
EDQVISTS BLOMMOR, VIBERGA, FINSPÅNG. TEL: 0122-102 05

WWW.EDQVISTS.NET. MÅND-FRED 10-18. LÖRD 10-15. SÖND 11-15

FÖLJ OSS PÅ             EDQVISTSBLOMMOR           EDQVISTS BLOMMOR

GLAD PÅSK ÖNSKAR VI PÅ EDQVISTS BLOMMOR!

ÄNTLIGEN ÄR DET VÅR 
OCH TRÄDGÅRDEN ÖPPNAR.

FROSSA I VÅRBLOMMOR 
OCH LÅT DIG INSPIRERAS.

 FYNDA BLAND VÅRA FINA 
FRÖER FRÅN IMPECTA,  

SÄTTLÖK OCH SÄTTPOTATIS 
FRÅN LARSVIKEN.

SID 7: MÅNGA 
ELEVER SÖKER TILL  
BERGSKA GYMNASIET

SID 18: GODA RÅD 
FRÅN FASADEXPERTEN 
ANDERS ÖDMAN 

SID 13: ROSE-MARIE 
ÄLSKAR ATT SKAPA 
TRÄDGÅRDSPARADIS

SID 10-23:  
STORT TEMANUMMER 
HEM & TRÄDGÅRD

Fokus
Årg. 14  |  10 april - 23 april  |  www.fokusfinspang.se  |  Fokus Finspång når alla hushåll och företag i Finspång och Svärtinge

F I N S P Å N G

NR 06   |   2019
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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!

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

 

NU ÄR  
GRILLSÄSONGEN 
ÄNTLIGEN HÄR!

ALLT DU BEHÖVER TILL  
GRILLEN HITTAR DU HOS OSS.
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Jojoväder som 
en tonåring 
Dag 1: Tvåsiffriga plusgrader och 
värmande sol under trädgårdsfika. 
Dag 2: Chockartade minusgrader och 
iskalla fingrar vid skrapning av bilruta. 
Dag 3: Hoppfullt löfte om vår när sista 
isen försvinner från Bönnern. 
Dag 4: Omställningen till sommartid 
firas med omotiverad snöstorm.

Vi som haft det tveksamma nöjet att 
växa upp med aprilväder känner igen 
oss i beskrivningen ovan. Det är lite 
som att vädret leker jojo med jorden. 
Egentligen påminner vädret väldigt 
mycket om en tonåring: Man hänger 
inte med i humörsvängningarna. Det 
enda man kan trösta sig med är allt 
är ett tecken på att något nytt är på 
gång.  
Häromveckan fick vi ett ryck och gav 
oss på vår stora granbuske som roffat 
åt sig alldeles för mycket plats på vår 
gräsmatta. I förrgår fick vi äntligen 
loss den mäktiga roten från marken. 
På lördag fyller vi släpet med gran- 
busksrester och ett sorgligt julgrans- 
skelett. Allt är ett tecken på att något 
nytt är på gång.                                
                                                   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. 

2 490:-
Ord. pris 2 790:-

Erbjudandet gäller till och med 190430

ERBJUDANDE

1 890:-
Ord. pris  2 190:-

1 690:-
Ord. pris 1 890:-

2 690:-
Ord. pris 3 090:-

2 290:-
Ord. pris 2 590:-

M-LIMITS CUP
LÖRDAG 13 APRIL

Folkrace på Eliantorpsbanan

i Finspång

Första start 10.00

VÄLKOMNA!
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UNG I FOKUS

PER LEANDER  
FÖDD 2000
PERSPEKTIV BERGSKA GYMNASIET

Speciell sommar
Våren är här, ljuset är här och den 
efterlängtade sommaren kommer 
närmare och närmare för var dag 
som går. Den här sommaren inne-
bär mycket för mig personligen;
jag ska ta studenten, jobba lite,  
påbörja min värnplikt och med 
detta även leva långa stunder 
hemifrån.

När denna text skrivs har vi precis 
dragit fram klockan en timme till 
sommartid, ett för mig tydligt 
vårtecken. När vi drar fram klockan 
kommer ljuset, solen lägger sig 
senare och kvällarna blir längre. 
Sommaren är förväntningar, ge-
menskap och framtid.

Som sagt: just denna sommar är 
speciell för mig på många olika 
sätt. Det är mycket som kommer 
hända och jag ser fram emot allt. 
Exakt hur allting kommer att se ut 
resten av året är omöjligt att svara 
på. Men det viktigaste för mig är 
att göra allt av det som finns här 
och nu. För även om det ska bli en 
spännande sommar och fortsätt-
ning av året får man aldrig låta 
någonting springa iväg och tappas 
bort. Det enda vi vet någonting om 
och det enda vi har möjlighet att 
påverka är det som händer här och 
nu, så ta vara på det.

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

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

 

VI HAR  
TÅRTAN OCH  
MEMMAN TILL  

PÅSK!
Vi önskar  

alla våra kunder  
en Glad Påsk

FINSPÅNG Skäggebyvägen 32   
0122-44 40 70 www.geforlivet.nu

Inlämning mån-fre 9-15 samt under butikens öppettider.
Ge för livet drivs i samarbete med kyrkorna i Finspång.

VARMT VÄLKOMMEN!

Betala gärna
med kort!

Öppettider:  Tisdag & Onsdag & Torsdag 13-18
 Lördag 10-13

TORSDAG 11/4 & LÖRDAG 13/4

STOR VÅRREA
50% på allt i butiken

ÅTERFUNNET HÄR - HJÄLP DÄR!Korv med bröd 5:- (endast lördag 13/4)
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Program 11 - 24 aprilVälkommen 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 14/4 10.00 Gudstjänst ”Vägen till korset”  
 predikan Björn Asserhed,  
 sång Josef & Johanna Ronestjärna
Ons 17/4 12.00 RPG Se Gemensamma samling
Tors 18/4 18.30 Nattvardsandakt  
 Johanna Karlsson 
Fre 19/4 10.00 Långfredagsgudstjänst  
 ”Korset” predikan Björn Asserhed,  
 sång Kristina Hedman och  
 Magnus Hasselqvist
Sön 21/4 11.00 Påskdagsgudstjänst 
 Frälsningsarmén (OBS tiden!) 
 ”Kristus är uppstånden” predikan  
 Johanna Karlsson, musik No Limits  
 och Frälsningsarméns Musikkår
Tis 23/4 18.30 Vardagsmässa 
Ons 24/4 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 14/4 11.00 Gudstjänst om bön, predikan  
 Olivia Liebgott, musik Joakim Liebgott
Ons 17/4 12.00 RPG Se Gemensamma samling
Tors 18/4 19.00 Sinnesrogudstjänst  
 med Pernilla Båtsby, Peter Wahlström  
 och Lennart Gustavsson. Nattvard
Fre 19/4 11.00 Långfredagsgudstjänst  
 predikan Arne Ottosson,  
 musik Anne-Marie Svensson och  
 Lennart Gustavsson
Sön 21/4 11.00 Påskdagsgudstjänst predikan   
 Emma Söderberg, musik Sångarna
Ons 24/4 14.00 RPG Se Gemensamma samlingar

GEMENSAMMA SAMLINGAR:         
Ons 17/4  12.00 RPG Påsklunch (Missionskyrkan)   
Ons 24/4 14.00 RPG ”Turistkyrkan” Krister ”Wos” Andersson (Centrumkyrkan) 

Sön 14/4 10.00 Gudstjänst 
  predikan Håkan Axell, nattvard,  
 lovsång, bön
Ons 17/4 12.00 RPG Se Gemensamma samlingar
Tors 18/4 18.00 Getsemanestund  
 Inga Märtha Isacson
Sön 21/4 10.00 Påskdagsgudstjänst  
  ”Jesus lever” Inga Märtha Isacson,   
 lovsång, bön
Ons 24/4 14.00 RPG Se Gemensamma samlingar
on Läkarmissionen

500 kr i inbyte  
för din gamla mobil 
vid köp av ny  
smartphone!

CHROMECAST

  299 kr
Prisexempel                                                        med 500 kr rabatt

Är du trött på strul med din bank-app och andra appar?  
Kom in så hjälper vi dig!

Samsung J3  1 995 kr         1 495 kr      

Samsung A6  2 995 kr         2 495 kr

Samsung J6  2 890 kr         2 390 kr

Samsung Xcover4  3 095 kr  2 595 kr

FAST
TELEFONI

149 kr
/ månaden

inkl. fria samtal
Telefon ingår

Behåll ditt nummer!
Doro 5517

Stora Allén 27 Finspång, 0122-149 60
ALLTID FRI SUPPORT – direkt i butiken och på telefon!

mån-fre 9-18 (lunch 13-14)En smart affär.

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

10
18

1

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

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

Begränsat antal!

Se på TV trådlöst 
från din smartphone!

Begränsat antal på vissa modeller.
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6 

SKOLMATEN VECKA 16-17

VECKA 16- påsklov

MÅNDAG 22 APRIL- Annandag påsk

TISDAG 23 APRIL
Morotsbollar, makaroner
Veg. Falafel, makaroner

ONSDAG 24 APRIL
Fiskgratäng med sprött täcke, potatismos
Veg. Tacobiff á la Björke, potatismos

TORSDAG 25 APRIL
Fajitas med tortillabröd, ris, salsa
Veg. Vegetarisk fajitas med tortillabröd, 
ris, salsa

FREDAG 26 APRIL
Apelsinkryddad fläskköttgryta, potatis
Veg. Vegetarisk gryta med quorn, potatis

Omvalsperioden för gymnasievalet börjar vecka 16. Tangra 
tror och hoppas att ännu fler elever, både från kommunen 
och utifrån, ska få upp ögonen för den lilla och familjära 
gymnasieskolan i Finspång.

– Tack vare att vi är en liten skola kan vi ha ett stort elev-
fokus, bra lärartäthet och stor flexibilitet för att i möjligaste 
mån möta elevernas särskilda önskemål. Till stor del kan 
eleverna bygga sin egen utbildning, säger Tangra.

Några av skolans nyheter är ekonomiprogrammets  
juridikinriktning, samhällsprogrammets globala profil och 
kurser inom kriminologi, retorik och marknadsföring.

– Vi vill skicka med våra elever en känsla att de kan göra stor 
skillnad i samhället. Vi sätter därför mer fokus på FN:s globala 
mål, vilket blir extra tydligt på samhällsprogrammets nya 
globala profil.

17-årig Paul Johansson från Finspång går första året på 
naturvetenskapliga programmet.

– Mitt första intryck var att det var mycket bra skolmat.  
Vi har många bra lärare. Min mattelärare är extremt bra.  
Jag rekommenderar skolan till mina kompisar, många av dem 
är sugna på ekonomiprogrammet.

FILIP EWERTSSON

Ökat söktryck  
till Bergska gymnasiet
Många elever söker sig till Bergska gymnasiet. 84 nionde-
klassare har redan sökt till ekonomiprogrammets 30 platser.

– Det är jätteroligt. Vi ser också en ökning av sökande till 
våra andra program, inte minst till våra yrkesutbildningar, 
säger rektor Tangra Brussander.

Vuxenutbildningen – vägen till framtiden
Under sommarperioden, 27 maj – 2 augusti erbjuds endast kurser 
på distans.
Det finns fortfarande platser kvar till Kök- och restaurangutbild-
ningen som startar hösten 2019.
Välkommen med din ansökan senast 3 maj 2019.
Vid frågor vänligen kontakta vuxenutbildningen 0122-855 20.

Se hela kursutbudet på vår webbplats www.finspang.se

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

TRYGGA MIL MED ZETTERBLOM BIL

till alla som gjorde vår nyöppning till en succé!

I vår nya och fräscha butik finns vårnyheter  
för henne och honom.

Välkommen till oss.

Öppet alla dagar! 
Mån-fre 10-18, lör 10-15, sön 12-15
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Omvalsperioden för gymnasievalet börjar vecka 16. Tangra 
tror och hoppas att ännu fler elever, både från kommunen 
och utifrån, ska få upp ögonen för den lilla och familjära 
gymnasieskolan i Finspång.

– Tack vare att vi är en liten skola kan vi ha ett stort elev-
fokus, bra lärartäthet och stor flexibilitet för att i möjligaste 
mån möta elevernas särskilda önskemål. Till stor del kan 
eleverna bygga sin egen utbildning, säger Tangra.

Några av skolans nyheter är ekonomiprogrammets  
juridikinriktning, samhällsprogrammets globala profil och 
kurser inom kriminologi, retorik och marknadsföring.

– Vi vill skicka med våra elever en känsla att de kan göra stor 
skillnad i samhället. Vi sätter därför mer fokus på FN:s globala 
mål, vilket blir extra tydligt på samhällsprogrammets nya 
globala profil.

17-årig Paul Johansson från Finspång går första året på 
naturvetenskapliga programmet.

– Mitt första intryck var att det var mycket bra skolmat.  
Vi har många bra lärare. Min mattelärare är extremt bra.  
Jag rekommenderar skolan till mina kompisar, många av dem 
är sugna på ekonomiprogrammet.

FILIP EWERTSSON

Ökat söktryck  
till Bergska gymnasiet
Många elever söker sig till Bergska gymnasiet. 84 nionde-
klassare har redan sökt till ekonomiprogrammets 30 platser.

– Det är jätteroligt. Vi ser också en ökning av sökande till 
våra andra program, inte minst till våra yrkesutbildningar, 
säger rektor Tangra Brussander.

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

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

BEHÖVER DU  
RESERVDELAR  
TILL DIN BIL?

NU ERBJUDER VI RESERVDELAR FRÅN MECA TILL DE 

FLESTA BILMÄRKEN. VI HAR ORIGINALRESERVDELAR 

OCH TILLBEHÖR TILL HYUNDAI, MAZDA OCH SAAB.

”Vi är mer än bara en verkstad. Jag har sålt reservdelar i 20 år.
De reservdelar vi inte har i lager, får vi hem samma dag.”

Nichlas Monberg, reservdelsansvarig
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i20 - en småbil som känns stor

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

Sveriges minsta 
direktörsbil

Hyundai i20

KR 119 900Fr

Auktoriserad
Hyundaiverkstad 

0122-175 10  •  Viberga, ingång och parkering vid Jem & Fix   mån-ons, fre 08.30-16.30, tors 10.00-19.30 (lunch 12.00-13.00)

Hej då!
Nu är det snart dags att lämna över kliniken i 
nya händer. Stort tack för de här åren! /Kjell

Under maj är öppettiderna begränsade 
– se www.anicura.se/djurkliniken-finspang  

för aktuell information.
  

Gilla oss på Facebook! AniCura Djurkliniken Finspång

23-26:e april

20% rabatt
på hund- och kattfoder

Med reservation för slutförsäljning

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

– FOLKKOMEDI AV VILHELM MOBERG –

KULTURHUSET
FREDAG 12 APRIL KL. 19.00

Biljetter á 120:- säljs i kassan  
från kl. 18.00 samma dag

VÄLKOMMEN!

MOTALA TEATERVERKSTAD PRESENTERAR

MARKNADSAFTON 



VAR MED OCH TÄVLA!  SKICKA IN DITT FÄRDIGLÖSTA KORSORD TILL: info@fokusfinspang.se eller  
Total Media & Reklam, Norrköpingsvägen 38, 612 44 Finspång senast 30 april. Lycka till! Vinnarna presenteras i Fokus Finspång nr 8 (8 maj).

1:a pris: Presentkort 200 kr på Joans i Finspång, 2:a pris: Presentkort 100 kr på Kulturhuset, 3:e pris: 1 st Trisslott. 

 Namn:  Adress:

LADA
NÄR MAN 
KOLLAR 
ATT ALLT 
SITTER

FORDON MOBERGS
SOLDAT

RAPPORT-
BENGT 

MED 
PIPAN

KAN VARA 
SVÅRTYDD
HOS VISSA

FÖRSTÅS I 
ISLAMA-

BAD
VISAR 

ÖMHET

BLIR 
KROPP 

MED MEN

MAT-
SLANG

KOLVÄTE

UTAN 
KRUM-

BUKTER

HAR 
ÖGONEN 
MED SIG
ERSÄTTA

DRAS 
RUNT

KASTAS 
ÖVER 
BORD

VETTIGT
SES FÖRE 
MAJESTÄT

KUN-
GÖRELSE

GRÄDDA
MEN INTE 

I UGN

SAMLAS 
RUNT 

STJÄRNA

BEVISA...
SKÄRET
TA LÄTT 

PÅ

RUSAR I 
EN KVART
PORTVAKT

UTTA-
LADE

SKJUTS 
PÅ  PLAN

RÖRA 
PÅ SIG

NÅGOT 
DYLIKT

FINNS AV 
FÄLTTYP
DUKTIG

JOBBAR  
MED FOLK 
SOM GÅTT 

ÖVER 
GRÄNSEN

FATTA
HA PÅ 
KÄNN

STEG 
PIGAN UPP

KLOCK-
FÅGEL

SMULT-
RONSTÄLLE

SATT UPP
ÄR EN FOT 

LÅNG

PLÄTT-
PANNA

HAR PLAN 
I NORDEN

FÖRSTÅ
SPRÅK-
MÄRKE

KONSTIN-
RIKTNING
KOBBAR

EN SÅDAN 
VILL 

MAN FÅ I 
VÄDRET

SLAGIT
STRÅL-
GLANS

DEN 
TRYTER 
IBLAND

HAR 
FRANS

HÅLLS AV 
TRUMMIS

VAR 
TIONDET
AKTUELL 

RISTID

TA SIG 
FRAM PÅ 

SJÖN
KAPTEN

KASTA UPP
KAN 

FATTAS

SLÄPPS 
KOR PÅ 
VÅREN

POPTRIO

BRUKAR 
FÖTTER
FÄLLER 
TACKA

HAFT 
ÖVERSE-

ENDE

SE SMALT 
PÅ OMGIV-

NINGEN

BÄRHJÄLP
TAS IN PÅ 
RESTAUR-

ANG
DRONTEN 
ÄR EN UT-

DÖD SÅDAN
GRUS

HAR 
FISKARE  

SVÅRT ATT 
FATTA

KLOCK-
SLAG
ÖVER-

LÄMNA

BLIR DOM 
IBLAND

REN-
HÅLLNING

FÖLL MED 
SMATTER

STÅ
PÅ RAD

DEN HAR 
MÅNGA 
TUNGOR

BAROCKEN 
VAR EN

GÅR ATT 
GÅ UPP I

VERSERAD

© MEDIAKRYSS, SVANTE DREJENSTAM

Påskkrysset!
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FRÅGAN

Vad är ditt nästa projekt  
i ditt hem eller trädgård?

INGA-LILL THORNELL 70 ÅR 
– Det är lite för kallt ännu, men 
snart är det dags för att få ordning 
på krukväxter och planteringar ute.

JAN LINDQVIST 65 ÅR 
– Jag har ett stort projekt på 
landet där jag närmast bland annat 
ska göra iordning en väg.

GUNNAR BLOMGREN 53 ÅR 
– Just nu bygger jag ett växthus i 
trä som jag hoppas ska vara klart 
om någon vecka.

Nästa Fokus Finspång 
Nummer 7 delas ut 24 april

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

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

Smoooth payments by
VIBERGA GALLERIA

011-682 80 • www.elbutikfinspang.se

ORDINARIE ÖPPETTIDER
mån-fre 09.00-18.00

lör 10.00-15.00

MÅNADENS VARA

Äggkokare

VI HAR PLAFONDER 
FÖR DITT HEM

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
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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.



Grindvägen 3 | mån-fre 6.45-18.00, lör 10.00-14.00  
0122-141 50 | www.xlbygg.se/finspang 

I samarbete med

Glass och  
ballonger till

 barnen

Var med i vår 
tävling på instagram
Ta en bild tillsammans med någon  
i personalen, hashtagga bilden  
med #xlbyggfinspang och  
tävla om att vinna fina priser  
– 2 presentkort på 5 000:- 

Kom och träffa oss och några av våra leverantörer och prata om ditt sommarprojekt eller låt dig bara insprireras.

på  inspirationshelg  hos 

oss på 
Lördag 13 april 1000-1400

VÄLKOMMEN

Vi bjuder på  
hamburgare
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Välkommen till

En stunds avkoppling

Ny 

WEBBU
TIK! 

www.wallmo
krans.se

LADUGÅRDSBUTIKEN  
I LJUSFALLSHAMMAR  
Ons-tor 11-18, fre 14-18, lör 11-15  

& 1a sön i varje månad 11-15 
instagram: @sandrawallmokrans 

♥ 0709-789 344

WALLMOKRANS
B L O M S T E R A T E L J É  &  I N T E R I Ö R

plockas ned 
bit för bit 
av erfarna 
trädklättrare

Proffs på 
trädfällning
och trädvård

STORA TRÄD

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

UTNYTTJA RUT-AVDRAGET!

Glad Påsk!

Våra lediga lägenheter

FINSPÅNG, DE WIJKSVÄG 17 A
2 tr, 2 rum & kök, 56  m²
5 300 kr/mån Tillträdesdag: 1 juli

Våra lägenheter förmedlas via www.bostadsregistret.se. Anmäl er via  
hemsidan. Vid frågor ring 036-299 97 00. Telefontider: mån-fre kl. 9.00–16.00

www.bjorkefastigheter.se

Gilla oss på Facebook!

IGELFORS, VÄLLAREVÄGEN 2 C
NB, 3 rum & kök, 75 m²
5 906 kr/mån Tillträdesdag: 1 juli

IGELFORS, VÄLLAREVÄGEN 4 C
NB, 2 rum & kök, 62 m²
5 020 kr/mån  Tillträdesdag: 1 juli

IGELFORS, BORRESVÄG 9 A   
NB, 3 rum & kök, 73 m²
4 566 kr/mån (kallhyra) Tillträdesdag: 1 juli

 -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

Vill du producera din egen el? 
Kontakta Atlas Solenergi för en  

kostnadsfri offert på solkrafts anläggningar. 

Sörskatevägen 24, Hällestad • 070-980 45 99 • www.atlassol.se
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Susebo Trädgårdsdesign finns med hela vägen 
fram tills det nya paradiset står färdigt i kundens 
trädgård.

 
Som utbildad trädgårdsmästare, med en vidareutbildning 
inom växtkunskap, tog Rose-Marie Andersson 2013 steget 
och startade Susebo Trädgårdsdesign. Nyligen blev hon 
dessutom färdigutbildad trädgårds-arkitekt.

– Det roligaste med jobbet är att skapa paradis. Det kan 
bli ganska rörigt i trädgården under resans gång. Men det 
är verkligen jätteroligt och värt allt slit när jag ser glädjen i 
kundernas ögon över hur bra slutresultatet blev. Jag älskar 
att jobba utomhus. Jag brinner för växter och att lära ut det 
jag kan till mina kunder, säger Rose-Marie.

Genom åren har hon designat, planerat och ritat trädgårdar 

till kunder i främst Finspång, Svärtinge och Norrköping. Hon 
lägger stor vikt vid att lyssna in kundens önskemål, kunskap 
och att inte minst att ge dem rätt kunskap om hur de på 
bästa sätt ska ta hand om sin nydesignade trädgård.

– Jag är noggrann med att följa hela projektets gång, från 
första mötet med kundens särskilda önskemål till att hålla 
kontinuerlig kontakt med dem och den anlitade anläggaren. 
Utifrån växtvalet ger jag kunden utbildning och skötselplan. 
Det händer också att jag åtar mig att sköta trädgården under 
det första etableringsåret. 

                                                                                                   FILIP EWERTSSON

”Roligaste är att 
skapa paradis”

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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SONSTORP  •  NORSHOLM  •  BERGKROSS OCH MATJORD
011-543 00  •  0122-210 20

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

VI LEVERERAR – DU NJUTER

UNNA DIG SJÄLV RENA FÖNSTER. 
BOKA IN VÅRPUTSEN REDAN NU!

Lillås, Sonstorp • 070-333 15 09
Öppet: vardagar 10-18 • lör-sön, röda dagar 10-14

Öppet alla dagar! Glad Påsk!

Varmt välkommen till oss!
Penséer från egen odling.  
Modernt och lantligt i en härlig blandning! 

Samla härlig vårinspiration på vår hemsida

        Gilla oss på Facebook!        

Vi är auktoriserad bilskrot

Vi hämtar
skrotbilar 

gratis!
Däck  |   Bildelar

076-466 38 02  /  Skäggebyvägen 34
måndag - torsdag 7-16, fredag 7-15

ÖPPET mån-fre 14.00-18.00 och lördag 13 april 10-14 och söndag 14 april 11-16 
 0122-199 91  •  0708-36 25 30  •  Gröna vägen 23

www.hobbyboden.net

Utförsäljning av Hobbyboden!  

75% på allt!
Öppet till och med 17 april

Psst. Vi beställer  
tyvärr inte hem varor under 

utförsäljningen.

Intresserad av butiksinredningen?
Kontakta Anette - 0708-36 25 30 

Vi tackar alla våra  
kunder för 19 härliga år!

/Anette & Doris 
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KOPPLAT & KLART!
Du vet väl om att vi erbjuder  
installation av dina nya vitvaror?  
Kom in så berättar vi mer.

Grindvägen 3  |  mån-fre 6.45-18.00, lör 10.00-14.00  |  0122-141 50  |  www.xlbygg.se/finspang 

Erbjudandet gäller till och med 2019-05-12

Får bort gräsfläckarna!! TVÄ
TTA

 R
EN

TOMSORGSFULLT RENT
•  TimeManager - för frihet att 
välja tvättid och starttid själv

•  UltraCare - förblandar 
tvättmedel och vatten för att 
gynna både plagg och miljö 

•  Woolmark-certifiering (Blue)  
- klarar ylleplagg galant

•  Specialprogram för siden
•  Anti-allergiprogram

TVÄTTMASKIN ELECTROLUX 
EWF8000W2

6 990 kr
H 850 mm, B 600 mm, D 605 mm

ENERGIEFFEKTIV 
PROFFSTEKNIK!
•  Värmepumpsteknik - för upp 
till 40 % energibesparing

•  Ställer in rätt och skon- 
sammare temperatur för  
dina kläder samtidigt som 
torktiden justeras efter  
plaggens fuktighet

•  Elektronisk fuktavkänning

TORKTUMLARE ELECTROLUX 
EDH8000W2

7 490 kr
H 850 mm, B 600 mm, D 630 mmInvertermotor

TRYGGHETSCERTIFIKAT
PÅ INVERTERMOTORN

10 ÅRS

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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•  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 
Norrköpingsvägen 32. 612 80 Finspång

Kontakta oss direkt  
om du har några frågor.

0122-851 80

SATSA PÅ FÖRNYBAR
Utan fast avgift upp till ett halvår.

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.

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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RIDER 213C

TRAKTOR TS 138/TS 238GRÄSKLIPPARE LB 348V/LC 348V/VI

AUTOMOWER® 420/430X

33.900:-
ORD. REK. PRIS 36.900:- 
INKL. MOMS

PRIS FRÅN 

19.900:-
ORD. REK. PRIS FRÅN 21.900:- 
INKL. MOMS

PRIS FRÅN 

4.790:-
ORD. REK. PRIS 5.200:- 
INKL. MOMS

PRIS FRÅN 

21.900:-
REK. CIRKAPRIS INKL. MOMS

KAMPANJ- 
PRIS!

KAMPANJ- 
PRIS!

KAMPANJ- 
PRIS!

3.000:-
I INBYTE!*

*Få 3000 kr rabatt på Husqvarna Automower 420 eller 430X   
  vid inbyte av din fungerande motordrivna gräsklippare.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X

HUR VILL DU KLIPPA DIN GRÄSMATTA?

ÅF-ADRESS

SKÖNARE DAGAR MED 
RIKTIGT BRA MASKINER!

SJÄLVKLART SERVAR VI 
ÄVEN DINA TRÄDGÅRDSMASKINER.

HUSQVARNA AUTOMOWER®

FRÅN 9 900:-

FYRHJULINGAR FRÅN GOES
FRÅN 59 900:-

Butbro, Finspång • 0122-187 35
Öppet vardagar 7-17 • FR O M MAJ: LÖRDAGSÖPPET 10-13 
www.skogomotor.se • www.husqvarna.se

Vårens nyheter

RIDER 111B5
Rek. cirkapris inkl. moms

19.900:-

...visar vi Lördag 1 maj 
på 10mila i Finspång!

Nyhet!

        LB 48 e
Rek. cirkapris inkl. moms

  5.500:-

Nyhet!

Butbro, Finspång | 0122-187 35 | www.skogomotor.se
Öppet vardagar 7-17 (lunchstängt 12-12.45)

HUSQVARNA RIDER
FRÅN 24 900:-

TRÄDGÅRDSDAGAR 3-4 MAJ
LÄS MER I FOKUS FINSPÅNG 24 APRIL

Kom förbi 

och provkör!

GRÄSKLIPPARE FRÅN STIHL
FRÅN 3 990:-

EDQVISTS BLOMMOR, VIBERGA, FINSPÅNG. TEL: 0122-102 05

WWW.EDQVISTS.NET. MÅND-FRED 10-18. LÖRD 10-15. SÖND 11-15

FÖLJ OSS PÅ             EDQVISTSBLOMMOR           EDQVISTS BLOMMOR

GLAD PÅSK ÖNSKAR VI PÅ EDQVISTS BLOMMOR!

ÄNTLIGEN ÄR DET VÅR 
OCH TRÄDGÅRDEN ÖPPNAR.

FROSSA I VÅRBLOMMOR 
OCH LÅT DIG INSPIRERAS.

 FYNDA BLAND VÅRA FINA 
FRÖER FRÅN IMPECTA,  

SÄTTLÖK OCH SÄTTPOTATIS 
FRÅN LARSVIKEN.
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Fasadexpert på 
Colorama Ödmans
Vad är ditt bästa fasadtips?
– Att årligen se över fasaden för att und-
vika skador och kostsamma reparationer. 

Vad kollar du som  
fasadexpert på ett hembesök?
– På trähus kollar jag skicket på sockeln, 
vindskivor, knutbrädor, takfot och  
eventuella räcken och staket. När det 
gäller putsad fasad krävs det oftast mer 
jobb. Där är det ganska vanligt att jag 
skickar iväg en liten bit av fasaden för 
analys hos Alcro. Just nu är ett hem-
besök gratis för alla som väljer att bli 
medlemskund hos oss. 

Vilket är det vanligaste  
fasadfelet du stöter på?
– Det är att man som husägare inte har 
respekt för det hus man köpt. Det kan 
handla om att man väljer fel typ av färg 
vid ommålning och då kommer man stöta 
på problem, som att färgen flagnar eller 
att det uppstår blåsbildning.

Vad har du själv för projekt på gång?
– Nästa stora projekt hemmaplan är att 
måla om södersidan på vårt hus och 
garage.

Vilken vårprodukt hos  
er vill du slå ett extra slag för?
– Jag vill varmt rekommendera en pro-
dukt jag själv använder hemma, nämligen 
SiOO:X Premium. Den ger ett långvarigt 
och riktigt snyggt silvergrått ytskickt för 
din trall eller ditt altandäck.

HALLÅ ANDERS ÖDMAN

Norrköpingsvägen 36, Finspång • 0122-144 40 • 011-12 40 30
www.golvochkakel.se

Professionell golvläggning och sättning 
 av kakel och klinkers. 

Vi utför även byggservice.

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

Välkommen 
att boka ett 
kostnadsfritt 
hembesök
011-33 11 30

Köksdesign
Norrköping

Ett av Sveriges STÖRSTA sortiment till ett av marknadens BÄSTA priser

Svensk-tillverkat!

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

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



BRANSCHTRALL
G4-3. Denna furutrall är det billigaste alternativet. Virket 
har varierande kvalitet med fler kvistar och sprickor, sämre 
hyvling och formstabilitet. Det finns en risk för att spillkost- 
naden ökar då flera ”renkapningar” kan behövas, samtidigt 
som längderna är begränsade vilket ger fler skarvar som 
fördyrar altanbygget. Tryckimpregnerat trallvirke i NTR-klass 
AB. Sortering G4-3. 28x120 mm. Pris per löpmeter.

 XL TRALL
G4-2. Denna trallkvalitet kostar några kronor mer per meter, 
men är definitivt värt det. Virket har färre och friskare kvistar, 
färre sprickor, bättre ytfinish och bättre formstabilitet.  
Finns i flera längder vilket minskar spillkostnaden.  
Tryckimpregnerat trallvirke i NTR-klass AB. Sortering G4-2 
med få inslag av 3. 28x120 mm. Pris per löpmeter.

 XLENT TRALL
Detta är absolut den finaste trallen vi kan erbjuda. Virkes- 
kvaliteten är likvärdig med exempelvis invändigt massivt  
furugolv och lister. Noga utvald genom sortering i flera led. 
Färre och friskare kvistar och utskuret från trädets allra  
bästa delar för maximal användarvänlighet och funktionalitet. 
Tryckimpregnerat trallvirke i NTR-klass AB. Sortering G4-1 
med få inslag av 2. 28x120 mm.  Pris per löpmeter.

Grindvägen 3, 612 44 Finspång • Öppet: Mån-fre 6.45-18, Lör 10-14 
Telefon: 0122-141 50 • E-post: info@xlbyggfinspang.se

IMPREGNERAT
28x120 G4-3 13:50
28x120 G4-2 15:90
28x120 Xlent  18:90 
45x45 10:15
45x70 16:95
45x95 20:45
45x120 26:95
45x145  29:45
45x170  39:95
45x195 45:95
45x220 49:95
Alla priser är per meter!  
Inkl. moms.
Vi reserverar oss för prisförändringar.

Välkommen till oss för att diskutera dina kommande byggprojekt.  
Vi har både material och kunskap som hjälper dig vidare.



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

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

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

Nu börjar vårkänslorna väckas, trädgården och växterna börjar 
vakna. Saknar du något i din utemiljö?

Har du svårt att veta hur du vill ha det? 
Som kvalificerad trädgårdsanläggare och med erfarenhet inom mark och 
anläggning kan vi hjälpa er.

 Digital ritning (illustrationsplan), idéskiss och planteringsplan  •  Växtkompositioner  •  Tips och idéer

Trädgårdsanläggningsarbeten  •  Trädbeskärning  •  Trädfällning  •  Stubbfräsning  •  Grävning och schaktning

Markanläggning  •  Markborrning med kompaktlastare  •  Kranlyft  •  Lastbilstransporter

Vi utför:

TOTAL MEDIA & REKLAM AB  |  totalmedia.se

T-shirt av bra kvalitet med enfärgstryck på bröst eller ärm. Finns i fler än 20 olika färger.

T-SHIRT!

från 90 kr/st

90 kr/st vid beställning 
av minst 50 st 

105 kr/st vid beställning 
av minst 25 st

Frakt- och startavgift  
på 225 kr tillkommer. 

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!
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 Skäggebyvägen 46, Finspång

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Dags för  
sommarkvällar  

på inglasad altan?
Vi erbjuder måttanpassade inglasningar

Välkommen in och  
inspireras i vårt showroom!

Vi fortsätter växa!
Vi hälsar montören Olle Clifford och  
administratören AnnaLena Nolér  
välkommen till gänget.  
 
Sedan starten 2012 har vi sett en stadig  
ökning av privat- och företagskunder  
samt bostadsrättsföreningar. Vi ser en  
spännande utveckling och ökad efterfrågan 
inom solenergi och laddningsstationer för  
elbilar. Välkommen med dina frågor och  
funderingar. Vi vill hjälpa dig!

070-287 46 10    www.nolersel.se
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KVALITET  PRECISION  KÄNSLA
www.dannegolv.se

VI HJÄLPER DIG MED DITT BADRUM!

SE GÄRNA VÅR FILM PÅ FACEBOOK 

STÄD & FLYTT BYGG & RENOVERING

UTHYRNING

Vi hjälper er med att TRANSPORTERA FÖREMÅL, 

HÄMTA GROVSOPPOR, STÄDNING, FLYTT, DÖDSBON, 

BYGG, RENOVERING eller HYRA AV BIL OCH SLÄP! 

info@ostergotlandsalltjanst.se ostergotlandsalltjanst.se070-958 11 63

 

Du hittar oss på Skäggebyvägen 32.  

25%
RABATT

50%
RABATT

ALLA RABATTER GÄLLER PÅ ORDINARIE PRIS

25%
RABATT

Boka din plats nu!
info@totalmedia.se

0122-173 00

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

Skäggebyvägen 33
612 44 Finspång

Vi följer inte strömmen, vi leder den.

Vi önskar alla
våra kunder en 

lysande påsk!

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

av Riaramas uterum
Skjutbara dörrar och fönster som skyddar 

mot regn, snö och blåst.

•  Kundanpassning efter färdiga 

 altaner eller nybyggnationer.

• Vi bygger efter kundens önskemål.

Kontakt:   Roger Persson, Finspångs Allmekano AB, LOTORP
  Mobil: 070-391 16 24 • E-mail: rogerpersson@allmekano.se

www.famab.com • mail@allmekano.se • Telefon 0122-292 55

Välkommen!

Förläng sommaren med 

ett härligt uterum!

PÅSKBLOMMOR!

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

blomsterhusetsbc

blomsterhusetsbindericentral

BLOMSTERHUSETs
BINDERICENTRAL

Tel 011-12 19 48

Till glädje och sorgAngelica & Christer

Vi är på plats skärtorsdag mellan 8-15
(ej fredag)

VÄLKOMNA!

GLAD PÅSK!

PENSÉER 
6-PACK 

39 kr

SVENSKODLADE 

TULPANER 
10-PACK 

Från 25 kr

ROSOR 50 cm mixade färger 10 kr/st

KRYDDOR 50 st olika sorter 20 kr

KLÖVER olika sorter 30 kr/st

HOYA på båge 65 kr

PÅSKLILJA       2 st för 50 kr, 30 kr/st

PENSÉAMPEL 50 kr/st

PÅSKLILJA  
KNIPPEN  

15 kr bunt 
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Fonus Öst Finspång 

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!

Ibland är det viktigt att stanna  
upp och ta i viktiga livsfrågor.  
Har du funderat på dina?

Välkommen att höra av dig  
till Inger Muda.

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

VEM VILL DU NOMINERA TILL MICKE HOLMSTRÖMS MINNESFOND?
 På www.mickeholmströmsminnesfond.se kan du läsa mer om hur du nominerar. 

SOMMAR  

JOBB?
Vill du arbeta som cafévärd i 
Risinge prästgård i sommar? 
Läs mer och ansök på:
www.svenskakyrkan.se/finspang

OAVSETT DINA BEHOV
Vi lyssnar på dina önskemål och kommer 

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

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

VÄLKOMMEN!

 

 

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

VI TAR VÄL HAND OM DIG 

En del av praktikertjänst
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Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

Pollenallergi drabbar många under våren och 
sommaren.  Med lite planering och receptfria 
läkemedel kan du som är pollenallergiker både 
förebygga och lindra besvären.

 
Du som upplever allergiska besvär under våren och sommaren 
rekommenderas att uppsöka ett apotek snarare än att ringa 
till sjukvårdsrådgivningen.

– Vi rekommenderar receptfria läkemedel som antihista-
min (allergitabletter) och symptomlindrande produkter såsom 
ögondroppar och kortisonnässpray. Om fler patienter hade 
denna kunskap skulle de slippa kontakta oss och istället 
komma igång med medicineringen i ett tidigare skede, säger 
Cecilia Baggman, distriktssköterska på Närsjukvården i 
Finspång.

Om de receptfria läkemedlen inte har tillräcklig effekt är 
rådet att kontakta vårdcentralen.

– Om en patient utvecklar andningsbesvär bör de kontakta 
vårdcentralen. Förskrivning av receptfri medicin kan göras 
till de som behöver långvarig behandling, förklarar Cecilia 
Baggman.

– Det finns receptfria läkemedel som barn kan använda.  
Det varierar från vilken ålder man kan använda de olika  
läkemedlen. Ofta finns åldersgränser för läkemedlen 
angivna på förpackningen. Behöver man hjälp med att välja 
allergimedicin till barn kan man fråga på apoteket alterna-
tivt sjuksköterska eller läkare, säger Pernilla Joelsson på 
barnmottagningen.                                                              NICLAS SJÖQVIST

Receptfria läkemedel  
effektiva vid pollenallergi

PRAKTISKA TIPS TILL POLLENALLERGIKER

• Börja medicinera i tid. Det finns internetsidor och appar med bra 
pollenprognoser.

• Ta antihistamin (allergitabletter) dagligen, vid samma tidpunkt. 

• Använd symptomlindrande produkter såsom kortisonnässpray, 
ögondroppar mot allergi, nässköljning och skyddande nässpray 
om allergitabletterna inte räcker till.

• Duscha strax före läggdags, undvik att hänga tvätt utomhus, 
stäng fönster och låt inte husdjur vistas i sängen.

• Pollenallergiska astmatiker behöver vara noggranna med sin 
astmabehandling, utöver att följa tipsen ovan.

MER INFORMATION FINNS PÅ WWW.1177.SE

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

VINNARE i nr 04
1: Harry Lindberg

2:  Elias Abrahamsson

3: Signe Weissman

Glad Påsk!
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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 24 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.

Vårstädning på gång! Sortera bokstäverna 
för att få fram ordet vi söker. 

Lycka till! /Fia
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mån–tors 8-17  •  fre 8-16 
0122-127  10  •  Skäggebyvägen 38

HUR SER DÄCKEN
UT INFÖR 

SOMMAREN?

SKPF AVD. 78 FINSPÅNG
MEDLEMSMÖTE
17 april kl 14:00 Frälsningsarmén
Sedvanliga möteshandlingar dagens
gäst Joakim Joge, trafik. Kaffe med
dopp.Välkomna.

FINSPÅNGS RPG
MISSIONSKYRKAN FINSPÅNG
17/4 klockan 12:00
Påsklunch
Föranmälan 070 211 69 60

CENTRUMKYRKAN (GAMLA
PINGSTKYRKAN)
24/4 klockan 14:00
Turistkyrkan
Krister Wos Andersson berättar om
sitt arbete

Alla daglediga välkomna!
Samlingar i samarbete med
studieförbundet BILDA

RISINGE
HEMBYGDSFÖRENING
IORDNINGSTÄLLANDE AV
HEMBYGDSGÅRDEN
13/4 o 25/4 kl. 9.00
Vi jobbar inne och ute, städning,
målning, trädgårdsarbete mm

FINSPÅNGS
KONSTFÖRENING
LOKALPRODUCERAT
24 april kl. 18.00
Finspångs Konstförening inbjuder
åter till "Lokalproducerat" - en
höstutställning för skapande
finspångare som vill prova på att
ställa ut sina alster.

Välkommen till vår lokal på
Bruksgatan 5 så får du veta mer.
För mer information: 070-604 42 13

BERGSLAGSHALLEN

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

Erbjudandet gäller 10-14 april

ÄNGLAMARK  
TOAPAPPER 

 

 39.95:- 
16-PACK

ORD. PRIS 75.95:-



0122-857 00 
wwww.svenskakyrkan.se/finspang 

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

Träffpunkten 
Påskfrukost med passionsandakt. 
Mariagården, 09:30

Hantverkscafé 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Träffpunkt i Skedevi 
Skedevi församlingshus, 10:30

ONSDAG 17 APRIL 
Sopplunch 
Mariagården, 12:00
 
Café för daglediga 
Ljusfallshammars klubbstuga, 14:00

TORSDAG 18 APRIL 
Sopplunch 
Rejmyre församlingshem, 12:00

Det goda samtalet 
Rejmyre församlingshem, 14:00

Stickcafé 
Mariagården, 14:00

Andakt 
Hällestadsgården, 15:00

TORSDAG 11 APRIL 
Sopplunch 
Rejmyre församlingshem, 12:00

Det goda samtalet 
Rejmyre församlingshem, 14:00

Stickcafé 
Mariagården, 14:00

LÖRDAG 13 APRIL 
Sopplunch 
Regna Ekebo, 12:00

MÅNDAG 15 APRIL 
Öppen förskola 0-6 år 
Mariagården, 09:30 

Vuxen-barn-café 
Hällestads församlingshem, 09:00

Ung i kyrkan 
Rejmyre församlingshem, 17:00

TISDAG 16 APRIL 
Öppen förskola 0-3 år 
Mariagården, 09:00

Svenska kyrkan i Finspång

Gudstjänster 

TISDAG 23 APRIL 
Öppen förskola 0-3 år 
Mariagården, 09:00

Träffpunkten 
Mariagården, 09:30

Hantverkscafé 
Rejmyre församlingshem, 10:00
 
Stickcafé 
Regna Ekebo, 14:00

Andakt 
Högby seniorboende, 15:00

ONSDAG 24 APRIL 
Vuxen-barn-café 
Hällestads församlingshem, 09:00 

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

Litterär salong 
Hällestads församlinghem, 18:00 

SÖNDAG 14 APRIL 
Mässa med påskspel 
Visitation av kontraktsprost, Maria 
Åkerström. Teckentolkad. Samman-
lyst från andra kyrkor till Risinge 
kyrka. Kvartettsång. Kyrkbuss. 
Risinge kyrka, 11:00 
 
MÅNDAG 15 APRIL  
Passionsandakt 
Mariagården, 18:00 
 
Passionsandakt 
Hällestads kyrka, 19:00 
 
TISDAG 16 APRIL  
Passionsandakt 
Mariagården, 18:00 
 
Passionsandakt 
Hällestads kyrka, 19:00 
 
ONSDAG 17 APRIL  
Mässa 
Mariagården, 08:30 
 
Passionsandakt 
Mariagården, 18:00 
 
Andakt med dymling 
Hällestads kyrka, 19:00 

TORSDAG 18 APRIL  
Skärtorsdagsmässa 
Rejmyre kyrka, 18:00 
 
Skärtorsdagsmässa 
Sång och musik med Sara och 
Kristine. 
Hällestads kyrka, 19:00 
 
Skärtorsdagsmässa 
Slottskapellet, 19:00 
 
FREDAG 19 APRIL  
Långfredagsgudstjänst 
Risinge kyrkokör. Kyrkbuss. 
Risinge kyrka, 11:00 
 
Långfredagsgudstjänst 
Skedevi-Rejmyre kyrkokör sjunger. 
Skedevi kyrka, 11:00 
 
Ekumenisk  
långfredagsgudstjänst 
Regna bygdekör 
Betel i Igelfors, 15:00 
 
Långfredagsmusik 
med texter ur passionshistorien. 
Stråkkvartett 
Hällestads kyrka, 18:00 
 

SÖNDAG 21 APRIL 
Uppståndelsemässa 
Mariagårdens barnkör. Sång av 
Martina Jonsson och Sara Nilsson. 
Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 11:00 

Uppståndelsemässa 
Skedevi-Rejmyre kyrkokör sjunger. 
Skedevi kyrka, 11:00 
 
Påskdagsmässa 
Hällestads kyrkokör medverkar.  
Påskbuffé i församlingshemmet. 
Hällestads kyrka, 11:00  
 
Ekumenisk mässa 
Regna bygdekör. Påsktårta  
med kaffe. 
Regna kyrka, 15:00  
 
MÅNDAG 22 APRIL  
Mässa på finska  
Mariagården, 13:00  
 
Emmausgudstjänst 
Folkströms kyrka, 14:00 
 
Musikgudstjänst 
Rejmyre kyrka, 18:00 
 
ONSDAG 24 APRIL  
Mässa 
Mariagården, 08:30Glad påsk! 



PROGRAM 

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

www.facebook.com/kulturhusetfinspang

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

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

Bio
Astrerix:  
Den magiska drycken
Söndag 14 april 15:00 
Söndag 21 april 15:00
Ålder: Ej fastställd

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

PÅSKLOVSBIO 

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

PÅSKLOVSBIO 

PÅSKLOVSBIO 

Bio 
Drömparken
Torsdag 18 april 15:00
Ålder: 7 år

PÅSKLOVSBIO 

Bio 
Draktränaren 3
Fredag 19 april 15:00
Ålder: 7 år

PÅSKLOVSBIO 

Bio
Arctic
Söndag 21 april 19:00
Ålder: Ej fastställd

Bio
Avengers: Endgame
Onsdag 24 april 19:00
Ålder: Ej fastställd

PÅSKLOVSBIO 

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

PÅSKLOVSBIO 

Bio
Jurtjykogården
Fredag 19 april 19:00
Ålder: 15 år

Dagbio
Kapernaum
Onsdag 24 april 14:00
Ålder: 11 år

Dansföreställning 
Närheten
Fredag 26 april 18:00
Engelska Magasinet,  
Glasbruksvägen 42, Rejmyre

Fri entré! Ingen förbokning krävs!

En del av Dansens vecka  
i Östergötland 2019

En provföreställning av det som ska bli 
dansföreställningen Närheten. En duett 
med Maria Johansson Josephsson och 
Tove Sahlin, Shake it Collaborations. 
Efteråt bjuds det på svampsoppa  
under ett pågående samtal med  
Tove och Maria.


