
SID 4: ”VAD SÄGS OM 
ATT BÖRJA PÅ ALLA 
HJÄRTANS DAG?”

SID 21: NIF HAR  
RESEVACCIN TILL  
HELA VÄRLDEN 

SID 13: FINSPÅNGS
BIBLIOTEK FLYTTAR 
TILL KRISTALLEN

KOM IHÅG: ALLA 
HJÄRTANS DAG  
14 FEBRUARI

Fokus
Årg. 14  |  13  februari - 26 februari  |  www.fokusfinspang.se  |  Fokus Finspång når alla hushåll och företag i Finspång och Svärtinge
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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

www.byggochrep.se

Johan Bergling 
070-628 10 72

ALLT INOM 
BYGG OCH 

REPARATION!
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ALLT INOM  
MARK- 

ENTREPRENAD!

HÖG TID 
ATT BESTÄLLA 
VÅRENS JOBB!

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

COMFORT FINSPÅNG
Sjömansvägen 10, Tel 0122-180 70

ÖPPETTIDER: Mån-Fre 06:45-17:00
www.andersonbaggman.se Följ oss på Facebook och Instagram

VÄLKOMMEN IN TILL VÅR BUTIK 
HÄLSAR ROGER, LINDA, KRISTER  
& RÖRMONTÖRERNA!

UPP TILL 50% RABATT PÅ 
DUSCHHÖRNOR OCH BADRUMSMÖBLER.

VI GÖR PLATS FÖR VÅRENS NYHETER!

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

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

Lova halsband

899 :-

Pure halsband

249 :-

ALLA HJÄRTANS DAG!

Lova armband

799 :-

Monaco örhänge

249 :-

Monaco halsband

299 :-

Glow armband

299 :-

astrid&agnes

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

GE BORT 
FJÄRILAR
I MAGEN.

VÄLKOMMEN IN I BUTIKEN  
PÅ ALLA HJÄRTANS DAG 14/2.

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

EXTRAÖPPET FRÅN 09.00

De där eviga 
ögonblicken
Det finns ögonblick i livet där du  
direkt förstår att det du just upplever 
är magiskt och evigt. Som när du för 
första gången springer snabbare 
än pappa i kvällssolen på den där 
grusvägen. Eller som när tiden står 
stilla i ett TV-rum en blågul sommar 
på 90-talet. Som friheten att med 
färskt körkort köra bil på den där 
filmiska resan med bästa kompisen till 
Malmö. Som när du omgiven av dem 
som följt ditt liv hör hennes rörda ”ja” 
den där augustidagen. När ditt finger 
greppas av ditt nyfödda barns hand 
för första gången och när du håller din 
omsprungne pappas hand och vet att 
det är för sista gången. Eller som det 
där ljumma kvällsbadet med familjen 
på den indiska västkusten.

Dessa minnen är för evigt bevarade i 
våra liv. Ögonblick som är delade med 
dem du tycker om och älskar. Låt oss 
inte glömma att visa vår tacksamhet 
till dem som skapat dessa guldkorn 
i vårt inre. Alla Hjärtans dag är ett av 
många bra tillfällen där vi får tacka  
för de där eviga ögonblicken.

FILIP EWERTSSON

INLEDARE
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UNG I FOKUS

PER LEANDER  
FÖDD 2000
PERSPEKTIV BERGSKA GYMNASIET

Dags att börja nu
Gott nytt år på er allihopa! Även 
fast det kanske är lite sent att 
säga så i mitten av februari så har 
jag inte fått möjligheten förrän nu. 
Bättre sent än aldrig. 

Imorgon är det Alla Hjärtans dag.  
En dag med många olika sidor,  
som man se på många sätt. Men 
den gemensamma nämnaren  
måste enligt mig alltid vara  
gemenskap och kärlek.

Alla Hjärtans dag är verkligen 
ingenting som alla firar och jag har 
aldrig egentligen uppmärksammat 
denna dag. Dock känns det som 
att den behövs mer än någonsin. 
Samhället vi lever i befinner sig i 
ständig förändring. Tyvärr har det 
på senare år blivit mer egoistiskt, 
då folk främst prioriterar sig själva 
och sina egna behov. Fler känner 
sig utanför och får det svårare att 
hitta glädjeämnen i vardagen. Just 
här känner jag att Alla Hjärtans 
dag är så viktig. Kärlek är för mig 
så mycket mer än att bara älska 
någon. Kärlek är uppskattning, 
glädje och sympati för sina med-
människor. Visst är det bra att vara 
kärleksfull hela året, men någon 
gång måste man ju börja. Vad sägs 
om att börja på Alla Hjärtans dag?

Gäller perioden 
11/2-22/3

Vårkänslor? Nu har 
vi kastrationskampanj till katt!
Du får 25% rabatt på kastrationen: 
•Hankatt 630:- (ord.pris 840:-) 
•Honkatt 1050:- (ord.pris 1400:-) 
I samband med kastrationen får ni även 25% rabatt 
på en vaccination samt chipmärkning till katt.
Boka tid på 0122- 175 10.

Bergslagstorget  mån-fre 9-18 
Anna 0122-102 26    

Överraska en 
vän med ett  

presentkort på 
alla hjärtans dag!
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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

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

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

DAMMSUGARE   
ELECTROLUX PF91-ANIMA

5 990 kr
4 990 kr

Nyhet

Program 14 - 27 februariVälkommen 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  Barnsång (OBS! sista fre i mån. 13.00)
        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)

Sön 17/2 10.00 Gudstjänst  
 ”Nåd och tjänst” predikan Björn  
 Asserhed, sång ungdomsteam
Ons 20/2 14.00 RPG Se Gemensamma samlingar
Sön 24/2 10.00 Gudstjänst ”Det levande ordet”  
 predikan Malena Andersson, sång   
 Kristina Hedman, Magnus Hasselqvist
Tis 26/2 18.30 Vardagsmässa 
Ons 27/2 14.00 RPG Se Gemensamma samlingar 
 18.00 Scoutinvigning i Missionskyrkan

1-3/3 Ekumenisk möteshelg  
 Se Gemensamma samlingar

Sön 17/2 10.00 Gudstjänst 
  predikan Louise Harrysson,  
	 lovsång,	bön,	fika
Ons 20/2 14.00 RPG Se Gemensamma samlingar
Sön 24/2 10.00 Gudstjänst  
  predikan Håkan Axell,  
	 lovsång,	bön,	fika
Ons 27/2 14.00 RPG Se Gemensamma samlingar 
1-3/3 Ekumenisk möteshelg  
 Se Gemensamma samlingar
  

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  
 

Fre15/2  19.00 Israelkväll  
 Irene Kärrbrant. Fika  
Sön 17/2 11.00 Familjegudstjänst  
 med ”MiaPia”, Peter Wahlström  
	 och	barnen,	fika
Ons 20/2 14.00 RPG Se Gemensamma samlingar
Sön 24/2 16.00 Cafégudstjänst  
 med Inger Wetter & Torsten Lager  
	 från	Vingåker,	fika
Ons 27/2 14.00 RPG Se Gemensamma samlingar

1-3/3 Ekumenisk möteshelg  
 Se Gemensamma samlingar

GEMENSAMMA SAMLINGAR:         MISSA INTE!
Ons 20/2  14.00 RPG “Sant eller falskt” Kerstin Lundholm, Monica Blomberg (Missionskyrkan)   1-3/3  Ekumenisk möteshelg med Hans
Ons 27/2 14.00 RPG “Så fungerar LAH” Anette Karlsson (Missionskyrkan)   Wolfbrandt i Missionskyrkan och Risinge kyrka.  
         Mer info i Fokus Finspång nummer 3, 27/2
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VECKA 6 

SKOLMATEN VECKA 8-9

SPORTLOV VECKA 8

MÅNDAG 25 FEBRUARI
Korv, makaroner.
Veg. Potatisbullar, lingonsylt.

TISDAG 26 FEBRUARI
Fläskkalops, potatis, inlagda rödbetor, 
broccoli.
Veg. Vegetarisk kalops, inlagda  
rödbetor, broccoli.

ONSDAG 27 FEBRUARI
Sej crispie, kall sås med äpple och 
pepparrot, potatis.
Veg. Bönbiff, kall sås med äpple  
och pepparrot, potatis

TORSDAG 28 FEBRUARI
Tomatsoppa med pasta, ostsmörgås.
Veg. Morot och broccolisoppa,  
ostsmörgås.

FREDAG 1 MARS
Kålpudding, sås, potatis, lingonsylt.
Veg. Vegetarisk kålpudding, sås,  
potatis, lingonsylt.

Till varje måltid serveras salladsbuffé,  
ekologisk mjölk, knäckebröd och smör. 

Med reservation för eventuella ändringar

Vi på  
Tandläkargruppen  

välkomnar nya  
patienter till en  
modern klinik  

belägen i  
Norrköping city.

Vid intresse är  
ni välkomna att 

ringa oss på 
telefonnummer 

011-13 77 75www.tandlakargruppen.nu

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

 

TRYFFLAR 
från Mathez

2 FÖR 100 KR 
(ord. pris 59 kr/st) KÄRLEKSTE

Svart löste  
från Kahls 

Varför har ni valt att  
sälja Mitsubishi?

– Affe säger något smart. Affe 
säger något smart. Affe säger något 
smart. Affe säger något smart.

Berätta om Mitsubishi Outlander 
Plug-in Hybrid.

– Affe säger något smart. Affe 
säger något smart. Affe säger något 
smart. Affe säger något smart. Affe 
säger något smart.
Vilka är de tre starkaste skälen att 
köpa en Mitsubishi?

– Affe säger något smart. Affe 
säger något smart. Affe säger något 

smart. Affe säger något smart. Affe 
säger något smart. Affe säger något 
smart. Affe säger något smart. Affe 
säger något smart. Affe säger något 
smart. Affe säger något smart. Affe 
säger något smart. Affe säger något 
smart. 

Berätta om nya Citroën Berlingo.
– Den nya Berlingon har fått pris som 
”Van of the Year 2019”. Det är en helt 
ny och ännu bättre bil jämfört med sin 
föregångare. Det som är gemensamt är 
att den fortfarande är en väldigt trygg 
och säker transportbil. Modellen finns  
även som familjebil.

Vilka är de största nyheterna?
– Den har större lasturymme och  
flexibilitet när det gäller olika lastlängder. 

Bilen är utrustad med en digital back-
spegel med backkamera och möjlighet 
till flera kameravinklar för ökad säkerhet.

Vilka är de tre främsta skälen att  
välja nya Citroën Berlingo?
– De tre främsta skälen är att den har 
rymligare förarmiljö, säkerheten och 
tryggheten. Det är bara att komma  
och provköra!

Se annonsen om
nya Citroën Berlingo på sidan 11. 

Trygga mil med Zetterblom bil
www.zetterblombil.se  •  Skäggebyvägen 50  •  0122-156 66

AFFE
TIPSAR
OM

CITROËN
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Erbjudandet gäller ons 13/2 - sön 17/2.  
Med reservation för slutförsäljning.

Marabou hjärta 29,90:-  
ord.pris 54,95:-

Rosor fairtrade  39,90:-  
ord.pris 59,90:-

Vem vill du  
göra glad?

Alla Hjärtans 
dag 14 februari

BERGSLAGSHALLEN

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

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.

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

*Gäller tom 190222.

Fungerar via fiber och parabol! 

Monteratoch klart!

10
18

1

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

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

Se TV gratis i ett halvår!
därefter paket från 229 kr/mån

60 TV-kanaler med 
streamingexklusiva 

serier och filmer!

– Familjepaketet (värde 2 274 kr)  Fritt i 6 mån!
– Viasat Sport (värde 1 197 kr)   Fritt i 3 mån!
– C More Premium (värde 1 440 kr)  Fritt i 3 mån!
– Startavgift (värde 695 kr)   0 kr!
– OnePlace (värde 2 699 kr)   0 kr!
– Installation (värde 1 350 kr)   0 kr!

TILLVAL! Apple-TV 4K 32 GB (värde 936 kr)  Halva priset 936 kr!

                                                                    Totalt värde:  10 591 kr
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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. 

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

SATSA PÅ FÖRNYBAR

Vinterkampanj

Smoooth payments by
VIBERGA GALLERIA

011-682 80  •   www.elbutikfinspang.se

ORDINARIE ÖPPETTIDER
mån-fre 09.00-18.00

lör 10.00-15.00

KÖP ETT PRESENTKORT 
TILL DIN KÄRA. 

MÅNADENS VARA

Vägglampa Vejle

TILL DITT HJÄRTA!

Vägglampa Life

FRÅGAN

Imorgon är det Alla Hjärtans dag. 
Vem vill du ge en kram?

FILIPPA HJERPE 16 ÅR 
– Jag vill ge min kompis Linn en 
kram, för att hon betyder mycket 
för mig.

ARNE KARLSSON 70 ÅR 
– Jag vill ge hela min familj en kram. 
Det gäller att passa på medan 
man kan.

NELLIE OLSSON 17 ÅR 
– Jag vill ge min bror en kram, för att 
jag älskar och ser upp till honom. 

Nästa Fokus Finspång 
Nummer 3 delas ut 27 februari

OBS! Manusstopp 19 februari kl. 12.
Vi kan aldrig garantera att annonsplats  

finns kvar vid manusstopp. 
Boka din annons i god tid!
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HörnanBiblioteket
Lördag 16 februari    klockan         
BARNTEATERLÖRDAG 15.00
I familjeföreställningen Gräs möts dansare, 
dockspelare och en cirkusartist. 
Fr 4 år. Fri entré 
 
 
Söndag 17 februari
 
KUL I FOAJÉN*    14.00-16.00 
BIO  
Röjar-Ralf kraschar internet - fr 7 år 15.00
Alita: Battle Angel - fr 11 år 19.00 

  
Måndag 18 februari
 
KUL I FOAJÉN*                  13.00-16.00  
KNATTEBIO 14:00
Lilla spöket Laban 2 - Spökdags 
BIO 15:00
Lego® Filmen 2 - fr 7 år 
 

Tisdag 19 februari
 
KUL I FOAJÉN*   13.00-16.00   
KNATTEBIO 14:00
Lilla Anna och Långa Farbrorn  
BIO 15:00
Spider-Man: Into the Spider-Verse - 
fr 7 år 
 
 
Torsdag 21 februari  
KUL I FOAJÉN*    13.00-16.00  
KNATTEBIO  14.00
Vem lurar Alfons?
BIO 
Röjar-Ralf kraschar internet - fr 7 år 15.00
Goliat - fr 15 år 19.00  
 

Fredag 22 februari
 
KUL I FOAJÉN* 13.00-16.00
KNATTEBIO 14.00
Bajsfilmen - Dolores och  
Gunellens värld (Sv. txt)
BIO 
Bumblebee - fr 11 år 15.00
A Star Is Born - fr 7 år 19.00    Söndag 24 februari
 
KUL I FOAJÉN* 14.00-16.00
BIO 
Draktränaren 3 - ej granskad 15.00 
Eld & Lågor - fr 15 år 19.00

* Skapa fantasifulla figurer!  
För alla åldrar och gratis.

Öppettider
Mån-tors 13-20 Fre 14-22

För dig som går på högstadiet

Fredag 15 februari  klockan  
FREDAGSBINGO  17.00   
VI BJUDER PÅ hamburgare. 18.00 
3D BIO PÅ HÖRNAN  18.30  

 
Måndag 18 februari  
VI PYSSLAR HELA DAGEN 13.00  
VI BAKAR CUPCAKES 18.00 

Tisdag 19 februari  
 
VI SPELAR Playstation VR,  13.00 
Nintendo Switch och andra  
konsoler hela dagen. 

Onsdag 20 februari   
 
TÄVLING I TORNBYGGE 17.00 
Vi utser en ny mästare på   
Gräddhyllan.  
VI BJUDER PÅ  18.00 
våfflor och glass. 
  

Torsdag 21 februari  
LUFFARSCHACKS- 17.00 
TURNERING  
VI BJUDER PÅ 18.00 
lyxluffare med bostongurka. 

Fredag 22 februari  
FREDAGSBINGO 17.00 
VI BJUDER PÅ varma mackor 18.00 
AVSLUTNING 18.30 
Av lovaktiviteterna i Kulturhusets  
nedre lokal Galaxen med  
liveframträdande av Scent of Lord 
som gick vidare till rixfinal i förra  
årets upplaga av Livekarusellen. 
DELTÄVLING I  19.00 
LIVEKARUSELLEN   
med framträdanden av sex olika band.
Se till att rösta på dina favoriter!

Lördag 16 februari   klockan   
FILMVISNING  13.30-15.00 
i glaspaviljongen
Film med superhjältetema. 
Barntillåten. 
  
 
Tisdag 19 februari  
FILMVISNING  
i glaspaviljongen 16.30
Film med superhjältetema.
Fr 11år. 

 
Onsdag 20 februari 
 
SUPERHJÄLTEVERKSTAD  10.30 
MED REGINA   och 14.30 
Kom och tillverka din egen  
superhjältemask och utrustning.  
Du kan få  hjälp med att hitta på din  
egen hjälte och vad den har för krafter  
och egenskaper.  
Föranmälan till biblioteket!  
 
 
Torsdag 21 februari 
 
FILMVISNING  16.30 
i glaspaviljongen 
Film med superhjältetema. 
Fr 7 år. 
  
    
Lördag 23 februari 
 
SUPERHJÄLTELÖRDAG 13.00-15.00 
Vi avslutar sportlovsveckan  
med en superhjältefest!  
Kom gärna utklädd!                                                                                                                   
Du får ett klurigt uppdrag:  
Rädda Bibblan!  
Superhjältefika och pyssel.  
  
Alla dagar under lovet 
 
Hjälp Bibblan Lady att lösa kluriga uppdrag, 
nytt uppdrag varje dag! 

Biljetter och bokning
Knattebio: 50 kr    

Bio  Vuxen: 120 kronor 
Barn/ungdom:  100 kr 

Boka dina biljetter under evenemang på 
www.finspang.se eller via tfn 0122-853 00

Öppettider

Mån-fre 8-19 

obemannat 8-10,  

Lör 10-16

Anmälan till Superhjälteverkstaden 
 

Tfn O122-850 66 eller  
E-post: bibliotek@finspang.se

Kulturhuset
Sportlovsprogram 2019
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BOK I FOKUS

Såna som du 
ska inte va här 
Marika Carlsson har alltid 
stuckit ut: hon är adopterad, 
fd pingstvän, lesbisk, och 
skåning. Hon är etiopier i  
Sverige och svensk i Etiopien.

 
I sin biografi skildras den vardags-
rasism hon utsattes för när hon 
växte upp – att bli kallad neger, 
apa, kvarhållen i tullen efter varje 
Danmarksresa och andra fördomar 
som kopplades till hennes hudfärg. 
Tryggheten fanns i frikyrkan.

I boken får läsaren ta del av 
Marikas återresa till Etiopien. Om att 
plötsligt smälta in när man är van  
vid att sticka ut. Om att gång efter 
annan förklara varför man varken 
talar eller förstår språket, och inte 
minst krocken att komma hem igen.

”Såna som du ska inte va här” 
handlar i grund och botten om att 
stå upp för sig själv och rekom-
menderas både till dig som behöver 
en berättelse att identi fiera dig 
med, till dig som söker efter en 
identitet och till dig som vill ta del 
av en uppväxt som skiljer sig  
från din egen.

 

SOFIA ENGVALL, BIBLIOTEKARIE

TITEL 
SÅNA SOM DU SKA 
INTE VA HÄR

FÖRFATTARE
MARIKA CARLSSON

NU BEHÖVER VI UTÖKA MED FLER

RÖRMONTÖRER
Du skall vara utbildad med yrkesbevis. B-körkort är  
ett krav. Goda svetskunskaper är ett plus.

Tjänsten är tillsvidare och heltid med tillträde omgående.  
Enbart skriftlig ansökan till patrik.nord@andersonbaggman.se

Comfort i Finspång AB är helägt dotterbolag till Byggnads 
Andersson & Baggman. Vi bedriver butiksförsäljning och 
rörarbeten till företagskunder och privatpersoner.

FINSPÅNG 

COMFORT FINSPÅNG
Sjömansvägen 10, Tel 0122-180 70
ÖPPETTIDER: Mån-Fre 06:45-17:00
www.andersonbaggman.se

Den nära begravningsbyrån

Borgerlig begravning? – Vi har erfarenhet

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

KVALITET  PRECISION  KÄNSLA

www.dannegolv.se

DAGS FÖR NYTT BADRUM!
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FIRA ALLA HJÄRTANS DAG MED BLOMMOR!

Beställ era begravningsbinderier hos oss. Fri leverans inom  
Norrköping, Söderköping, Åby, Finspång och Skärblacka.

blomsterhusetsbc

blomsterhusetsbindericentral

BLOMSTERHUSETs
BINDERICENTRAL

Tel 011-12 19 48

Till glädje och sorgAngelica & Christer

Torsdag 14/2 håller vi tältet i Finspång öppet 8-15

VÄLKOMNA!

   VÄLKOMNA PÅ BRÖLLOPSMINGEL HOS OSS I NORRKÖPING LÖRDAGEN 9/3 KL: 12-15. 

Fler representanter kommer finnas på plats. Mer information hittar du på vår Facebook & Instagram.

DEKORERAD 
ROS
I KRUKA

100 kr

KÄRLEKSBUKETTER
från150 kr

SVENSKODLADE 

TULPANER 
10-PACK 

Från 25 kr

NYHET! 
DIGITAL 
BACKSPEGEL

VINNAREN MED 
TEKNIK I FRAMKANT

NYHET! DIGITAL BACKSPEGEL 

MED LIVE-VISNING

APPLE CARPLAY

220 V ELUTTAG

10 KÖRHJÄLPSFUNKTIONER

NYA CITROËN 
BERLINGO TRANSPORT

Bilen på bilden är extrautrustad. CO2-utsläpp fr. 103g/km och bränsleförbrukning fr. 3,9l/100km.

WWW.ZETTERBLOMBIL.SE • SMEDBYGATAN 4 • 011 10 04 40

Trygga mil med Zetterblom bil
www.zetterblombil.se  •  skäggebyvägen 50  •  0122-156 66

AFFE
TIPSAR OM
CITROËN

PÅ SIDAN 6
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Finspångs Bilmarknad • 0122-146 60 • Skäggebyvägen 48
www.finspangsbilmarknad.hyundai.se • Gilla oss på Facebook!

Nu finns även Hyundai Kona 
Electric för provkörning!10% rabatt på  

arbetet vid service 
och reparationer 
som bokas innan  

1 mars 2019.

Auktoriserad
Hyundaiverkstad 

Telefon: 0122-161 80
E-post: info@tgselab.se

Skäggebyvägen 33
612 44 Finspång

Vi följer inte strömmen, vi leder den.

Vi önskar alla
våra kunder en 

lysande start 
på året!

TG:s EL i Finspång AB har 
sedan 1982 projekterat,  
installerat, utfört service 
och reparerat alla typer  
av elektriska anläggningar. 

I mars nyöppnar vi med en större  
butik och ett bredare sortiment  

– för både henne och honom. Även vår  
logga har fått ett nytt utseende.  

Välkommen till oss.
Öppet alla dagar! 

Mån-fre 10-18, lör 10-15, sön 11-15

Butiken håller 
öppet som vanligt fram

till nyöppningen.  
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Nyöppning 
28 mars
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Finspångs bibliotek  
flyttar till Kristallen
Nu står klart att Finspångs bibliotek flyttar till 
Kristallenhuset i centrum. Fokus Finspång har 
träffat bibliotekschef Per Johansson som 
berättar mer.

Finspångs bibliotek kommer att ta över hela det övre planet 
i Kristallen vid Bergslagstorget, som sedan en tid stått utan 
hyresgäster. Inflyttning och nyöppning kommer att ske under 
sommaren. Nu pågår arbetet att färdigställa de nya och 
större lokalerna mitt i centrala Finspång. Ny trappa och hiss, 
total ombyggnad samt andra åtgärder för maximal fram- 
komlighet står på att-göra-listan. Personalgruppen på biblio-
teket är involverad i processen och drar nu upp riktlinjerna för 
att utveckla och förbättra verksamheten. Allt under ledning  
av bibliotekschef Per Johansson.

– Förutom skälet att Bergska gymnasiet och Curt Nicolin 
Gymnasiet behöver mer plats finns det fler skäl och många 
fördelar för oss med flytten. I den nya lokalen tror vi att vi 
kommer att kunna nå fler målgrupper. I och med flytten 
sätter Finspångs kommun verkligen läsning och litteratur i 
centrum – bokstavligen. Biblioteket vill vara med att bidra till 
kommunens önskan om ett mer levande centrum. Vi vill att 
biblioteket ska bli en naturligt stopp och en mötesplats för 
barnfamiljer, studerande, pensionärer och alla andra som 
rör sig i centrum. Biblioteket har något för alla, säger 
Per Johansson.

Har visat stort intresse och är förväntansfulla
Flytten innebär också att man går från att ha sin verksamhet 

på fyra plan till att få allt på samma plan. Både barn- och  
ungdomsavdelningarna kommer att bli större och mer  
avskilda från varandra. Dessutom kommer det att finnas 
studierum, fler stationära datorer och ”allt kryddat med 
Finspångs centrums bästa utsikt” i Kristallen.

– Vi är säkra på att det nya biblioteket kommer att bli 
väldigt bra. Vår nya hyresvärd Amasten är väldigt glad att få 
oss som hyresgäst och samarbetet med att arbeta fram en 
planlösning har fungerat mycket bra. Många av våra besökare 
har stora förväntningar på det nya biblioteket och undrar när 
vi ska flytta. Vi som arbetar på biblioteket är också otåliga!

Rekrytering av bibliotekspedagog
Nysatsningen innebär inte i förstaläget någon nyrekrytering. 
Men det pågår en process att, med hjälp av medel från Kultur-
rådets ”Stärkta Bibliotek”, i samarbete med skolor i Finspång 
rekrytera en bibliotekspedagog. Detta för att utveckla 
samarbetet mellan bibliotek och skolorna. 

– Vi vill vara med och arbeta för ett ökat läsande bland 
barn och unga. Läsförmåga är en förutsättning för lärande 
och barn vill läsa olika berättelser och på olika sätt, säger 
Per Johansson och tillägger:

– Det är klart att vi kommer att sakna närheten till  
gymnasieskolorna som vi har i dagsläget, då barn och  
ungdomar är en prioriterad grupp för oss. Men ett kommun- 
bibliotek ska inte i så hög grad som det gör idag utgöra ett 
skolbibliotek. Det ansvaret måste skolorna själva ta. Det 
känns bra att vi i och med flytten ännu tydligare blir hela 
Finspångs bibliotek, för alla och mitt i centrum.

FILIP EWERTSSON

Sedan ett år tillbaka är Per Johansson 
bibliotekschef i Finspång.

I N F O R M AT I O N  F R Å N  F I N S PÅ N G S  KO M M U N
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Fonus Öst Finspång 
Vi stärker upp vårt team i Finspång.
Hälsar en lokal kraft, Inger Muda,  
välkommen!
Vi finns när du behöver oss.

T E L :  0 1 2 2 - 4 1 6 3 5  –  W W W . F O N U S O S T . S E

Vi nås 
dygnet 
runt!

GRUS • SAND • JORD • TRANSPORTER

sonstorpsakeri.se • 0122-890 00

ÖPPETTIDER MÄSELKÖP
mån-fre 06.30-15.30

ÖPPETTIDER LÄMMETORP
mån 06.00-15.30

VÅRPROJEKT PÅ GÅNG?
Vi har allt från bergkross till jord och sandlådesand  
på våra anläggningar i Mäselköp och Lämmetorp.  

Ring och beställ levererans eller kom ut och hämta själv.

Välkommen att beställa vårens grusning och saltning!

Alltid en svensk rätt vid vår lunchbuffé!

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

145
kronor

Barn under

 11 år: 65:-

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

Kvällsbuffé! 
Lördag 2 mars

kl. 17.00-20.30
 Läsk/lättöl, dessert 

och kaffe ingår!
Boka gärna bord i tid!  

Vi har fullständiga rättigheter!

Vårens buffér: 
30 mars och 27 april

Nyhet hos Rode!

Qi Gong-träning på din arbetsplats!

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

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

Individuell Qi Gong-träning!
Qi-behandling (massage, zonterapi, healing)
Ring för mer information!

Tid för själen (4-8 personer) 3 tim. 1 350 kr/person

Under samma tak kan du även få hjälp med fotvård och massage.
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MOPEDKURSER INTENSIV
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

MC-INFORMATION
Finspång
14/3, 17/4,14/5
Norrköping
13/2, 6/3, 10/4, 8/5

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

RISKTVÅ – MC
Bråvalla
2/4, 9/4, 16/4, 23/4, 30/4

HANDLEDARKURS
Norrköping
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
Norrköping 
13/2, 13/3, 10/4, 15/5

ANMÄLAN TILL:
0122-161 60 
011-18 61 60
info@axelhed.com
Läs mer på axelhed.com

VÅRENS KURSER FÖR KÖRKORT!

VÄLKOMMEN ÖNSKAR JERKER AXELHED MED PERSONAL
axelhed.com

BOKA NU!

Solcellsmässa i Norrköping 2-3 mars 
Välkommen till en mässa och utställning om solceller på villatak, elbilar och laddning av elbilar. På plats 
finns flera olika utställare som kommer svara på frågor om bland annat elproduktion med egna solceller, 
ekonomi, bidragsformer, bygglov, inkoppling på nätet och mycket mer! Passa på att inspireras, lära dig mer 
om hur du kan producera din egen el, hur elbilen fungerar och träffa olika aktörer på marknaden. Fri entré.

Tid:        Lördag 2 mars och söndag 3 mars klockan 10.00–16.00
Plats:        Åby Tennisklubb, Tennisvägen 2, 616 34 Norrköping 

Vill du veta mer? Kontakta Per Sjöström, energi- och klimatrådgivningen, telefon 011-15 16 44 eller
e-post: per.sjostrom@norrkoping.se 

NORRKÖPINGS KOMMUN I SAMARBETE MED

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

FÖRSÄSONGSPRISER!

KÖP 
SOMMARDÄCK 

SENAST 
28 FEBRUARI 

TILL 2018 
ÅRS PRISER

Vem vill du ge 
din kärlek?

VI HAR ÖPPET ALLA DAGAR!
mån-fre 8.30-18.00 • lör 9.00-15.00 • sön 11.00-15.00
0122-102 00  •  www.lindahls.com  •  Välkommen!

Alla 
Hjärtans dag
14 februari

Nu har jag flyttat!
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.-
Välj mellan naglar eller förhårdnader

Fotvård i hemmet 45 min 620.-
För behandlingar med Lunula laser  
mot nagelsvamp – ring för mer info.

Medicinsk fotterapeut
Stora Allén 12, 612 40 Finspång 

072-320 02 80
Susanne’s Fotvård

Hjärtligt välkommen!

Kundparkering finns!

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

KULTURHUSET 
FINSPÅNG

Biljetter Kulturhuset 0122-853 00
Online www.tickster.com 

Pris 160:-, med scenpass 140:-
Info www.teaterforeningen.se

Arr. Finspångs Riksteaterförening 
och Kulturhuset

Onsdag 20 februari
kl 19.00

SÄLLSKAPS- 
RUMMET

AV INSPECTOR SANDS
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0122-857 00 
wwww.svenskakyrkan.se/finspang 

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

Träffpunkt i Skedevi 
Skedevi församlingshus, 11:30

ONSDAG 20 FEBRUARI 
Utedag i prästgården 
Utedag i prästgården för våra verk-
samhetsfamiljer. Obs! alla åldrar på 
barn är välkomna denna dag. 
Risinge prästgård, 10:00

Sopplunch 
Mariagården, 12:00
 
Café för daglediga 
Hällestads församlingshem, 14:00

TORSDAG 21 FEBRUARI 
Sopplunch 
Rejmyre församlingshem, 12:00

Det goda samtalet 
Rejmyre församlingshem, 14:00

Stickcafé 
Mariagården, 14:00

Andakt 
Hällestadgården, 15:00

MÅNDAG 25 FEBRUARI 
Vuxen-barn-café 
Hällestads församlingshem, 09:00

Öppen förskola 0-6 år 
Mariagården, 09:30

Musikcafé 
Gruppen Näckrosorna spelar. 
Mariagården, 14:00 
 

TORSDAG 14 FEBRUARI 
Öppen förskola 0-1 år 
Mariagården, 09:00
 
Sopplunch 
Rejmyre församlingshem, 12:00

Det goda samtalet 
Rejmyre församlingshem, 14:00

Stickcafé 
Mariagården, 14:00

Andakt 
Östermalmsträffen, 14:45

LÖRDAG 16 FEBRUARI 
Sopplunch 
Regna Ekebo, 12:00

MÅNDAG 18 FEBRUARI 
Vuxen-barn-café 
Hällestads församlingshem, 09:00

Club 10-14 
Rejmyre församlingshem, 14:30

Ung i kyrkan 
Rejmyre församlingshem, 17:00

TISDAG 19 FEBRUARI 
Öppen förskola 0-3 år 
Mariagården, 09:00

Träffpunkten 
Mariagården, 09:30

Hantverkscafé 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Svenska kyrkan i Finspång

Gudstjänster ONSDAG 20 FEBRUARI 
Mässa 
Mariagården, 08:30

SÖNDAG 24 FEBRUARI 
Mässa 
Kyrkbuss. 
Risinge kyrka, 11:00 

Mässa 
Hällestads kyrka, 11:00 
 
Musikgudstjänst 
Flauto dolce - Blockflöjter i 
samklang medverkar. 
Regna kyrka, 15:00

ONSDAG 27 FEBRUARI 
Mässa 
Mariagården, 08:30

SÖNDAG 17 FEBRUARI 
Mariamässa 
Inger Muda och Anna Bergström, 
sång. Kyrkbuss. 
Mariagården, 11:00 
 
Mässa 
Skedevi kyrka, 11:00 
 
Teckenspråkig mässa 
Hårstorps gruppboende, 14:30 

Taizémässa 
Skedevi-Rejmyre kyrkokör och 
Regna kyrkokör medverkar.
Rejmyre kyrka, 15:00 

Club 10-14 
Rejmyre församlingshem, 14:30

Ung i kyrkan 
Rejmyre församlingshem, 17:00

TISDAG 26 FEBRUARI 
Öppen förskola 0-3 år 
Mariagården, 09:00

Träffpunkten 
Mariagården, 09:30

Hantverkscafé 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Stickcafé 
Regna Ekebo, 14:00

Andakt 
Berggården, 14:00

Andakt 
Högby seniorboende, 15:00

Våga-sjunga-kör 
Kvällsmat från kl 17.00. Kör för 
vuxna och aktivitet för barn kl. 
18.00-19.00
Betel, Igelfors, 17:00

Musikcafé 
Åsa Sjöberg och Claes Lövgren är 
ett välkänt par i Östergötland. Åsa 
som nöjesprofil, både som sånger-
ska och programledare för lokal-tv. 
Claes med sitt dansband Lövgrens, 
som turnerar Sverige runt på heltid.
Tillsammans bjuder de på välkän-
da evergreens, visor, musikal och 
givetvis några svängiga dans-
bandslåtar. Alltifrån Ulla Billqvist till 
Elvis! De bjuder på en skön kväll i 
musikens tecken!
Kaffe och semla.
Inträde 100:-
Hällestads församlingshem, 19:00

ONSDAG 27 FEBRUARI 
Vuxen-barn-café 
Hällestads församlingshem, 09:00

Sopplunch 
Mariagården, 12:00
 
Café för daglediga 
Betel, Igelfors, 14:00

Onsdax 
Hällestads församlingshem, 17:30
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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

En smart affär.

Apple-TV 
936 kr! 

Läs mer på sidan 7. 

HÄLSOKÄLLANS
LÖPARGLÄDJE

Torsdagar 18.00 – Intervall/löpteknik 
Lördagar 9.00 – Distanslöpning 

med olika tempogrupper

Mer info på www.sarashk.se

070-131 00 76           www.sarashk.se

Vid frågor kontakta byggfunktionens expedition via 
tfn 0122-852 24, eller e-post: bo-bygga@finspang.se. 
Du kan läsa mer om bygglov på www.finspang.se.

Då bör du söka bygglov nu!

Har du tänkt att bygga i sommar?

Rättelse!
Nu har tryckfelsnisse varit framme! 

I bokrecensionen under rubriken  
”Bok i Fokus” i Fokus Finspång nr 1 (30/1) 

nämndes att Eli Åhman Owetz besöker 
Finspångs bibliotek 1 mars.  

Det stämmer inte.

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

Välkommen 
att boka ett 
kostnadsfritt 
hembesök
011-33 11 30

Köksdesign
Norrköping

Ett av Sveriges STÖRSTA sortiment till ett av marknadens BÄSTA priser

Svensk-tillverkat!

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

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

Mindre häststall
För 2 - 4 hästar. Mankhöjd upp till 150 cm.  
Bra bete. Beläget mellan Finspång (5 km) och 
Norrköping (20 km). Goda bussförbindelser.  
Tillträde enl. ök.

Mail till 

stjarnvik@bahnhof.se



19w w w. f o k u s f i n s p a n g . s e

Stiftelsen 
Familjen Bloms Minnesfond

Stiftelsens syfte och ändamål är att vara till glädje och uppmuntran för gamla, som har 
det svårt med icke ekonomisk trygghet, inom Risinge och Hällestads församlingar. Hos 
stiftelsen kan privatpersoner ansöka om penningmedel för ett ändamål som man annars 
inte har ekonomisk möjlighet att förverkliga. Organisationer som bedriver verksamhet 
för äldre kan också ansöka om penningmedel till olika trivselåtgärder eller dylikt.

Mer information och blankett för ansökan hittar du på Finspångs Bibliotek,  
Mariagården, Missionskyrkan, Centrumkyrkan och församlingshemmet i Hällestad.

Sista ansökningsdag för våren är 1 april.

FRÅGOR OCH UPPLYSNINGAR

Larseric Ramlöv  
070-564 40 36

Gösta Johansson 
070-235 95 27

Kort och gott:
Vi utför allt inom byggnation.

Kontakta oss redan idag på 076-022 00 43 eller bjorksbygg@hotmail.se

Glöm inte att använda ROT-avdraget!
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Vi söker
Villor, fritidshus 

och bostadsrätter
till våra kunder

Förmånligt arvode under februari  

www.maklarringen.se
0705-12 57 34

Välkomna gamla som nya kunder 
och gåvogivare!

Lämna gärna gåvor i butiken 
eller ring så hämtar vi.

– Stort tack för ert stöd till barn i nöd –

Öppet tis - tors 14-17, lör 10-13
Tel 0122-158 00

De Beschevägen 3, Finspång

Centrumkyrkans 
Second Hand

TBE-vaccinering
Vårt första drop in-tillfälle 
för TBE-vaccinering för vuxna 
är tisdag 26/2 kl. 13.00-18.00.
Anmälan görs i receptionen.
Barn med familjer går direkt 
till barnhuset kl. 15.00-18.00.

Övriga vaccinationstider 
i nästa nummer 27/2.

Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

 -Ett företag som  
erbjuder allt du kan 

önska i hushållstjänster.

Vi städar med ekologiska medel!

Hemtrevnad

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

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

Kom hem från jobbet till ett  

skinande rent hem! Eller varför inte 

ta hjälp med fönsterputsningen?

Du hittar oss på facebook! @hemtrevnadfinspang

Jag rastar din hund!
Linas Hundpromenad erbjuder både enskilda 
promenader och månadsabonnemang i Finspång 
med omnejd. För mer information eller bokning, 
kontakta Lina eller kika in på min hemsida.

073 557 33 79

linashundpromenad@gmail.com

Linas hundpromenad

linashundpromenad.se

fokusfinspang

Instagrambilden!
Under taggen #fokusfinspång finns denna  

vintriga bild på Finspångs slott och slottspark.  
Fotot är taget av @resaxela.

Har du själv bilder från orten som du vill dela med  
Fokus Finspångs läsare? Använd #fokusfinspång.



21w w w. f o k u s f i n s p a n g . s e

Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

Närsjukvården 
i Finspång (NiF) 
erbjuder rese- 
vaccin till hela 
världen.

– Vi har inte alla vaccin på hyllan. Men så länge du hör av dig 
i god tid före avresan kollar vi upp vad som gäller för det 
aktuella landet och ser till att vaccinet kommer till oss, säger 
sjuksköterska Anna Ödman, som här svarar på de viktigaste 
frågorna om resevaccin.

NiF:s prenumeration i Reserådet ger dem värdefull informa-
tion om uppdateringar och förändringar på vad som gäller i 
fråga om resevaccin för världens alla länder.

Hur långt före avresan bör jag kontakta er?
– En del vaccin, som exempelvis Twinrix, kräver två doser 
med en månads mellanrum innan resan och en dos  
efter resan. Därför är det jättebra om du kontaktar oss 
2-3 månader före din avresa.

Vad är det viktigaste att tänka på inför att ta resevaccin?
– Om du har tänkt resa till flera länder är det väldigt bra om 
man kan vara så precis som möjligt om vilka länder det hand-
lar om till oss. Detta för att vi i god tid kan undersöka och 
beställa hem rätt vaccin. Innan du kontaktar oss bör du kolla 
upp vilket resevaccin du har tagit tidigare. Om du inte minns 
det kan du kontakta stället där du vaccinerade dig så att de 
kan söka i sitt register.

Hur bokar jag tid för resevaccination?
– Det smidigaste sättet är att boka tid via ”Mina sidor” på 
www.1177.se. Om ni är flera som ska boka tid är det viktigt att 
varje person bokar från sitt eget konto. Skriv gärna till vilket 
eller vilka länder du ska resa för att vi på bästa sätt ska kunna 
förbereda oss och beställa hem rätt vaccin. Du kan också 
boka tid via ”TeleQ” på telefonnummer 010-105 92 60. 

Vad är ditt bästa tips för den som ska resa utomlands?
– Förutom vaccination handlar det om att ha en god hygien 
och ett sunt förnuft. Då ökar chansen att du får hålla dig frisk 
under resan.

FILIP EWERTSSON

Resevaccin till 
hela världen

R E D A K T I O N E L L  A N N O N S

Vad det är för ord vi 
söker?  Lycka till!

VINNARE i nr 21
1: Hilma Abrahamsson

2: Adam Awada

3: Ebba Karlsson

Fia Fi lur
i Fo uk s

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 27 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.

HALKIGT 
PÅ 

VINTERN

HET I 
KÖKET

SÄTTER 
MAN PÅ 

VYKORTET

SÄGER 
BÄÄ

HÅLLER 
KOLL PÅ 

TIDEN

PAPPA

Ha en fin Alla Hjärtans dag!
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6
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SKPF AVD.78 FINSPÅNG
ÅRSMÖTE
20/2-19 kl 14:00 Frälsningsarmén
SKPF inbjuder till årets första
medlemsmöte/årsmöte med sedvanliga
möteshandlingar. Janne och Birgitta Frisk
underhåller oss med musik och sång. Kaffe,
semla och lotteri. Välkomna.

EFTERLYSNING!

”Ett spel om Finspång” 
Efterlyser kopior av filminspel- 
ningen (16 mm-inspelning) i  
Slottsparken av krönikespelet  
”Ett spel om Finspång” som  
uppfördes i juni 1980 och 1981  
i samband med Finspångs 
400-årsjubileum. Förutom  
enskilda medverkande deltog 
även Finspångs kommun, 
Musiksällskapet, Auroraringen, 
STAL-kören och Manskören. 
 
Önskar att göra DVD-kopior. 

/Ulf Folkesson, 0122-169 20

FÖRENING I FOKUS

LEV UTAN SMÄRTA 
med Fenix!

www.fenixterapi.com

0702-43 67 53
Manuell Terapi

GRATIS FÖR BARN 8-14 ÅR

Micke Holmström var ingen vanlig man. Med stor värme, nyfikenhet och 
humor mötte han sin omgivning och slog alltid ett extra slag för de svaga och 
utsatta i samhället. Hans glödande penna och tangentbord gjorde honom till 
en profil med ett brinnande hjärta för Finspång.  Tyvärr gick han bort alldeles 
för tidigt i en olycka i juni 2016. Men minnet av honom lever ständigt vidare. 
Micke Holmströms minnesfond är ett sätt att fortsätta att hedra hans ljusa 
minne och samtidigt lyfta och uppmuntra talanger med ett hjärta för Finspång 
i hans goda anda.  

FAKTA OM MICKE HOLMSTRÖMS MINNESFOND
Minnesfonden delar årligen ut 10 000 kr till en (1) stipendiat. 2019 års  
stipendiat tillkännages i oktober 2019. Kollegorna på Total Media & Reklam 
står bakom initiativet till fonden. Familjen Holmström stöttar initiativet och 
är också representerad i juryn. Sista dag att nominera till Micke Holmströms 
minnesfond 2019 är 15 september. Nomineringen ska innehålla en beskriv-
ning av personen och dess gärning på max 1 500 tecken.

VEM KAN SÖKA STIPENDIET?
Micke Holmströms minnesfonds uppdrag är att uppmuntra dig som är en 
skrivande talang, etablerad journalist och/eller författare eller talare med  
särskild förmåga att uttrycka dig. Det gäller även dig som utövar musik, film 
och foto. Mänskliga rättigheter, tolerans, medmänsklighet och religions-
frihet är självklarheter. Ett engagemang för Finspång är ett plus.

Mer information om hur du nominerar och skänker en gåva:  
www.mickeholmströmsminnesfond.se

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 

  
Följ oss på Facebook

och Instagram!



TOTAL MEDIA & REKLAM AB  |  totalmedia.se

UNIKA PROFILPRODUKTER

1490

KR/ST*

RENGÖRANDE 
HANDGEL

 7440

KR/ST*

MULTIVERKTYG

 12860 
KR/ST*

POWERBANK

För dig som vill ge bort en giveway som sticker ut ur 
mängden! Vi tar fram en kul produkt som passar dig. 
Kontakta oss så berättar vi mer.

POWERBANK
2000 MAH

PRISEXEMPEL 50 ST

12860 KR/ST  
(+ 695 KR I START)
FULLFÄRGSTRYCK INGÅR!

RENGÖRANDE 
HANDGEL

PRISEXEMPEL 300 ST

1490 KR/ST  
(+ 495 KR I START)
ENFÄRGSTRYCK INGÅR!
 

MULTIVERKTYG
7-DELARS

PRISEXEMPEL 100 ST

7440 KR/ST  
(+695 KR I START)
LASERGRAVYR INGÅR!

*



PROGRAM 

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

www.facebook.com/kulturhusetfinspang

Bio
Lego® Filmen 2
Måndag 18 februari 15:00
Från 7 år

Bio 
Goliat
Torsdag 21 februari 19:00
Från 15 år

Bio
Bumblebee
Fredag 22 februari 15:00
Från 11 år

Kul i foajén
Skapa fantasifulla figurer!
Sön 17/2 och 24/2 kl. 14-16 
Mån, tis, tors och fre 18/2-22/2  
kl. 13-16 
För alla åldrar och gratis.

Bio
Alita: Battle Angel
Söndag 17 februari 19:00
Från 11 år

Barnteaterlördag
Gräs
Lördag 16 februari 15:00
Här i gräset kan allting hända! 
Från 4 år. Fri entré.

Teater
Sällskapsrummet
Onsdag 20 februari 19:00
Arrangeras tillsammans med  
Finspångs Riksteaterförening.

Bio
Draktränaren 3
Söndag 24 februari 15:00
Ej granskad

Bio
Röjar-Ralf kraschar  
internet
Söndag 17 februari 15:00 
Torsdag 21 februari 15:00
Från 7 år

Bio
Spider-Man: Into The 
Spider-Verse
Tisdag 19 februari 15:00
Från 7 år

Knattebio
Film för de allra yngsta!  
Filmen startar kl. 14 och  
kostar 50:- för stora och små. 
Lilla Spöket Laban  
– Spökdags Måndag 18/2 

Lilla Anna och Långa  
Farbrorn Tisdag 19/2

Vem lurar Alfons?  
Torsdag 21/2

Bajsfilmen – Dolores och 
Gunellens värld Fredag 22/2

Bio
Eld & Lågor
Söndag 24 februari 19:00
Från 15 år

Bio
A Star Is Born 
Fredag 22 februari 19:00
Från 7 år

SPORTLOV PÅ KULTURHUSET


