
SID 3: ”EN SANN  
ENTUSIAST SOM VERK- 
LIGEN LEVERERADE”

SID 13: ALLT DU  
BEHÖVER VETA INFÖR 
EU-VALET 26 MAJ

SID 9 + BILAGA: ETT 
ROLIGARE SÄTT ATT 
HITTA UT I NATUREN

SID 21: NIF  
ERBJUDER HJÄLP  
VID  INKONTINENS 

Fokus
Årg. 14  |  24 april - 7 maj  |  www.fokusfinspang.se  |  Fokus Finspång når alla hushåll och företag i Finspång och Svärtinge

F I N S P Å N G

NR 07   |   2019

ÄNTLIGEN  
GRUSFRIA VÄGAR!

Handla bil i april,  
Nytt eller begagnat * 

– få matkasse  
för 5 000 kr!

Vi har 100 bilar i lager

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

Vi bjuder på  
korv med bröd  

25-30 april  
(Stängt söndag)

* Gäller ej privatleasing



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

XL-BYGG FIRAR 10 ÅR SOM KEDJA

 VI BJUDER 
PÅ TÅRTA 
LÖRDAG  

27 APRIL!

MONTAGEHANDSKE

HALVA PRISET

Ejendals Tegera 326, 3-pack 
Syntetläderhandske, ofodrad, 
svart/blå. Förstärkta fingertoppar. 
Vattenavvisande innerhand. Extra tät 
mot smuts och partiklar. Resår 180°. 
Olika storlekar. Rek. ca pris 199:-

99:-

BORRSKRUVDRAGARE
HiKOKI DS18DJL  18V 2x1,5Ah 
Välbalanserad maskin med kraftig 
motor. Överbelastningsskydd. 
Snabbchuck. Integrerat LED-ljus.  
2 st 1,5 Ah Li-on batterier. Vikt inkl. 
batteri 1,7 kg. Batteriladdare samt 
förvaringsväska ingår. Rek. ca pris  
2 239:-

995:-
TRÄOLJA

Beckers Elit 2,7L 
Linolja färgfri. För årlig behandling 
av obehandlat,  tryckimpregnerat 
eller tidigare oljat trä utomhus som 
trätrall, altaner och trädgårdsmöbler. 
Rek. ca pris 369:- 

169:-
XLENT

Moelven, Stenvalls, Valbo 
Tryckimpregnerad trall i NTR-klass AB. Mindre och 
friskare kvistar. Utskuret från trädets allra bästa 
delar. Dimension 28x120 mm. Finns i flera längder. 
Åtgång ca 8,3m/kvm.  Rek. ca pris 21:90/m,  
182 kr/kvm.

VÅR FINASTE 

TRALL

18:90/m
157 :-/kvm

Kampanjerbjudandena 
gäller 25/4–13/5 2019.
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En sann  
entusiast 
En av mina första cyklar i livet var 
en knallgul hoj med sadellimpa. Jag 
glömmer heller inte min vita BMX- 
cykel, som jag själv tyckte var väldigt 
cool. Och för att inte tala om min 
mäktiga militärcykel med ballongdäck 
i tonåren. Cyklar byttes till moped 
som byttes ut till bilar. Men trots att 
bilen på många sätt tagit över rollen 
som frihetsförlängare har fortfarande 
cykeln en given plats i mitt liv. Det 
är något väldigt skönt i att cykla och 
dessutom bättre för både grund-
kondition och miljön. Nuvarande gråa 
Monark i retrostil köpte jag för några 
år sedan på Stigs Cykel i Finspång. 
Som nyinflyttad finspångsbo tillhörde 
Stig en av de första profilerna i bygden 
som jag lärde mig namnet på. En sann 
entusiast som verkligen levererade 
cyklar till humana priser och dessutom 
utförde orimligt snabb service.  
 
För drygt två veckor sedan nåddes vi 
av beskedet att Stig gått bort efter en 
tids sjukdom. Tack Stig för allt du  
gjort för Finspång!                               
                                                   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. Grindvägen 3, 612 44 Finspång • Öppet: Mån-fre 6.45-18, Lör 10-14 

Telefon: 0122-141 50 • E-post: info@xlbyggfinspang.se

XL-BYGG FIRAR 10 ÅR SOM KEDJA

 VI BJUDER 
PÅ TÅRTA 
LÖRDAG  

27 APRIL!

MONTAGEHANDSKE

HALVA PRISET

Ejendals Tegera 326, 3-pack 
Syntetläderhandske, ofodrad, 
svart/blå. Förstärkta fingertoppar. 
Vattenavvisande innerhand. Extra tät 
mot smuts och partiklar. Resår 180°. 
Olika storlekar. Rek. ca pris 199:-

99:-

BORRSKRUVDRAGARE
HiKOKI DS18DJL  18V 2x1,5Ah 
Välbalanserad maskin med kraftig 
motor. Överbelastningsskydd. 
Snabbchuck. Integrerat LED-ljus.  
2 st 1,5 Ah Li-on batterier. Vikt inkl. 
batteri 1,7 kg. Batteriladdare samt 
förvaringsväska ingår. Rek. ca pris  
2 239:-

995:-
TRÄOLJA

Beckers Elit 2,7L 
Linolja färgfri. För årlig behandling 
av obehandlat,  tryckimpregnerat 
eller tidigare oljat trä utomhus som 
trätrall, altaner och trädgårdsmöbler. 
Rek. ca pris 369:- 

169:-
XLENT

Moelven, Stenvalls, Valbo 
Tryckimpregnerad trall i NTR-klass AB. Mindre och 
friskare kvistar. Utskuret från trädets allra bästa 
delar. Dimension 28x120 mm. Finns i flera längder. 
Åtgång ca 8,3m/kvm.  Rek. ca pris 21:90/m,  
182 kr/kvm.

VÅR FINASTE 

TRALL

18:90/m
157 :-/kvm

Kampanjerbjudandena 
gäller 25/4–13/5 2019.

STUDENTEN 2019

Studentskylt 50x70
Inkl. bild 30x45 399 kr

Student 2019Studentskyltar
från 269 kr

Ballonger, regnskydd, pinne och 
blågula band ingår

AmandaAmanda

Student 2019
Student 2019

LÅT OSS  
FULLÄNDA ER 
STÖRSTA DAG!

VI HJÄLPER TILL  
MED ALLT I BLOMVÄG  

TILL BRÖLLOPET.

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

VÄLKOMMEN TILL EDQVISTS BLOMMOR!

HÖG TID ATT  
NÄRINGSBOOSTA  

DIN GRÄSMATTA OCH 
BEHANDLA MOT MOSSA. 

JUST NU! 

ALGOMIN 

VÄLJ BLAND  
4 OLIKA SORTER.

TA 3 BETALA FÖR 2 
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UNG I FOKUS

JOEL VÅLLBERG  
FÖDD 1998
PERSPEKTIV CNG

Blandade 
känslor
Jag vaknar ofta av att fåglarna 
kvittrar på morgonkvisten. Ett 
speciellt lugn där endast naturen 
får komma till tals. Jag kommer 
absolut att sakna denna tysta miljö 
när jag om några månader flyttar till 
Stockholm för vidarestudier.

Finspång har givit mig väldigt 
mycket under mina tre år här. Jag 
har fått möjligheten att studera på 
en superbra skola. Träffat många 
nya vänner. Hunnit bli myndig och 
lärt mig att ta ansvar för mig själv. 
Jag är oerhört tacksam för att ha 
fått denna möjlighet och jag vet 
faktiskt inte vart jag hade befunnit 
mig i livet utan den. 

Men att jag alltid kommer ha 
Finspång varmt om hjärtat är en 
sak som är säker. Ni har verkligen 
lyckats förändra mig på ett positivt 
sätt och jag kan inte annat än tacka.

Snart är det dags för mig att 
lämna och det är med en oerhört 
blandad kompott av känslor. En del 
av mig säger att det ska bli roligt att 
börja studera, en annan del kommer 
att sakna lugnet, eftertänksam
heten och naturens toner.

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!

”Vi finns när  
du behöver oss”
Inger Muda, rådgivare

SÖNDAG 28 APRIL
Avmarsch från slottet kl. 05.00. På Finspångs östra sida  
marscherar De förenade Frikyrkornas blåsorkester och  

Finspångs Musikkår (före detta Rejmyre Musikkår).

I Viggestorp spelar Finspångs Skolmusikkår med start  
kl 06.00 samt på Finspångs västra sida vid olika platser.  

De båda orkestrarna återsamlas vid Bergslagstorget  
ca 9.20–9.30 för konsert.

TAPTO! 
Avmarsch från Netto kl 17.00 till slottet för konsert ca 17.20.

en tradition sedan 1884

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

Nu finns även Hyundai Kona 
Electric för provkörning!

Auktoriserad
Hyundaiverkstad 

Program 25/4 - 8/5Välkommen 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
 

de Beschevägen 3, Tel. 0122-125 95 
  Följ oss på Facebook & www.centrumkyrkanfsp.se

VARJE VECKA:
tors 10.00  Ekumenisk bön 
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

Fre 26/4 19.00 Israelkväll ”Väckelse i Israel”   
 med Rigmor & Tomas Holst
Sön 28/4  11.00 Gudstjänst om bön ”Inåt” 
 predikan Joakim Liebgott,   
 sång Emmas lovsångsteam, 
 medlemsintagning 
Tis 30/4  19.00 Valborgsmässofirande  
 vid Sonstorps minigolfbana  
 Olivia Liebgott vårtalar, Sångarna,  
	 tipspromenad,	fika	och	majbrasa
Fre 3/5  19.00 Gemensam bön 
 Betania Grytgöl
Sön 5/5  11.00 Gudstjänst om bön ”Inåt” 
 predikan Olivia Liebgott,    
 sång Gudruns lovsångsteam, 
 nattvard och månadsoffer 
 18.00 Möte med Simon Ådahl  
 och Örjan Armgren Betania Grytgöl
Ons 8/5 14.00 RPG Kommunföreningens  
 vårmöte på Bönergården 

   

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 28/4 10.00 Gudstjänst “Påskens vittnen” 
 predikan Johanna Karlsson 
 sång försångargrupp  
Tis 30/4 fr 19.30 Valborgsmässofirande 
 på Bönergården Se annons på sid 18
Tors 2/5 19.00 För själen “Ditt hjärta slår i mig” 
 Michael Jeff Johnson 
Lör 4/5 10.00 - 13.00 Trädgårdsloppis  
 försäljning av växter, servering, lotterier
              11.00 Trädgårdsföredrag  
 ”Gröna tips - så lyckas du med  
 dina frön och sticklingar”  
 Fredrik Blomberg
Sön 5/5 10.00 Gudstjänst “Den gode herden” 
 predikan Björn Asserhed 
 nattvard, försångargrupp
Tis 7/5  18.30 Vardagsmässa
Ons 8/5 14.00 RPG Kommunföreningens  
 vårmöte på Bönergården
 

OBS! Program 25 april - 22 maj
Lör 27/4  16.00 Vårfest Musikkåren, kören  
 No Limits, servering och lotterier
Sön 28/4  05.00 Reveljen 
 Se annons på sid 
Ons 1/5 10.00 Städning, tältresning m.m. 
 Stenviken. Ta med kratta o.dyl  
	 samt	fikakorg

Ons 8/5 14.00 RPG Kommunföreningens  
 vårmöte på Bönergården
Sön 12/5 11.00 Musikgudstjänst med  
 Templets musikkår från Stockholm
Sön 19/5 11.00 Gudstjänst på Gultebogården  
 och avslutningen på ungdomskårens   
 läger. ”Kyrkkorv” och kaffe

Lör 27/4 09.00 - ca. 13.00  
 Städdag på Bönergården  
 Ta	med	fika
Sön 28/4 10.00 Gudstjänst  
 predikan Linda Andreasson,  
 lovsång, bön 
 ca 11.45 Församlingsmöte  
Tis 30/4 fr 19.30 Valborgsmässofirande 
 på Bönergården  
 Se annons på sid 18
Sön 5/5 10.00 Gudstjänst 
 predikan Inga Märtha Isacson,  
 lovsång, bön 
Ons 8/5 14.00 RPG Kommunföreningens  
 vårmöte på Bönergården
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6 

SKOLMATEN VECKA 18-19

MÅNDAG 29 APRIL 
Miniflippersej, kall sås med grillgurka, 
potatis 
Veg. Kesobiff, kall sås med grillgurka, 
potatis

TISDAG 30 APRIL
Kycklinginnefilé, rostad potatis,  
vitlöksyoghurt 
Veg. Vegetarisk schnitzel, rostad potatis, 
vitlöksyoghurt

ONSDAG 1 MAJ 
Ledig dag

TORSDAG 2 MAJ
Vegetarisk bolognese, ris 
Veg. Pastasallad med kikärter

FREDAG 3 MAJ
Ugnsfärs, sås, potatis, lingonsylt
Veg. Vegetarisk ugnsfärs, sås, potatis

MÅNDAG 6 MAJ
Sej crispie, kall sås med örter, potatis
Veg. Kikärtsbiff, kall sås med örter, 
potatis

TISDAG 7 MAJ
Kycklinggryta Tikka Masala, ris/bulgur, 
wokgrönsaker
Veg. Vegetarisk Tikka Masala, ris/bulgur,  
wokgrönsaker

ONSDAG 8 MAJ
Potatis och purjolökssoppa, ostsmörgås
Veg. Rotfruktspytt, vitlöksdressing

TORSDAG 9 MAJ
Pannbiff, sås, potatis, broccoli, lingonsylt
Veg. Vegetarisk pastagratäng

FREDAG 10 MAJ
Blodpudding, lingonsylt
Veg. Potatisbullar, lingonsylt

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

Med reservation för eventuella ändringar

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
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Ö
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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.

010-471 67 63 • www.mogard.se
       
       Gilla oss på Facebook!

Stor sortering av utplanteringsväxter, 
amplar, kryddväxter och perenner.

Lördag 27/4 öppet kl 9.00-13.00 
1 maj stängt 

Alla vardagar och helger i 
maj öppet kl 9.00-15.00

Mo Gård handelsträdgård 

annons 110x114 handelsträdgården 2019 maj ff.indd   1 2019-04-15   15:30:03
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BERGSLAGSHALLEN

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

Erbjudandet gäller 24 - 28 april

COOP
PIZZA-KIT 

 

 15:- 
ORD.PRIS  27.95:-

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.

Erbjudande gäller vid förlängning, nyköp eller byte av abonnemang för Canal Digital.

3 mån 
gratis

70 
kanaler

Du är guld värd!
Vi tar hand om 
våra gamla kunder.

Installerat 
och klart!

NY TV-BOX GRATIS!   NY TV-BOX GRATIS!   NY TV-BOX GRATIS!   NY TV-BOX GRATIS!
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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.

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
Ägg kokare 

150 kr 
inkl.moms

Perkolator

440 kr 
inkl.moms 

VI HAR MASKINEN 
FÖR DITT HUSHÅLL!

Bordsgrill 

440 kr 
inkl.moms 

Brödrost

290 kr 
inkl.moms

FRÅGAN

Hur ska du fira  
Valborgsmässoafton?

BERIT MARTINSSON 66 ÅR 
– I vanliga fall firar vi i Slottsparken. 
Men i år ska jag vårtala vid firandet  
i Bokastugan.

CONNY ERIKSSON 69 ÅR 
– Jag brukar mest fira hemma med 
min fru. Någon gång har vi gått med 
barnbarnen till någon brasa.

SARA FORSELL 33 ÅR 
–Vi brukar inte fira det så mycket. 
Om vi är med svärföräldrarna  
träffas vi och äter något gott.

Nästa Fokus Finspång 
Nummer 8 delas ut 8 maj

OBS! Manusstopp 30 april kl. 12.
Vi kan aldrig garantera att annonsplats  

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

Hittauts projektledare i Finspång,  
Rickard Börjesson, sätter ut den  
23:e checkpointen vid en av broarna 
i Slottsparken.

Hittaut – i vår 
vackra natur!

Hittaut syftar till att motionera på ett roligt sätt och att få 
gammal som ung att hitta ut och upptäcka allt det fina som 
finns på hemmaplan. Med hjälp av orientringskartan handlar 
det om att hitta de angivna kontrollerna, kallade checkpoints, 
och rapportera koderna direkt via en smartphone eller dator.  
Totalt kommer det att finnas 100 checkpoints i Finspång.  
De första 70 finns tillgängliga nu i Finspångs tätort. 1 augusti 
släpps 15 checkpoints till i Lotorp och 1 september till-
kommer ytterligare 15 på Grosvadsområdet. Hittaut finns 
på många ställen runt om i landet. Lokalt drivs projektet av 
Finspångs SOK. 

– Meningen är att man ska komma ut och få upp ögonen 
för den plats vi bor på. Tack vare hittaut kan man kanske 
upptäcka något nytt. Det här är en perfekt krydda för  
promenaden och ett kul sätt att kanske utmana familj och 
vänner, säger projektledaren Rickard Börjesson.

Flera vinster med projektet 
Förutom för det rena nöjet och konditionens skull finns  
också chans till fler vinster med projektet. Alla som  

registrerar checkpointskoder finns med i utlottningar som 
dras månadsvis. De lokala prissponsorerna Coop Finspång, 
Hugo Bar & Kök, Medley, Mingla och XL Bygg bidrar med priser 
upp till 1 000 kronor.

– I juni har vi dessutom en bonusutlottning av startplatser 
till världens största orienteringstävling O-Ringen, vars två 
första etapper äger rum i Finspång.

Om första upplagan faller väl ut är tanken att hittaut ska 
vara ett återkommande friskvårdsprojekt i Finspång med nya 
checkpoints att se fram emot i april 2020.

– Finspångs kommun är mycket positiv och ser det som 
stärkande för folkhälsan i Finspång. Utan det stödet hade 
inte projektet varit möjligt, säger Rickard.

Hittauts karta finns också att hämta på kommunhuset,  
Arena Grosvad och Finspångs Turistbyrå. Den kostnadsfria 
hittaut-appen finns att ladda ner där appar finns.

Filip Ewertsson

Idag, 24 april, är det premiär för friskvårdsprojektet 
hittaut i Finspång! Nu är det bara att ge sig ut för 
att hitta alla checkpoints som finns på den fysiska 
kartan eller i hittaut-appen.
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Hittauts projektledare i Finspång,  
Rickard Börjesson, sätter ut den  
23:e checkpointen vid en av broarna 
i Slottsparken.

Hittaut – i vår 
vackra natur!

Hittaut syftar till att motionera på ett roligt sätt och att få 
gammal som ung att hitta ut och upptäcka allt det fina som 
finns på hemmaplan. Med hjälp av orientringskartan handlar 
det om att hitta de angivna kontrollerna, kallade checkpoints, 
och rapportera koderna direkt via en smartphone eller dator.  
Totalt kommer det att finnas 100 checkpoints i Finspång.  
De första 70 finns tillgängliga nu i Finspångs tätort. 1 augusti 
släpps 15 checkpoints till i Lotorp och 1 september till-
kommer ytterligare 15 på Grosvadsområdet. Hittaut finns 
på många ställen runt om i landet. Lokalt drivs projektet av 
Finspångs SOK. 

– Meningen är att man ska komma ut och få upp ögonen 
för den plats vi bor på. Tack vare hittaut kan man kanske 
upptäcka något nytt. Det här är en perfekt krydda för  
promenaden och ett kul sätt att kanske utmana familj och 
vänner, säger projektledaren Rickard Börjesson.

Flera vinster med projektet 
Förutom för det rena nöjet och konditionens skull finns  
också chans till fler vinster med projektet. Alla som  

registrerar checkpointskoder finns med i utlottningar som 
dras månadsvis. De lokala prissponsorerna Coop Finspång, 
Hugo Bar & Kök, Medley, Mingla och XL Bygg bidrar med priser 
upp till 1 000 kronor.

– I juni har vi dessutom en bonusutlottning av startplatser 
till världens största orienteringstävling O-Ringen, vars två 
första etapper äger rum i Finspång.

Om första upplagan faller väl ut är tanken att hittaut ska 
vara ett återkommande friskvårdsprojekt i Finspång med nya 
checkpoints att se fram emot i april 2020.

– Finspångs kommun är mycket positiv och ser det som 
stärkande för folkhälsan i Finspång. Utan det stödet hade 
inte projektet varit möjligt, säger Rickard.

Hittauts karta finns också att hämta på kommunhuset,  
Arena Grosvad och Finspångs Turistbyrå. Den kostnadsfria 
hittaut-appen finns att ladda ner där appar finns.

Filip Ewertsson

Idag, 24 april, är det premiär för friskvårdsprojektet 
hittaut i Finspång! Nu är det bara att ge sig ut för 
att hitta alla checkpoints som finns på den fysiska 
kartan eller i hittaut-appen.

R E D A K T I O N E L L  A N N O N S
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EN ANNAN  
TRAFIKSKOLA

SEDAN 2009

HANDLEDARKURS
13/5 samt 27/5

RISKETTAN
9/5 samt 23/5

MOPED AM
30-31/5

INTENSIVKURS  
CAMP 10 DAGAR

20/5

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

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

TRÄDGÅRDSDAGAR
FRE 3/5 - LÖR 4/5!

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)

FINA ERBJUDANDEN PÅ TRÄDGÅRDSMASKINER 
OCH ALLA TYPER AV GRÄSKLIPPARE.

VI BJUDER PÅ FIKA OCH KORV MED BRÖD. VÄLKOMMEN!

Stora Allén 12, 612 40 Finspång   072-320 02 80

Susanne’s Fotvård
Susanne Gunnarsson, Legitimerad Medicinsk fotterapeut

Specialist på nagelsvamp!
Utför provtagning och behandlar.  

Unik medicinskt godkänd behandling med Lunula Laser®

Öppet hela sommaren,  
lediga tider finns! 

Hjärtligt välkommen.
Kundparkering finns.



#lärkännaSPSP10 på: bergskagymnasiet.se

MARIA
Sjuksköterska

Examen i konst- och litteratur-
vetenskap. Snart utbildad  

sjuksköterska. Extrajobbar som 
informatör och museivärd.  
Vill forska kring hur kultur  
kan få större betydelse  

i vården.

BEATRICE
Jurist

Rest i USA, Sydamerika, Asien och  
Europa. Volontärarbetat i Nepal efter 

jordbävningarna. Arbetat inom äldreom-
sorg och skola, både i Sverige och Norge. 

Pluggar till jurist, fjällvandrar och  
jobbar på Kriminalvården.

LINA
Beteendevetare

 Rest jorden runt. Jobbat & bott  
i Oslo. Pluggar till beteendevetare  

i Örebro.  Arbetat inom  
vården och restaurang.

DANIEL
Polis

 Rest och arbetat inom industrin. 
Pluggar till polis i Växjö.

LISA
Förskolelärare 

Utbildad förskollärare, arbetar  
idag på en förskola. 

AMANDA
Jurist

Pluggat affärsjuridik  
i Skövde. Pluggar idag juridik  

i Örebro. Vill bli domare.

CLARA
Civilekonom

Jobbar som business  
controller. Arbetat inom  
vården innan studierna.

AMANDA
Socionom

Arbetar på behandlingshem.  
Backpackat. Rest i Australien.  

Arbetat inom hemtjänst.

LINN 
Socionom 

Pluggar till socionom, arbetat 
inom LSS-verksamheter. Rest  

och varit mammaledig.

KLARA  
Kriminolog  
Varit au pair i USA,   

bott i Berlin och Sydamerika, 
backpackat i Asien. Pluggat till  

kriminolog i Lund.

LAILA 
Pluggar till arbetsterapeut

NELLY 
PT & snart polis

MALIN  
Civilekonom

JOHN  
Rehabiliterings

assistent

VIKTOR 
Chillat, rest, jobbar

DAVID  
Medieproducent

JESSICA  
Arbetar inom  

vård och omsorg

MATILDA 
Arbetat inom handel 

och konditori

REBECKA  
Pluggar till arbetsterapeut

EVELINA  
Pluggar till sjuksköterska

VICTOR 
Pluggar till  

gymnasielärare

Vet du inte vad du vill bli när du blir stor? 

KÄNNS GYMNASIEVALET SVÅRT?

Det tyckte eleverna i SPSP10 också, som tog studenten från Samhällsvetenskapsprogrammet på Bergska gymnasiet för sex år sedan. 

Vi har tagit reda på vad de gjort 
sedan dess och vad de gör idag!

Eleverna är färdigutbildade eller studerar till: 
3 Sjuksköterskor
2 Civilekonomer
2 Gymnasielärare
2 Arbetsterapeuter

2 Projektledare
2 Poliser
2 Jurister
1 Förskolelärare

1 Beteendevetare
1 Apotekstekniker
1 Medieproducent
1 Konst och litteraturvetare

1 Rehabiliteringsassistent
1 Kriminolog
1 Apotekstekniker

Lär känna SPSP10 och  
Samhällsvetenskapsprogrammet 

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

Gilla oss på  

Facebook

Ring oss

0122-161 80

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

VIBJÖRNSPARKEN 
FINSPÅNG

Torsdagar 9 maj till 3 oktober 
(ej nationaldagen 6/6)

kl. 09.00 - 15.00
Insläpp från 08.00

LOPPIS
TORSDAGAR

För information och ev förbokning
070-294 99 49, 070-546 01 75

SONSTORPS IK

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
  

G
ill

a
 o

ss
 p

å
 F

a
ce

b
oo

k
!

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

– 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



13w w w. f o k u s f i n s p a n g . s e

Nu är det snart dags att rösta i EU-valet. Valsam-
ordnarna Camilla Brandt och Robin Levander 
hoppas att många kommuninvånare tar chansen 
att påverka vilka som får inta Sveriges 21 stolar  
i EU-parlamentet.

I höstens val till riksdag, kommun och landsting röstade  
88 procent av de röstberättigade i Finspångs kommun.  
I det senaste EU-valet 2014 röstade ungefär varannan,  
48 procent, finspångsbo.

– Självklart hoppas vi att ännu fler nyttjar sin demokratiska 
rättighet att rösta och påverka vilka som för Sveriges talan  
i EU-parlamentet, säger Camilla Brandt.

Storbritanniens utträde ur EU innebär att Sverige är ett av 
de EU-länder som får ett extra mandat till kommande period. 
Sverige får därför 21 av EU-parlamentets 705 mandat.

Även om vi inte har så många mandat så är det lika viktigt att 
göra vår röst hörd, säger Robin Levander.

”Valet ska vara korrekt och säkert”
Höstens val var det första som valsamordnare på Finspångs 
kommun för både Camilla och Robin. En färsk och mycket  
lärorik erfarenhet att ha i ryggen i förberedelserna till  
EU-valet. 

Det är många viktiga detaljer att tänka på. I grunden handlar 
det om att valet ska vara korrekt och säkert samt att  

rösterna hanteras på ett riktigt sätt. Som medborgare ska 
man känna sig trygg i sin valhemlighet, säger Robin. 

Nytt för i år är att även området där man tar sina valsedlar 
är avskärmat, vilket kräver mer fysiskt utrymme. Därför har 
vissa vallokaler byts ut i kommunens 17 valdistrikt. Informa-
tion om alla vallokaler finns på Finspångs kommuns hemsida 
www.finspang.se.

Det är roligt att se hur hela valprocessen går till. Vi är ungefär 
150 personer som kommer att jobba med valet. Vi ser en 
ökning av ungdomar, som fyllt 18 år, som väljer att göra en 
insats för att bli både en erfarenhet och ett arvode rikare, 
säger Camilla. 

Filip Ewertsson

Viktigt att  
göra sin röst 

hörd i EU-valet

HÄR KAN DU RÖSTA I EU-VALET

FÖRTIDSRÖSTNING:
Kommunhuset 8-26 maj: vardagar kl. 10-18, valdagen 8-21

Arena Grosvad 8-25 maj: vardagar kl. 15-19, helger kl. 10-13

Hällestadgården 20-25 maj: mån och ons kl. 15-18, tis, tors,  
fre och lör kl. 10-12

Rejmyre Folkets hus 20-24 maj: mån och ons kl. 15-18, tis, tors 
och fre kl. 10-12

VALDAGEN SÖNDAG 26 MAJ:
Förtidsröstning i kommunhuset kl. 8-21 eller i någon av de  
17 vallokalerna runt om i Finspångs kommun. 
Se alla öppettider på www.finspang.se

R E D A K T I O N E L L  A N N O N S
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Skäggebyvägen 50  •  0122-139 82 
     Följ oss på Facebook  •  www.sonstorpsbil.se

Trygghet 
hela vägen

Hos oss ingår alltid MECA Assistansservice när du servar din bil. Det innebär att om du skulle råka ut  
för startproblem, tekniskt fel, bränslebrist, punktering, råkar tappa nyckeln eller låser in den i bilen är  
det bara att du ringer MECA Assistansservice. Var du än är – dygnet runt!

Med MECA Assistansservice i handskfacket kan du känna dig trygg på din resa! 

ASSIS
TANS

Ingår alltid när du 

servar din bil hos oss

 

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

info@ostergotlandsalltjanst.se ostergotlandsalltjanst.se 070-958 11 63

STÄD & FLYTT BYGG & RENOVERING

Vi hjälper er med att TRANSPORTERA  

FÖREMÅL, HÄMTA GROVSOPPOR,  

STÄDNING, FLYTT, DÖDSBON, BYGG,  

RENOVERING eller HYRA AV BIL OCH SLÄP! 

25%
RABATT

UTHYRNING

50%
RABATT

25%
RABATT



VI BYGGER NYA LÄGENHETER  
PÅ HUMLEVÄGEN 
Vill du ha nära till bad och natur? Lägenheterna på Humlevägen ett stenkast 
från sjön Gron blir ljusa och öppna med välplanerade ytor. Alla lägenheter  
på övre plan har balkong och samtliga marklägenheter har uteplats.  
Beräknad inflytt oktober 2019 – välkommen att anmäla ditt intresse och  
läsa mer redan nu på www.vallonbygden.se

Vallonbygden AB
Telefon 0122-249 50
www.vallonbygden.se

TRYGGT 
OMSORGSFULLT 

BOENDE
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FÖRENING I FOKUS

FINSPÅNGS
KONSTFÖRENING
UTSTÄLLNING: KJELL NILSSON 
27 april - 11 maj
Finspångs konstförening 
presenterar konst av Kjell Nilsson. 
Vernissage sker den 27 april mellan 
13.00 och 15.00. Utställningen sker 
på Bruksgatan 5. För mer info: 
www.finspangskonstforening.se

HÄLLESTADS MHF
VALBORGSFIRANDE MED ALLSÅNG
MHF-STUGAN BOKA GRYTGÖL
30 april kl 19.00
Roland Kratz och Bengt-Arne
Palmqvist underhåller och leder
allsången
Servering. Brasan tänds ca 21.15
och Berit Martinsson talar till våren.
Välkomna

REVELJEN
REVELJÖVNING
25/4 kl 19.00
Övning inför årets revelj hålls i 
Frälsningsarméns lokal torsdagen 
den 24/4 kl 19.00.

ALLA (även om du inte tillhör 
någon orkester) som kan spela 
blåsinstrument eller slagverk är 
välkomna.

Vid eventuella frågor kontakta 
Peo Florebrant på 070-671 72 69.

SPF SENIORERNA
FINSPÅNG
SILLUNCH
27 maj 09:20
Våren närmar sig snabbt och snart
är det dags för årets sillunch på
Katrinelunds Gästgiveri och Sjökrog.
Gästgiveriet ligger lite bortom
Sköllersta nere vid Hjälmaren. Där
serveras silltallrik ,ägghalva potatis
smör, bröd, lättöl/vatten. Kaffe efter
maten serveras ute i trädgården mot
vattnet om vädret tillåter. Bussen
börjar hämta upp kl 09.20 på
Bävervägen och går omvänd
busslinga mot Mellangrind, avfärd
10.05.
Se fullständig beskrivning på
www.spfseniorerna.se/finspang

BOK I FOKUS

”Jag kom till världen en vårdag för 
tretton år sedan. Jag ångrade mig 
nästan genast”

Dessa rader inleder boken ”Om 
detta talar man endast med kaniner” 
av Anna Höglund. Det är en högst 
originell bilderbok som förvisso 
riktar sig till ungdomar, men som kan 
läsas av alla åldersgrupper med lika 
stor behållning. Det är en allålders-
bok helt enkelt. 

I boken får man följa en ung, 
högkänslig kanins tankar och 
känslor kring att inte passa in, 
att känna sig utanför, vilsen och 
allmänt fel, mitt ibland en värld full 
av människor. Berättelsen kommer 
i korta, kärnfulla och ibland smått 
poetiska meningar, och illustreras 
av både målningar och bildkollage 
som på ett helt fantastiskt sätt 
förstärker upplevelsen av kaninens 
sorgsenhet och utanförskap.

Vi är många som kan känna 
igen oss i kaninens känslor och 
upplevelser, framförallt vi som är 
lite extra känsliga;

”Egentligen gillar jag andra 
människor. Men jag behöver vara 
ensam för att inte tunnas ut, eller 
börja tycka likadant som den jag  
för tillfället befinner mig i samma 
rum som”

Hela kombinationen av kaninens 
framtoning, illustrationerna, de 
välformulerade meningarna och den 
höga igenkänningsfaktorn gör boken 
så fin, så sorglig men samtidigt så 
trösterik!

ELLINOR MONELL, BIBLIOTEKARIE

TITEL 
OM DETTA TALAR 
MAN ENDAST MED 
KANINER

FÖRFATTARE
ANNA HÖGLUND

ANHÖRIGFÖRENINGEN I
FINSPÅNG
MÅNADSMÖTE, ANKARET, HÖGBY
Torsdag 25/4 kl 17.00
Malin Creutz informerar om
Närsjukvården . Jan-Erik Svenblad
berättar om Dovertorpslägret. Kaffe
och smörgås 20 kr. Anmälan per
tel/sms 070 60313 80 senast 24/4.
Alla välkomna!

CAFE´MÖTEN KALKUGNSVÄGEN 1
Onsdag 24/4, 8/5 ,22/5 kl 14.00
Kaffe " med dopp", trevligt samtal,10
kr. Ingen anmälan. Alla välkomna!

VILL ER FÖRENING 
OCKSÅ SYNAS HÄR?

Boka er annons online på
fokusfinspang.se
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Välkommen till oss.

Öppet alla dagar! 
Mån-fre 10-18, lör 10-15, sön 12-15
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Studentkostym

999:-
Finns i blått och svart (ord pris 1 499:-)

Reservation slutförsäljning
Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden

Vi har alla däck du behöver

– från rullator till skogsmaskin

0122-160 40  •  Levertorpsvägen 4  •  www.g-sons.se
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Tisdag 30/4 kl 20.30

Vårtal av 
Roland Carpvik

• Manskören
• Finspong brass
• Konferencier: 
Anders Ohlsson

• Fika, grill, tipspromenad 
 från kl 19.30

Varmt välkommen!

Fira Valborg 
på Bönergården

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

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

VI LEVERERAR – DU NJUTER

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

Kaffe + drömbulle 
Nu 32:- erbjudandet gäller tom 31 maj

Vetekransar  
Nu 30:-

Går också bra att beställa
tårtor
smörgåstårtor
smörgåsar

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

Bergslagsvägen 17-19 (Matpalatset)



0122-857 00 
wwww.svenskakyrkan.se/finspang 

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

Kvällsyföreningens möte 
Hällestads församlingshem, 13:30
 
Ung i kyrkan 
Rejmyre församlingshem, 17:00

TISDAG 30 APRIL 
Öppen förskola 0-3 år 
Mariagården, 09:00
 
Träffpunkten 
Vi sjunger vårsånger.  
Mariagården, 09:30

Hantverkscafé 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Träffpunkt med sittgympa 
Skedevi församlingshus, 10:30

Andakt 
Berggården, 14:00

TORSDAG 2 MAJ 
Öppen förskola 0-1 år 
Mariagården, 09:00

TORSDAG 25 APRIL 
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 29 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

Svenska kyrkan i Finspång

Gudstjänster & Musik 

Sopplunch 
Ärtsoppa och pannkakor. 
Hällestads församlingshem, 12:00 
 
Sopplunch 
Rejmyre församlingshem, 12:00

Det goda samtalet 
Rejmyre församlingshem, 14:00

Stickcafé 
Mariagården, 14:00

Andakt 
Hällestadsgården, 15:00

MÅNDAG 6 MAJ 
Vuxen-barn-café 
Hällestads församlingshem, 09:00  

Öppen förskola 0-6 år 
Mariagården, 09:30

Finsk vänskapsstuga 
Mariagården, 14:00

TISDAG 7 MAJ 
Träffpunkten 
Vårutflykt till Gränna och Visingsö. OBS! 
ANMÄLAN! Anmäl er senast 26 april till 
Anette Andersson, tele: 0122-857 12. 
Mariagården, 08:00 
 
Öppen förskola 0-3 år 
Mariagården, 09:00

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

Andakt 
Högby seniorboende, 15:00

ONSDAG 8 MAJ 
Vuxen-barn-café 
Hällestads församlingshem, 09:00 

Sopplunch 
Mariagården, 12:00

Bokcirkel 
Mariagården, 14:00
 
Café för daglediga 
Centrumhuset i Grytgöl, 14:00

 

SÖNDAG 28 APRIL  
Gudstjänst 
Damkören. Kyrkbuss. 
Risinge kyrka , 11:00 
 
Mässa  
Lingongroova från Lunnevads 
folkhögskola kommer och spelar. 
Skedevi kyrka, 11:00  
 
Mässa 
Rejmyre kyrka, 15:00  
 
ONSDAG 1 MAJ  
Vårkonsert 
Hällestads manskör under led-
ning av Kristine Svensson. KFUM 
kören Norrköping under ledning 
av Eva Harmén. Samkväm i för-
samlingshemmet med servering, 
och lotterier. 
Hällestads kyrka, 16:00 

SÖNDAG 5 MAJ 
Mässa 
Solosång av Eva Olsson.  
Kyrkbuss. 
Risinge kyrka, 11.00  
 
Mässa 
Ukulelegruppen medverkar. 
Sockenmöte och kyrkkaffe i 
församlingshemmet efteråt. 
Hällestads kyrka, 11:00  
 
Ekumenisk familjegudstjänst 
Bibelutdelning till 6-åringar. 
Regna hembygdsgård 15:00 
 
ONSDAG 8 MAJ  
Mässa 
Mariagården 08:30
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LEV UTAN SMÄRTA 
med Fenix!

www.fenixterapi.com

0702-43 67 53
Manuell Terapi

GRATIS FÖR BARN 8-14 ÅR

GRUS • SAND • JORD • TRANSPORTER

sonstorpsakeri.se • 0122-890 00

ÖPPETTIDER MÄSELKÖP
Mån-fre 06.30-15.30

ÖPPETTIDER LÄMMETORP
Mån-fre 06.30-15.30

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

Ring och beställ levererans eller kom ut och hämta själv.

Välkommen att beställa vårens grusning och saltning!

        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

Alltid en svensk rätt vid vår lunchbuffé!

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

145
kronor

Barn under

 11 år: 65:-

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

Kvällsbuffé! 
Lördag 27 april

kl. 17.00-20.30
 Läsk/lättöl, dessert 

och kaffe ingår!
Boka gärna bord i tid!  

Vi har fullständiga rättigheter!
Säsongens sista 

kvällsbuffé!

TOTAL MEDIA & REKLAM AB  |  totalmedia.se

Keps med brodyr eller 
tryck i många olika 
modeller och färger.

Kontakta oss för  
mer information.

KEPSAR!

Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

Urininkontinens är ett av våra stora folkhälso
problem. Närsjukvården i Finspång (NiF) ger  
tips och råd.

 
Jessica Hagström är sjuksköterska på i NiF:s inkontinens
mottagning, som har öppet för inbokade patienter på 
onsdagar. Hon menar att inkontinens är ett vanligare problem 
än många tror och att mörkertalet är stort, då många inte 
söker hjälp för sina läckageproblem. Den i många fall  
tabubelagda förekomsten ökar med stigande ålder.  

Vid 80 års ålder beräknas var fjärde kvinna och var femte 
man i Sverige vara urininkontinenta.

– Vid ett första besök hos oss görs en basal inkontinens
utredning. De knipövningar och den bäckenbottenträning, 
som bara tar några minuter att själva göra hemma, innebär 
oftast stor förbättring för våra patienter. Vi provar ut lämpligt 
inkontinensskydd som sedan förskrivs kostnadsfritt till  
patienten. Vid fortsatta problem efter ett första besök skrivs 
remiss för fortsatt utredning, säger Jessica Hagström.

Det är främst kvinnor, men också män, som söker hjälp 
för inkontinens av urin och avföring. För kvinnor kan det vara 
vanligt förekommande att inkontinensproblem dyker upp 
efter att man fött barn. Inkontinensen gör sig ofta påmind vid 
högt buktryck, som när man hostar, skrattar, nyser, hoppar 
och springer.

FILIP EWERTSSON 

NiF erbjuder hjälp  
vid inkontinens

HAR DU BESVÄR MED INKONTINENS? 

För rådgivning och tidsbokning:  
010104 26 48 öppen telefontid onsdagar kl. 8.00 9.00,  
övrig tid röstbrevlåda
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VINNARE i nr 05
1: Ella-Viola Axelsson

2: Axel Ohlin 

3: Eleanor Tholin 

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 8 maj. 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.

Insekterna börjar titta fram!  
Skriv in namnet på insikterna i de vita 
rutorna för att få fram ordet vi söker.

Lycka till! /Fia
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R E D A K T I O N E L L  A N N O N S

Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

Urininkontinens är ett av våra stora folkhälso
problem. Närsjukvården i Finspång (NiF) ger  
tips och råd.

 
Jessica Hagström är sjuksköterska på i NiF:s inkontinens
mottagning, som har öppet för inbokade patienter på 
onsdagar. Hon menar att inkontinens är ett vanligare problem 
än många tror och att mörkertalet är stort, då många inte 
söker hjälp för sina läckageproblem. Den i många fall  
tabubelagda förekomsten ökar med stigande ålder.  

Vid 80 års ålder beräknas var fjärde kvinna och var femte 
man i Sverige vara urininkontinenta.

– Vid ett första besök hos oss görs en basal inkontinens
utredning. De knipövningar och den bäckenbottenträning, 
som bara tar några minuter att själva göra hemma, innebär 
oftast stor förbättring för våra patienter. Vi provar ut lämpligt 
inkontinensskydd som sedan förskrivs kostnadsfritt till  
patienten. Vid fortsatta problem efter ett första besök skrivs 
remiss för fortsatt utredning, säger Jessica Hagström.

Det är främst kvinnor, men också män, som söker hjälp 
för inkontinens av urin och avföring. För kvinnor kan det vara 
vanligt förekommande att inkontinensproblem dyker upp 
efter att man fött barn. Inkontinensen gör sig ofta påmind vid 
högt buktryck, som när man hostar, skrattar, nyser, hoppar 
och springer.

FILIP EWERTSSON 

NiF erbjuder hjälp  
vid inkontinens

HAR DU BESVÄR MED INKONTINENS? 

För rådgivning och tidsbokning:  
010104 26 48 öppen telefontid onsdagar kl. 8.00 9.00,  
övrig tid röstbrevlåda
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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.

Vi samlas i Bruksparken,1 maj kl. 10.00.  
Vid regn: Bildningen

Huvudtalare:
Ardalan Shekarabi 
Civilminister i regeringen

Skolmusikkåren och kaffeservering.

Välkommen!

FÖRSTA MAJ

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

HUR SER DÄCKEN
UT INFÖR 

SOMMAREN?
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Kort och gott:
Vi utför allt inom byggnation.

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

Glöm inte att använda ROT-avdraget!

HÄLLESTÁ BUSS TIPSAR OM 
HÖSTENS NYHETER!

0122-505 92
www.hallestabuss.se

Välkommen att boka!

TEATERRESOR  
Häxorna i Eastwick med Peter Jöback, 28/9, 19/10, 16/11 (inkl. egen tid på sta’n) 1.295:-/person

En värsting till syster, 12/10, 23/11 (inkl. egen tid på sta’n) 1.245:-/person

Så som i himmelen, 2/11, 30/11 (inkl. egen tid på sta’n) 1.295:-/person

FLERDAGSRESOR
2-dagarsresa till Dalhalla, 1/7-2/7 (inkl. 2 st luncher) 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!

Kika gärna på vår hemsida för mer information och uppdatering. Välkommen!



PROGRAM 

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

www.facebook.com/kulturhusetfinspang

Bio

Drömparken
Söndag 28 april 15:00
Ålder: 7 år

Bio

Draktränaren 3
Söndag 5 maj 15:00
Ålder: 7 år

Bio

Den siste gentlemannen
Söndag 5 maj 19:00
Ålder: 11 år

Bio

En heavy resa / Hevireissu
Onsdag 8 maj 19:00
Ålder: 11 år

Dagbio

Vincent van Gogh –  
Vid evighetens port
Onsdag 8 maj 14:00
Ålder: 7 år

Barnföreställning
OBS! Superviktigt!
Söndag 28 april 14:00
Fri entré! Begränsat antal platser! Boka 
plats via www.kulturhusetfinspang.se/
barn och unga

Med största allvar delas det ut visdom, 
tips och funderingar på vad som är bra 
att få veta om livet när man är barn 
(och vuxen med för den delen).  
Från 4 år.

En del av Dansens vecka  
i Östergötland 2019

Alla människor är vackra när de arbetar, menade fotografen och filmaren  
Jean Hermanson. Respektfullt fotograferade han arbetare, främst på de svenska 
verkstads- och industrigolven, och bilderna skulle senare blir en del av vårt  
moderna kulturarv och Jean själv ansedd som vår främsta arbetarfotograf.
Dokumentärfilmen Himlens mörkrum av fotografen och filmaren Nils  
Petter Löfstedt, presenterar ett 15-tal av Jean Hermansons starka porträtt.  
Under flera år var han Jeans fotoassistent. Nils Petter dokumenterar mörk
rumsarbetet, och i deras samtal berättar Jean om sitt stora misstag, att han  
inte tog reda på namnen på de han fotograferade. Jean dör i augusti 2012  
och lämnar efter sig ett arkiv som sträcker sig från 1960-talet fram tills idag.  
Nils Petter beslutar sig för att försöka finna namnen och människorna  
som Jean en gång fotograferat.

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.

Bio 

Girl
Söndag 28 april 19:00
Ålder: 15 år
En del av Dansens vecka  
i Östergötland 2019

Fotoutställning Himlens mörkrum
1 maj – 26 maj
Fri entré! 

Utställningen är öppen i samband med Kulturhusets ordinarie verksamhet

Vernissage  
1 maj 13:00
Fri entré! Välkommen!

Utställningen invigs av Kersti Thorn, fd. VD på KL industrier AB

Film med samtal
Söndag 19 maj 15:00 
Dokumentärfilmen Himlens mörkrum med efterföljande  
samtal med Nils Petter Löfstedt

Biljetter: 120 kr hos Kulturhuset på 0122-853 00 eller online på  
www.tickster.com


