
SID 4: UNG I FOKUS-
JOEL ”JAG HAR 
GJORT MITT VAL”

SID 12-13: NU ÄR  
DET PREMIÄR FÖR NYA 
ROYAL PÅ VIBERGA

SID 9: ÖPPET HUS
I FINSPÅNGS NYA  
VÅRDCENTRUM

SID 16: BOK I FOKUS
TIPSAR OM BAMSE 
FÖR STORA OCH SMÅ

Fokus
Årg. 14  |  27 mars - 9 april  |  www.fokusfinspang.se  |  Fokus Finspång når alla hushåll och företag i Finspång och Svärtinge

F I N S P Å N G

NR 05   |   2019

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

AFFE
TIPSAR!

PÅ SIDAN 5

PREMIÄR!
Citroën C5 Aircross och nya Mazda 3
Visning och provkörning hos Zetterblom i Norrköping
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FINSPÅNG 

COMFORT FINSPÅNG
Sjömansvägen 10, Tel 0122-180 70

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

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

UPP TILL 50% RABATT PÅ 
DUSCHHÖRNOR OCH BADRUMSMÖBLER.

VI GÖR PLATS FÖR VÅRENS NYHETER!

Vi byter din trasiga vindruta och 
kalibrerar din frontkamera!

Från 750 kr
Samarbetar med alla försäkringsbolag och alla bilmodeller!

 Skäggebyvägen 46, Finspång

Rätt svar: Kalibrering

I N B R A K E G L I RVILKET ÄR 
ORDET?

VÄLKOMMEN TILL OSS!
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Det finns hopp 
för Finspång 
Häromdagen hade jag förmånen att  
få en guidad tur i Finspångs nya vård- 
centrum. Det är häftigt att se ett så 
stort byggprojekt på nära håll. De  
skeptiskt lagda har grymtat och 
ifrågasatt beslutet att placera det nya 
bygget mitt i centrala Finspång. För 
egen del väljer jag att se positivt på 
att Region Östergötland vill satsa på 
oss i Finspång. Dessutom tror jag att 
det centralt placerade vårdcentrumet 
kommer att få många positiva ringar 
på vattnet för närliggande butiker. 
Vem vet, kanske kommer det till och 
med att skapa flera nya behov av 
butiker som inte finns idag? Läs NiF:s 
reportage på sidan 9.

I eftermiddag ska jag ta en tur till 
klädbutiken Royal på Viberga. Nu tar 
de steget till att bygga ut och utökar 
utbudet till att vara en butik för både 
honom och henne. Läs reportaget på 
sidan 13.  
I en tid där många kan känna en viss 
oro för den lokala handelns kamp mot 
en ökad näthandel är ovan nämnda 
goda exempel på att det finns hopp. 
                               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. 

NYHETER FRÅN
&

astrid&agnes

Ellen armband 

449:-
Kian 

549:-
Eddie 

349:-

Linn 

399:-
Ellen halsband

499:-
Mia 

549:-

astrid&agnes

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

DAGS FÖR
VÅRSERVICE!

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

NEDSATT PRIS PÅ: 
UTVALDA NYA CYKLAR, KVARVARANDE  

BARNVAGNAR OCH BARNRELATERADE TILLBEHÖR
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UNG I FOKUS

JOEL VÅLLBERG  
FÖDD 1998
PERSPEKTIV CNG

Välja är inte 
alltid lätt
Nu har ansökningsperioden till 
universitet och högskola startat 
och det börjar bli dags att göra ett 
val. Att välja är inte alltid lätt. Och 
speciellt inte när valmöjligheterna är 
stora. Vi är nästan lite bortskämda 
med att kunna välja bland så många 
olika saker i våra liv. Valmöjlig- 
heterna fungerar delvis som ett 
mått på ett lands utvecklingsgrad 
men samtidigt begränsar dem i 
fråga om beslutssvårigheter. 

Jag tycker det är bra att vi kan välja 
fritt bland diverse utbildningar. Det 
stimulerar intresserade studenter 
att studera de saker de faktiskt 
tycker om. Å andra sidan leder det 
till stress hos många av de som inte 
har en aning om vad de ska välja.
 
Vissa väljer att arbeta - ta ett 
sabbatsår. Några hoppar på en 
utbildning direkt. Och andra väljer 
att inte vidareutbilda sig. Oavsett 
vad har vi alla gjort ett val. Ett val 
som för många är förknippat med 
stress och för andra en längtan 
inför vad som komma skall. Jag har 
gjort mitt val. Och jag ser fram emot 
framtiden.

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!

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

 

SALLAD  
inkl. bröd &  

dressing 69 kr

RÄKMACKA 69 kr

TÅRTA fr. 175 kr
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Program 28/3 - 10/4Välkommen 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 31/3 11.00 Gudstjänst om bön   
 predikan Folke Holm,    
 sång Emma Smith med team
Ons 3/4 14.00 RPG  
 Se Gemensamma samlingar
Fre 5/4  19.00 Gemensam bön i Sonstorp
Lör 6/4  19.00 Gospelmässa 
 med Mats Järpehag
Sön 7/4  11.00 Gudstjänst om bön  
 predikan Mats Grenholm,   
 sång Barbros lovsångsteam, 
Ons 10/4 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 31/3 10.00 Gudstjänst “Livets bröd” 
 predikan Björn Asserhed 
 sång ungdomsteamet 
Ons 3/4 14.00 RPG  
 Se Gemensamma samlingar
Fre 5/4 08.00 RPG: Distriktsårsmöte 
Sön 7/4 10.00 Gudstjänst “Försonaren” 
 predikan Johanna Karlsson 
 nattvard, Finspong brass
Tis 9/4  18.30 Vardagsmässa Nattvard
Ons 10/4 14.00 RPG  
 Se Gemensamma samlingar

GEMENSAMMA SAMLINGAR:    
Ons 3/4 14.00 RPG – Missionskyrkan 
 ”Hjärngympa” Rehabilitering vid   
 hjärnskada Lars-Gunnar Björklund 

Ons 10/4 14.00 RPG – Centrumkyrkan 
 “Man måste få skratte”  
 Skämt och allvar på svenska  
 och östgötska Marianne Wik

OBS! Program 28 mars - 24 april
Sön 31/3  11.00 Gudstjänst 
 predikan Kerstin Lundholm
Ons 3/4, 10/4 14.00 RPG  
 Se Gemensamma samlingar
Lör 13/4 16.00 Musikgudstjänst (OBS tiden!) 
 med Söderkårens musikkår 
 från Stockholm

Fre 19/4 10.00 Långfredagsgudstjänst  
 (OBS tiden!) i Missionskyrkan
Sön 21/4 11.00 Påskdagsgudstjänst  
 (OBS tiden!) tillsammans med  
 Missionskyrkan, predikan Johanna   
 Karlsson, Musikkåren, No Limits

Lör 30/3 19.00 Konsertkväll  
 med Ingemar Olsson  
 Arr: Läkarmissionen & Centrumkyrkan

Sön 31/3 10.00 Gudstjänst predikan Sara  
 Josefsson (fd Axelsson) lovsång, bön  
Ons 3/4 14.00 RPG Se Gemensamma samlingar
Tors 4/4 19.00 Bibelsamtal (OBS tors!)   
 Inga Märtha Isaksson
Lör 6/4 19.00 Välkomstfest  
 för Julia Forsberg
Sön 7/4 10.00 Installationsgudstjänst för ny  
 pastor Julia Forsberg predikan  
 Julia Forsberg, inbjudna repr. från   
 samfund och lokala kyrkor, lovsång, bön 
Ons 10/4 14.00 RPG Se Gemensamma samlingar

Varför har ni valt att  
sälja Mitsubishi?

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

Berätta om Mitsubishi Outlander 
Plug-in Hybrid.

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

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

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

Vad är det bästa med nya Mazda 3?
– Den nya motorn som ger rejält med 

kraft med fantastiskt låga avgasvärden.

Vad är den största skillnaden  
jämfört mot föregångaren?

– Det är en helt ny modell som  
är grymt välutrustad jämfört med  
konkurrenterna.  

Varför välja Mazda 3?
– Den har körglädje med mycket 

kvalitet, känsla och bil för pengarna.

Vad sticker ut med Citroëns nya  
SUV C5 Aircross?

– Den har en häftig design med 
klara, härliga färger och den skönaste 
fjädringen.

Varför välja Citroën C5 Aircross?
– Det är en rymlig bil med skönaste 

åkkomforten och största bagaget.

Provkör nya Mazda 3 och Citroën C5 
Aircross på Zetterblom bil i Norrköping.

Se annons på sidan 1.

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

AFFE
TIPSAR
OM

MAZDA
CITROËN+
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VI UTFÖR ALLA SLAGS BYGGNADSARBETEN ...
 Grävningsarbeten              Transporter med traktor
 Fastighetsskötsel             Sopning, sandupptagning
 Snöröjning, sandning        Uthyrning av containerlådor

 0122-174 32
 Lars 070-208 90 57  •  Johan 070-628 10 72

By

gg
& Rep Firm

aLars Bergling AB

www.byggochrep.se

Johan Bergling 
070-628 10 72

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.

6 

SKOLMATEN VECKA 14-15

MÅNDAG 1 APRIL 
Pannbiff, sås, potatis, lingonsylt 
Veg. Vegetarisk biff, sås, potatis

TISDAG 2 APRIL
Pastasås med rökt höns, pasta, broccoli 
Veg. Kikärtssås, pasta, broccoli

ONSDAG 3 APRIL
Sej crispie, potatismos
Veg. Rödbetsbiff, potatismos

TORSDAG 4 APRIL
Vegetarisk solskenlasangette 
Veg. Quorngratäng med squash och 
svamp

FREDAG 5 APRIL
Kebabgryta, bulgur
Veg. Kebabkryddad böngryta, bulgur

MÅNDAG 8 APRIL
Fiskburgare, potatis, kall sås med dill, 
ärtor
Veg. Morotsbiff, potatis, kall sås med 
dill, ärtor

TISDAG 9 APRIL
Kycklinggryta med curry, ris
Veg. Krämig kikärtssås, ris

ONSDAG 10 APRIL
Stekt falukorv, vita bönor i tomatsås, 
potatis
Veg. Vegbiff, vita bönor i tomatsås, 
potatis

TORSDAG 11 APRIL
Grönsakssoppa med curry, ostsmörgås
Veg. Kockens val

FREDAG 12 APRIL
Påskbord
Veg. Påskbord

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

Med reservation för eventuella ändringar
Smoooth payments by

VIBERGA GALLERIA
011-682 80 • www.elbutikfinspang.se

ORDINARIE ÖPPETTIDER
mån-fre 09.00-18.00

lör 10.00-15.00

VÄLKOMNA IN OCH UPPLEV VÅR NYA 
PHILIPS LIGHTING UTSTÄLLNING.

Adore Rondel

Adore Spegel

Flourish Pendel
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0:-
JUST NU: Byt in din gamla och få en ny TV-box för 0 kronor.  
Välkommen till butiken för mer information. 

10
18

1

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

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

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.

Supersuccén  

en gång till!

6 mån 
gratis

70 
kanaler

Erbjudande gäller vid förlängning, nyköp eller byte av abonnemang.

Levertorpsvägen 3  •  0122-139 82 
     Följ oss på Facebook  •  www.sonstorpsbil.se

Har du fått stenskott  
eller en spricka i din vindruta?

Vi hjälper dig att se bra ut!
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FRÅGAN

Vad tycker du om bygget av  
Finspångs nya vårdcentrum?

KENT KARLSSON 68 ÅR 
– Det kommer nog att bli bra och 
mer effektivt när det väl blir klart.

JOHANNA PETERSSON 28 ÅR 
– Det är väl kul att de satsar.  
Hoppas att det blir bättre än vad 
det är idag.

BRITT-MARIE JAHRL 67 ÅR 
– Jag tycker det är bra, det gamla 
lasarettet har gjort sitt. Tror att det 
nya kan ge mer liv till centrum.

Nästa Fokus Finspång 
Nummer 6 delas ut 10 april

OBS! Manusstopp 2 april 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.

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.

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

G
ill

a
 o

ss
 p

å
 F

a
ce

b
oo

k
!

SONSTORP  •  NORSHOLM  •  BERGKROSS OCH MATJORD
011-543 00  •  0122-210 20
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Fia Fi lur
i Fo uk s

VINNARE i nr 03
1: Frank Cornefelt

2: Elvira Bodin

3: Atanas Vasilev

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 10 april. 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.

Vi letar efter vårtecken! 
Kan du hitta dom?Lycka till! /Fia

Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

Finspångs nya vårdcentrum tar allt mer form. 
Skärtorsdagen 18 april är allmänheten välkommen 
på Öppet Hus.

 
– Vi anar att intresset kommer att vara stort och har därför 
begränsat antalet till omkring 300 fribiljetter som kommer att 
finnas i butiker i centrum. Först till kvarn gäller, säger Liselotte 
Häll som är byggprojektledare på Region Östergötland.

Fokus Finspång fick en guidad tur i den numera helt täta 
fyravåningsbyggnaden. På vissa våningsplan som vi  
passerar är de flesta innerväggar redan på plats. Nu pågår 
det gedigna arbetet att fortsätta bygga innerväggar paral-
lellt med allt installationsarbete. Totalt jobbar omkring  
100 byggarbetare i det vårdcentrum som omfattar 17 500 
kvadratmeter. Förutom mottagningsrum, väntrum och  
kontor visar Liselotte oss också skelettet av de tre  
innergårdar där konstverk av olika slag kommer att förgylla 
tillvaron för patienter, besökare och anställda.

– Arbetet fortsätter enligt tidsplanen. Vi är jättenöjda 
över hur totalentreprenören NCC sköter arbetet, både 
internt gällande själva bygget men också i dialogen med 
medborgarna. Vi tror och hoppas att vårt nya vårdcentrum 
kommer att skapa en positiv rörelse i Finspångs centrum, 
säger Liselotte Häll.

Fribiljetterna till Öppet Hus väntas finnas ute i butikerna 
i centrum under första veckan i april. Finspångs vårdcentrum 
beräknas stå färdigt för besiktning och inflyttning under 
hösten 2020. 

FILIP EWERTSSON 

Öppet Hus i Finspångs  
nya vårdcentrum

Lise-Lotte Bergström och 
Liselotte Häll framför det som 
kommer att bli huvudentré

R E D A K T I O N E L L  A N N O N S
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Kristina Nyman-Johansson
Dipl. Medicinsk Fotvårdsterapeut

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

Är dina fötter redo att möta

VÅREN?

Välkommen till
  

EN ANNAN 
TRAFIKSKOLA

VI ÄR 10 ÅR DEN  
1 APRIL!

HANDLEDARKURS
8/4 samt 29/4

RISKETTAN
11/4 samt 17/4

MOPED AM
15/4 samt 17/4

INTENSIVKURS  
CAMP 10 DAGAR

8/4

körkortscamp.se

enannantrafikskola.se

0122-101 99

Den nära begravningsbyrån

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

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

Kristallen Finspång • Öppet tisd–fred 12–18

BUTIKEN UPPHÖR

ALLT SKA BORT!

50 – 
 70%

PÅ ALLT 
I BUTIKEN



Finspångs bibliotek april-maj 2019

Varje vecka:  
Språkcafé 
Onsdagar kl. 17:00–18:00

Finspångs bibliotek  
Finnvedsvägen 4 
612 30 Finspång      
Tfn 0122-850 66 

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

Fri entré till alla våra aktiviteter!

Tisdag 2 april 
Wikifika - Lär dig skriva på Wikipedia!
Wikipedia är den fria encyklopedin 
som alla kan redigera. Kom och 
skriv på Wikipedia om ämnen 
som du vill bidra med. 
Inga förkunskaper krävs. 
Kl. 17:00-18:00

Varannan vecka: 
Mangaklubben 
Torsdagar jämna veckor kl. 15:30-17:00

Onsdag 3 april 
Finspång i backspegeln: 
Vallonerna och Finspong
Birger Persson och 
Kent-Inge Fredriksson berättar och
visar film om vallonerna i Finspång.   
Ett samarbete med Östergötlands 
Vallongille.
Kl. 18:00 

16-18 april
Magiskt påsklov 
Hela veckan på biblioteket:
Välj ett av våra bibliotekshus. Samla poäng 
till ditt bibliotekshus genom att läsa och          
delta i aktiviteter! Du kan hämta  
poängkort och hus-knapp på 
biblioteket från måndag den 8 april!

Tisdag 16 april kl.13:00-16:00
Harry Potterklubb med Elvira, 
Sofie och Yorsaliem 
Onsdag 17 april kl.10.30
Sagostund  (från 3 år)
Torsdag 18 april kl. 14:00-15:00
Harry Potter-vandring till Kulturhuset
Torsdag 18 april kl. 15:00-18:00                                       
Elevhusfest på Kulturhuset med magiskt fika 
i Harry Potters anda, vinnarna i elevhustävlingen                                  
presenteras, det blir även lotterier och överraskningar.

Tisdag 9 april 
Vårens böcker
Välkommen till böcker, fika och 
mingel när vi presenterar ett 
urval av vårens nyheter i bokhyllan.
Kl. 14:00 och kl. 18:00

Familjelördag 
Med sagostund och pyssel
30 mars: Blomstertema
6 april: Oknytt
13 april: Påskpyssel
27 april: Naturkul
Kl. 13:00-15:00 i Experium

Torsdag 11 april 
Författarbesök: 
Karin Brunk-Holmqvist

Hennes romaner från 
Österlen har gjort henne till 
en av Sveriges mest lästa 
och uppskattade författare.
Möt författaren 
kl. 18:00 i Glaspaviljongen 

Tisdag 2 april 
Stick- och sycafé
Välkommen till en trevlig hand-
arbetsstund. 
Vi bjuder på fika med högläsning.     
Kl. 17:00-18:30
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Finspångs bibliotek  
Finnvedsvägen 4 
612 30 Finspång      
Tfn 0122-850 66 
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mån-fre 8-19 (obemannat 8-10) 
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Finspång i backspegeln: 
Vallonerna och Finspong
Birger Persson och 
Kent-Inge Fredriksson berättar och
visar film om vallonerna i Finspång.   
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Nyöppning av större butik med ett bredare sortiment  
– för både henne och honom. 

Det firar vi med en mängd fina erbjudanden.  

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

kl. 10

VÄLKOMMEN 
PÅ FEST 

Fina  
erbjudanden och 
överraskningar!
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I Fokus Finspång nummer 1 berättade vi om Royals satsning 
på att bygga ut butiken och utöka utbudet för att också 
erbjuda mode för henne. Efter en tids hårt arbete är nu  
Royals medarbetare stolta att bjuda in till nyöppning  
imorgon, torsdag 28 mars, klockan 10.00.

– Vi kommer att ha många fina erbjudanden för både dam 
och herr. Vi kommer också att bjuda på snittar och andra 
roligheter i vår nya och rymliga butik, säger Kribbi.

Förutom ett brett sortiment av plagg kommer den nya  
damavdelningen även innehålla accessoarer som smycken, 
sjalar, solhattar och solglasögon. Precis som tidigare är 
grundinställningen att alltid lyssna till kundernas önskemål 

för att ytterligare anpassa sortimentet. Även herravdelningen 
får en nyhet i det nya byxmärket Signal.

– Vi satsar på ett brett sortiment som passar många olika 
åldrar. Vårens nyheter har mycket färg, mönster och blommigt 
som man blir glad av. Lite längre klänningar och vida byxor är 
också något som är tillbaka igen.

Nu är Kribbi, Carina, Fredrik och Magnus redo att till
sammans ta emot nya och gamla kunder.

– Det känns bra att vara igång på allvar. Idag fick jag en 
välkomstpresent och en egen kaffemugg. Vi är glada och upp
rymda över att öppna och hälsar våra kunder varmt välkomna.

FILIP EWERTSSON

Premiär för nya Royal
Imorgon öppnar nya Royal. Den utbyggda butiken 
har nu mode för både honom och henne.

– Det känns jättekul och spännande att äntligen 
ha premiär, men också lite pirrigt, säger butikens 
nya ansikte Kristina ”Kribbi” Andersson.

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 2019-05-12

BRÖDROST • ELECTROLUX EAT3300
Ord. pris 449 kr

TINA, VÄRMA ELLER ROSTA
Brödrosten för alla som gillar att variera 
frukostmackorna. Plats att rosta extra tjocka 
brödskivor.

VATTENKOKARE • ELECTROLUX EEWA3330
Ord. pris 449 kr

REJÄL KAPACITET
Sladdlös vattenkokare som rymmer   
1,7 liter. Enhandsfattning och automatisk 
säkerhetsavstängning. 

KAFFEBRYGGARE • ELECTROLUX EKF3300
Ord. pris 499 kr

FÅR DET LOV ATT VARA EN KOPP?
Kaffebryggare med generös glaskaraff  
rymmer hela 12 koppar aromrikt kaffe. 
Stänger  av automatiskt efter 40 minuter.

Frukosthjältarna!

299 kr/st
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LEV UTAN SMÄRTA 
med Fenix!

www.fenixterapi.com

0702-43 67 53
Manuell Terapi

GRATIS FÖR BARN 8-14 ÅR

Finspångs kommun söker:

Semestervikarier till vård och 
omsorg samt social omsorg
Till vård och omsorg söker vi semes-
tervikarier som vill arbeta med äldre 
personer på våra särskilda boenden, 
demensboenden och hemtjänstområden. 

Inom social omsorg söker vi personer 
som vill arbeta inom personlig assistans, 
socialpsykiatri samt på våra grupp- och 
servicebostäder. 

Läs mer om våra semestervikariat på  
www.finspang.se/ledigajobb

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

Sveriges mamma-
pappa-barn-bil.

Hyundai i30

KR 164 900Fr

Det tar på krafterna att vara barnfamilj. Man ska köpa blöjor, barn-
böcker och skötbord, men ganska högt upp på önskelistan står det 
ofta även ”ny och mer familjevänlig bil”. Lyckligtvis (nej, självklart!) 
är våra i30-modeller gjorda för moderna barnfamiljer. Överallt har 
man tänkt på säkerheten, bränsleekonomin är på topp – och så är 
det 5 års nybilsgaranti med fri körsträcka! Så ja, en Hyundai i30 är 
gjord för att användas – och den tål givetvis även smutsiga over-
aller och de stunder när blodsockret är lågt. Finns även som kombi. 
Läs mer om i30 på hyundai.se/bilar/i30

Hyundai i30 5-d: NEDC: 4,0-5,8 l/100 km, CO2 111-132 g/km - WLTP: 4,5-6,5, CO2 117-147 g/km 
Hyundai i30 kombi: NEDC: 4,0-5,8 l/100 km, CO2 104-132 g/km - WLTP: 4,4-6,4, CO2 116-147 g/km

Auktoriserad
Hyundaiverkstad 

ÖPPET mån-fre 14.00-18.00 och lördagar 10-14 EXTRAÖPPET söndagar 11-16 
 0122-199 91  •  0708-36 25 30  •  Gröna vägen 23  •  www.hobbyboden.net

Utförsäljning av Hobbyboden!  

50% på allt!Psst. Vi beställer  
tyvärr inte hem varor under 

utförsäljningen.
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BERGSLAGSHALLEN

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

Erbjudandet gäller 27 - 31 mars

KYCKLING- 
KLUBBOR

 

 29.90:-2 KG

X-TRA
ORD. PRIS 47.95:- 

Kort och gott:
Vi utför allt inom byggnation.

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

Glöm inte att använda ROT-avdraget!
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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.

BOK I FOKUS

Det här är en söt liten saga 
i Bamse-serien, skriven för 
både vuxna och barn.  
Jag skojar inte. 

Den här boken är del av serie nya 
böcker kallad ’Vi läser tillsammans’, 
och som är skrivna för att barn ska 
läsa tillsammans med en vuxen. 
Först läser den vuxne en längre 
text-ruta, och sedan läser barnet 
meningen under bilden på mot- 
svarande sida, skriven i större text. 
Det är alltså en bok skriven för att 
barn som precis börjat läs-träna 
ska kunna läsa både för och med 
en vuxen, och de får därmed en 
längre, mer komplicerad saga än 
vad som annars ryms i börja- läsa- 
böcker. Ett perfekt tillfälle att 
mysa ner sig i soffan och hjälpas 
åt med något som annars kan 
vara rätt knepigt att ta sig igenom 
själv när man är liten. (Jag minns 
själv frustrationen kopplade till 
börja-läsa-böckerna; det var svårt, 
irriterande, och inte minst tråkiga 
böcker!) Så vad handlar just den här 
boken om? Jo, när Bamse är ute på 
promenad stöter han på flera olika 
figurer som fått problem efter att 
Trollfen varit där och velat hjälpa 
till. Allt från dränkta morotsland till 
bildäck som slagit rot i marken. Och 
givetvis blir alla sura. Så vad är det 
för bus som Trollfen håller på med? 
Kan Skalman kanske hjälpa?

MARIA KARLSSON,  
UNGDOMSBIBLIOTEKARIE

TITEL 
BAMSE – SKALMAN  
OCH TROLLFEN

FÖRFATTARE
JAN MAGNUSSON



0122-857 00 
wwww.svenskakyrkan.se/finspang 

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

Ung i kyrkan 
Rejmyre församlingshem, 17:00

TISDAG 2 APRIL 
Öppen förskola 0-3 år 
Mariagården, 09:00
 
Träffpunkten 
Själagott med Pia Bergmark. 
Mariagården, 09:30

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

ONSDAG 3 APRIL 
Sopplunch 
Mariagården, 12:00
 
Café för daglediga 
Centrumhuset i Grytgöl, 14:00

TORSDAG 4 APRIL 
Öppen förskola 0-1 år 
Mariagården, 09:00

Sopplunch 
Hällestads församlingshem, 12:00

Sopplunch 
Rejmyre församlingshem, 12:00

TORSDAG 28 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 

MÅNDAG 1 APRIL 
Vuxen-barn-café 
Hällestads församlingshem, 09:00

Öppen förskola 0-6 år 
Mariagården. 09:30

Barnens katedral 
Mariagården. 09:30

Barnens katedral 
Hällestads församlingshem, 11:00

Kvällssyföreningens möte 
Hällestads församlingshem, 13:30

Club 10-14 
Rejmyre församlingshem, 14:30

Svenska kyrkan i Finspång

Gudstjänster Musik i slottet  
”Vart är vi på väg?” 
Risinge kyrkokör och dess  
solister under ledning av  
Monika Blomberg 
Slottskapellet, 18:00  
 
SÖNDAG 7 APRIL 
Mässa 
Kyrkbuss. 
Risinge kyrka, 11:00 
 
Gudstjänst 
Hällestads kyrka, 11:00

Mässa 
Regna kyrka, 15:00 

SÖNDAG 31 MARS 
Mässa 
Risinge kyrkokör. Kyrkbuss. 
Risinge kyrka, 11:00 
 
Gudstjänst  
Skedevi kyrka ,11:00

Mässa på finska 
Mariagården, 13:00 
 
Mässa med extra musik 
Trombon och orgel,  
Lotta Sundin  
Rejmyre kyrka, 15:00 

Det goda samtalet 
Rejmyre församlingshem, 14:00

Stickcafé 
Mariagården, 14:00

Andakt 
Hällestadgården, 15:00

LÖRDAG 6 APRIL 
Vårmarknad 
Lotterier, loppis, servering, 
allehanda knallar med olika ting 
samt uppträdande av barnkören. 
Hällestads församlingshem, 10:00
 
MÅNDAG 8 APRIL
Finsk vänskapsstuga 
Mariagården, 14:00

Musikcafé 
Konsert med Angela Wannbäck.
Från Skönheten och Odjuret till 
Phantom of The Opera. 
Mariagården, 14:00 
 
Club 10-14 
Rejmyre församlingshem, 14:30

Ung i kyrkan 
Rejmyre församlingshem, 17:00

TISDAG 9 APRIL 
Träffpunkten 
Insekter - jordens största  
djurgrupp. 
Mariagården, 09:30

Hantverkscafé 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Stickcafé 
Regna Ekebo, 14:00

Andakt 
Högby seniorboende, 15:00

ONSDAG 10 APRIL 
Sopplunch 
Mariagården, 12:00
 
Café för daglediga 
Hällestads församlingshem 14:00

Bokcirkel 
Mariagården, 13:00 
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NYFÖDDA

Nu har äntligen vår prins Albert 

kommit till oss! Han föddes  

1 november, vägde 4 123 gram 

och var 47 cm lång.

/Adam & Eva Andersson, Grytgöl

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 
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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. 
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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

2

VIGSEL

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

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

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

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

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

/Greger & hans vänner

GRATTIS!

Vår älskade Stig-Helmer Andersson 

i Svärtinge som fyller 5 år den  

1 april. Stort grattis från mamma, 

pappa och lillasyster Siri.

/Clas-Christian & Cissi Carlsson

GRATTIS!

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

GRATTIS!

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

SÄLJES

Gitarrfodral

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et. 

/Greger & hans vänner

VIGSEL

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri 

aut. Erfersperio. Ex et harum, bös. 

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut. t. Erfersperio. Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam

/Greger & hans vänner

UTHYRES

Central lägenhet Finspång

2 rok 62 m2  på Bergslagsvägen 52.

Balkong i söderläge. Tvättmaskin. 

Diskmaskin.
/Greger & hans vänner

2

VIGSEL

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

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

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

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

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

/Greger & hans vänner

GRATTIS!

Vår älskade Stig-Helmer Andersson 

i Svärtinge som fyller 5 år den  

1 april. Stort grattis från mamma, 

pappa och lillasyster Siri.

/Clas-Christian & Cissi Carlsson

GRATTIS!

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

GRATTIS!

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

SÄLJES

Gitarrfodral

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et. 

/Greger & hans vänner

VIGSEL

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri 

aut. Erfersperio. Ex et harum, bös. 

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut. t. Erfersperio. Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam

/Greger & hans vänner

UTHYRES

Central lägenhet Finspång

2 rok 62 m2  på Bergslagsvägen 52.

Balkong i söderläge. Tvättmaskin. 

Diskmaskin.
/Greger & hans vänner

1 

UTHYRES

SÄLJES

KÖPES

DAGENS ROS

till Bengt Bengtsson för att 

du hjälpte oss när vår bil fick 

motorstopp på riksväg 51 mellan 

Finspång och Norrköping.

/Greger & hans vänner

Lägenhet 34 m2

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri aut. 

Erfersperio. Ex et harum, bös. Lo-

reprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum, qui omnis 

dolorum restores et landit et aut.

/Greger & hans vänner

Retroprylar

Intresserad av allt som är retro,  

allt från kläder och möbler till 

köksredskap och inredning

/Andreas Norlén 070-123 45 67

Volkswagen transporter

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et. Ex  

et harum, qui omnis dolorum 

restores et. 
/Greger & hans vänner

VIGSEL

FÖRLOVNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

VIGSEL

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri 

aut. Erfersperio. Ex et harum, bös. 

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut. t. Erfersperio. Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam

/Greger & hans vänner

GRATTIS!

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. Ex et 

harum, qui omnis dolorum restores 

et landit et aut ut veri aut. Erferspe-

rio. Ex et harum, bös.

Eut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Eut ut veri aut. 

Erfersperio. Ex et harum, bös. Lore-

prepro et lam doluptat. Istior at.

/Greger & hans vänner

FÖRLOVNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

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

VILL DU  
GRATTA NÅGON?  

HÄLLESTÁ BUSS TIPSAR OM 
KOMMANDE RESOR!

0122-505 92
www.hallestabuss.se

Välkommen att boka!

DAGSRESOR  
Ullared, 8/4, 15/4, 6/5  240:-/person

FLERDAGSRESOR
Försommarweekend till Tyskland, Stralsund & Rügen, 6/6-9/6 4.390:-/person
I resan ingår guidad rundtur i Rügen, ölprovning på Störtebeker Bryggeri &  
egen shopping! På resan hem stannar bussen vid Border Shop för lite gränshandel.

2-dagarsresa till Dalhalla, 1/7-2/7  2.750:-/person inkl. konsertbiljett
Följ med och upplev Dalarna i miniatyr. Dag 2 kommer  1.965:-/person exkl. konsertbiljett 
bussen åka till några av Dalarnas klassiska besöksmål som,  (biljettpris: 785:-) 
Dalahästfabriken, Nittjsö keramik & Leksand bröd!

Som vanligt kommer vi snart ut med teaterresor inför hösten och även fler resor till Ullared!
Kika gärna på vår hemsida för mer information och uppdatering. Välkommen!

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!

Från och med 1 april har vi nya öppettider fredagar och lördagar! 
måndag-torsdag 07.30-21.00
fredag & lördag 07.30-03.00
söndag 07.30-21.00

Välkommen att boka på 
0122-160 00 eller 
bestall@taxifinspang.se!

På vår hemsida finner ni fler öppettider för helgdagar – www.taxifinspang.se
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0122-160 40  •  Levertorpsvägen 4  •  www.g-sons.se

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

BOKA TID
 FÖR HJULSK

IF
TENU!

ÖNSKAR NI MER 
TID TILL ANNAT?
Anlita oss på R & H Lind´s. 
Vi är noggranna och pålitliga.  
Alltid kunden i fokus.

Vi utför:
Hemstäd   Fönsterputs   Flyttstäd   Handling   Tvättning   m.m

Ring Sandra 0762-52 28 05

Vi utför det 

mesta och anpassar oss 

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

VI LEVERERAR – DU NJUTER

BOKA IN DIN VÅRPUTS REDAN IDAG!

FÖRENING I FOKUS

SPF SENIORERNA FINSPÅNG
UTFLYKT
8 april 09:00
Vi besöker flygvapenmuseet på F13, Bråvalla.
Vi åker i egna bilar och samling sker på
Viberga parkering vid biltvätten kl 09:00. Vi
dricker kaffe efter besöket på Café Bråvalla på
egen bekostnad. Anmälan till Hans-Olov
Lindblom, tfn 070-318 80 11 senast tisdag 2/4.
Entréavgift 80 kr/person

MÖTE
29 april 14:00
Flockdjuret människan: Varför vi är som vi är
Eva Granlund är sjukgymnast och
skådespelare från Vadstena. Med en
blandning av allvar och skämt, glädje och ilska
lotsar Eva oss genom just det som gör oss till
dem vi är. Vårt genetiska arv spelar roll för hur
vi beter oss. Vi reagerar ofta instinktivt på
andras kroppsspråk. Eva pratar om våra
affekter/känslor och hur de drabbar oss.
Ibland uppfattar vi människor som fiender
innan vi ens har pratat med dem. Vad beror
det på? Detta och mycket mera får vi veta vid
Evas besök hos oss den 29 april. VÄLKOMNA

ANHÖRIGFÖRENINGEN I
FINSPÅNG
MÅNADSMÖTE
28/3 kl 17.00
Vi träffas över en kopp kaffe och 
smörgås ( 20 kr) på Träffpunkt 
Ankaret, Högby, och lyssnar bl.a. till 
Lars G Torstensson som kåserar 
över ämnet " Bland skådespelare 
och annat konstigt folk". Välkomna!
Anmälan senast onsdag 27/3 på tel 
070 6031380 (gärna sms el. telsvar).

CAFÉMÖTEN
Onsdagar "ojämna" veckor kl 14.00 
- ca15.30
Vi träffas för kaffe med dopp och 
småprat (10 kr). Alla välkomna , 
ingen anmälan. Kalkugnsvägen1.

www.byggochrep.se

Johan Bergling 
070-628 10 72

V
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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.

TRÄD- & KLÄTTERSERVICE
Martin Carstens
0737-88 03 64
www.trädochklätterservice.se

UTNYTTJA RUT-AVDRAGET!

TRÄDFÄLLNING
PÅ
HÖGSTA
NIVÅ!

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

HUR SER DÄCKEN
UT INFÖR 

SOMMAREN?
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Kaffe + kondisbit  
Nu 35:- erbjudandet gäller tom 30 april 

Vi erbjuder även  
20% rabatt på alla limpor 
erbjudandet gäller tom 30 april

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)

Skärtorsdag 8-18,  
öppnar åter tisdag 23 april.

Glad Påsk!

Krångel-
fritt måleri.
Samma personliga bemötande 
som du får hos en liten målar
firma, men med tryggheten du 
kan förvänta dig av ett stort 
måleri. Våra målare följer ditt 
projekt från start till mål – från 
det första handslaget till det 
sista penseldraget.

kjell@kulturmalarna.se
0122-196 06

Boka ett 
kostnadsfritt  
hembesök på:
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OAVSETT DINA BEHOV
Vi lyssnar på dina önskemål och kommer 

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

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

VÄLKOMMEN!

 

 

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

VI TAR VÄL HAND OM DIG 

En del av praktikertjänst

START VECKA 15:
NYBÖRJARLÖPNING

Torsdagar 17.00 
Fem tillfällen. 

Anmälan via SMS eller e-post.

Mer info på www.sarashk.se

070-131 00 76           www.sarashk.se

FINSPÅNGS BIL & DÄCKSERVICE    •    LINKÖPINGSVÄGEN 50 B, FINSPÅNG    •    076-703 68 70    •    WWW.FBDS.SE

VI REPARERAR OCH SERVAR ALLA BILMÄRKEN!

Finspångs Bil & Däckservice
MÅN - TORS 8-17
FRE 8-14 (LUNCH 12-13)
LÖRDAGSÖPPET I APRIL 8-17 

BETALA RÄNTEFRITT MED VASA KREDIT UPP TILL 12 MÅNADER

DAGS ATT BOKA TID FÖR DÄCKSKIFTE! 

Däckförvaring 200:-/säsong  •  Hjulskifte 200:- •  Kompletta hjul 18” från 8 500:-   

STANDARDDIMENSION FRÅN 
HANKOOK, SAILUN, LAUFENN 
OCH GOOD YEAR PÅ LAGER.

 Good Year: 205/55-16

995:-
inkl. montering

Sailun 205/55-16

750:-
inkl. montering

Castrol Oljeservice

från 995:-
inkl. 5 l olja + oljefilter

TOTAL MEDIA & REKLAM AB  |  totalmedia.se

STRUMPOR MED LOGGA!
Alla använder strumpor – ett utmärkt plagg  
att profilera och ge till anställda och kunder! 

ANKELSTRUMPA  
MED INVÄVD LOGOTYP
3-PACK

89:-/ST 

PRISET ÄR EXKL MOMS OCH GÄLLER  
VID BESTÄLLNING AV 200 ST 3-PACK,  
CA 8 VECKOR LEVERANSTID

STRUMPA MED  
INVÄVD LOGOTYP
3-PACK

109:-/ST

PRISET ÄR EXKL MOMS OCH GÄLLER  
VID BESTÄLLNING AV 200 ST 3-PACK,  
CA 8 VECKOR LEVERANSTID

Psst. Du kan även få 
strumporna förpackade 

i en pappersbox med 
profilerat motiv!

fokusfinspang

Instagrambilden!
Under taggen #fokusfinspång finns  

de här goa dalmatinerna i vårsolen!  
Fotot är taget av @hannahedlund_

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



TOTAL MEDIA & REKLAM AB  |  totalmedia.se

STRUMPOR MED LOGGA!
Alla använder strumpor – ett utmärkt plagg  
att profilera och ge till anställda och kunder! 

ANKELSTRUMPA  
MED INVÄVD LOGOTYP
3-PACK

89:-/ST 

PRISET ÄR EXKL MOMS OCH GÄLLER  
VID BESTÄLLNING AV 200 ST 3-PACK,  
CA 8 VECKOR LEVERANSTID

STRUMPA MED  
INVÄVD LOGOTYP
3-PACK

109:-/ST

PRISET ÄR EXKL MOMS OCH GÄLLER  
VID BESTÄLLNING AV 200 ST 3-PACK,  
CA 8 VECKOR LEVERANSTID

Psst. Du kan även få 
strumporna förpackade 

i en pappersbox med 
profilerat motiv!



PROGRAM 

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

www.facebook.com/kulturhusetfinspang

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

Dagbio
En kvinna bland män
Onsdag 10 april 14:00
Ålder: Barntillåten

Bio
Astrerix:  
Den magiska drycken
Söndag 14 april 15:00
Ålder: Ej fastställd

Knattebio
Lilla spöket  
Laban - bullar och bång
Torsdag 18 april 14:00
Ålder: Barntillåten

Knattebio
Mera monster,  Alfons
Onsdag 17 april 14:00
Ålder: Barntillåten

Knattebio
Lea och skogspiraterna
Fredag 19 april 14:00
Ålder: Barntillåten

Bio
Dumbo
Onsdag 3 april 19:00 (eng. tal) 
Söndag 7 april 15:00 (sv. tal) 
Onsdag 17 april 15:00 (sv.tal)
Ålder: 7 år

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

Bio
Jurtjyrkogården
Söndag 7 april 19:00
Ålder: Ej fastställd

Bio
Shazam!
Onsdag 10 april 19:00
Ålder: Ej fastställd

Bio
Alla vet
Onsdag 17 april 19:00
Ålder: 11 år

Bio
After
Söndag 14 april 19:00
Ålder: Ej fastställd

Bio 
Drömparken
Torsdag 18 april 15:00
Ålder: Ej fastställd

Barnteater
Hugo  
– elak, blodtörstig och jättefarlig? 
Lördag 6 april 15:00
Fri entré! Ingen förbokning krävs!
Familjeföreställning med  
Boulevardteatern. Från 3 år

PÅSKLOVSBIO 

PÅSKLOVSBIO 

PÅSKLOVSBIO 

PÅSKLOVSBIO 

PÅSKLOVSBIO 

PÅSKLOVSBIO 


