
SID 9: ALLT BÖRJADE 
MED ETT VIKARIAT 
PÅ GRÄNGES

SID 17: MATS  
RONANDER KOMMER 
TILL KULTURHUSET

SID 13: STÖD ERBJUDS 
TILL ÄLDRE VID VÅLD
I NÄRA RELATIONER

SID 21: ALLT DU 
BEHÖVER VETA OM 
TBE-VACCINERING

Fokus
Årg. 14  |  27 februari - 12 mars  |  www.fokusfinspang.se  |  Fokus Finspång når alla hushåll och företag i Finspång och Svärtinge

F I N S P Å N G

NR 03   |   2019

www.aktivhalsocenter.se   0122-410 24    Bergslagsvägen 22  

VI SÖKER 
DIG 60+
Anmäl dig till  

vårt kostnadsfria 
hälsoprojekt Aktiv 60+

Vi söker 30 deltagare över 60 år 
som under fyra veckor kommer  

att röra på sig och ha roligt  
tillsammans. I projektet, som  

pågår dagtid, ingår både  
styrketräning och gruppträning. 

RING NU 0122-410 24
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Har du svårt att veta hur du vill ha din trädgård? 

Hur får du det lättskött men fint, stilrent, prunkande, naturligt,  
personligt och samtidigt miljövänligt och långsiktigt hållbart?  
För självklart kan man även skapa en miljösmart trädgård som  
både du och miljön tjänar på långsiktigt! 

Just nu är det även lämpligt att fundera på beskärning av dina träd.  
Som kvalificerad trädgårdsanläggare och med erfarenhet inom  
mark och anläggning kan vi hjälpa er. Vid trädbeskärning får du  
50% RUT-avdrag på arbetstiden.

Hemmets första rum?  
Trädgården så klart! 

Gilla oss gärna på

•  Digital ritning  
(illustrationsplan), idéskiss 
och planteringsplan

• Växtkompositioner 

• Tips och idéer
•  Trädgårdsanläggnings- 

arbeten  
• Trädbeskärning

• Trädfällning
• Stubbfräsning
• Grävning och schaktning
• Markanläggning

•  Markborrning med  
kompaktlastare

• Kranlyft
• Lastbilstransporter

Vi utför:

Vill ni veta mer eller har frågor är ni välkomna att kontakta:

CHRISTOFFER  \  070-671 88 20  \ toffesakeri@gmail.com
ELIN  \  072-330 88 34  \  elin.toffesutemiljo@outlook.com

Gäller 22/2 - 10/3 2019
Lokala avvikelser kan förekomma. 
Med reservation för slutförsäljning.

PÅ 1000-TALS 
TAPETER*

30%
JUST NU
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Tur eller skänk 
från ovan
Ibland kan jag verkligen förundras över 
varför saker och ting i livet blir som 
de blir. Hur kom det sig att just jag 
hade lyckan att få träffa Henne just 
den där dagen? Hur kom det sig att en 
liten spillevink från Västmanland nu 
är pappa till två tjejer mitt i vardagen i 
det som blivit mitt Finspång? Tänk att 
det där lilla samtalet eller mötet jag 
blev sent inkastad på blev ett oväntat 
intro i ett nytt och spännande livs- 
kapitel. En del kallar det tur eller  
lyckligt sammanträffande, andra kallar 
det en skänk från ovan.

I vissa fall får man vara glad och lyfta 
på hatten åt något man bara får – helt 
utan att själv lyfta ett finger. Men i de 
flesta fall kräver en framgång någon 
typ av egen prestation i botten. Som 
att söka jobb till exempel. I det här 
numret kan du läsa om hur Alexander, 
Mimmi, Cecilia, Linus och Isak tog tag 
i sitt läge och sökte sig till Gränges 
som sommarvikarier. Detta ledde i sin 
tur till förlängda anställningar.  
Läs mer på sidan 9. Trevlig läsning!

FILIP EWERTSSON

INLEDARE

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. 

5 498:-

NYHETER FRÅN SEIKO!

5 998 :- 4 798 :-

Smoooth payments by
VIBERGA GALLERIA

011-682 80 • www.elbutikfinspang.se

ÖPPETTIDER
mån-fre 09.00-18.00

lör 10.00-15.00

FÖRNYA DITT HEM  
MED NYA LAMPOR. 

MÅNADENS VARA

Vägglampa Vejle
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UNG I FOKUS

JOEL VÅLLBERG  
FÖDD 1998
PERSPEKTIV CNG

Glad och lugn 
på insidan
Att flytta oss från olika punkter 
sätter perspektiven. Det är något 
med att ibland ta vägen någon 
annanstans som gör att vi lyckas 
förstå hur bra vi har det. 

Finspång har gett mig otroligt 
mycket under de senaste drygt  
två åren. Jag har träffat många nya 
vänner, lärt mig nya saker i skolan 
och infunnit ett lugn i mig själv.  
Jag är jätteglad över att ha  
bosatt mig här. Men det är lätt att 
man ibland tänker att det finns 
stora brister som slukar alla de bra 
sakerna med ett samhälle. Icke 
desto mindre blir vi än mer varse 
om bristerna ju längre vi bor kvar på 
samma ställe. 

Jag pendlar en del fram och tillbaka 
till Stockholm där mina föräldrar bor 
och det tillåter mig att reflektera. 
Jag hinner jämföra, studera, tolka 
och tänka. Bristerna i en stad är 
aldrig desamma i en annan och 
att få byta miljö tillåter oss att 
bilda perspektiv på saker och ting. 
Kanske är bristerna inte så stora 
ändå. Oavsett vad, har jag kommit 
till insikten att Finspång gör mig 
glad och lugn på insidan.

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!

Lina Alm, Utvecklingsstrateg 
Tfn 0122-850 03 
E-post: lina.alm@finspang.se

Samråd om ny översiktsplan för Finspång pågår  21 januari - 17 april.   
Under samrådstiden erbjuds drop-in möten:
• 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  
Plats: Lokalen på kommunhusets gavel (fd skobutiken),  
Förvaltningstorget, Bergslagsvägen 13-15. 
Du kan läsa mer om vad en översiktsplan är och hitta samrådshand-
lingar samt annan information om samrådet på www.finspang.se/op2020.

Inbjudan - samråd om översiktsplanen

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
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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.  

V
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0
6
 4

9

Nyöppning 
28 mars

Program 28/2 - 13/3Välkommen till en kyrka nära dig!

 

 

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

måndag   15.00 Språkverkstad
tisdag   10.30 Bokcirkel (ojämna veckor)
 11.30 Tjejlunch (jämna veckor)
 19.00 Kören No Limits  
 (ojämna veckor)
 Tacotisdag för tjejer fr åk 6 
 (ca 1 gång/månad, ring för mer info)
torsdag  18.00 Torsdagsklubben från åk 1 
 19.00 Musikkåren
 

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

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

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

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

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

Sön 3/3 11.00 Ekumenisk gudstjänst  
 Risinge kyrka
Ons 6/3 14.00 RPG Se Gemensamma samlingar
Fre 8/3  19.00 Gemensam bön i Ljusfallshammar
Lör 9/3  19.00 Årsmöte för Gultebogården
Sön 10/3  11.00 Gudstjänst om bön  
 ”Uppåt”, predikan Olivia Liebgott,   
 sång Emma Smith med team,  
 nattvard och månadsoffer
Ons 13/3 14.00 RPG Se Gemensamma samlingar

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
fre 20.00  Space Tonår

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

Sön 3/3 11.00 Ekumenisk gudstjänst  
 Risinge kyrka
Ons 6/3 14.00 RPG  
 Se Gemensamma samlingar
 19.00 Bibelsamtal Inga Märtha Isaksson
Sön 10/3 10.00 Gudstjänst ”Andens frukter” 
 predikan Inga Märtha Isacsson 
 lovsång, bön
Ons 13/3 14.00 RPG  
 Se Gemensamma samlingar

Sön 3/3 11.00 Ekumenisk gudstjänst  
 Risinge kyrka
Ons 6/3 14.00 RPG Se Gemensamma samlingar
Sön 10/3 10.00 Gudstjänst “Prövningens stund” 
 predikan Anders Ohlsson 
 Brasskvintetten
Tis 12/3  18.30 Vardagsmässa Nattvard
Ons 13/3 14.00 RPG Se Gemensamma samlingar

GEMENSAMMA SAMLINGAR:    
Ons 6/3 14.00 RPG – Centrumkyrkan 
 “Vad händer här?” 

Ons 13/3 14.00 RPG – Missionskyrkan 
 “Framtidsfullmakt” jurist Anders Ahle

OBS! Program 28 februari - 27 mars
Fre 1/3  15.00 Kyrkornas Världsböndag
1-3/3  Ekumenisk möteshelg 
 Se Gemensamma samlingar
Ons 6/3 14.00 RPG  
 Se Gemensamma samlingar
Ons 13/3 14.00 RPG  
 Se Gemensamma samlingar

Sön 17/3 16.00 Cafégudstjänst (OBS tiden!) 
 ”En salig blandning” med sång  
 och musik av unga och äldre. Fika
Sön 31/3 11.00 Gudstjänst  
 Kerstin Lundholm. Fika

Ekumenisk möteshelg med Hans Wolfbrandt 1-3 mars   

”Utvald, utrustad, utsänd”
Fre 1/3 19.00 Kvällsmöte – Missionskyrkan  Lör 2/3 19.00 Kvällsmöte – Missionskyrkan 
Lör 2/3 10.00 & 15.00 Seminarium – Missionskyrkan Sön 3/3 11.00 Ekumenisk gudstjänst – Risinge kyrka 
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SKOLMATEN VECKA 10-11

MÅNDAG 4 MARS
Lillschnitzel, potatis, sås
Veg. Vegetarisk schnitzel, sås, potatis, 
rotfrukter

TISDAG 5 MARS
Vegetarisk pytt i panna
Veg. Vegetarisk moussaka

ONSDAG 6 MARS
Pastasås med rökt höns, pasta
Veg. Fransk timjangryta med kikärtor, 
pasta

TORSDAG 7 MARS
Fiskburgare/inl. sill, potatis, kall sås 
senap/gurka
Veg. Tacobiff á la Björke, potatis,  
kall sås, senap/gurka

FREDAG 8 MARS
Köttfärssås, spagetti, ketchup
Veg. Vegetarisk bolognese, spaghetti, 
ketchup

MÅNDAG 11 MARS
Kycklingköttbullar, makaroner, ketchup
Veg. Böngryta, makaroner

TISDAG 12 MARS
Morotslasagne
Veg. Rösti, lingonsylt

ONSDAG 13 MARS
Ugnsgratinerad falukorv, potatismos, 
ketchup
Veg. Ärt och morotsbiff, potatismos

TORSDAG 14 MARS
Nikkaluoktasoppa, ostsmörgås
Veg. Afrikansk gryta, ris

FREDAG 15 MARS
Fiskgratäng med dillsås, potatis
Veg. Dragondoftande rotfruktsgratäng 
med kikärtor, potatis

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

Med reservation för eventuella ändringar

0122-109 80
Följ oss på Facebook!Viberga

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

SNART ÄR DET DAGS!  DU MISSAR VÄL INTE

VÅRENS MODEVISNING
TISDAGEN 19 MARS KL. 17.00
PRIS 100 KR  /  SISTA ANMÄLNING FREDAG 15 MARS

Du som är folkbokförd i Finspångs kommun och till sommaren avslutar 
ditt första eller andra år på gymnasiet kan söka feriearbete hos Finspångs 
kommun. Vi behöver din ansökan senast den 17 mars.

Välkommen att läsa mer och söka på  
www.finspang.se/feriearbete

Feriearbetare sommaren 2019

Boka fotvård inför  
vår och sommar!
Fotvårdsbehandling 60 min 560.-
Fotbad, rensning, slipning, klippning av naglar,  
borttagning av liktornar och förhårdnader, rensning  
av vårtor och nageltrång (vid behov), filning av fötter  
och fotmassage.

... inklusive lackning 750.-
Underlack, lack och överlack.

Nyhet! Fotvård i hemmet eller på ert företag!

Medicinsk fotterapeut
Stora Allén 12, 612 40 Finspång 

072-320 02 80
Susanne’s Fotvård

Hjärtligt välkommen!

Kundparkering finns!
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Du hittar oss på Skäggebyvägen 32.  Alla priser är efter ROT/RUT-avdrag.

info@ostergotlandsalltjanst.se ostergotlandsalltjanst.se072-925 33 30 & 070-958 11 63

STÄD & FLYTT BYGG & RENOVERING

SLÄP
3h 149:-  Heldag 199:-

Gäller alla modeller

SKÅPBIL
990:-/dag

PERSONBIL
199:-/dag

Vi erbjuder akut leverans av bilar och  
släp direkt till din dörr, dygnet runt

Vi hjälper er med att 
transportera föremål,  

hämta grovsoppor,  
flytt, flyttstädning,  

dödsbon, mm.

FLYTT 
249:-/h/person (bil ingår) 

STÄDNING  
20:-/m2  

(250:- extra för badrum)

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

HANTVERKARE
350:-/h

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

Vi har släpkärror, skåpbilar, 
småbilar och minibussar  

för uthyrning.

UTHYRNING

Behöver du hjälp med  

STÄDNING, FLYTT, BYGG,  

RENOVERING eller HYRA  

AV BIL OCH SLÄP? 

Hör av dig till oss!  

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.

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

Vi fixar ditt 
abonnemang för  
fast hemtelefoni
från 149 kr/månad
inkl. fria samtal!

HOS OSS FÅR DU PERSONLIG SERVICE – DIREKT I BUTIKEN

INSTALLERAT 
FIBER?

JUST NU:ROUTERPÅ KÖPET!

VI FIXAR ABONNEMANG 
FÖR BREDBAND,  

TELEFONI OCH TV.

10
18

1

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

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

Doro 5517

SISTA CHANSEN  
ATT BEHÅLLA  

DIN HEMTELEFON!
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FRÅGAN

Tittar du på Melodifestivalen?

IDA SÖNNE 28 ÅR 
– Jag tittar inte. Jag tycker det ha 
blivit för mycket. Det var bättre  
när det inte var deltävlingar.

MARIE BENGTSSON 28 ÅR 
– Jag tycker att det är kul att titta. 
Har inte hittat någon favorit i år  
än så länge.

EVA KIUSALAAS 66 ÅR 
– Nej, jag tycker att det har blivit så 
tramsigt. Jag tyckte det var bättre 
när det bara var en final.

Nästa Fokus Finspång 
Nummer 4 delas ut 13 mars

OBS! Manusstopp 5 mars kl. 12.
Vi kan aldrig garantera att annonsplats  

finns kvar vid manusstopp. 
Boka din annons i god tid!

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.

– Daniel Nilsson ägare DN`s måleri.  
Vi har funnits på orten i 23 år, här har vi merparten av våra kunder. Vi satsar gärna 
lokalt, därför har vi valt FinspongsEl. Tillsammans hittade vi ett bra upplägg nu när 
elkostnader generellt har ökat, dessutom med 100% förnybar energi som passar 
vår miljöprofil.

– Rauno Heiskanen Dahlström, affärsansvarig Finspångs Tekniska.  
Vi satsar på ökat kundfokus och där är företagen i Finspång en viktig del. Vi är glada 
att DN`s väljer FinspongsEl som elleverantör. Våra företagsavtal är okomplicerade 
och fördelaktiga, marknadspris samt bindningstider för att få koll på kostnaden är 
vanliga frågor vi får. 

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

SATSA PÅ FÖRNYBAR EL

AVTAL FÖR ALLA FÖRETAG

Vinterkampanj

Kontakta Rauno om du vill  
veta vad vi kan göra för just  

ditt företag! 

rauno.heiskanen-dahlstrom@
finspangstekniska.se 

0122-85117

Gränges anställer varje år 100 sem estervikarier 
i Finspång. Från sommaren 2018 fick tre av tio 
vikarier förlängd anställning efter sommaren.  
Fokus Finspång har träffat fem av dessa; Isak,  
Linus, Cecilia, Mimmi och Alexander som alla  
började som sem ester vikarier och som nu fått 
förlängd anställning.

Alexander Jastrzabek har uppehåll i sin civilingenjörsutbildning 
och tycker att det är mycket värdefullt att få jobba praktiskt 
som maskinoperatör på färdigställningen och i skärverket.

– Jag har jobbat här i olika omgångar på olika avdelningar. 
Det märks att det finns en god rutin att introducera  
semestervikarier och nya kollegor. Om man själv har  
tålamod så lär man sig snart de olika maskinerna och 
momenten. Vågar man även bjuda på sig själv så kommer 
man snart in i gemenskapen. Jag tycker att det är en bra 
stämning här, säger Alexander.

Kul på jobbet
Han får medhåll av de andra om att Gränges är en plats  
där man har kul på jobbet. Cecilia Pettersson flyttade till 
Finspång för två år sedan och transporterar band på  
terminaldragaren ner till utlastningen.

– Stor del av min arbetstid är i hytten på dragaren.  
I kommunikationsradion hör jag oftast glada tillrop från  
de olika avdelningarna. 

Hon håller tummarna för ytterligare förlängd anställning och 
ser ljust på en framtid inom företaget.

Möjlighet till förlängning
Många av dem har fått både truck- och traverskort, vilket  
har lett till andra jobb inom Gränges och som dessutom är 
meriterande för framtida anställningar. Som sommarvikarie 
finns det möjlighet till fortsatt anställning, men det handlar 
om att visa framfötterna.

– Mitt råd till en sommarvikarie som vill ha förlängt är 
att vara beredd att jobba hårt och ta i. Behöver något göras 
så gäller det att visa att man vill göra jobbet, säger Mimmi 
Evertsson som jobbar som maskinoperatör.

FILIP EWERTSSON

VILL DU BLI SEMESTERVIKARIE  
PÅ GRÄNGES I FINSPÅNG?

Du som söker ska ha fyllt 18 år och ha B-körkort. För vissa 
vikarietjänster tillkommer helgförlagda förarutbildningar för 
truck, travers och hjullastare. Vissa av semestervikariaten 
startar tidigare på grund av längre introduktion. Arbetet innebär 
skiftgång med kvällar, helger och eventuellt nätter. Eventuellt 
finns möjlighet till förlängning efter semesterperioden. 

SÖK TJÄNSTEN VIA WWW.GRANGES.COM/SV/KARRIAR

Ansök så snart som möjligt då urval sker löpande,  
senast 2019-03-31. 
Vid frågor kontakta mattias.hagstrom@granges.com

Gränges i Finspång söker  
100 semestervikarier

Alexander Jastrzabek, Mimmi Evertsson, 
Cecilia Pettersson, Linus Andersson  
och Isak Agerhall framför en av Gränges 
terminaldragare.
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Gränges anställer varje år 100 sem estervikarier 
i Finspång. Från sommaren 2018 fick tre av tio 
vikarier förlängd anställning efter sommaren.  
Fokus Finspång har träffat fem av dessa; Isak,  
Linus, Cecilia, Mimmi och Alexander som alla  
började som sem ester vikarier och som nu fått 
förlängd anställning.

Alexander Jastrzabek har uppehåll i sin civilingenjörsutbildning 
och tycker att det är mycket värdefullt att få jobba praktiskt 
som maskinoperatör på färdigställningen och i skärverket.

– Jag har jobbat här i olika omgångar på olika avdelningar. 
Det märks att det finns en god rutin att introducera  
semestervikarier och nya kollegor. Om man själv har  
tålamod så lär man sig snart de olika maskinerna och 
momenten. Vågar man även bjuda på sig själv så kommer 
man snart in i gemenskapen. Jag tycker att det är en bra 
stämning här, säger Alexander.

Kul på jobbet
Han får medhåll av de andra om att Gränges är en plats  
där man har kul på jobbet. Cecilia Pettersson flyttade till 
Finspång för två år sedan och transporterar band på  
terminaldragaren ner till utlastningen.

– Stor del av min arbetstid är i hytten på dragaren.  
I kommunikationsradion hör jag oftast glada tillrop från  
de olika avdelningarna. 

Hon håller tummarna för ytterligare förlängd anställning och 
ser ljust på en framtid inom företaget.

Möjlighet till förlängning
Många av dem har fått både truck- och traverskort, vilket  
har lett till andra jobb inom Gränges och som dessutom är 
meriterande för framtida anställningar. Som sommarvikarie 
finns det möjlighet till fortsatt anställning, men det handlar 
om att visa framfötterna.

– Mitt råd till en sommarvikarie som vill ha förlängt är 
att vara beredd att jobba hårt och ta i. Behöver något göras 
så gäller det att visa att man vill göra jobbet, säger Mimmi 
Evertsson som jobbar som maskinoperatör.

FILIP EWERTSSON

VILL DU BLI SEMESTERVIKARIE  
PÅ GRÄNGES I FINSPÅNG?

Du som söker ska ha fyllt 18 år och ha B-körkort. För vissa 
vikarietjänster tillkommer helgförlagda förarutbildningar för 
truck, travers och hjullastare. Vissa av semestervikariaten 
startar tidigare på grund av längre introduktion. Arbetet innebär 
skiftgång med kvällar, helger och eventuellt nätter. Eventuellt 
finns möjlighet till förlängning efter semesterperioden. 

SÖK TJÄNSTEN VIA WWW.GRANGES.COM/SV/KARRIAR

Ansök så snart som möjligt då urval sker löpande,  
senast 2019-03-31. 
Vid frågor kontakta mattias.hagstrom@granges.com

Gränges i Finspång söker  
100 semestervikarier

Alexander Jastrzabek, Mimmi Evertsson, 
Cecilia Pettersson, Linus Andersson  
och Isak Agerhall framför en av Gränges 
terminaldragare.

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

”Det är höst när jag  
kommer bärande på elden. 
Ett evighetslångt, blött, 
grått mörker och jag har tre 
flaskor tändvätska i rygg-
säcken. Allt ska brinna.”

”Allt ska brinna” är en sorglig,  
jobbig och riktigt bra gestaltning  
av vänskap, engagemang, psykisk 
ohälsa och om en vuxenvärld som 
både kan och inte kan ta hand om 
unga personer. Det är en vacker 
bok om vänskapen mellan två unga 
kvinnor och deras vilja att kunna 
förändra något stort. 17-åringarna 

Minna och Agnes är bästa vänner, 
så där som när vänskapen betyder 
allt. Minna är elden, allt göder den. 
Köttindustrin, patriarkatet, krigens 
fasor och livets orättvisor. Hon 
flammar upp i protesttåg, drar med 
sig Agnes, kedjar fast sig på skol-
gården, rasar mot rektorn. Lika fort 
slocknar hon och då är Agnes där 
för att plocka upp spillrorna. Dock 
kommer rädslan krypande över vad 
som skulle hända när Agnes inte 
längre inte räcker till. Tar Minna 
Agnes förgiven?

Augustnominerade Sofia 
Nordins ungdomsbok är levande 
och relevant, men är mer politisk 
och alvarlig än hennes tidigare 
ungdomsböcker.

ELIN PEKÁR, BIBLIOTEKARIE

TITEL 
ALLT SKA BRINNA

FÖRFATTARE
SOFIA NORDIN

– 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

0122-501 19   |  www.barksbuss.se

Blomsterresa  
till Holland

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

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

31/7-10/8 -2019

Julmarknad i  
Stade och Bremen

28/11–1/12 -2019

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

Ullared 
Söndag 7/4 och 5/5 -2019

2-dagarsresor  
till Ullared

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

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

25/9-6/10 -2019



0122-857 00 
wwww.svenskakyrkan.se/finspang 

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

Andakt 
Berggården, 14:00

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

ONSDAG 6 MARS 
Sopplunch 
Mariagården, 12:00
 
Café för daglediga 
Centrumhuset i Grytgöl, 14:00

TORSDAG 7 MARS 
Öppen förskola 0-1 år 
Mariagården, 09:00

Sopplunch 
Hällestads församlingshem, 12:00

Sopplunch 
Rejmyre församlingshem, 12:00

Det goda samtalet 
Rejmyre församlingshem, 14:00

Stickcafé 
Mariagården, 14:00
 
Andakt 
Hällestadgården, 15:00

FREDAG 8 MARS 
PUB-afton 
Flera sorters alkoholfri öl och cider 
finns att köpa. Dessutom bjuder vi 
på spännande musik tillsammans 
med våra instrumentalister.  
Hällestads församlingshem, 19:00

TORSDAG 28 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 

MÅNDAG 4 MARS 
Vuxen-barn-café 
Hällestads församlingshem, 09:00

Öppen förskola 0-6 år 
Mariagården. 09:30

Club 10-14 
Rejmyre församlingshem, 14:30

Ung i kyrkan 
Rejmyre församlingshem, 17:00

TISDAG 5 MARS 
Öppen förskola 0-3 år 
Mariagården, 09:00

Träffpunkten 
Mariagården, 09:30

Hantverkscafé 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Träffpunkt i Skedevi 
Skedevi församlingshus, 11:30

Svenska kyrkan i Finspång

Gudstjänster 
Askonsdagsmässa 
Rejmyre kyrka, 18:00 
 
Askonsdagsmässa 
Slottskapellet, 18:00 
 
SÖNDAG 10 MARS 
Mässa 
Kyrkbuss. 
Risinge kyrka, 11:00 
 
Sammanlyst mässa med Regna 
Hällestad- och Regna barnkör och 
barngrupper. Semmelfest i  
församlingshemshemmet efteråt. 
Hällestads kyrka, 11:00 
 
ONSDAG 13 MARS 
Mässa 
Mariagården, 08:30

LÖRDAG 2 MARS 
Musikgudstjänst 
Lisa Tilling och församlingens  
vuxenkörer. Kyrkbuss. 
Risinge kyrka, 18:00 
 
SÖNDAG 3 MARS 
Ekumnenisk gudstjänst 
Lovsång. Risinge kyrkokör. Kyrkbuss 
Risinge kyrka, 11:00 
 
Gudstjänst  
Skedevi kyrka 11:00 
 
Mässa  
Rejmyre kyrka, 15:00 
 
ONSDAG 6 MARS 
Mässa 
Mariagården, 08:30 

MÅNDAG 11 MARS 
Vuxen-barn-café 
Hällestads församlingshem, 09:00

Öppen förskola 0-6 år 
Mariagården, 09:30

Kvällssyföreningens möte  
Hällestads församlingshem, 13:30

Musikcafé 
Debbie och Lasse underhåller. 
Mariagården, 14:00 
 
Finsk vänskapsstuga 
Mariagården 14:00 
 
Club 10-14 
Rejmyre församlingshem, 14:30

Ung i kyrkan 
Rejmyre församlingshem, 17:00

TISDAG 12 MARS 
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

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

ONSDAG 13 MARS 
Vuxen-barn-café 
Hällestads församlingshem, 09:00

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

Bokcirkel 
Mariagården, 13:00 
 
Se framåt 
Mariagården, 14:00

EKUMENISK MÖTESHELG 
1-3 mars med Hans Wolfbrandt
Mer informationn om tider och 
platser finns på anslagstavlan på 
vår hemsida, se adress nedan. 
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mån–tors 8-17  •  fre 8-16 
0122-127  10  •  Skäggebyvägen 38

VÅREN  
ÄR SNART 

HÄR!

DAGS ATT BOKA 
TID FÖR 

DÄCKBYTE.

www.byggochrep.se

Johan Bergling 
070-628 10 72

V
A
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ED

?

ALLT INOM  
MARK- 

ENTREPRENAD!

DAGS ATT 
BESTÄLLA VÅRENS 

GRÄVJOBB!
Låt oss få veta era drömmar om er trädgård.

Kontakta oss för kostnadsfri offert.

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

Gilla oss på  

Facebook

Ring oss

0122-161 80

www.zetterblombil.se 
Skäggebyvägen 50  •  0122-156 66

TRYGGA MIL MED ZETTERBLOM BIL

OAVSETT DINA BEHOV
Vi lyssnar på dina önskemål och kommer 

med idéer på hur du kan få friskare,  
starkare och vackrare tänder.  

Vår ambition är att du ska få ypperlig  
tandvård och trivas tillsammans med oss.

VÄLKOMMEN!

 

 

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

VI TAR VÄL HAND OM DIG 

En del av praktikertjänst
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Stöd för  
våldsutsatta äldre  
i nära relationer

Finspångs kommun vill hjälpa äldre som på olika 
sätt är våldsutsatta i nära relationer. Höstens  
riktade utbildningsinsats för biståndshand-
läggare och samtliga anställda inom hemtjänsten 
syftar till att ge rätt kunskap och verktyg för att 
vara till stöd och hjälp.

Ann-Christin Nilsson ingår i relationsvåldsteamet på 
Finspångs kommun, som är initiativtagare till utbildnings-
satsningen. Hon förklarar att våld är mycket bredare än 
bara fysiskt. Det kan även innefatta ekonomiskt, materiellt, 
sexuellt och framför allt psykiskt våld. Försummelse kan 
drabba den som är i beroendeställning på grund av funk-
tionsnedsättning och/eller ålder.

– Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem. Det finns 
mycket skam och skuld kopplat till dessa frågor, därför  
finns det också ett stort mörkertal.

Råd och stöd i din livssituation
Relationsvåldsteamet erbjuder enskilda samtal och grupp-
samtal för den som är våldsutsatt, men också för vålds- 

ut övaren. Både kvinnor och män söker hjälp, även om flertalet 
är kvinnor. 

– Det finns många olika enheter inom kommunen och 
vården som är duktiga på att lotsa vidare personer som är  
i behov av stöd och hjälp. Exempelvis finns Anhörigcentralen 
tillgänglig för att ge råd och stöd i din livssituation.

Känsla av att inte vara ensam
Ann-Christin är glad över den utökade kunskap som nu finns 
för den utbildade personalen. Förhoppningen är att fler 
anställda nu kan uppmärksamma missförhållanden och kan 
vägleda den drabbade att få bästa möjliga individuella hjälp.

– Vi träffar äldre som är eller har varit utsatta som lämnat 
den våldutsatta relationen, men också de som av olika skäl 
väljer att stanna kvar i den. Det kan ofta vara en lång process 
och bearbetning att erkänna för sig själv att man lever i en 
våldsutsatt relation. Det kan handla om att man lägger skul-
den på sig själv eller att man kanske tycker synd om vålds-
utövaren. Det ligger en stor frihet att erkänna och motta den 
hjälp vi har att erbjuda. Våra enskilda samtal och gruppsamtal 
blir ljusglimtar i vardagen som ger en känsla av att inte vara 
ensam, säger Ann-Christin Nilsson.

FILIP EWERTSSON

OM DU ELLER NÅGON  
ANNAN ÄLDRE I DIN NÄRHET 
ÄR UTSATT FÖR VÅLD I  
NÄRA RELATIONER

Kontakta samordnare på Anhörigcentralen 
0122-852 89 för råd, stöd och hjälp.  
Du kan vara anonym.
Du kan också kontakta Kvinnofridslinjens 
stödtelefon 020-50 50 50 eller Tantjouren 
0720-45 45 61. De kan i samtycke med  
dig guida dig vidare för att få rätt hjälp  
där du bor.

Vid akuta fall  
– ring polisen 112.  
Socialtjänsten via Finspångs kommuns 
växel 0122-850 00 eller socialjouren  
utom kontorstid på 011-15 22 83.
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EN ANNAN 
TRAFIKSKOLA

KURSER MARS
Boka enkelt  

på våra hemsidor!

HANDLEDARKURS
4/3 samt 18/3

RISKETTAN
14/3 samt 28/3

MOPED AM
22-23/3

INTENSIVKURS  
CAMP 10 DAGAR

11/3 samt 25/3

körkortscamp.se

enannantrafikskola.se

0122-101 99

Vanhusluotsin uusi puhelinaika on:
Puh: 072-525 98 97 
Maanantaisin ja keskiviikoisin klo 13:30-14:30. 

Vanhusluotsin kautta voit myös tilata kotitalkkari- 
palvelun ja vapaaehtoistoiminnan apua. 

Suomenkielisen vanhusluotsin  
puhelinaika on muuttunut

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

Hooray! 
Mer körglädje 
för pengarna.

Premiär
Hyundai KONA

KR 164 900Fr

Sveriges nya, kompakta familj-SUV. 

Auktoriserad
Hyundaiverkstad 

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
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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!

BERGSLAGSHALLEN

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

Erbjudandet gäller ons 27/2 - sön 3/3.  Med reservation för slutförsäljning.

1 KG

TVÄTTMEDEL  
X-TRA 

 10:- 
ord.pris 16,50  
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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 

Erbjudandet gäller till och med 2019-03-17

MINDRE VATTEN & ENERGI!
•  AutoSense - anpassar automatiskt programtid,  
vatten- och energiförbrukning till mängden tvätt

• Energisnål

TVÄTTMASKIN ELECTROLUX FW20L6120

3 990 kr  
Ord. pris 4 990 kr

H 850 mm, B 600 mm, D 559 mm

TVÄ
TTA

 R
EN

T

Redan som 16-åring började Mats Ronander sin artistkarriär 
i bandet Nature. Förutom sin egen solokarriär, med ett tiotal 
bluesplattor i bagaget, har han också agerat gitarrist,  
körsångare och spelat munspel tillsammans med artister 
som Ulf Lundell, Ted Gärdestad, Pugh Rogefeldt, Tomas 
Ledin och inte minst ABBA.

– Jag var med på deras sista världsturné 1979-1980.  
Det är klart det var kul att få vara med och se världen, allt 
från utsålda hus i Japan till USA och Europa. Jag tror inte 
riktigt man förstår hur stora ABBA var runt om i världen.  
Jag har kontakt med en del av dem och jag hörde ryktet  
om att de ska spela in nytt material.

Landsplågan ”Gör mig lycklig nu” blev en stor hit när den 
släpptes 1992.

– Det är klart att den låten har betytt en hel del för mig. 
Det är alltid svårt att sia om vilka låtar som kommer att bli 
stora. Jag tycker fortfarande att det är en bra låt.

I vår firar han 50 år som artist och firar det genom att 
släppa en nyskriven svensk platta.

– Jag tycker fortfarande att det är roligt att vara ute och 
spela live. Jag hörde siffror på att jag medverkat på 500 
skivor genom åren. Det är bara att tacka och ta emot att 
andra artister vill samarbeta med mig.

FILIP EWERTSSON

Hallå  
Mats Rosander
som spelar tillsammans med Jimmy Uller  
Rockbluesband på Kulturhuset i Finspång  
fredag 15 mars kl. 20.00.

Mer info  
om biljetter  
i Kulturhusets 
annons på 
sidan 24.

RES MED OSS I VÅR 
OCH SOMMAR!

0122-505 92
www.hallestabuss.se

Välkommen att boka!

DAGSRESOR  
Skidbuss till Säfsen, 16/3 (inkl. liftkort & lunchkupong) 579:-/person

Shoppingbuss i Östergötland, 19/3, 26/3 (inkl. förmiddagskaffe och lunch)  295:-/person

Nordiska Trädgårdar, 22/3, 23/3 (inkl. entré)  380:-/person

Stockholm på egen hand, 9/3, 22/3, 23/3, 4/5  240:-/person

Ullared, 6/3, 27/3, 8/4, 15/4, 6/5  250:-/person

FLERDAGSRESOR
Försommarweekend till Tyskland, Stralsund & Rügen, 6/6-9/6 4.390:-/person

2-dagarsresa till Dalhalla, 1/7-2/7 (inkl. hotell, middag, lunch & konsertbiljett) 2.750:-/person
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Redan som 16-åring började Mats Ronander sin artistkarriär 
i bandet Nature. Förutom sin egen solokarriär, med ett tiotal 
bluesplattor i bagaget, har han också agerat gitarrist,  
körsångare och spelat munspel tillsammans med artister 
som Ulf Lundell, Ted Gärdestad, Pugh Rogefeldt, Tomas 
Ledin och inte minst ABBA.

– Jag var med på deras sista världsturné 1979-1980.  
Det är klart det var kul att få vara med och se världen, allt 
från utsålda hus i Japan till USA och Europa. Jag tror inte 
riktigt man förstår hur stora ABBA var runt om i världen.  
Jag har kontakt med en del av dem och jag hörde ryktet  
om att de ska spela in nytt material.

Landsplågan ”Gör mig lycklig nu” blev en stor hit när den 
släpptes 1992.

– Det är klart att den låten har betytt en hel del för mig. 
Det är alltid svårt att sia om vilka låtar som kommer att bli 
stora. Jag tycker fortfarande att det är en bra låt.

I vår firar han 50 år som artist och firar det genom att 
släppa en nyskriven svensk platta.

– Jag tycker fortfarande att det är roligt att vara ute och 
spela live. Jag hörde siffror på att jag medverkat på 500 
skivor genom åren. Det är bara att tacka och ta emot att 
andra artister vill samarbeta med mig.

FILIP EWERTSSON

Hallå  
Mats Rosander
som spelar tillsammans med Jimmy Uller  
Rockbluesband på Kulturhuset i Finspång  
fredag 15 mars kl. 20.00.

Mer info  
om biljetter  
i Kulturhusets 
annons på 
sidan 24.

Kaffe + semla 
Nu 35:- erbjudandet gäller tom 31 mars

Vi erbjuder även  
glutenfria, laktosfria och  
vaniljsemlor mot beställning
Glöm inte att beställa till fettisdagen 5 mars

Går också bra att beställa
tårtor
smörgåstårtor
smörgåsar
Nu finns även våra  
bakverk hos Annastinas  
Lanthandel i Hällestad

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

Bergslagsvägen 17-19 (Matpalatset)

R E D A K T I O N E L L  A N N O N S
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Finspångs bibliotek bjuder in till en föreläsning om 
källkritik och delningsteknik. 
 
Isobel Hadley-Kamptz är opinionsbildare, författare 
och ordförande i Dataföreningen. 
Hon har länge skrivit om frågor kring internet och 
hur tekniken påverkar både samhället samt hur vi 
fungerar som människor.

Onsdagen 13 mars kl. 12:00 
Finspångs bibliotek, Finnvedsvägen 4 
Fri entré - vi bjuder på lunchmacka och dryck.

Foto Severus Tenenbaum

FINSPÅNGS BIBLIOTEK

    VI 
SEMLOR

Kalkugnsvägen 1 • 079-335 30 91 • kryddans@hotmail.com
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Loreprepro et lam doluptat. Istior at. Erfersperio. Ex et harum, qui omnis dolorum 

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

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

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

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

/Greger & hans vänner

GRATTIS!

Vår älskade Stig-Helmer Andersson 

i Svärtinge som fyller 5 år den  

1 april. Stort grattis från mamma, 

pappa och lillasyster Siri.

/Clas-Christian & Cissi Carlsson

GRATTIS!

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

GRATTIS!

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

SÄLJES

Gitarrfodral

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et. 

/Greger & hans vänner

VIGSEL

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri 

aut. Erfersperio. Ex et harum, bös. 

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut. t. Erfersperio. Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam

/Greger & hans vänner

UTHYRES

Central lägenhet Finspång

2 rok 62 m2  på Bergslagsvägen 52.

Balkong i söderläge. Tvättmaskin. 

Diskmaskin.
/Greger & hans vänner

1 

UTHYRES

SÄLJES

KÖPES

DAGENS ROS

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

Lägenhet 34 m2

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri aut. 

Erfersperio. Ex et harum, bös. Lo-

reprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum, qui omnis 

dolorum restores et landit et aut.

/Greger & hans vänner

Gitarrfodral

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et. 

/Greger & hans vänner

Volkswagen transporter

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et. Ex  

et harum, qui omnis dolorum 

restores et. 
/Greger & hans vänner

VIGSEL

FÖRLOVNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

VIGSEL

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri 

aut. Erfersperio. Ex et harum, bös. 

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut. t. Erfersperio. Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam

/Greger & hans vänner

GRATTIS!

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. Ex et 

harum, qui omnis dolorum restores 

et landit et aut ut veri aut. Erferspe-

rio. Ex et harum, bös.

Eut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Eut ut veri aut. 

Erfersperio. Ex et harum, bös. Lore-

prepro et lam doluptat. Istior at.

/Greger & hans vänner

FÖRLOVNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

1 

UTHYRES

SÄLJES

KÖPES

DAGENS ROS

till Bengt Bengtsson för att 

du hjälpte oss när vår bil fick 

motorstopp på riksväg 51 mellan 

Finspång och Norrköping.

/Greger & hans vänner

Lägenhet 34 m2

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri aut. 

Erfersperio. Ex et harum, bös. Lo-

reprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum, qui omnis 

dolorum restores et landit et aut.

/Greger & hans vänner

Retroprylar

Intresserad av allt som är retro,  

allt från kläder och möbler till 

köksredskap och inredning

/Andreas Norlén 070-123 45 67

Volkswagen transporter

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et. Ex  

et harum, qui omnis dolorum 

restores et. 
/Greger & hans vänner

VIGSEL

FÖRLOVNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

VIGSEL

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri 

aut. Erfersperio. Ex et harum, bös. 

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut. t. Erfersperio. Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam

/Greger & hans vänner

GRATTIS!

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. Ex et 

harum, qui omnis dolorum restores 

et landit et aut ut veri aut. Erferspe-

rio. Ex et harum, bös.

Eut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Eut ut veri aut. 

Erfersperio. Ex et harum, bös. Lore-

prepro et lam doluptat. Istior at.

/Greger & hans vänner

FÖRLOVNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

5 

SÄLJARE
Om jobbet:

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

många bollar i luften och kundvård är en självklarhet.

Om dig:

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

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

Ansökan och mer information:

Företagsnamn

0123-45 67 89

info@foretagsnamn.se

VI SÖKER:

RUBRIK/TITEL/TJÄNST

Om jobbet:

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

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

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

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

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

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

Om dig:

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

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

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

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

Ansökan och mer information:

Företagsnamn

0123-45 67 89

info@foretagsnamn.se

www.foretagsnamn.se

VI SÖKER:

PLATS FÖR LOGOTYP

PLATS FÖR LOGOTYP

1 

UTHYRES

SÄLJES

KÖPES

DAGENS ROS

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

Lägenhet 34 m2

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri aut. 

Erfersperio. Ex et harum, bös. Lo-

reprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum, qui omnis 

dolorum restores et landit et aut.

/Greger & hans vänner

Gitarrfodral

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et. 

/Greger & hans vänner

Volkswagen transporter

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et. Ex  

et harum, qui omnis dolorum 

restores et. 
/Greger & hans vänner

VIGSEL

FÖRLOVNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

VIGSEL

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri 

aut. Erfersperio. Ex et harum, bös. 

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut. t. Erfersperio. Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam

/Greger & hans vänner

GRATTIS!

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. Ex et 

harum, qui omnis dolorum restores 

et landit et aut ut veri aut. Erferspe-

rio. Ex et harum, bös.

Eut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Eut ut veri aut. 

Erfersperio. Ex et harum, bös. Lore-

prepro et lam doluptat. Istior at.

/Greger & hans vänner

FÖRLOVNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

3 

NYFÖDDA

Nu har äntligen vår prins Albert 

kommit till oss! Han föddes  

1 november, vägde 4 123 gram 

och var 47 cm lång.

/Adam & Eva Andersson, Grytgöl

NYFÖDDA

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri 

aut. Erfersperio. Ex et harum, bös. 

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut. t. Erfersperio. Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam

/Greger & hans vänner

UPPVAKTNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

UPPVAKTNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

FÖRENINGSNAMN

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum, qui omnis 

dolorum restores et. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et o et lam 

doluptat.  

FÖRENINGSNAMN

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

FÖRENINGSNAMN

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

FÖRENINGSNAMN

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum, qui omnis 

dolorum restores et. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et o et lam 

doluptat.  

FÖRENINGSNAMN

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum, qui omnis 

dolorum restores et. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et o et lam 

doluptat.  

FÖRENING I FOKUS

Du vet väl om att du som  
privatperson eller förening 
nu enkelt kan du boka din
annons direkt online på  

www.fokusfinspang.se?

DAGENS ROS
KÖPES 

SÄLJES
NYFÖDD
SÖKES

FÖRENING...



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

Erbjudandet gäller 27 feb-3 mars 
Gäller endast på Stora Coop Viberga.

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

 

VI SÄLJER BARA 

SCHYSSTA 
EKO-BANANER

15 
00

KR/ KG

VÄLKOMMEN TILL VÅR 
FRUKT- OCH GRÖNSAKSAVDELNING 

G-sons Gummi AB
0122-160 40

G-sons Gummi AB
0122-160 40

Levertorpsvägen 4 • www.g-sons.se • mån-tis 7-17, ons 7-18, tors 7-17, fre 7-16

BOKA TID FÖ
R HJULSKIF

TE NU!
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Ansök om svensk flagga

Nu är det dags att ansöka om svensk flagga. Ansökningshandlingar 
finns i kommunhusets reception och på biblioteket. 

Sista ansökningsdag är den 30 april 2019.

Flaggan delas ut i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni och 
vi vill att du kommer och hämtar flaggan personligen på national-
dagsfirandet i Finspång, Hällestad eller Rejmyre.

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

GRUS • SAND • JORD • TRANSPORTER

sonstorpsakeri.se • 0122-890 00

ÖPPETTIDER MÄSELKÖP
Mån-fre 06.30-15.30

ÖPPETTIDER LÄMMETORP
Mån-tors 06.00-15.30. Fre 06.00-12.30

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!

Boka din plats nu!
info@totalmedia.se

0122-173 00

Vå
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 re
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Fia Fi lur
i Fo uk s

VINNARE i nr 01
1: Gustav Hillerås

2: Lovisa Ekestubbe

3: Ebbe Junsten
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 mars. Glöm inte ange namn, telefonnummer, adress och vilken storlek 
(60, 80, 100, 120, 140, 160) på t-shirt  du vill ha om du vinner. Tävlingen är för barn upp till 13 år.

Använd första bokstaven i varje bild för att få fram ordet vi söker.

Lycka till! /Fia

Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

Våren är snart här, en tid då många allt oftare 
vistas ute i skog och mark. För att undvika att 
insjukna i TBE kan du vaccinera dig hos NiF.

TBE är hjärninflammation som överförs till människor via 
fästingar. Det finns inget botemedel mot smittan. Det räcker 
med ett fästingbett för att bli sjuk. Du kan på olika sätt 
förebygga sjukdomen.

– Långbyxor och långärmat ger ett visst skydd mot fäs-
tingbett. Att söka noggrant efter fästingar på kroppen efter 
en dag i naturen minskar också risken för bett. Har man väl 
fått ett fästingbett ska fästingen plockas bort från kroppen 
så fort som möjligt. Använd en pincett eller en fästingbort-
tagare som finns att köpa på apotek, berättar Annelie Kans 
Thalinsson, sjuksköterska på Närsjukvården i Finspång.

De första symptomen på TBE är huvudvärk, trötthet, muskel-
smärtor och feber. Därefter infaller en period utan några 
som helst symptom hos den infekterade. Sedan börjar allt 
om igen. Då kan det även tillkomma yrsel, ljuskänslighet, en 
kraftig allmänpåverkan och i vissa fall även talrubbningar,
rörelsepåverkan samt koncentrations- och minnesstör-

ningar. Antalet personer som smittas av TBE i Sverige har 
ökat markant det senaste decenniet.

– Vi rekommenderar TBE-vaccin till personer som vistas 
mycket i naturen och som har djur i hemmet. Man behöver 
minst tre doser av vaccinet vid olika tillfällen och sedan på-
fyllnadsdoser för ett långvarigt skydd. Hör av dig till oss för 
mer information. Dosintervall finns att läsa på www.1177.se. 

FILIP EWERTSSON

 

 Drop in-tider för TBE-vaccinering i Finspång:

TBE-vaccinering på  
Närsjukvården 

Tider Barnahuset:
26/2 kl. 15.00-18.00
26/3 kl. 14.00-18.00
23/4 kl. 14.00-18.00
28/5 kl. 14.00-18.00

Tider vårdcentralen:

26/2 kl. 13.00-18.00
26/3 kl. 13.00-18.00
23/4 kl. 13.00-18.00
28/5 kl. 13.00-18.00

Vid full parkering finns möjlighet att parkera på personalparkeringen. 

Betalning sker i automat för besökare som vanligt.

Drop in-tider för TBE-vaccinering i Rejmyre  

Tider distriktsmottagningen: 
28/3 kl. 13.30-15.30    23/5 kl. 13.30-15.30

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

ANHÖRIGFÖRENINGEN I
FINSPÅNG
ÅRSMÖTE TRÄFFPUNKT ANKARET HÖGBY  
Söndag 3 mars kl 16.00
Aktuell kommunpolitik Marie Johansson 
Sång och musik Conny Tillberg
Information från riksförbundet AHR. 
Årsmötesförhandlingar.
Kaffe och smörgås (20 kr)
Anmälan senast torsdag 28 februari till
I-M Racksäter tel/sms 070 6031380

MÅNADSMÖTE TRÄFFPUNKT ANKARET  
Torsdag 28 mars kl 17.00
Lars G Torstensson kåserar över ämnet
"Bland skådespelare och annat konstigt folk" 
Kaffe och smörgås (20 kr)
Anmälan senast tisdag 26 mars till
I-M Racksäter tel/sms 070 6031380

CAFÉMÖTEN KALKUGNSVÄGEN 1  
Onsdagar "ojämna" veckor kl 14.00
Kaffe, bröd och prat (10 kr).
Ingen föranmälan. Alla välkomna.

FRILUFTSFRÄMJANDET
Årsmöte 12/3 kl. 19.00 Lunddalen 
”Allemansrätten i Sverige”  
Historiskt - Nutid - Framtid 
Efterföljande diskussion 
Klas Sandell, professor i kulturgeografi, 
Karlstads universitet.  
Kaffe o smörgås. Välkommen!  
www.friluftsframjandet.se/finspang  

HÄLLESTADS
HEMBYGDSFÖRENING
ÅRSMÖTE
15 mars kl. 19:00
Inbjudan till årsmöte fredag 15 mars kl. 19:00 i
Hällestads församlingshem.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Underhållning. Kaffeservering. Lotterier.
Gamla och nya medlemmar välkomna!
Styrelsen.

RISINGE HEMBYGDSFÖRENING
ÅRSMÖTE
Lördagen den 9 mars kl 14.00 Missionskyrkan
Årsmötesförhandlingar, kaffeservering.
Bertil Fröberg berättar om Fröbergshistoria

SPF SENIORERNA FINSPÅNG
MÖTE
Måndag 11/3 Kl 14:00
God munhälsa är värdefull för välbefinnandet.
Sarah Davidsson tandhygienist,
Folktandvården, berättar om hur man själv
kan påverka sin munhälsa och vilka
behandlingsmöjligheter samt ekonomiska
villkor och ekonomiskt stöd som finns. Pris 60
kr inkl kaffe/te, smörgås och kaka.

MÅNADSMÖTE
Måndag 25/3 Kl 14:00
Framtidsfullmakt m m
Jurist Cecilia Anderberg informerar och
diskuterar olika möjligheter.
Pris 60 kr inkl kaffe/te, smörgås och kaka.

SPF SENIORERNA FINSPÅNG
UTFLYKT
4 april 09:45
Utflykt till Norrköpings Konstmuseum
kl 09:45 Vi får se konstverk av Greta Knutson
Tzara (1899-1983), svensk bildkonstnär känd
för sina stilleben med blommor och frukt.
Bosatt i Paris och anhängare av Dada-
rörelsen. Samåkning med egna bilar. Samling
Viberga parkering kl. 09:45 för avfärd kl 10:00.
Kl 11:00–12:00 får vi guidad en visning.
Anmälan till Gudrun Dorell, tfn 0738-001 891.
Pris 60 kr/person

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
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REPARATION!

HÖG TID 
ATT BESTÄLLA 
VÅRENS JOBB!

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

Vi söker
Villor, fritidshus 

och bostadsrätter
till våra kunder

Förmånligt arvode under mars 

www.maklarringen.se
0705-12 57 34
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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.  Micke Holmström var delägare 
till reklambyrån Total Media & Reklam i Finspång och en av grundarna 
av tidningen Fokus Finspång. Han var tidigare nyhetschef på Norrköpings 
Tidningar (NT), platschef på NT:s lokalredaktion i Finspång och nyhets-
chef på tidningen Dagen. 

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 beskrivning 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

2018 ÅRS STIPENDIAT PETER EDWINZON

Peter Edwinzon blev 2018 års 
stipendiat mycket tack vare sin 
enorma musikaliska förmåga 
 och sitt stora engagemang att 
stimulera sina elever att ta  
tillvara på sina talanger.

GLAD PÅSK!

Finns även andra alternativ 
med andra sorters ägg  
i äggkartonger för 6, 12  

eller 18 st ägg.

�*Egen�etikett�i�flerfärgstryck�
ingår�i�priset.�Klichékostnad�
på�599�kr,�frakt�och�eventuell�

layout�tillkommer.

God�och�äggstra�
kuckelikul 

påskpresent  
med�eget�tryck!

6 ST PRALINÄGG

42 KR/ST*

12 ST  
LYX CHOKLADÄGG

99 KR/ST*

TOTAL MEDIA & REKLAM AB
totalmedia.se



PROGRAM 

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

www.facebook.com/kulturhusetfinspang

Bio
Kursk
Söndag 3 mars 19:00
Från 15 år

Bio
Olavi Virta  
– En oförglömlig röst
Onsdag 6 mars 19:00
Från 11 år

Bio
They Shall Not Grow Old
Söndag 17 mars 19:00
Onsdag 27 mars 14:00
Från 15 år

Bio
Gloria Bell
Söndag 10 mars 15:00
Från 11 år

Bio
Kapernaum
Söndag 10 mars 19:00
Från 11 år

Dagbio
Eld & Lågor
Onsdag 13 mars 14:00
Från 11 år

Teater
Solveigs Värmlandssalong
Lördag 23 mars 16:00
Solveigs Salong lever vidare i en värmländsk version. Här bjuder Solveig in sina väninnor  
till en helafton där de blickar både framåt och bakåt. De pratar minnen, sjunger och dansar  
i en härlig skratt- och gråtfest.
Arrangeras tillsammans med Finspångs Riksteaterförening.

Premiär
En kvinna bland män
Fredag 8 mars 19:00
Barntillåten

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

Bio
Moa Martinson  
Landsmodern 
Söndag 3 mars 15:00 

Efter filmen hålls ett samtal med 
regissören Maj Wechselmann och 
Ebba Witt Brattström.
Från 7 år

Bio
Captain Marvel
Onsdag 13 mars 19:00
Ej granskad

      Film med samtal! 

Internationella 
kvinnodagen!


