
SID 4: ”SAMHÄLLET 
BEHÖVER FLER  
FÖREBILDER”.

SID 13: FOLKFESTEN 
O-RINGEN KOMMER
SNART TILL FINSPÅNG

SID 9: REGIONEN  
VÄLJER FINSPÅNG FÖR  
NY INTENSIVREHAB

SID 24: VAD VILL 
DU UPPLEVA PÅ
KULTURHUSET?

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

F I N S P Å N G

NR 04   |   2019

PÅ LACKFÄRG*

20%
JUST NU

*Gäller Alcro Servalac Finess, ord. pris 384:-
under perioden 15-31/3 2019.
Lokala avvikelser kan förekomma.
Med reservation för slutförsäljning.

Kontakta vår inredningsexpert.
Välkommen in och få råd från oss som 
varit med förr.

Dags att göra om hemma?

PÅ LACKFÄRG*

20%
JUST NU
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Välkommen  
önskar Anna & Olgay  
med personal

Massor av nya  
maskiner och  

ny utrustning så att 
du kan inspireras och 

maxa din träning!

VÄLKOMMEN TILL 
NYA GODFORM. 
Finspångs nyaste och 
mest prisvärda gym! 

Godform        godformfinspang
info@godform.se      Bergslagsvägen 19

Gruppträning  
i toppklass!  

Hämta fribiljetter  
i receptionen  

  ‑ gäller mars ut. 

LUNCHSERVERING
I restaurangen, avhämtning 
eller leverans av matlådor 

 Restaurangen 78:- 
inkl dryck, sallad och kaffe.  

Avhämtning 75:-
Leverans av matlåda 80:-

 Specialpris för pensionärer 75:-  
(gäller alla ovanstående priser) 

Vi har även 10-kort med rabatterat pris.

CATERING
Buffé från 250:-/person

Avgift för utkörning tillkommer, beställ 5 dagar innan

Smörgåstårtor från 500:-  
Ca 10 personer, avhämtning, beställ 3 dagar innan

Sallader från 85:-/person

Förutom att vara ett trevligt och prisvärt  

familjehotell erbjuder Alléhotellet även:
Meny
Vecka 12

Tors: Italiensk köttfärssoppa, drömbakelseFre: Fläsknoisette,  champinjonsås och stekt potatis
Vecka 13

Mån: Kebabgryta med risTis: Spaghetti CarbonaraOns: Köttfärslimpa och gräddsåsTors: Fisksoppa, fruktpaj, vaniljssåsFre: Kycklingfilé med BBQ-sås och ungsrostad potatis

SAMLINGSLOKAL
Max 25 personer. Passar för dop, begravning,  
studentmottagning med mera. Vi ordnar med  

buffé, smörgåstårtor eller kaffe och tårta.

Beställningar eller förfrågan om aktuell meny, buffédetaljer med mera:
Pelle (kock) 070-297 36 11
Anna (hotellet) 0122-161 11 eller 076-778 64 00
www.allehotellet.se  |  info@allehotellet.se  |  Följ oss på Instagram & Facebook

Välkomna!
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Oväntat men 
inte oförtjänt
Nyligen fick vi uppleva ett av de 
största internationella genombrotten 
i svensk skidhistoria. Innan skid-VM 
hade junioren Frida Karlsson endast 
en världscupstart på sitt CV. Hon är  
en supertalang med många medaljer 
på juniornivå. Men vem kunde tro att 
hon skulle ta tre VM-medaljer och 
nämnas som Johaugs efterträdare  
på skidtronen?  
Oväntant men inte oförtjänt.

Region Östergötland väljer att göra  
en länssatsning på en helt ny intensiv- 
rehabilitering i Finspång (sid 9). Många 
hade gissat att en sådan avdelning 
skulle förläggas på en större ort.  
Men man såg kompetensen och drivet 
i Finspång.  
Oväntat men inte oförtjänt.

Dessutom arrangeras folkfesten 
O-Ringen i Finspång och Norrköping 
(sid 13) för att man såg kompetensen 
och drivet i Finspång.  
Oväntat men inte oförtjänt.

Nu ska jag dricka en kopp choklad. 
Oväntat men inte oförtjänt.  

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. 

NYHET FRÅN CERTINA

Erbjudandet gäller  
till och med 190330

6 000:-
Ord. pris 6 790:-

Certina DS

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
Kontakta oss direkt  

på 0122-851 80 om du  
har några frågor.
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UNG I FOKUS

PER LEANDER  
FÖDD 2000
PERSPEKTIV BERGSKA GYMNASIET

Förebilder
Så länge jag kan minnas har jag 
haft någon i mitt liv att kunna 
se upp till. Det har varit allt från 
föräldrar till lärare, från släktingar 
till vänner. Gemensamt för alla har 
varit att de på något sätt påverkat 
mig som person och den jag är.

Hur jag idag ser på mitt liv och på 
saker runt omkring mig baseras 
mycket på människor som funnits 
i min omgivning och som jag på 
olika sätt tyckt om och sett upp 
till. Utan förebilder i mitt liv vet 
jag inte hur jag hade fungerat som 
människa och troligtvis hade livet 
också varit väldigt färglöst. Före-
bilder behövs på så oerhört många 
sätt. Allt från att inspirera till att 
motivera. Min personliga dröm är 
att någon gång i framtiden få vara 
en förebild för någon.

Man kan bli en förebild på väldigt 
olika sätt. Men det viktiga är att 
man tar sitt personliga ansvar över 
den faktiska makten man har som 
förebild för en individ. För att bli en 
förebild måste man våga ta plats, 
våga sticka ut och våga påverka. 
Så vad väntar vi egentligen på? 
Samhället behöver fler förebilder. 

Smoooth payments by
VIBERGA GALLERIA

011-682 80 • www.elbutikfinspang.se

ORDINARIE ÖPPETTIDER
mån-fre 09.00-18.00

lör 10.00-15.00

FRÄSCHA TILL HEMMET MED  
NYA UTTAG OCH STRÖMBRYTARE.

MÅNADENS VARA

Våffeljärn

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

V
A

D
 B

EH
Ö

V
ER

 
D

U
 H

JÄ
LP

 M
ED

?

ALLT INOM 
BYGG OCH 

REPARATION!

HÖG TID 
ATT BESTÄLLA 
VÅRENS JOBB!

Låt oss få veta era drömmar om ert hem.
Kontakta oss för kostnadsfri offert.
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Program 14 - 27 marsVälkommen 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 17/3 10.00 Gudstjänst  
 ”Den kämpande tron”  
 predikan Björn Asserhed,  
 sång Filip Ewertsson m.fl
Ons 20/3 14.00 RPG  
 Se Gemensamma samlingar
Sön 24/3 10.00 Missionsgudstjänst  
 ”Guds mäktiga verk”  
 predikan Johanna Karlsson
Tis 26/3 18.30 Vardagsmässa 
Ons 27/3 14.00 RPG  
 Se Gemensamma samlingar

De Beschevägen 3, 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  
 

Sön 17/3 11.00 Gudstjänst  
 om bön, predikan Emil Bengtsson
Ons 20/3 14.00 RPG  
 Se Gemensamma samlingar
Sön 24/3 16.00 Åregudstjänst  
 lägerdeltagarna ansvarar,  
 ungdomarnas lovsångsteam
Ons 27/3 14.00 RPG  
 Se Gemensamma samlingar

GEMENSAMMA SAMLINGAR:         
Ons 20/3  14.00 RPG “Mina år i Hällestad” Lillemor Paulsson (Sonstorps missionskyrka)   
Ons 27/3 14.00 RPG “Så fungerar LAH” Anette Karlsson (Missionskyrkan) 

Sön 17/3 10.00 Gudstjänst 
  predikan Håkan Axell, Finspong brass
Ons 20/3 14.00 RPG Se Gemensamma samlingar 
 19.00 Församlingsmöte
Sön 24/3 10.00 Familjegudstjänst  
  Fröhusets dagis inbjudna,lovsång, bön
Ons 27/3 14.00 RPG Se Gemensamma samlingar  
Save the date!                      Se annons på sid 20 
Lör 30/3 19.00 Konsertkväll med  
 Ingemar Olsson Läkarmissionen

BIBELORDET:  ”Frukta inte, låt ej modet falla. 
Herren din Gud bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han 
gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek.  
Han fröjdas över dig med jubel.” Sefanja 3:16-17                                                                                  

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.

JUST NU: Byt in din gamla och få en ny TV-box för 0 kronor.  
Välkommen till butiken för mer information. Vi står på kundens sida!

 10
18

1

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

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

HJÄLP!!!

 TRÖTT PÅ DÅLIG BILD 
OCH UPPKOPPLING?

 TRÖTT PÅ LÅÅÅNG
VÄNTETID I SUPPORTEN?

 TRÖTT PÅ HÖGA
MÅNADSKOSTNADER?

“Du har plats 63 i kön...”
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6 

SKOLMATEN VECKA 12-13

MÅNDAG 18 MARS 
KLIMATSMART DAG:
Kycklingkorv stroganoff, matvete, 
blomkål
Veg. Morotsstroganoff, matvete

TISDAG 19 MARS
Fiskbuffé, kall sås, potatis
Veg. Vegetarisk burgare, kall sås, potatis

ONSDAG 20 MARS
Dillkött, potatis, kokta morötter
Veg. Vegetarisk Shanghaigryta, ris, 
wokgrönsaker

TORSDAG 21 MARS
Blodpudding, lingonsylt
Veg. Potatisbullar, lingonsylt

FREDAG 22 MARS
STUDIEDAG

MÅNDAG 25 MARS
Köttbullar, sås, potatis, lingonsylt, 
morötter
Veg. Falafel, sås, potatis, morötter

TISDAG 26 MARS
Dalens kycklinggryta, ris/bulgur
Veg. Vegetarisk gryta , ris/bulgur

ONSDAG 27 MARS
Stekt falukorv, potatismos
Veg. Tacobiff a lá Björke, potatismos

TORSDAG 28 MARS
Broccolisoppa, ostsmörgås
Veg. Kockens val

FREDAG 29 MARS
Tacos med tillbehör, ris, salsasås, 
tortillabröd
Veg. Tacos med vegetariska tillbehör,  
ris, salsasås, tortillabröd

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

Med reservation för eventuella ändringar

Den nära begravningsbyrån

Besök vårt kontor och få hjälp att fylla i Livsarkivet.
Onsdag 20/3 kl 10 - 18. Vi bjuder på kaffe.

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

Det har gått 20 år sedan diskoteksbranden i Göteborg. En av 
Sveriges värsta katastrofer genom tiderna där 63 ungdomar 
dog och över 200 skadades. Roz Aslanian, som skadades och 
förlorade flera av sina närmaste vänner, berättar med hjälp 
av journalisten Anne Lichtenstein i boken En bättre morgon-
dag, den närgångna och nakna berättelsen om natten som 
förändrades hans liv för alltid.

Möt författaren 
Tisdag 19 mars kl. 18:00 
Finspångs bibliotek,  
Finnvedsvägen 4 FINSPÅNGS BIBLIOTEK
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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!

Vi nyöppnar med en större butik och ett bredare 
sortiment – för både henne och honom.  

Välkommen till oss.

Butiken håller öppet som vanligt fram till nyöppningen.

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

Fina  
erbjudanden och 
överraskningar!
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FRÅGAN

Vad tycker du om att tävlingen 
O-Ringen kommer till Finspång?

DAG MÖLLER 75 ÅR 
– Jag tycker att det är kul. Positivt 
att det händer något. Jag kommer 
att titta och kanske jobba ideellt.

ALEXANDRA RISING 20 ÅR 
– Jätteroligt att det kommer att 
mycket folk hit. Jag kommer att 
jobba på området under tävlingen.

ROLF LJUNG 80 ÅR 
– Jag kommer inte härifrån, men det 
är klart att det är bra för orten att 
få vara med om en så stor tävling.

Nästa Fokus Finspång 
Nummer 5 delas ut 27 mars

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

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

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

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
Närsjukvården i Finspång

www.1177.se

Region Östergötland ser behovet av fler intensiv
rehabiliteringsplatser och väljer att skapa  
en helt ny intensivrehabiliteringsenhet för  
länet – i Finspång.

Totalt handlar det om åtta intensivrehabilteringsplatser som 
startas upp i samband med öppnandet av Finspångs vård
centrum hösten 2020. Men redan under våren 2019 kommer 
två av dessa platser att öppna på Närsjukvården i Finspångs 
(NiF) nuvarande vårdavdelning. 

– Det är verkligen kul att Region Östergötland väljer att 
satsa på oss. Det känns också bra att bygga upp den nya 

verksamheten, sätta arbetssätt och nya rutiner i liten skala 
under våren. Vårt planeringsarbete är i full gång, säger Sofia 
Holmlund, verksamhetschef på NiF:s rehabiliteringsenhet.

Satsningen innebär ett rekryteringsbehov av sju tjänster 
inom rehabiliteringsenheten. Det kommer också att  
tillkomma ett behov av fler professioner, bland annat  
sjuksköterskor och undersköterskor.

– För oss är det otroligt kul att rehabiliteringen uppmärk
sammas. Det är inspirerande för oss att få möjligheten att  
bli specialister på vårt område, säger arbetsterapeut  
Emma Engberg.

Platserna på avdelningen är tänka för patienter som  
exempelvis fått en stroke eller annan hjärnskada. Det kan 
även handla om patienter som genomgått stora kirurgiska 
ingrepp, drabbats av omfattande skador eller patienter  
med kroniska sjukdomar. Rehabiliteringsperioderna kan  
vara mellan 28 veckor med 56 timmar daglig intensiv  
rehabilitering. Detta är ett samverkansprojekt mellan  
Rehabiliteringsmedicinska kliniken på US och Närsjukvården 
i Finspång. 

Förutom Region Östergötland ingår även sydöstra sjuk
vårdsregionen (Jönköping och Kalmar) i upptagnings området 
för platserna.

FILIP EWERTSSON 

Ny satsning på  
intensivrehab till NiF

Sofia Holmlund  
och Emma Engberg.

Krigens spår i Bosnien med Suada Talic och Anna Hellerstedt 
14 - 20 april, 11 500 kr

Tågresa till Berlin i nazismens och kommunismens spår 
30 maj - 2 juni, 7 500 kr

Förintelsens spår i Polen med Anna och Barks buss 
26 oktober - 1 november, 11 500 kr

Frågor och bokning på 
mail: hellerstedt_anna@
hotmail.com

på telefon: 073-820 61 04

www.annasBOKaresa.se

KUNSKAPSRESOR 2019 (HELPENSION)
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Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

Region Östergötland ser behovet av fler intensiv
rehabiliteringsplatser och väljer att skapa  
en helt ny intensivrehabiliteringsenhet för  
länet – i Finspång.

Totalt handlar det om åtta intensivrehabilteringsplatser som 
startas upp i samband med öppnandet av Finspångs vård
centrum hösten 2020. Men redan under våren 2019 kommer 
två av dessa platser att öppna på Närsjukvården i Finspångs 
(NiF) nuvarande vårdavdelning. 

– Det är verkligen kul att Region Östergötland väljer att 
satsa på oss. Det känns också bra att bygga upp den nya 

verksamheten, sätta arbetssätt och nya rutiner i liten skala 
under våren. Vårt planeringsarbete är i full gång, säger Sofia 
Holmlund, verksamhetschef på NiF:s rehabiliteringsenhet.

Satsningen innebär ett rekryteringsbehov av sju tjänster 
inom rehabiliteringsenheten. Det kommer också att  
tillkomma ett behov av fler professioner, bland annat  
sjuksköterskor och undersköterskor.

– För oss är det otroligt kul att rehabiliteringen uppmärk
sammas. Det är inspirerande för oss att få möjligheten att  
bli specialister på vårt område, säger arbetsterapeut  
Emma Engberg.

Platserna på avdelningen är tänka för patienter som  
exempelvis fått en stroke eller annan hjärnskada. Det kan 
även handla om patienter som genomgått stora kirurgiska 
ingrepp, drabbats av omfattande skador eller patienter  
med kroniska sjukdomar. Rehabiliteringsperioderna kan  
vara mellan 28 veckor med 56 timmar daglig intensiv  
rehabilitering. Detta är ett samverkansprojekt mellan  
Rehabiliteringsmedicinska kliniken på US och Närsjukvården 
i Finspång. 

Förutom Region Östergötland ingår även sydöstra sjuk
vårdsregionen (Jönköping och Kalmar) i upptagnings området 
för platserna.

FILIP EWERTSSON 

Ny satsning på  
intensivrehab till NiF

Sofia Holmlund  
och Emma Engberg.

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

VINNARE i nr 02
1: Meja Weissman

2: Mio Algstrand 

3: Saga Wallberg

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 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.

-  k  +                 -  ha  +                -  s  +                  -  y  +                       -  bor

Rätt svar

Det har blivit dags för en 
klurig rebus! Hjälp oss att ta 

fram ordet vi söker.

Lycka till! /Fia
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Sedan 1974 har Lions Club Finspång varje år delat ut ett 

ungdomsledarstipendium  
för osjälvisk insats i mänsklig fostran 
till en person som uträttat ett förtjänstfullt aktivt ungdomsarbete 
inom föreningsverksamheten i Finspångs kommun.

Nu är det dags att anmäla kandidater till Lions årliga ungdoms-
ledarstipendium. Stipendiet består av en penningsumma (15 000 kr) 
samt Lions minikanon med inskriften: ”För osjälvisk insats i mänsklig 
fostran”. Alla som vill är välkomna att nominera sin favoritkandidat.

Skicka ditt förslag senast den 2 april till:
Lions Club
c/o Björn Andersson
Dunderbacksvägen 6
612 46  Finspång

Lions årliga 
ungdomsledarstipendium

DAGS ATT NOMINERA KANDIDATER TILL

Anonyma Alkoholister
AA Auroragruppen Finspång

Ekkällevägen 6B (gaveln)

Mötestider:
Tisdagar kl. 19.00-20.30

Torsdagar  
Kvinnomöte kl. 19.00-20.30

Lördagar kl. 16.00-17.30
Öppna möten andra och sista 

tisdagen kl. 19.00 och lördagen 
kl. 16.00 i månaden

Under mötestider 
når du oss på telefon: 

072-563 94 89
Välkomna!

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
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ALLT INOM  
MARK- 

ENTREPRENAD!

DAGS ATT 
BESTÄLLA VÅRENS 

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

Kontakta oss för kostnadsfri offert.
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BERGSLAGSHALLEN

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

Erbjudandet gäller 13 - 17 mars

ÄPPLEN
 

 15:-KG

ROYAL GALA 
GOLDEN DELICIOUS

GRANNY SMITH 

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

MED SMAKEN I FOKUS
Stilren spis med glaskeramikhäll. 4 effektiva 
värmezoner. Stor varmluftsugn som gräddar 
flera plåtar samtidigt. Perfekt smak och  
konsistens som resultat. Lätt att hålla ren  
tack vare sin katalysemalj. 

SPIS • ELECTROLUX EKC7000W1

6 490 kr  
Ord. pris  7 490 kr

DISKRET KÖKSFLÄKT
Passar alla kökslösningar och kontrolleras 
enkelt från framsidan.

FLÄKT • ELECTROLUX EFT6446/S

2 490 kr  
Ord. pris  2 690 krH 850-936 mm

B 596 mm
D 600 mm
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ÖPPET mån-fre 14.00-18.00  EXTRAÖPPET lördagar 10-16 och söndagar 11-16 
 0122-199 91  •  0708-36 25 30  •  Gröna vägen 23  •  www.hobbyboden.net

Utförsäljning av Hobbyboden!  

25% på allt!Psst. Vi beställer  
tyvärr inte hem varor under 

utförsäljningen.

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

Zonterapi / Medial rådgivning
Healing / Qi Gong

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

Qi Gong – en väg till bättre hälsa
Stillsamma kroppsrörelser för att uppnå bättre rörlighet och kroppsfunktioner. Vi arbetar med kroppens  
bindväv som är vår kropps största organ. Bindväven bildar ett viktigt nätverk inom hela kroppen, t ex runt 
våra muskler och organ. Bindväven innehåller nerver och smärtreceptorer som påverkas negativt av stelhet  
i bindväven. Ledrelaterade smärtor, värk och stelhet uppkommer om bindväven inte aktiveras/stretchas.

För att uppnå rörlighet/elasticitet i bindväven måste rörelserna utföras mjukt och långsamt. Qi Gong-  
träningen har påvisat goda resultat vid t ex reumatism, fibromyalgi, ryggont, värk i axlar/nacke,  
artros och stress.

Nya grupper startar i vår. Ring för mer information!

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 

O-Ringen 2019 kommer att locka omkring  
25 000 personer från 40 länder i hela världen. 
Folkfestens två inledande etapper äger rum  
i Grosvadsskogen i Finspång.

Fokus Finspång träffar O-Ringens generalsekreterare  
Tomas Öberg och Finspångs kommuns koordinator i  
projektet Kirsi Aronsson på Arena Grosvad, som kommer 
vara skådeplatsen i Finspång för världens största  
orienteringstävling måndag och tisdag 22-23 juli.

Tomas menar att det, utöver Norrköping, fanns många 
goda skäl till att förlägga 40 procent av etapperna i just  
Finspång. Dels visade Finspångs kommun och Finspångs 
SOK i ett tidigt skede ett stort engagemang, dessutom 
kunde man även erbjuda etapper för mountainbiketävlingen.

– Vi har fått ett överraskande positivt gensvar från  
näringslivet. Många har förstått betydelsen av att få ett  
så stort arrangemang hit. Tre av fyra tävlande kommer  
som familj och förutom tävlingar passar man också på att 
semestra. Något som givetvis kommer att märkas i både 
ortens butiker och turistmål, säger Tomas.

Sätter Finspång på kartan
Han känner sig väldigt trygg med att samarbeta med 
kommunens koordinator för tävlingen. Trots att Kirsi var 
nyanställd när hon fick uppdraget är hon ingen nybörjare 
i dessa sammanhang. Hon har tidigare varit etappchef 
på O-Ringen, den gången i Hallsberg. Hon har dessutom 
tidigare arrangerat Tiomila och orienterings-SM.

– Det är självklart jättekul att vi får vara med och  
arrangera O-Ringen. Det sätter Finspång på kartan. Det 
korta avståndet till Kolmården gör att deltagare kommer att 
välja att bo i Finspång under hela veckan. Många har redan 
erbjudit och hyrt ut boende, men det finns fortfarande 
utrymme för fler. Det kommer att bli en folkfest, säger Kirsi.

Stor möjlighet för marknadsföring
Förutom O-Ringens egen stab i samarbete med Finspångs 
och Norrköpings kommun, finns också 15 orienterings- 
klubbar med cirka 1 300 ideella funktionärer med i arrangörs-
gruppen. Nu pågår ett intensivt förarbete för att säkra att 
alla olika delar går i lås innan tävlingarna drar igång.

– Förra veckan träffade vi Upplev Norrköping för att  
diskutera ceremonier, imorgon har vi en pressträff och  i 
veckan ska vi också träffa Räddningstjänsten och Polisen  
för att prata om krisledning och säkerhet. I slutet av veckan 
har vi en näringslivslunch för att få med oss ännu fler sam-
arbetspartners till den redan stora skaran, berättar Kirsi.

Finspångs kommun ser det som en stor möjlighet att 
marknadsföra kommunen och uppmanar medborgare 
att delta som ambassadörer och vädjar också om att ha 
tålamod.

– Det är klart att det kommer att märkas på en ort av vår 
storlek när ett sådant här stort arrangemang kommer till 
oss. Exempelvis kommer ett 80-tal extra bussar att rulla 
i tätorten. Vi vädjar därför till förståelse och tålamod då 
framkomligheten kan komma att ha en viss begränsning.

FILIP EWERTSSON

Orienteringsfesten 
börjar i Finspång

Tomas och Kirsi i ett av många möten för att 
planera världens största orienteringstävling.
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O-Ringen 2019 kommer att locka omkring  
25 000 personer från 40 länder i hela världen. 
Folkfestens två inledande etapper äger rum  
i Grosvadsskogen i Finspång.

Fokus Finspång träffar O-Ringens generalsekreterare  
Tomas Öberg och Finspångs kommuns koordinator i  
projektet Kirsi Aronsson på Arena Grosvad, som kommer 
vara skådeplatsen i Finspång för världens största  
orienteringstävling måndag och tisdag 22-23 juli.

Tomas menar att det, utöver Norrköping, fanns många 
goda skäl till att förlägga 40 procent av etapperna i just  
Finspång. Dels visade Finspångs kommun och Finspångs 
SOK i ett tidigt skede ett stort engagemang, dessutom 
kunde man även erbjuda etapper för mountainbiketävlingen.

– Vi har fått ett överraskande positivt gensvar från  
näringslivet. Många har förstått betydelsen av att få ett  
så stort arrangemang hit. Tre av fyra tävlande kommer  
som familj och förutom tävlingar passar man också på att 
semestra. Något som givetvis kommer att märkas i både 
ortens butiker och turistmål, säger Tomas.

Sätter Finspång på kartan
Han känner sig väldigt trygg med att samarbeta med 
kommunens koordinator för tävlingen. Trots att Kirsi var 
nyanställd när hon fick uppdraget är hon ingen nybörjare 
i dessa sammanhang. Hon har tidigare varit etappchef 
på O-Ringen, den gången i Hallsberg. Hon har dessutom 
tidigare arrangerat Tiomila och orienterings-SM.

– Det är självklart jättekul att vi får vara med och  
arrangera O-Ringen. Det sätter Finspång på kartan. Det 
korta avståndet till Kolmården gör att deltagare kommer att 
välja att bo i Finspång under hela veckan. Många har redan 
erbjudit och hyrt ut boende, men det finns fortfarande 
utrymme för fler. Det kommer att bli en folkfest, säger Kirsi.

Stor möjlighet för marknadsföring
Förutom O-Ringens egen stab i samarbete med Finspångs 
och Norrköpings kommun, finns också 15 orienterings- 
klubbar med cirka 1 300 ideella funktionärer med i arrangörs-
gruppen. Nu pågår ett intensivt förarbete för att säkra att 
alla olika delar går i lås innan tävlingarna drar igång.

– Förra veckan träffade vi Upplev Norrköping för att  
diskutera ceremonier, imorgon har vi en pressträff och  i 
veckan ska vi också träffa Räddningstjänsten och Polisen  
för att prata om krisledning och säkerhet. I slutet av veckan 
har vi en näringslivslunch för att få med oss ännu fler sam-
arbetspartners till den redan stora skaran, berättar Kirsi.

Finspångs kommun ser det som en stor möjlighet att 
marknadsföra kommunen och uppmanar medborgare 
att delta som ambassadörer och vädjar också om att ha 
tålamod.

– Det är klart att det kommer att märkas på en ort av vår 
storlek när ett sådant här stort arrangemang kommer till 
oss. Exempelvis kommer ett 80-tal extra bussar att rulla 
i tätorten. Vi vädjar därför till förståelse och tålamod då 
framkomligheten kan komma att ha en viss begränsning.

FILIP EWERTSSON

Orienteringsfesten 
börjar i Finspång

Tomas och Kirsi i ett av många möten för att 
planera världens största orienteringstävling.

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

Lördag 23 mars
kl 16.00

SOLVEIGS
VÄRMLANDSSALONG

Här bjuder Solveig in sina  
värmländska väninnor Eva-Mi Tapper 

och Carina Ekman till en helafton  
där de blickar både bakåt och framåt. 

De pratar minnen, sjunger och  
dansar, bjuder på sig själva i en  

härlig skratt- och gråtfest.

SOLVEIG TERNSTRÖM
EVA-MI TAPPER  •  CARINA EKMAN

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!

Vi utför dräneringar, 
husgrunder och 
alla sorters 
markarbeten!

070-566 46 94    Skäggebyvägen 34

Gilla oss på Facebook!

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

VI LEVERERAR – DU NJUTER

BOKA IN DIN VÅRPUTS REDAN IDAG!
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SONSTORP  •  NORSHOLM  •  VI TRANSPORTERAR OCH SPRIDER
011-543 00  •  0122-210 20

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 30 mars

kl. 17.00-20.30
 Läsk/lättöl, dessert 

och kaffe ingår!
Boka gärna bord i tid!  

Vi har fullständiga rättigheter!
Kommande 

buffé: 
27 april

INSTÄLLT 

PGA 

SJUKDOM!



0122-857 00 
wwww.svenskakyrkan.se/finspang 

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

Hantverkscafé 
Rejmyre församlingshem, 10:00
 
Träffpunkt i Skedevi 
Skedevi församlingshus, 11:30

Afternoon tea 
Gideoniterna besöker oss. 
Hällestads församlingshem, 
16:00

ONSDAG 20 MARS 
Sopplunch 
Mariagården, 12:00
 
Café för daglediga 
Ljusfallshammars klubbstuga, 
14:00

Sång och spagetti 
Betel, Igelfors, 17:00

Folkströms kyrkliga syföreningsmöte 
Årsmöte hos Ulla Karlsson, 
Grytgöl.

TORSDAG 21 MARS 
Öppen förskola 0-1 år 
Mariagården, 09:00

Sopplunch 
Rejmyre församlingshem, 12:00

Det goda samtalet 
Rejmyre församlingshem, 14:00

Stickcafé 
Mariagården, 14:00

Andakt 
Hällestadgården, 15:00
 

TORSDAG 14 MARS 
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 MARS 
Sopplunch 
Regna Ekebo, 12:00 

MÅNDAG 18 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 19 MARS 
Öppen förskola 0-3 år 
Mariagården, 09:00

Träffpunkten 
Ivan Carlberg - Tulpanmysteriet. 
Mariagården, 09:30

Svenska kyrkan i Finspång

Gudstjänster ONSDAG 20 MARS 
Mässa 
Mariagården, 08:30 
 
SÖNDAG 24 MARS 
Mässa 
Kyrkbuss. 
Risinge kyrka, 11:00 
 
Mässa 
Hällestads kyrkokör. 
Våffelfest i församlingshemmet. 
Hällestads kyrka, 11:00

Musikgudstjänst 
”Våga sjunga” kören. Barnkören.  
Regna kyrka, 15:00 
 
ONSDAG 27 MARS 
Mässa 
Mariagården, 08:30

SÖNDAG 17 MARS 
Mariamässa 
Våfflor serveras. Joysingers och 
småpärlorna. Kyrkbuss. 
Mariagården, 11:00 
 
Mässa  
Skedevi kyrka ,11:00

Mässa på finska 
Mariagården, 13:00

Teckenspråkig mässa  
Mariagården, 14:30 
 
Gudstjänst  
Rejmyre kyrka, 15:00 
 

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

Öppen förskola 0-6 år 
Mariagården, 09:30

Musikcafé 
Thord Eriksson spelar Lasse  
Berghagen. 
Mariagården, 14:00 
 
Club 10-14 
Rejmyre församlingshem, 14:30

Ung i kyrkan 
Rejmyre församlingshem, 17:00

Sång och spagetti 
Hällestads församlingshem, 
17:30

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

Träffpunkten 
Visor från skärgården. 
Mariagården, 09:30

Hantverkscafé 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Stickcafé 
Regna Ekebo, 14:00

Andakt 
Berggården, 14:00

Andakt 
Högby seniorboende, 15:00

Musikcafé 
Våfflor och andra godbitar med 
Finspångsmusiksällskap.
Frågesport
Servering av våfflor.
Inträde 100:-
Hällestads församlingshem, 19:00

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

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

Se framåt 
En grupp för dig som förlorat  
en anhörig. 
Mariagården, 14:00 
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DANSBUSS TILL BORGEN 150:-
 5/4 Black Jack

DANSBUSS TILL  
HÄRADSHAMMAR 50:-
23/3 Kjell Dahls. Bokas på 0708-34 31 30

DANSBUSS

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

TRÄDGÅRDS OCH VILDMARKSMÄSSA, ÄLVSJÖ 350:- 
23/3 inklusive biljett

ULLARED, 2 DAGAR 800:-
30-31/3

HALLINGEBERGS TEATER, 700:- 
25/4	 inkl.	kaffe,	lunch	mm.	Bokning och info på 0760-25 34 50

ÄLGSAFARI OCH ÅBRO BRYGGERI, 560:-
11/6	 inkl.	kaffe,	lunch	mm.	Bokning och info på 0760-25 34 50

MALMKÖPING, SPARREHOLM, 885:-
10/7	 inkl.	kaffe,	lunch	mm.	Bokning och info på 0760-25 34 50

Pel les  Buss Europapilen

 ut

VI SÖKER NU EN

ARBETSLEDARE
Vill du jobba i en självständig och utvecklande roll?
Gillar du att arbeta i team men också självständigt?
Då kan du vara vår nya arbetsledare.

Som arbetsledare hos oss på Andersson & Baggman får du jobba 
med våra duktiga medarbetare och även ha tät kontakt med våra 
kunder. I tjänsten ska du planera före, under och efter byggstart, 
samordna leveranser samt ha kontakt med underentreprenörer.  
Vi ser att du har god kunskap av branschen. Det är meriterande  
om du har erfarenhet av arbetsledning.

Tjänsten är heltid och tillträde efter överenskommelse.

För mer information och ansökan:
Pontus Andersson
pontus.andersson@andersonbaggman.se

Vi vill ha din ansökan senast 3/4 2019

www.andersonbaggman.se

2

VIGSEL

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

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

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

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

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

/Greger & hans vänner

GRATTIS!

Vår älskade Stig-Helmer Andersson 

i Svärtinge som fyller 5 år den  

1 april. Stort grattis från mamma, 

pappa och lillasyster Siri.

/Clas-Christian & Cissi Carlsson

GRATTIS!

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

GRATTIS!

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

SÄLJES

Gitarrfodral

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et. 

/Greger & hans vänner

VIGSEL

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri 

aut. Erfersperio. Ex et harum, bös. 

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut. t. Erfersperio. Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam

/Greger & hans vänner

UTHYRES

Central lägenhet Finspång

2 rok 62 m2  på Bergslagsvägen 52.

Balkong i söderläge. Tvättmaskin. 

Diskmaskin.
/Greger & hans vänner

1 

UTHYRES

SÄLJES

KÖPES

DAGENS ROS

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

Lägenhet 34 m2

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri aut. 

Erfersperio. Ex et harum, bös. Lo-

reprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum, qui omnis 

dolorum restores et landit et aut.

/Greger & hans vänner

Gitarrfodral

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et. 

/Greger & hans vänner

Volkswagen transporter

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et. Ex  

et harum, qui omnis dolorum 

restores et. 
/Greger & hans vänner

VIGSEL

FÖRLOVNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

VIGSEL

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri 

aut. Erfersperio. Ex et harum, bös. 

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut. t. Erfersperio. Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam

/Greger & hans vänner

GRATTIS!

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. Ex et 

harum, qui omnis dolorum restores 

et landit et aut ut veri aut. Erferspe-

rio. Ex et harum, bös.

Eut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Eut ut veri aut. 

Erfersperio. Ex et harum, bös. Lore-

prepro et lam doluptat. Istior at.

/Greger & hans vänner

FÖRLOVNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

1 

UTHYRES

SÄLJES

KÖPES

DAGENS ROS

till Bengt Bengtsson för att 

du hjälpte oss när vår bil fick 

motorstopp på riksväg 51 mellan 

Finspång och Norrköping.

/Greger & hans vänner

Lägenhet 34 m2

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri aut. 

Erfersperio. Ex et harum, bös. Lo-

reprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum, qui omnis 

dolorum restores et landit et aut.

/Greger & hans vänner

Retroprylar

Intresserad av allt som är retro,  

allt från kläder och möbler till 

köksredskap och inredning

/Andreas Norlén 070-123 45 67

Volkswagen transporter

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et. Ex  

et harum, qui omnis dolorum 

restores et. 
/Greger & hans vänner

VIGSEL

FÖRLOVNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

VIGSEL

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri 

aut. Erfersperio. Ex et harum, bös. 

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut. t. Erfersperio. Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam

/Greger & hans vänner

GRATTIS!

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. Ex et 

harum, qui omnis dolorum restores 

et landit et aut ut veri aut. Erferspe-

rio. Ex et harum, bös.

Eut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Eut ut veri aut. 

Erfersperio. Ex et harum, bös. Lore-

prepro et lam doluptat. Istior at.

/Greger & hans vänner

FÖRLOVNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

5 

SÄLJARE
Om jobbet:

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

många bollar i luften och kundvård är en självklarhet.

Om dig:

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

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

Ansökan och mer information:

Företagsnamn

0123-45 67 89

info@foretagsnamn.se

VI SÖKER:

RUBRIK/TITEL/TJÄNST

Om jobbet:

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

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

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

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

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

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

Om dig:

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

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

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

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

Ansökan och mer information:

Företagsnamn

0123-45 67 89

info@foretagsnamn.se

www.foretagsnamn.se

VI SÖKER:

PLATS FÖR LOGOTYP

PLATS FÖR LOGOTYP

1 

UTHYRES

SÄLJES

KÖPES

DAGENS ROS

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

Lägenhet 34 m2

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri aut. 

Erfersperio. Ex et harum, bös. Lo-

reprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum, qui omnis 

dolorum restores et landit et aut.

/Greger & hans vänner

Gitarrfodral

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et. 

/Greger & hans vänner

Volkswagen transporter

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et. Ex  

et harum, qui omnis dolorum 

restores et. 
/Greger & hans vänner

VIGSEL

FÖRLOVNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

VIGSEL

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri 

aut. Erfersperio. Ex et harum, bös. 

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut. t. Erfersperio. Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam

/Greger & hans vänner

GRATTIS!

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. Ex et 

harum, qui omnis dolorum restores 

et landit et aut ut veri aut. Erferspe-

rio. Ex et harum, bös.

Eut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Eut ut veri aut. 

Erfersperio. Ex et harum, bös. Lore-

prepro et lam doluptat. Istior at.

/Greger & hans vänner

FÖRLOVNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

3 

NYFÖDDA

Nu har äntligen vår prins Albert 

kommit till oss! Han föddes  

1 november, vägde 4 123 gram 

och var 47 cm lång.

/Adam & Eva Andersson, Grytgöl

NYFÖDDA

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri 

aut. Erfersperio. Ex et harum, bös. 

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut. t. Erfersperio. Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam

/Greger & hans vänner

UPPVAKTNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

UPPVAKTNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

FÖRENINGSNAMN

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum, qui omnis 

dolorum restores et. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et o et lam 

doluptat.  

FÖRENINGSNAMN

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

FÖRENINGSNAMN

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

Evenemang

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...
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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

kjell@kulturmalarna.se
0122-196 06

Boka ett 
kostnadsfritt  
hembesök på:

Krångel-
fria golv.
Hur vill du ha ditt nästa garage- 
eller tvättstugegolv? Svart, gult, 
rött, blått eller något helt annat? 
Matt eller blankt? Halksäkert?

Vi erbjuder fogfria golv. Slitstarkt, 
lättstädat och grymt snyggt. 
Krångelfritt helt enkelt.
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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

Anmälan senast 24 mars på hsr.se/vi-haller-rent
Alla skolor och förskolor samt barn- och ungdomsföreningar som anmäler sig får kostnadsfritt pedagogiskt material.

Nytt för i år är appen – Skrappen
Skräpplockarappen Skrappen vänder sig till alla företag, föreningar och privatpersoner som vill delta i årets kampanj. 
Skrappen gör aktiviteten roligare och ger dig en möjlighet att registrera din skräpplockning så att du kan se hur stor 
skillnad vår gemensamma insats kan göra.

Här kan man läsa mer om man vill:
www.finspang.se/rentfinspang

Var med och  
håll Finspång rent!
Varje vår deltar Finspångs kommun i Håll Sverige Rents aktion 
mot nedskräpning. 2018 var det över 2 600 glada skräpplockare 
som gjorde kommunen lite trivsammare.

Välkommen till

LADUGÅRDSBUTIKEN I LJUSFALLSHAMMAR  
Öppettider Ons-tor 11-18, fre 14-18, lör 11-15 & 1a sön i varje månad 11-15

www.wallmokrans.se ♥ instagram: @sandrawallmokrans ♥ 0709-789 344

W A L L M O K R A N S
B L O M S T E R A T E L J É  &  I N T E R I Ö REn stunds avkoppling

BUTIKEN ÖPPEN 
FÖR SÄSONGEN!

Ladugården fylld av unika  
varor & inspiration

Trevligt
  

utflykts
mål
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Vi förstår vikten av 
rätt reservdelar till 
bra kvalitet.
Vi satsar vidare med försäljning av reservdelar nu 
även över disk med snabba leveranser. Om vi inte 
redan har det i lager förstås.

Vi förstår bilar. Vi förstår dig.

Sonstorps Bil & Skadecenter AB
Skäggebyvägen 50, Finspång
Mån–Fre  7.00–17.00
0122-139 82 

Smidiga 
 leveranser

VÅRKÄNSLOR!
Snart är våren här. Det är dags att beställa sommardäck.

Skäggebyvägen 50  •  0122-139 82 
     Följ oss på Facebook  •  www.sonstorpsbil.se

PRISEXEMPEL 205/55-16 

FRÅN 800 kr
MONTERAT OCH KLART

VI  HAR FLERTALET DÄCKMÄRKEN
ERBJUDANDET GÄLLER TOM 30 /4
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FÖRENING I FOKUS

SKPF AVD 78 FINSPÅNG
MEDLEMSMÖTE
20/3-19 
kl 14:00 Frälsningsarmén 
Till mars månads möte har vi 
Magnus Overling NIF som gäst. 
Passa på att tänk ut några frågor 
till honom.

Väl mött till en trevlig eftermiddag 
gamla och nya medlemmar.

FINSPÅNGS RPG
DAGLEDIGTRÄFFAR
MISSIONSKYRKAN SONSTORP
20/3 Kl 14:00
Mina år i Hällestad
Lillemor Paulsson kåserar
Servering
Välkomna!

MISSIONSKYRKAN FINSPÅNG
27/3 kl 14:00
Så fungerar LAH
Annette Karlsson Verksamhetschef
för LAH i Finspång
Servering
Välkomna!
Träffarna hålls i samarbete med
studieförbundet BILDA

SPF SENIORERNA FINSPÅNG
UTFLYKT
4 april 09:45
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. Sam-åkning 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 
senast 21/3. Pris 60 kr/person

FINSPÅNGS KONSTFÖRENING
ÅRSMÖTE OCH FÖREDRAG AV LENA WIKLUND,
KONSTNÄR OCH KONSTKONSULENT
20 mars kl 19.00 på Mariagården
Anmälan till årsmötet görs antingen via epost:
kelundqvist@gmail.com eller i samband med
utställning som pågår 2-16 mars på
Bruksgatan 5. Vi bjuder på kaffe/te och
smörgås. För mer information om Finspångs
konstförening se vår hemsida:
www.finspangskonstforening.se

KVALITET  PRECISION  KÄNSLA

www.dannegolv.se

DAGS FÖR NYTT BADRUM!

Ingemar Olsson
CENTRUMKYRKAN
Finspång

Lördag 30 mars 19.00

CENTRUMKYRKAN
Finspång

Lördag 30 mars 19.00

KONSERT MED

    Följ Centrumkyrkan på Facebook • 0122-125 95 • De Beschevägen 3 

lakarmissionen.se

Ingemar Olsson
CENTRUMKYRKAN
Finspång

Lördag 30 mars 19.00

CENTRUMKYRKAN
Finspång

Lördag 30 mars 19.00

KONSERT MED

lakarmissionen.se

Kom och  
upplev artisten bakom  

älskade psalmen  
”Du vet väl om att du  
är värdefull” och 200  

andra egna sånger.

Liput:
Netistä www.tickster.com tai
kulttuuritalolta puh 0122-853 00 
Hinta 250 kr + 20 kr palvelumaksu 

22. MAALISKUUTA 2019 KLO 18:30
KULTTUURITALO FINSPÅNGISSA 

A N N I M A R I A  R I N N E 

JUONTAJANA MARKKU VEIJALAINEN

HUOM! 

PIRKKO MANNOLAN SIJASTA  

ANNIMARIA RINNE



Liput:
Netistä www.tickster.com tai
kulttuuritalolta puh 0122-853 00 
Hinta 250 kr + 20 kr palvelumaksu 

22. MAALISKUUTA 2019 KLO 18:30
KULTTUURITALO FINSPÅNGISSA 

A N N I M A R I A  R I N N E 

JUONTAJANA MARKKU VEIJALAINEN

HUOM! 

PIRKKO MANNOLAN SIJASTA  

ANNIMARIA RINNE
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HÄMTA GÄRNA DIN REPARERADE CYKEL SOM  

BLIVIT STÅENDE SNARAST DÅ VI LIDER AV PLATSBRIST

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

NEDSATT PRIS PÅ: 
UTVALDA NYA CYKLAR, KVARVARANDE BARNVAGNAR  

OCH BARNRELATERADE TILLBEHÖR

50% PÅ ALLA 
BEGAGNADE 
12-24” POJK- OCH FLICKCYKLAR

Din Daikin-
specialist:

BERGVÄRME FRÅN DAIKIN
– ALLT DITT HUS BEHÖVER!

• Allt som behövs för värme, 
varmvatten och enkel styrning 
är inbyggt i en kompakt och 
snygg enhet

• Inverterstyrd och anpassar 
alltid effekten efter husets behov

• Serviceavtal med upp 
till 18 års trygghet

Boka din plats nu!
info@totalmedia.se

0122-173 00

Vå
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 re
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 -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
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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!

DAGS ATT BESTÄLLA SOMMARGÅVOR?

TOTAL MEDIA & REKLAM AB  |  totalmedia.se



PROGRAM 

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

www.facebook.com/kulturhusetfinspang

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

Bio
Helan & Halvan
Söndag 24 mars 19:00
Ålder: Ej fastställd

Bio
Småkryp 2 –  
Äventyr i Karibien
Söndag 17 mars 15:00 
Söndag 24 mars 15:00
Ålder: Barntillåten

Bio
The Sisters Brothers
Onsdag 20 mars 19:00
Ålder: Ej fastställd

Konsert   
Eino Grön 80 år –  
jubileumsturné
Fredag 22 mars 18:30
Biljetter: 270 kr hos Kulturhuset på  
0122-853 00 eller online på  
www.tickster.com

Teater
Solveigs Värmlandssalong
Lördag 23 mars 16:00
Biljetter: 160 kr hos Kulturhuset på  
0122-853 00 eller online på  
www.tickster.com

Bio
Us
Onsdag 27 mars 19:00
Ålder: 15 år

Bio
Den skyldige
Söndag 31 mars 19:00
Ålder: 11 år

Bio
Dumbo
Onsdag 3 april 19:00 (eng. tal) 
Söndag 7 april 15:00 (sv. tal)
Ålder: Ej fastställd

Barnteater
Tappa tand! 
Lördag 30 mars 15:00
Fri entré! Ingen förbokning krävs!
En familjeföreställning med Molière Ensem  - 
bl en om längtan, hopp och avundsjuka. 
Från 4 år

Konsert
Mats Ronander & Jimmy Uller Rockbluesband
Fredag 15 mars 20:00. 
Biljetter: 180 kr hos Kulturhuset på 0122-853 00 eller online på www.tickster.com
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. 

Den folkkära finska artisten Eino Grön fyller 80 år och firar detta genom att 
åka ut på en jubileumsturné i Finland och Sverige. Han ackompanjeras av Riku 
Niemi Orchestra. Med på turnén är även Annimaria Rinne och Dimitri Keiski.
Suomalaisten suursuosikki Eino Grön täyttää 80 vuotta ja lähtee tasavuosien-
sa kunniaksi juhlakiertueelle Suomeen sekä Ruotsiin. Häntä säestää kiertueella 
Riku Niemi Orchestrasta koottu huippu kokoonpano. Lisäksi mukana on  
Annimaria Rinne ja Dimitri Keiski.

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. 


