skulle stöta på
hinder längs vägen.
Kan du ge några handfasta tips
till de som vill sluta med tobak?
– Sätt ett slutdatum och ha inte tobak hemma efter det.
Ät på regelbundna tider, drick mycket vatten och försök att
motionera regelbundet. Det är större chans att lyckas sluta
med tobak om man använder ett hjälpmedel som exempelvis
nikotinersättningsmedel i tillräcklig dos. På hemsidan
www.slutarokalinjen.se finns det många fler tips som kan
vara till stor hjälp.

NICLAS SJÖQVIST

VILL DU SLUTA MED TOBAK?
Ring NiF:s tobaksavvänjning på 010 - 105 92 60
och få råd, stöd och vägledning.
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Vi söker en vintersport,
rita streck mellan siffrorna
för att ta reda på vilken!
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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 13 februari. 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.
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BERGVÄRME FRÅN DAIKIN
– ALLT DITT HUS BEHÖVER!
FÖRENING I FOKUS
FRILUFTSFRÄMJANDET
VINTERÖPPET I LUNDDALEN
Alla söndagar i februari 11:00-14:00
Mys vid brasan, servering, våfflor, värmestuga
Alla välkomna!

• Allt som behövs för värme,
varmvatten och enkel styrning
är inbyggt i en kompakt och
snygg enhet
• Inverterstyrd och anpassar
alltid effekten efter husets behov
• Serviceavtal med upp
till 18 års trygghet

PRO FINSPÅNG
HAR MÖTE I RESTAURANGEN PÅ STORA COOP
VIBERGA. INSLÄPP KL. 14:45
Tisdagen den 22 januari kl. 15:00
Framtidsfullmakt och Behörighet vid
Bankaffärer. S. Nylander Finsp. kommun

Din Daikinspecialist:

SVENSKA
SENIORDANSFÖRBUNDET
SENIORDANS/LINEDANCE I KULTURHUSET
torsdag 31 januari - 11 april
kl. 14.00 - 16.00
För mer information:
Lilian Bressler 073-842 59 19
Välkomna!

SPF SENIORERNA FINSPÅNG

GRATTIS!
Ni vann
startplatser till
OMT Finspångs Stadslopp
onsdag 29 maj:

MÖTE
Måndag 11/2 Kl 14:00
Magnus Oweling berättar om kommande
verksamhet
på Finspångs Nya Vårdcentrum. Pris 60 kr inkl
kaffe/te smörgås och kaka.
MÅNADSMÖTE/ÅRSMÖTE
Måndag 25/2 Kl 14:00
Årsmöte med sedvanliga förhandlingar.
Efter mötet blir det allsång med Bengt-Arne
Palmqvist. Vi bjuder på kaffe/te, smörgås och
kaka.

Camilla Persson
Catharina Carlsson
Jörgen Hultmark
Maria Junsten
Lotta Sundin
Johanna Elfversson
Emma Petersson

29 maj 2019

finspangsstadslopp.se
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KAMPANJ!
T-shirt i fler än 20 olika
färger. Finns i storlek
XS-2XL för dam och
storlek S-5XL för herr.
40 kr/st inkluderar ett
1-färgstryck på rygg eller
bröst. 395 kr i startavgift
tillkommer, liksom frakt
och moms. Priset gäller vid
beställning av minst 50 st.

T-SHIRT!
40 KR/ST
INKL. 1-FÄRGSTRYCK

Beställ senast 13 februari.

TOTAL MEDIA & REKLAM AB | totalmedia.se

Hobbyboden är till salu.
Vid intresse maila nettan.carlsson@telia.com eller ring 0708-36 25 30.
Butiken är öppen som vanligt!
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

PROGRAM
www.facebook.com/kulturhusetfinspang
Bio

Röjar-Ralf kraschar
internet

Bio

Söndag 3 februari 15:00
Söndag 17 februari 15:00

Söndag 3 februari 15:00
Från 11 år

The Mule

Från 7 år

Bio

Konsert

Samuel Ljungblahd

Aniara
Onsdag 6 februari 19:00
Från 15 år

Bio

Mary Queen of Scots
Söndag 10 februari 19:00

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.

Ej granskad

Biljetter finns på Tickster.com
samt på Kulturhuset Finspång.

Bio

Dagbio

Lego ® Filmen 2

The Favourite

Söndag 10 februari 15:00

Onsdag 13 februari 14:00

Ej granskad

Från 11 år

Premiär

Bio

Gold Digger/ Onnenonkija
Onsdag 13 februari 19:00
Barntillåten

hjär

Eld & lågor
Torsdag 14 februari 19:00
Från 15 år

Sällskapsrummet
Onsdag 20 februari 19:00
Komedi om den sista dagen i Sigrid Dunckers liv. I sällskapsrummet på ett vårdhem börjar
den sista dagen i 97-åriga Sigrid Dunckers liv. Hon lämnar dock inte jordelivet obemärkt.
I sällskapsrummet pågår en infekterad maktkamp med mordiska impulser.
Arrangeras tillsammans med Finspångs Riksteaterförening.

Konsert

Mats Ronander & Jimmy Uller Rockbluesband
Fredag 15 mars
Vi välkomnar Mats Ronander & Jimmy Uller Rockbluesband till Kristallfoajén på
Kulturhuset Finspång. Kom och njut av en kväll med blues och rock! Restaurang Hugo
har självklart öppet under kvällen. Dörrar 19:30. Spelningen startar 20:00
Köp dina biljetter på www.tickster.com eller på Kulturhuset Finspång

Alla
sda
g-fi

tan

lm

