
Upplev  

glädje, motion och  

gemenskap i Sveriges  

härligaste småstadslopp!

OMT Finspångs  

Stadslopp fortsätter 

att växa 
Sid 3

Hallå där Alice

Johansson!

Sid 4

Bra att veta! 

Sid 5

XL-Bygg  

Lilla Slottsrundan 

Sid 7

HELA DEN HÄR BILAGAN ÄR EN ANNONS

Mycket mer information på: 

www.finspangsstadslopp.se    

Gå, jogga 

eller spring 

7 kilometer 

för alla

finspangsstadslopp.se

29 maj 2019

SID 7: 
CENTRUMKYRKAN 
HYR UT LOKALER

SID 19: 
ÖPPET HUS PÅ  
FINSPÅNGS SLOTT

SID 12-13: 
FINSPÅNGS KOMMUNS 
ÅRSREDOVISNING

EXTRABILAGA:   
OMT FINSPÅNGS 
STADSLOPP 2019 

Fokus
Årg. 14  |  8 maj - 21 maj  |  www.fokusfinspang.se  |  Fokus Finspång når alla hushåll och företag i Finspång och Svärtinge

F I N S P Å N G

NR 08   |   2019

*



BERGSLAGSHALLEN

JUBILEUMS- 
ERBJUDANDE 

GEVALIA

Kaffe
4 för 100:-*

*max 2 köp per kund. 
Gäller endast fredag 10/5.

BERGSLAGSHALLEN  
25 ÅR 

FREDAG 10 MAJ!

ANDERS SVENSSON & ANDERS JENDEBERG  
BJUDER PÅ KAFFE OCH TÅRTA FRE 10 MAJ KL. 10-17. 

BLOMSTERFÖRSÄLJNING  
UTANFÖR BUTIKEN FRE 10 MAJ KL. 10-17.

Coop Bergslagshallen 010-74 74 570     www.coop.se             Gilla oss på Facebook!
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Drivkrafter 
att hålla igång
Det finns så många olika drivkrafter 
till att komma ut för en löparrunda 
och en rask promenad. Någon gör 
det för att hålla sitt nyårslöfte, för 
att komma i form, för att få löpmeter 
inför det där loppet eller för miljö-
ombyte med frisk luft. Någon annan 
förenar nytta med nöje och snörar på 
sig löparskorna i sällskap med livs- 
kamraten, kompisen eller hunden. 
Någon föredrar lugn och ro i fåglarnas 
kvitter och andra uppskattar musik 
eller en podd i sina lurar. Någon annan 
låter bilen stå för att få vardags- 
motionen ”på köpet” till och från 
jobbet, medan någon annan tar en 
långlunch och har träningen klar efter 
arbetsdagen. För egen del innebär 
våren laddning med så mycket träning 
vardagslivet tillåter inför årliga Göte- 
borgsvarvet och OMT Finspångs 
Stadslopp. 

Missa inte stadsloppets bilaga. 
Där finns allt du behöver veta inför 
folkfesten 29 maj. Fokus Finspång är 
mediapartner och självklart på plats  
i Bruksparken. Vi ses!                         

                                                   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. 

Gäller ordinarie pris 
till och med 190620. 

Gäller ej vid  
skadereglering

Märken i urval:

SOMMARERBJUDANDE  
på alla armbandsur!

Upp till 

10% 
rabatt

0122-501 19   |  www.barksbuss.se

Göteborgsvarvet
18 maj

Jämtland
3 – 7 juni

Provence och 
Alsace

1-10 juli

Julmarknad i  
Stade och Bremen
28 november – 1 december

Nyhet! 
Julmarknad  
i Husum och  
Flensburg
12-15 december

Ullared
Måndag 21 oktober

Söndag 24 november
Måndag 9 december

2-dagarsresa till 
Ullared

10-11 november

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

31 juli – 10 augusti

BERGSLAGSHALLEN

JUBILEUMS- 
ERBJUDANDE 

GEVALIA

Kaffe
4 för 100:-*

*max 2 köp per kund. 
Gäller endast fredag 10/5.

BERGSLAGSHALLEN  
25 ÅR 

FREDAG 10 MAJ!

ANDERS SVENSSON & ANDERS JENDEBERG  
BJUDER PÅ KAFFE OCH TÅRTA FRE 10 MAJ KL. 10-17. 

BLOMSTERFÖRSÄLJNING  
UTANFÖR BUTIKEN FRE 10 MAJ KL. 10-17.

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

PER LEANDER  
FÖDD 2000
PERSPEKTIV BERGSKA GYMNASIET

Nu är det  
äntligen vår!
Våren är äntligen här och med det 
kommer de tydliga vårtecknen. 
För vissa är ett vårtecken att det 
blommar på träden, att man kan 
gå ute med endast en t-shirt på 
eller att uteserveringarna öppnar. 
För mig är det absolut tydligaste 
vårtecknet den underbara dagen 
när man får börja spela fotboll på 
naturgräs.

Under alla år jag spelat fotboll,  
från liten grabb fram tills idag,  
har jag hunnit med att spela under 
många olika förutsättningar.  
Jag har spelat på kalla grusplaner, 
hårda konstgräsplaner och leriga 
naturgräsplaner. Konstgräsplanen 
på Grosvad ska återigen tackas  
för att ha funnits där under den 
kalla vintern, men nu är det dags 
att springa ut och känna doften  
av riktigt gräs.

Att se ett fotbollslag spela på en 
naturgräsplan för första gången 
efter vintern är som att se kossor 
släppas loss på grönbete. Det finns 
så mycket energi, liv och glädje. 
Kanske har inte alla samma relation 
till fotbollen som jag, men vi kan 
nog ända säga att fotbollen är ett 
vårtecken. Nu är det äntligen vår.

STAL-KÖREN   
&  SÖDERKÖPINGS   
STORBAND
framför

Duke Ellington
Sacred Concert

Solist: Lovisa Andersson
Dirigent: Erika Malmvind
Storbandsrepetitör: Torvald Gunnarsson

Söndag 26 maj 2019  
Hällestads kyrka kl.17:00

Biljettpris 200 kr

Biljetter förköp:
Stora COOP Viberga

Mariagården
Hällestads församlingshem

Lena Pettersson 070-694 72 08
Margareta Manfredsson 070-586 36 89

KORSORD

LADA
NÄR MAN KOLLAR ATT ALLT SITTER

FORDON MOBERGSSOLDAT
RAPPORT-BENGT MED PIPAN KAN VARA SVÅRTYDDHOS VISSA

FÖRSTÅS I ISLAMA-BAD VISAR ÖMHET

BLIR KROPP MED MEN

MAT-SLANG
KOLVÄTE

UTAN KRUM-BUKTER HAR ÖGONEN MED SIGERSÄTTA
DRAS RUNT

KASTAS ÖVER BORDVETTIGT

SES FÖRE MAJESTÄTKUN-GÖRELSE
GRÄDDAMEN INTE I UGN

SAMLAS RUNT STJÄRNA

BEVISA...
SKÄRET

TA LÄTT PÅ
RUSAR I EN KVART

PORTVAKT

UTTA-LADE

SKJUTS PÅ  PLANRÖRA PÅ SIG NÅGOT DYLIKT FINNS AV FÄLTTYP
DUKTIG

JOBBAR MED FOLK SOM GÅTT ÖVER GRÄNSEN

FATTA
HA PÅ KÄNN

STEG PIGAN UPPKLOCK-FÅGEL

SMULT-RONSTÄLLE

SATT UPP
ÄR EN FOT LÅNG

PLÄTT-PANNAHAR PLAN I NORDEN

FÖRSTÅ
SPRÅK-MÄRKE

KONSTIN-RIKTNING
KOBBAR

EN SÅDAN VILL MAN FÅ I VÄDRET
SLAGIT

STRÅL-GLANS

DEN TRYTER IBLAND

HAR FRANSHÅLLS AV TRUMMIS
VAR TIONDETAKTUELL RISTID

TA SIG FRAM PÅ SJÖNKAPTEN

KASTA UPP
KAN FATTAS

SLÄPPS KOR PÅ VÅRENPOPTRIO BRUKAR FÖTTERFÄLLER TACKA

HAFT ÖVERSE-ENDE

SE SMALT PÅ OMGIV-NINGEN
BÄRHJÄLPTAS IN PÅ RESTAUR-ANG

DRONTEN ÄR EN UT-DÖD SÅDANGRUS
HAR FISKARE  SVÅRT ATT FATTA

KLOCK-SLAGÖVER-LÄMNA
BLIR DOM IBLAND

REN-HÅLLNING

FÖLL MED SMATTERSTÅPÅ RAD

DEN HAR MÅNGA TUNGOR

BAROCKEN VAR EN

GÅR ATT GÅ UPP I

VERSERAD

© MEDIAKRYSS, SVANTE DREJENSTAM

LADA

KROPP MED MEN

KRUM-BUKTER

DRAS RUNT

SAMLAS RUNT STJÄRNA

BEVISA...

SKJUTS PÅ  PLAN
SKJUTS PÅ  PLAN
SKJUTS 

NÅGOT 
FINNS AV JOBBAR MED FOLK 

            Ö

        G Å R D S H U S

       L E K A  T A R M

        N  S E E N D E

        R A K T  D U K

       V E V  E R S  E

        P L A N E T E R

         Ö N  S I L

  M  H   P A S S P O L I S

 M Å L A R  S K A L E N  T A

T O L E R E R A T  A R L A  D

 T  R E D  L A G G  I N S E

K I S A  I S M  Ö  A G A T

 O K  Ö G A  S K A T T  R O

 N O T A  S P Y  U T  G Å R

 E  A R T  Å L A R  U R  K

 R Ö K  A N S  H A G L A D E

 A R T I G  K Ö A  E L D E N

Vinnare av påskkrysset!
VI SÄGER GRATTIS TILL:

Inger Möller som vinner ett presentkort på 200 kr  
på Joans i Finspång

Bengt Folkestad som vinner ett presentkort på 100 kr  
på Kulturhuset

Ethel Carlsson som vinner en Trisslott

Vinsterna kommer till er per post.

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
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Program 9 – 22 majVälkommen 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 12/5 10.00 Gudstjänst  
 ”Vägen till livet”  
 predikan Malena Andersson,  
 sång ungdomsteam,  
 avslutning söndagsskolan
Sön 19/5 10.00 Gudstjänst  
 ”Att växa i tro”  
 predikan Johanna Karlsson,  
 sång Sophia Andersson
Tis 21/5 18.30 Vardagsmässa 
Ons 22/5 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 12/5 11.00 Söndagsskolfest  
 för alla åldrar    
 Ledarna ansvarar. Fika
Tis 14/5 18.30 Stickcafé Våravslutning
Lör 18/5 19.00 Vårkonsert  
 med Finspong brass 
Sön 19/5 11.00 Gudstjänst om bön  
 ”Utåt” predikan Olivia Liebgott,  
 Sångarna, missionsoffer,  
 information från Missionsrådet
Ons 22/5 14.00 RPG  
 Se Gemensamma samlingar

GEMENSAMMA SAMLINGAR:         
Ons 22/5 14.00 RPG ”Textilier från Island och Bibeln” (Hällestad Friförsamling) 
 Textilkonstnär Karin Hedberg 

Sön 12/5 10.00 Gudstjänst 
  predikan Julia Forsberg,  
	 lovsång,	bön,	fikagemenskap
Sön 19/5 10.00 Gudstjänst  
  predikan Louise Harrysson,  
	 lovsång,	bön,	fikagemenskap
Ons 22/5 14.00 RPG  
 Se Gemensamma samlingar
on Läkarmissionen

 

BIBELORDET:         
”Min Gud skall med sin härliga rikedom i Kristus  
Jesus fylla alla era behov.”        Filipperbrevet 4:19

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.

ÄNTLIGEN BREDBAND!

MAXHASTIGHET MED  
OBEGRÄNSAD DATA
PÅ KÖPET: 
Router   2 495:-  Nu 0:-
Installerat & Klart 595:-  Nu 0:-
Begränsat bredband    199:-/mån  
Obegränsat bredband   399:-/mån 

Bestäm dig – klart att använda på 1 minut! 
Nyfiken? Kom in så berätta vi mer om ditt nya mobila bredband.
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6 

SKOLMATEN VECKA 20-21

MÅNDAG 13 MAJ 
Studiedag

TISDAG 14 MAJ
Chicken nuggets, kall sås med sweet 
chilisås, ris/bulgur 
Veg. Green nuggets, kall sås med  
sweet chilisås, ris/bulgur

ONSDAG 15 MAJ 
Miniflippersej, potatis, kall sås,  
haricots verts
Veg. Bönbiff tex-mex, potatis,  
kall sås, haricots verts

TORSDAG 16 MAJ
Korv Stroganoff, ris/bulgur, ketchup 
Veg. Morotsstroganoff, ris/bulgur, 
ketchup

FREDAG 17 MAJ
Pannkaka, sylt/äpplemos
Veg. Kockens val

MÅNDAG 20 MAJ
Kycklingkorvgryta, makaroner, ketchup
Veg. Fransk timjangryta med kikärter, 
makaroner

TISDAG 21 MAJ
Fiskburgare/inl. sill, kall sås med  
pickles, potatis
Veg. Ärtig majsbiff, kall sås med  
pickles, potatis

ONSDAG 22 MAJ
Fläskköttgryta med lingonsmak, potatis
Veg. Vegetarisk gryta med lingonsmak, 
potatis

TORSDAG 23 MAJ
Tomatsoppa, ostsmörgås
Veg. Indisk gryta med bönor och  
kokos, ris

FREDAG 24 MAJ
Korvbuffè, kall sås, ugnsrostad potatis
Veg. Vegetarisk bönbiff, kall sås,  
ugnsrostad potatis

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

Med reservation för eventuella ändringar

NU BEHÖVER VI UTÖKA MED FLER

RÖRMONTÖRER
Du skall vara utbildad med yrkesbevis. B-körkort är  
ett krav. Goda svetskunskaper är ett plus.

Tjänsten är tillsvidare och heltid med tillträde omgående.  
Enbart skriftlig ansökan till patrik.nord@andersonbaggman.se

Comfort i Finspång AB är helägt dotterbolag till Byggnads 
Andersson & Baggman. Vi bedriver butiksförsäljning och 
rörarbeten till företagskunder och privatpersoner.

FINSPÅNG 

COMFORT FINSPÅNG
Sjömansvägen 10, Tel 0122-180 70
ÖPPETTIDER: Mån-Fre 06:45-17:00
www.andersonbaggman.se

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

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

By

gg
& Rep Firm

aLars Bergling AB

www.byggochrep.se

Johan Bergling 
070-628 10 72

V
A

D
 B

EH
Ö

V
ER

 
D

U
 H

JÄ
LP

 M
ED

?

ALLT INOM 
BYGG OCH 

REPARATION!

HÖG TID 
ATT BESTÄLLA 
VÅRENS JOBB!

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

Från hösten 2019 finns möjligheten att hyra 
Centrumkyrkans lokaler (tidigare Pingstkyrkan) 
på de Besche väg 3 i Finspång.

 
När Baptistkyrkan och Pingstkyrkan gick ihop och bildade 
den nya församlingen Centrumkyrkan föll valet på att fort
sätta verksamheten i Baptistkyrkans lokal på Bergslags
vägen. Från hösten har man därför för avsikt att hyra ut 
lokalerna på de Besche väg 3. Förutom kyrklokalen med 
tillhörande läktare och samlingssal (totalt 680 kvm) finns 
även utrymmen lämpade för kontor och affärsverksamhet 

(120 kvm). Möjlighet finns till ombyggnad och anpassning 
efter intresserade hyresgästers önskemål. I fastigheten 
finns också 13 lägenheter som idag är uthyrda.  

FILIP EWERTSSON 

Centrumkyrkan hyr ut lokaler

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT HYRA  
NÅGON AV LOKALERNA PÅ DE BESCHE VÄG 3?

Kontakta Eilert Harrysson  
070794 52 05 för mer information.

Centrumkyrkans kontorslokaler
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Från hösten 2019 finns möjligheten att hyra 
Centrumkyrkans lokaler (tidigare Pingstkyrkan) 
på de Besche väg 3 i Finspång.

 
När Baptistkyrkan och Pingstkyrkan gick ihop och bildade 
den nya församlingen Centrumkyrkan föll valet på att fort
sätta verksamheten i Baptistkyrkans lokal på Bergslags
vägen. Från hösten har man därför för avsikt att hyra ut 
lokalerna på de Besche väg 3. Förutom kyrklokalen med 
tillhörande läktare och samlingssal (totalt 680 kvm) finns 
även utrymmen lämpade för kontor och affärsverksamhet 

(120 kvm). Möjlighet finns till ombyggnad och anpassning 
efter intresserade hyresgästers önskemål. I fastigheten 
finns också 13 lägenheter som idag är uthyrda.  

FILIP EWERTSSON 

Centrumkyrkan hyr ut lokaler

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT HYRA  
NÅGON AV LOKALERNA PÅ DE BESCHE VÄG 3?

Kontakta Eilert Harrysson  
070794 52 05 för mer information.

Centrumkyrkans kontorslokaler

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

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

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:-
Kampanjerbjudandena 
gäller 25/4–13/5 2019.
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FRÅGAN

Vad tycker du om 
OMT Finspångs Stadslopp?

MARIE PETTERSSON 55 ÅR 
– Jättekul när det anordnas  
evenemang. Förra året kollade jag 
på min son som sprang.

CARINA CARINCI 59 ÅR 
– Jag tycker att stadsloppet  
är en folkfest även för oss  
som inte springer.

HENRIK LUNDGREN 21 ÅR 
–Jag sprang förra året. Det var 
roligt och jobbigt, men lagom långt.
Mycket kul runt om själva loppet. 

Nästa Fokus Finspång 
Nummer 9 delas ut 22 maj

OBS! Manusstopp 14 maj kl. 12.
Vi kan aldrig garantera att annonsplats  

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

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

UNNA DIG SJÄLV RENA FÖNSTER

BOKA IN VÅRPUTSEN NU!

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
blomvasen Dott 

165 kr

Flamingo

170 kr

Firework 

180 kr

Wally vägglykta

320 kr

GÖR FINT I DIN TRÄDGÅRD 
MED SOLCELLSBELYSNING.

Dödsfall på äldreboende. Vi kan hämta i kista. – Kontakta oss så berättar vi mer.

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



FINSPÅNG 

COMFORT FINSPÅNG
Sjömansvägen 10, Tel 0122-180 70

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

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

Kom och få svar på dina frågor gällande ditt dricksvatten.
Expert från Callidus Vattenrening finns på plats 10.00-16.00.
Vi erbjuder rabatt på vattenanalyser, filter samt visar nyheter.

Varmt välkomna!

Vattendag på 
Comfort i Finspång 
9/5
Kom och få svar på dina
frågor gällande ditt dricksvatten.

Expert från Callidus Vattenrening 
finns på plats 10.00-16.00.

Vi erbjuder rabatt på vattenanalyser, 
filter samt visar nyheter.

Varmt välkomna!

VATTENDAG  
PÅ COMFORT  
I FINSPÅNG 9/5
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TRÄNA U T OM H U S  
MED OSS I  SOMMAR

Löpning, swimrun, CrossNature.

Boka din massage på Boka direkt.se. Svenska klassisk massage.

Följ oss på: Instagram och Facebook

070-131 00 76           www.sarashk.se

UNDER MAJ 
MÅNAD SÄLJER VI 

10-KORT FÖR

600 kr 

LENA  
FÖTTER

Fotvård
Fotvård/Eko Lyx spa 
Nagelvård
Fot/Underbensmassage
Zonterapi

JAG GÖR ÄVEN HEMBESÖK 

INFO OM BEHANDLINGAR OCH 
BOKNINGAR PÅ BOKADIREKT.SE

UNDER  
MAJ MÅNAD 

10%  
PÅ FOTVÅRD  

70 MIN

TEL 0702526316

LENA FÖTTER FINSPÅNG
VARMT VÄLKOMNA LENA  

RETREAT 5-7 JULI 
- Läkande mat i linje med Medical Medium -

Elgsjögården, Häradstorp
En rofylld helg med fokus på läkande mat.  

Föreläsningar, meditationer, skogspromenader 
och härliga middagar. 

Helpension, fredag 5 juli kl. 14:00  
till söndag 7 juli kl. 14:00,  

vi bor och äter alla måltider på gården.  
Pris 3 950kr

Kursledare är Pernilla Pettersson, happylife-
coach och Mia Malm Strandberg, kock.

Telefon: 070-1309515

Boka en Qi behandling 
som är en kombination av massage, zonterapi och healing.  

1 tim/680 kr.

Spännande kurser till hösten,  
boka redan nu!

Qi Gong (nybörjare och fortsättningsgrupper). 1.600 kr/10 ggr.

Meditation 800 kr/5 ggr.

Väck ditt inre ljus. 
(Här får du prova på olika typer av terapier för en ökad  
självkännedom samt verktyg för att nå ett större lugn.)  

1.200 kr/5 ggr.

Hör av dig för mer information samt  
bokning för höstens spännande kurser!
Tel: 072-573 57 31

FYRA FÖRETAG UNDER SAMMA TAK

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!

NYA 
ÖPPETTIDER



0122-857 00 
wwww.svenskakyrkan.se/finspang 

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

Andakt 
Östermalmsträffen, 14:45

LÖRDAG 11 MAJ 
Sopplunch 
Regna Ekebo, 12:00

MÅNDAG 13 MAJ 
Vuxen-barn-café 
Hällestads församlingshem, 
09:00

TISDAG 14 MAJ  
Öppen förskola 0-3 år 
Mariagården, 09:00

Träffpunkten 
Terminsavslutning med tårta  
och musik. 
Mariagården, 09:30  
 

TORSDAG 9 MAJ
Gökotta i Lugnet 0-6 år 
Mariagården stängd!  
OBS! Ta med matsäck och 
sittunderlag. Vi samlas på 
parkeringen i  
Vibjörnsparken klockan 9.30 
Lugnet, 09:30 
 
Sopplunch 
Rejmyre församlingshem, 
12:00

Det goda samtalet 
Rejmyre församlingshem, 
14:00

Stickcafé 
Mariagården, 14:00

Svenska kyrkan i Finspång

Gudstjänster & Musik 

Hantverkscafé 
Rejmyre församlingshem, 10:00
 
ONSDAG 15 MAJ 
SOPPLUNCH INSTÄLLD! 
Mariagården, 12:00
 
Café för daglediga 
Hällestads församlingshem, 14:00

TORSDAG 16 MAJ 
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 
Hällestadsgården, 15:00

MÅNDAG 20 MAJ
Öppen förskola 0-6 år 
Mariagården, 09:30

Dopfest i barnens katedral 
Mariagården, 10:00

TISDAG 21 MAJ  
Öppen förskola 0-3 år 
Mariagården, 09:00 
 
Hantverkscafé 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Andakt 
Berggården, 15:00

ONSDAG 22 MAJ 
Sopplunch 
Mariagården, 12:00
 
Café för daglediga 
Ljusfallshammars klubbstuga, 
14:00

Se frammåt 
Mariagården, 14:00

 

SÖNDAG 12 MAJ 
Mariamässa 
Martina Jonsson och Sara 
Nilsson, sång. Teckentolkad. 
Vårlunch. Kyrkbuss.  
Mariagården, 11:00 
 
Mässa  
Vårkonsert. Skedevi-Rejmyre 
kyrkokör och Regna bygdekör 
medverkar. Afternoon tea 
serveras efteråt i Försam-
lingshuset med underhållning 
av kören Fr’underbart med 
ledning av Eva Pilat. 
Skedevi kyrka, 11:00  
 
Gudstjänst 
Rejmyre kyrka, 15:00  
 
Vårkonsert  
Mariagårdens barnkör, Joy-
singers, Risinge kyrkokör och 
damkör under ledning av 
Monika Blomberg och 
Johan Sjösten. Kyrkbuss. 
Risinge kyrka, 18:00 

ONSDAG 15 MAJ 
Mässa 
Mariagården, 08:30 
 
SÖNDAG 19 MAJ 
Mässa 
Kören Fru Musica från Nykö-
pings församling medverkar. 
Kyrkbuss. 
Risinge kyrka, 11:00  
 
Gudstjänst 
Avslutning av barnverksam-
heten. Sång. Festligheter i 
församlingshemmet. 
Hällestads kyrka, 11:00  
 
Musikgudstjänst 
Vår och sommarsånger med 
bygdekören. Skedevi/Rejmyre 
kyrkokör Kakbuffé i kyrkan. 
Sockenmöte efter gudstjänsten. 
Regna kyrka, 15:00  
 
ONSDAG 22 MAJ 
Mässa 
Mariagården, 08:30
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Kommunalvalet hösten 2018 har lett till att Finspång fått 
en ny sammansättning av kommunfullmäktige och i och 
med det också ett skifte i kommunens styrning från och 
med november. Det känns hedrande att fortsatt få leda det  
politiska arbetet i vår fantastiska kommun. Jag hoppas  
att det fina samarbetet som kännetecknat 2018 också 
kommer att känneteckna den nuvarande mandatperioden. 

En omständighet som utmärkte 2018 var sommarens värme-
bölja. Juli månad var den varmaste som någonsin uppmätts i 
Sverige. Värmen ställde stora krav på kommunens verksam-
heter. Personalen gjorde ett fantastiskt arbete med att se till 
att barn och gamla fick i sig den vätska som behövdes. 

Det jag kommer att ta med mig från året är alla de lyckade 
sommarlovsaktiviteterna som kommunen, utan avgifter, 
genomfört för att ge alla barn och ungdomar ett värdefullt 
sommarlov. Att kommunen åter öppnat upp barnomsorg 
på dygnets alla timmar ger också goda förutsättningar för 
ortens barn, deras vårdnadshavare och till näringslivet att 
verka och utvecklas. 

Jag kommer att minnas 2018 eftersom den så kallade 
”Förbifart Finspång” numera är kostnadsberäknad och tidsatt 
i Länstransportplanen. Förbifarten kommer att öka genom-
fartstrafikens framkomlighet men också skapa möjligheter 
till skapande av nya områden för bostadsbyggande. Att vi får 
bort tung trafik från de centralare delarna av kommunen gör 
också att vi ökar trafiksäkerheten och kan göra centrum mer 
tillgängligt för gång- och cykeltrafik.

Finspångs kommuns 
årsredovisning 2018
– Ulrika Jeanssons tankar om året som gått

Kommunen redovisar ett positivt ekonomiskt resultat, 
något som behövs för att täcka framtida investeringar.  
Oroande är att vissa verksamheter fortfarande efter flera 
års ansträngningar dras med allt för höga kostnader. 

En annan sak som jag inte är nöjd med, är att vi inte klarar 
målet att under året skapa detaljplaner för 300 bostäder. 
För att möta vårt tillväxtmål om 30 000 invånare 2035 
behövs detaljplaner för många fler bostäder och för mer 
byggklar mark. Även utan färdiga detaljplaner fortsätter 
kommunen att växa. 2018 har invånarantalet vuxit med 
181 nya kommuninvånare.

Tillväxtmålet om 30 000 invånare 2035 har legat till grund 
för arbetet med översiktsplanen men har även beaktats vid 
övergripande planering i de olika verksamheterna. 

Det pågående arbetet med de globala hållbarhetsmålen i 
Agenda 2030 är i linje med det som är kommunens vision, 
att Finspång ska vara en attraktiv kommunen där vi skapar 
utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet 
och nytänkande. Flera andra kommuner och organisationer 
har uppmärksammat vårt arbete med att implementera de 
globala målen i vår verksamhet. 

Ett stort tack till alla medarbetare, förtroendevalda,  
föreningar och invånare som bidragit till att göra Finspång 
till en fantastisk plats att leva, verka och bo i. 2018 var  
ett bra år och vi får hoppas att framtida år blir lika bra. 

ULRIKA JEANSSON (S),  

Kommunstyrelsens ordförande

En årsredovisning är en mycket omfångsrik sammanställning av 
olika beskrivningar i text, tabeller och diagram som redogör för de 
kommunala verksamheternas förutsättningar och måluppfyllnad. 
Trots det stora omfånget är det mycket som inte fångas av redo-
visningen. Tillfredställelsen hos en lärare när hela klassen lärt sig 
ett nytt moment, stoltheten hos barnet i förskolan som lärt sig 
räkna och den glädje omsorgspersonalen känner när kunderna visar 
uppskattning för deras arbete. Det är i dessa många möten som 
värdena i  kommunens verksamhet framförallt uppstår. 

Högklints förskola började under 2018 
erbjuda dygnet-runt-barnomsorg.

Projektet Förbifart Finspång blev under 
2018 både kostnadsberäknat och tidsatt.

Finspångs kommun lyfts som ett gott  
exempel inom arbetet med Agenda 2030.

Camp Grosvad lockade många barn och 
unga med sina sommaraktiviteter.

Vill du veta mer? 

På Finspångs kommuns hemsida 
 finner du: 

•   Årsredovisningen 2018  
i sin helhet. 

•  Information om hur dina  
skattepengar används. 

•   Mer information om Agenda  
2030 och Vision 2035 samt  
den nya översiktsplanen. 

www.finspang.se

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



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

Kommunalvalet hösten 2018 har lett till att Finspång fått 
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En omständighet som utmärkte 2018 var sommarens värme-
bölja. Juli månad var den varmaste som någonsin uppmätts i 
Sverige. Värmen ställde stora krav på kommunens verksam-
heter. Personalen gjorde ett fantastiskt arbete med att se till 
att barn och gamla fick i sig den vätska som behövdes. 

Det jag kommer att ta med mig från året är alla de lyckade 
sommarlovsaktiviteterna som kommunen, utan avgifter, 
genomfört för att ge alla barn och ungdomar ett värdefullt 
sommarlov. Att kommunen åter öppnat upp barnomsorg 
på dygnets alla timmar ger också goda förutsättningar för 
ortens barn, deras vårdnadshavare och till näringslivet att 
verka och utvecklas. 

Jag kommer att minnas 2018 eftersom den så kallade 
”Förbifart Finspång” numera är kostnadsberäknad och tidsatt 
i Länstransportplanen. Förbifarten kommer att öka genom-
fartstrafikens framkomlighet men också skapa möjligheter 
till skapande av nya områden för bostadsbyggande. Att vi får 
bort tung trafik från de centralare delarna av kommunen gör 
också att vi ökar trafiksäkerheten och kan göra centrum mer 
tillgängligt för gång- och cykeltrafik.

Finspångs kommuns 
årsredovisning 2018
– Ulrika Jeanssons tankar om året som gått

Kommunen redovisar ett positivt ekonomiskt resultat, 
något som behövs för att täcka framtida investeringar.  
Oroande är att vissa verksamheter fortfarande efter flera 
års ansträngningar dras med allt för höga kostnader. 

En annan sak som jag inte är nöjd med, är att vi inte klarar 
målet att under året skapa detaljplaner för 300 bostäder. 
För att möta vårt tillväxtmål om 30 000 invånare 2035 
behövs detaljplaner för många fler bostäder och för mer 
byggklar mark. Även utan färdiga detaljplaner fortsätter 
kommunen att växa. 2018 har invånarantalet vuxit med 
181 nya kommuninvånare.

Tillväxtmålet om 30 000 invånare 2035 har legat till grund 
för arbetet med översiktsplanen men har även beaktats vid 
övergripande planering i de olika verksamheterna. 

Det pågående arbetet med de globala hållbarhetsmålen i 
Agenda 2030 är i linje med det som är kommunens vision, 
att Finspång ska vara en attraktiv kommunen där vi skapar 
utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet 
och nytänkande. Flera andra kommuner och organisationer 
har uppmärksammat vårt arbete med att implementera de 
globala målen i vår verksamhet. 

Ett stort tack till alla medarbetare, förtroendevalda,  
föreningar och invånare som bidragit till att göra Finspång 
till en fantastisk plats att leva, verka och bo i. 2018 var  
ett bra år och vi får hoppas att framtida år blir lika bra. 

ULRIKA JEANSSON (S),  

Kommunstyrelsens ordförande

En årsredovisning är en mycket omfångsrik sammanställning av 
olika beskrivningar i text, tabeller och diagram som redogör för de 
kommunala verksamheternas förutsättningar och måluppfyllnad. 
Trots det stora omfånget är det mycket som inte fångas av redo-
visningen. Tillfredställelsen hos en lärare när hela klassen lärt sig 
ett nytt moment, stoltheten hos barnet i förskolan som lärt sig 
räkna och den glädje omsorgspersonalen känner när kunderna visar 
uppskattning för deras arbete. Det är i dessa många möten som 
värdena i  kommunens verksamhet framförallt uppstår. 

Högklints förskola började under 2018 
erbjuda dygnet-runt-barnomsorg.

Projektet Förbifart Finspång blev under 
2018 både kostnadsberäknat och tidsatt.

Finspångs kommun lyfts som ett gott  
exempel inom arbetet med Agenda 2030.

Camp Grosvad lockade många barn och 
unga med sina sommaraktiviteter.

Vill du veta mer? 

På Finspångs kommuns hemsida 
 finner du: 

•   Årsredovisningen 2018  
i sin helhet. 

•  Information om hur dina  
skattepengar används. 

•   Mer information om Agenda  
2030 och Vision 2035 samt  
den nya översiktsplanen. 

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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Hemtrevnad

Lina 073-557 33 79 
        hemtrevnad.lina@gmail.com 

Gullevi 070-590 46 21 
kontakt.hemtrevnad@gmail.com

Vi hjälper dig med allt från  

hemstäd och flyttstäd 

till tvätt och strykning!

Du hittar oss på facebook! @hemtrevnadfinspang

 Vi vattnar dina blommor när du är bortrest!
Tips! 

        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

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

KVALITET  PRECISION  KÄNSLA
www.dannegolv.se

VI HJÄLPER DIG MED DITT BADRUM!

SE GÄRNA VÅR FILM PÅ FACEBOOK 

Pel les  Buss Europapilen
DANSBUSS TILL  
HASSELBACKEN REGNA, 100:-
18/5  Lasse Stefanz
15/6  Flamingokvintetten
27/7  Streaplers
Bokas på 070-3333021

DANSBUSS TILL  
HÄRADSHAMMAR, 50:-
25/5  Edwings
Bokas på 0708-343130

14/5  ELLEN KEYS STRAND, 
BORGHAMN, 500:-
Förmiddagsfika, guidning och 
lunchbuffé ingår.

11/6  ÄLGSAFARI OCH 
ÅBRO BRYGGERI, 560:-
Förmiddagsfika, guidning, lunch  
i Vimmerby, produktionsbesök  
på Åbro bryggeri.

10/7  MALMKÖPING  
MED OMNEJD, 885:-
Förmiddagskaffe i Sigridslunds 
Café, Sparreholm, guidad tur på 
bussen. Besök på bilmuseum,  
slott mm. Lunch i Malmköping, 
eftermiddagskaffe i Stenhammar 
Lida gård.

14/8  TILL STOCKHOLM 
FÖR ATT UPPLEVA EN  
BÅTTUR MED OCEANBUS 
PÅ 75 MINUTER, 700:-
Busskaffe, lunch och oceanbus 
äventyr.
Bokas på 0760-253450

10/8  VALLARNAS  
FRILUFTSTEATER,  
FALKENBERG OCH  
STULEN KÄRLEK, 800:-
Inklusive biljett.
Bokas på 070-3333021

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

DANSBUSS
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Rosta 26 maj!
..

Koll pa 
Europas 
granser

o

..

Rosta 26 maj!
..

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 skonsam-
mare temperatur för dina 
kläder samtidigt som tork-
tiden 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
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FÖRENING I FOKUS

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

TRYGGA MIL MED ZETTERBLOM BIL

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

www.byggochrep.se

Johan Bergling 
070-628 10 72

V
A

D
 B
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Ö

V
ER
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ED

?

ALLT INOM  
MARK- 

ENTREPRENAD!

DAGS ATT 
BESTÄLLA VÅRENS 

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

Kontakta oss för kostnadsfri offert.

SPF SENIORERNA
FINSPÅNG
STUDIEBESÖK HOS PLATINUM
CARS I ÅBY
Måndag 13 maj
Efter besöket fikar vi på Åby
Konditori. Anmälan till Kerstin
Lundqvist tfn 070-637 00 42 senast
8 maj

CAFÉUTFLYKTER
Onsdag 22 maj
Vi besöker caféer i vår omgivning vid
fyra tillfällen: 22/5, 12/6, 10/7 och
14/8. Samling kl 13:30 på nedre p-
platsen vid änden av
Kalkugnsbacken för samåkning i
egna bilar tilldagens café. Ingen
föranmälan. Upplysning: Elisabeth
Blomkvist, tfn 070-745 54 91.

VANDRING LÄNGS
SKÖNNARBOLEDEN

Torsdag 23 maj.Vi vandrar 10 km och var och en har
med sin matsäck för dagen. Vi
samlas på Viberga parkering vid
biltvätten för samordning med egna
bilar. Information och anmälan till
Kerstin Forsman tfn 076-800 53 50
senast 20 maj.

SKPF AVD. 78 FINSPÅNG
MEDLEMSRESA
onsdag 22 maj
Start Tegelbruket klockan 13:00
Kostnad 50:- kaffet. Anmälan till
Sonja Eloff 070-5781454 senast
13/5-19

VILL ER FÖRENING 
OCKSÅ SYNAS HÄR?

Boka er annons online på
fokusfinspang.se
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Skäggebyvägen 50  •  0122-139 82 
     Följ oss på Facebook  •  www.sonstorpsbil.se

SNART ÄR  
SOMMAREN HÄR!
AC-SERVICE
OPTIMERA DITT SYSTEM

Kampanjpris  

895:-
(ORD. PRIS 1.295:-)

Kampanjen pågår till 31 maj

VAD INGÅR?
TÖMNING OLJA & GAS

VACUUMKONTROLL

FYLLNING: OLJA, GAS & SPÅRMEDEL

LÄCKAGEKONTROLL

EFTERKONTROLL

0122-130 90      Kalkugnsvägen 4          följ oss på instagram          gilla oss på Facebook      Boka direkt på www.paharet.se

Exuviance Askungbehandling 
395 kr  (ord 540 kr) 

Ansiktsbehandling med peeling samt  
fuktgivande guldmask som ger huden  
det lilla extra inför våren och sommaren

Permanent Lackning av naglar
350 kr (ord 440 kr) 

*Gäller till och med 31/5

Överraska mamma till Mors dag! 
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Åk med Pelles Buss 070-33 33 021  
Gilla oss på Facebook!

18 maj Lasse Stefanz. Entre 250:-

15 juni Flamingokvintetten.  
Entre 200:-

27 juli Streaplers. Entre 200:-

HASSELBACKEN
REGNA

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 

F I N S P Å N G S  S L O T T  |  Bokning och information o122-815 04
F I N S P O N G H O U S E . S E @ S I E M E N S . C O M

Mors dag 26 maj
Skäm bort mor lite extra på söndagen den 26 maj,  

mellan kl 11:00-13:00 står vår populära  
morsdagsbrunch uppdukad på Restaurangen.

Boka ditt bord på telefonnummer 0122-815 04,  
eller mail till finsponghousese@siemens.com         

Du missar väl inte Öppet hus  
på Finspångs Slott 25 maj? 

Den 25 maj håller Finspångs Slott öppet hus med  
slottsvisning och aktiviteter i parken. Restaurang  

Slottsmässen erbjuder grillbuffé, fika, godis och glass! 

Passa på att kika in på hotell Gästflygeln!

”En dag på slottet”
Lördag 25 maj 2019 kl. 10-16

Arrangör: Siemens

Guidade slottsvisningar hela dagen
Känn historiens vingslag i den mytomspunna Aurorasviten  

med tidstypiska möbler och detaljer från 1700-talet och  
framåt. Se det vackra Galleriet och avsluta i Slottskapellet.

Visningen är cirka 40 minuter lång, insläpp var 10:e minut.

Entréavgift 50 kr, under 13 år fri entré. 

Förköp av biljetter 
Biljetter till slottsvisningen köper du via tickster.se 

eller på Kulturhuset för 50 kr/st inkl. servicekostnad.  
Överskjutande belopp skänks till välgörenhet. Eventuella 
 obokade biljetter säljs utanför slottet under Öppet hus.

Tillgänglighet
Observera att det inte går att ta med barnvagn, rullstol,  
rullator eller liknande in på slottet. Slottsvisningen sker  

över flera våningar med trappor. Hiss och ramper finns ej.  
Slottsparken består till stora delar av grus och gräs.  
Entré för gående sker denna dag via gångbroarna  

på norra sidan eller via slottets infart.

Gratis parkering 
 Ingen parkering sker vid slottet denna dag. Slottbesökande  

bilister kan parkera gratis på Siemens angränsande parkeringar. 

 

I centrala Finspång reser sig Finspångs slott, stilfullt omgivet 
av vatten och den vackra slottsparken. Slottet anlades under 
sent 1600-tal och har genom åren bland annat fått sällskap 
av två flyglar och ett orangeri. Slottsområdet ägs av Siemens 
och huvudbyggnaden fungerar idag främst som kontor åt 
den egna verksamheten. Till slottet hör även ett hotell,  
en restaurang, konferenslokaler och ett museum som  
tillsammans med slottskapellet är öppna för allmänheten.  

•  Guidade slottsvisningar var 10:e minut  (förköp via tickster.se eller Kulturhuset)
•  Färdas genom tid och rum – besök  Finspångs vackrast belägna hotell  ”Finspong House” (Gästflygeln)

•  Lär dig mer om bygdens  företagshistoria i turbinmuséet 
•  Tipspromenad
•  Aktiviteter för de allra minsta i slotts-parken med tidstypiska lekar från förr

•  Gycklare, musiker och andra  tidstypiska inslag från förr
•  Mat- och fikaservering i Slottsmässen – grillen är tänd!

Välkommen till Öppet hus på Finspångs Slott: 

F I N S P Å N G S  S L O T T   |  o122-815 04   |   F I N S P O N G H O U S E . S E @ S I E M E N S . C O M
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Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

Nu är fästingsäsongen här. TBE-vaccination ger 
ett långvarigt skydd.

 
Ett fästingbett ger oftast en liten rodnad och svullnad som 
kan sitta i några dagar efter att fästingen har tagits bort.  
I de flesta fall stannar symptomen där. Men det finns flera 
sjukdomar som kan spridas med fästingar. De vanligaste  
i Sverige är borrelia och TBE.

– Borrelia orsakas av en bakterie. Symptomen är att  
rodnaden kan återkomma och breda ut sig efter några 

veckor. Man kan också känna sig trött, få huvudvärk, lätt 
feber och ledbesvär. I dessa fall bör man uppsöka  
vårdcentralen för att få antibiotika, säger distriktssköterska 
Lina Asserhed på Närsjukvården i Finspång. 

TBE orsakas av ett virus. Det finns inget botemedel,  
men däremot kan man vaccinera sig. Symptomen är huvud-
värk, muskelsmärtor, trötthet och feber. Symptom som  
kan tillkomma är även yrsel, ljuskänslighet, kraftig allmän-
påverkan och i vissa fall även talrubbningar, rörelsepåverkan 
samt koncentrations- och minnesstörningar. 
 
Mer information finns på 1177.se

FILIP EWERTSSON 

TBE-vaccin för  
fästingsäsongen

DROP IN-TIDER TBE-VACCINATION 

Närsjukvården Finspång:  
Tis 28 maj kl. 13.00 - 18.00

För barn med föräldrar:  
Tis 28 maj kl 14.00 - 18.00 på Barnavårdscentralen NiF

Rejmyre: 
Tors 23 maj kl. 13.30-15.30 på Distriktsmottagningen

Lina Asserhed

TOTAL MEDIA & REKLAM AB  |  totalmedia.se

Kylväska för personal och kunder. Kontakta oss för mer information!

TRYCKYTA (MAX 100 CM²)

Antal 25 st 50 st 100 st 250 st

Cool Bag Sport 160 kr 160 kr 145 kr 140 kr

inkl. enfärgstryck 215 kr 205 kr 185 kr 175 kr

inkl. tvåfärgstryck 225 kr 210 kr 195 kr 185 kr

KYLVÄSKA!

Bred: 30 cm

Höjd: 24 cm

Djup: 18 cm.

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

HUR SER DÄCKEN
UT INFÖR 

SOMMAREN?
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NYFÖDDA

Nu har äntligen vår prins Albert 

kommit till oss! Han föddes  

1 november, vägde 4 123 gram 

och var 47 cm lång.

/Adam & Eva Andersson, Grytgöl
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GRATTIS!
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UTHYRES

Central lägenhet Finspång

2 rok 62 m2  på Bergslagsvägen 52.

Balkong i söderläge. Tvättmaskin. 

Diskmaskin.
/Greger & hans vänner
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DAGENS ROS

till Bengt Bengtsson för att 

du hjälpte oss när vår bil fick 
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Retroprylar

Intresserad av allt som är retro,  

allt från kläder och möbler till 

köksredskap och inredning

/Andreas Norlén 070-123 45 67

Volkswagen transporter
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et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

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

VILL DU  
GRATTA NÅGON?  

Blåsmusikens dag är en plattform för att synliggöra  
och höja statusen för blåsmusik i hela Sverige.

Den 18 maj 2019 kommer hela Sverige att sjuda  
av blåsmusik! Med anledning av detta så  

anordnas en konsert i Finspång på:

BERGSLAGSTORGET  18 MAJ KL 11.00
MEDVERKANDE

Finspongs brass, Finspångs Musikkår,  
Finspångs skolmusikkår, Trombon/tuba-kvartett.

Restaurang

KONSERT PÅ

BLÅSMUSIKENS DAG
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Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

Nu är fästingsäsongen här. TBE-vaccination ger 
ett långvarigt skydd.

 
Ett fästingbett ger oftast en liten rodnad och svullnad som 
kan sitta i några dagar efter att fästingen har tagits bort.  
I de flesta fall stannar symptomen där. Men det finns flera 
sjukdomar som kan spridas med fästingar. De vanligaste  
i Sverige är borrelia och TBE.

– Borrelia orsakas av en bakterie. Symptomen är att  
rodnaden kan återkomma och breda ut sig efter några 

veckor. Man kan också känna sig trött, få huvudvärk, lätt 
feber och ledbesvär. I dessa fall bör man uppsöka  
vårdcentralen för att få antibiotika, säger distriktssköterska 
Lina Asserhed på Närsjukvården i Finspång. 

TBE orsakas av ett virus. Det finns inget botemedel,  
men däremot kan man vaccinera sig. Symptomen är huvud-
värk, muskelsmärtor, trötthet och feber. Symptom som  
kan tillkomma är även yrsel, ljuskänslighet, kraftig allmän-
påverkan och i vissa fall även talrubbningar, rörelsepåverkan 
samt koncentrations- och minnesstörningar. 
 
Mer information finns på 1177.se

FILIP EWERTSSON 

TBE-vaccin för  
fästingsäsongen

DROP IN-TIDER TBE-VACCINATION 

Närsjukvården Finspång:  
Tis 28 maj kl. 13.00 - 18.00

För barn med föräldrar:  
Tis 28 maj kl 14.00 - 18.00 på Barnavårdscentralen NiF

Rejmyre: 
Tors 23 maj kl. 13.30-15.30 på Distriktsmottagningen

Lina Asserhed

VINNARE i nr 06
1: Petter Rantala 

2: Signe Nordfjäll

3: Hugo Karlsson

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 22 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.

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

Lycka till! /Fia
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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.

Boka din plats nu!
info@totalmedia.se

0122-173 00
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SONSTORP 0122-210 20
NORSHOLM 011-543 00 

MATJORD! GRÄSMATTA  •  TRÄDPLANTERING
 TRÄDGÅRDSLAND  •  RABATTER  

Vi hjälper dig att hitta rätt jord till just ditt projekt.

0122-106 75 • Bergslagsvägen 22 • Mån, tis, tors 9-18, fre 9-17, lör 10-14 

VÄLKOMMEN!

REPARATIONER, SERVICE 
OCH FÖRSÄLJNING!

ONSDAGAR STÄNGT, ÖVRIGA 
DAGAR ÖPPET SOM TIDIGARE.
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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!

Vi har alla däck du behöver

– från rullator till skogsmaskin

0122-160 40  •  Levertorpsvägen 4  •  www.g-sons.se



PROGRAM 

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

www.facebook.com/kulturhusetfinspang

Fotoutställning Himlens mörkrum
1 maj – 26 maj
Fri entré! 

Utställningen är öppen i samband med Kulturhusets  
ordinarie verksamhet

Bio

Pokémon:  
Detective Pikachu
Söndag 12 maj 15:00
Ålder: 11 år

Bio

The Hustle
Söndag 19 maj 19:00
Ålder: Ej fastställd

Bio

Red Joan
Onsdag 15 maj 19:00
Ålder: 11 år

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

Ålder: Barntillåten

Bio

Amundsen
Söndag 12 maj 19:00
Ålder: 11 år

Bio

John Wick 3 Parabellum
Onsdag 22 maj 19:00
Ålder: 11 år

Bio

Rocketman
Onsdag 29 maj 19:00
Ålder: Ej fastställd

Barnteater och konsert 
Arne Alligator  
och Djungeltrumman
Lördag 14 september 15:00
Biljetter: 90 kr för vuxna/barn/bebisar hos 
Kulturhuset på 0122-853 00 eller online på 
www.tickster.com

Arne Alligator & Djungeltrumman består 
av två safariklädda herrar och en alligator. 
Med 40 miljoner visningar på YouTube har 
Arne Alligator blivit känd i hela Norden. På 
scenen gör de en intensiv och humoristisk 
show där Tomas sjunger, Macke rockar på 
gitarren och Arne hittar på hyss och spelar 
på sina röda congas. 

Dramatiserad guidning
Häxprocesserna i Trollkäringeskogen
Trollkäringeskogen i Finspång ruvar på hemska minnen. Efter den största häx-
processen någonsin i Östergötland avrättades år 1617 nio kvinnor som beskylldes 
för att vara häxor. Följ med på en dramatiserad guidning och upplev stämningarna 
från en av de mörkaste tiderna i vår svenska historia. Du får möta kvinnorna som 
flydde från anklagelserna om häxeri. Följ dem när de jagas genom skogen, besök 
dem i grottan där de gömmer sig. Var med när de till sist infångas, och bevittna  
rättegången, domen och slutligen straffet.

Biljetter: Vuxna 150 kr, ungdom upp till 18 år 100 kr hos  
Kulturhuset på 0122-853 00 eller online på www.tickster.com

Onsdag 15 maj   SLUTSÅLD!
Fredag 31 maj   9:00 - 12:00
Fredag 31 maj   SLUTSÅLD! 
Onsdag 12 juni 10:00 - 13:00
Onsdag 24 juli 10:00 – 13:00

Onsdag 24 juli 14:00 – 17:00
Torsdag 25 juli 10:00 – 13:00
Torsdag 1 augusti 10:00 – 13:00
Fredag 2 augusti 10:00 – 13:00
Torsdag 19 september   9:00 – 12:00


