
LOU! KOJAN av Julien Neel

Lou!-serien blandar underbara  

illustrationer med komplicerade 

vänskapsproblem och perfekt  

sommarstämning! I varje bok åldras 

huvudkaraktären Lou ett år och nu  

är hon gammal nog för att kärleks-

funderingarna ska ta fart på allvar. 

Dessutom vill hon bygga en koja…

LIKSOM HELT MAGISKT  

av Mårten Melin

En bok perfekt för sommarläsning, 

med korta noveller, mysterium i varje 

historia, kärlek och fantasy perfekt 

blandat i ett ändå helt normalt hög-

stadieliv.

KOKA BJÖRN av Mikael Niemi 

Mördarjakt i 1850-talets Tornedalen 

med den stränge väckelseprästen 

Lars Levi Laestadius som ”Sherlock 

Holmes”. Som vanligt hos Niemi en 

mustig skröna och riktig nagelbitare.

FÖRSVUNNEN av Tina Frennstedt

En kvinna försvinner en sommarnatt 

på Österlen. Fallet blir aldrig uppklarat. 

Sexton år senare härjar en serie- 

våldtäcksman i Malmö. Kriminal-

inspektör Tess Hjalmarsson tar sig 

an fallet. Boken är spännande och 

lättläst med korta kapitel. Det är den 

första boken i en planerad serie.

MELLAN HIMMEL OCH HAV  

av Anna Fredriksson

En fin berättelse som innehåller både 

spänning och nyfikenhet över hur 

denna relationshistoria ska sluta. Hur 

ska det gå för Sally? Kommer hon att 

försonas med sin mor och sin dotter? 

Jag väntar på att få läsa nästa bok 

som precis kommit.

DET VÄXTE ETT TRÄD I BROOKLYN 

Del 1 och 2 av Betty Smith 

En finstämd uppväxtskildring från 

början av förra seklet med levande 

person- och miljöbeskrivningar. 

Boken har verklighetsbakgrund  

och skrevs redan 1943, men har  

återutgivits i två volymer och i en  

ny översättning.

NELLE RAPP OCH DET HEMLIGA 

BIBLIOTEKET av Martin Widmark

En spännande resa i tid och rum… 

Följ med monsteragenterna Nelly och 

Valle på en resa i tiden. En fängslad 

kung, en elak riddare och den allra 

första monsteragenten är några 

av figurerna Nelly och Valle träffar i 

denna boken. Nu måste de verkligen 

använda sig av monsterakademins 

ledord ”Lugn, Lärdom, List”.  

Passar för läsare från ca 7 år. 

DEN STORA UTSTÄLLNINGEN  

av Marie Hermanson

Året är 1923 och Göteborg  

arrangerar en stor världsutställning. 

I denna miljö möter vi en ung kvinnlig 

journalist, en ung polisman, en åsne- 

skötande pojke samt inte minst  

själva nobelpristagaren Albert 

Einstein. Boken genomsyras av en 

trivsam 20-talsanda kryddad med  

lite spänning.

SMÅ ELDAR ÖVERALLT  

av Celeste Ng

Idyllen i det planlagda, till synes 

perfekta, samhället Shaker Heights 

rubbas. Romanen inleds med ett hus 

i brand och utforskar vad som ledde 

fram till detta. Med detaljerande 

karaktärsbeskrivningar återges en 

berättelse om tillhörighet och klasskill-

nader, men framförallt moderskap.

TJÄNSTER OCH GENTJÄNSTER  

av Sophie Kinsella

Fixie Farrs gillar, som namnet  

beskriver, att fixa saker. Hon tvekar 

inte att hjälpa en främling och får 

på köpet en gentjänst som hon kan 

lösa in närsomhelst. Hon gör det och 

en början på ett utbyte av tjänster 

mellan henne och Sebastian börjar. 

Romantisk feelgood med Kinsellas 

brittiska humor som genomsyrar 

boken. 

Bästa boktipsen  

från Finspångs bibliotek

SID 9: 
STORT INTRESSE FÖR 
TILLVÄXT FINSPÅNG

FOKUS SOMMAR: 
BOKTIPS INFÖR SKÖNA 
LATA SOMMARDAGAR

SID 13: 
VIKTIGT ATT AV- OCH 
OMBOKA I GOD TID

FOKUS SOMMAR: 
MÅNGA TUNGA BAND 
TILL SKOGSRÖJET  

Fokus
Årg. 14  | 19 juni - 2 juli  |  www.fokusfinspang.se  |  Fokus Finspång når alla hushåll och företag i Finspång och Svärtinge

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

IMPREGNERAT 28x120 G4-3 13:50
28x120 G4-2 15:90
28x120 Xlent  18:90 
45x45 10:15
45x70 16:95
45x95 20:45

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

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

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

45x120 26:95
45x145  29:45
45x170  39:95
45x195 45:95
45x220 49:95

RES MED HÄLLESTÁ BUSS I HÖST!

0122-505 92
www.hallestabuss.se

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

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
Skuld och gröna skogar – Julspecial, 1/11, 30/11 (inkl. trerätters middag) 1.260:-/person

ENDAGSRESOR  
Stockholm på egen hand,  250:-/person
28/9, 12/10, 19/10, 25/10, 26/10, 2/11, 16/11, 23/11, 30/11
Ulrika marknad, 12/9 360:-/person

FLERDAGSRESOR
Julmarknadsresa till Rostock, Tyskland, 1/12-3/12  3.350:-/person
(inkl. bussfika, lunch & middagsbuffé dag 1)

PS. Du kan även beställa ett presentkort hos oss!
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Mer än första 
anblicken
Känner du till Trosa - världens ände? 
Har du också fått ett smile när du 
passerat infartsskylten ”I love Hjo”? 
För egen del växte jag upp i 90-talets 
Positiva Frövi. Ja, ni läste rätt. Infarts-
skylten dök upp i samma sekund som 
ortens pappersbruk anföll ditt lukt- 
sinne, ivrigt ackompanjerat av pukor 
och trumpeter från den sorgligt  
nedgångna grillen Rubinen och en 
blekrosa cementsoffa med sosse- 
rosor(!) på. I första anblicken var det 
kanske inte främst ordet ”positiva” 
som bäst beskrev den alldagliga lilla 
bruksorten i Västmanland. Bakom 
”Positiva Frövi” fanns föreningen med 
samma namn, som jobbade för att 
göra orten till en så trevlig plats som 
möjigt. Om sanningen ska fram så 
tyckte jag faktiskt att det fanns en 
hel del smultronställen där under min 
uppväxt. 
Tillväxt Finspång (sid 9) är namnet på 
den förening som ska jobba för att 
lyfta Finspång. I första anblicken ser 
orten kanske inte så märkvärdig ut, 
men om sanningen ska fram finns det 
en hel del smultronställen.   
                                                  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. 

Special Edition 2019

“Save the Ocean”

4 498:- 
(ord. pris 4 998:-)

4 948:-
(ord. pris 5 498:-)

4 948:-
(ord. pris 5 498:-)
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10% 
rabatt

Välkommen på visning!

Nyfiken på premium?

Vi visar gärna upp våra nyreno-
verade lägenheter, oavsett om 
du går i flyttankar eller inte. 

Läs mer på amasten.se/premium

Bergslagsvägen 6* 
26 juni kl.16-17
10 juli kl.16-17
*Entré från baksidan
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UNG I FOKUS

JOEL VÅLLBERG  
FÖDD 1998
PERSPEKTIV CNG

Där var den sista veckan på  
gymnasiet för min och många 
andras del över. Tre år har gått och 
nu står jag på andra sidan med en 
avklarad gymnasieutbildning  
i bagaget. Det har varit en stor fröjd 
att studera i Finspång och på Curt  
Nicolin Gymnasiet i synnerhet -  
en skola som givit mig nya vänner, 
insikter och lärdomar. 

Jag har bland annat haft möjlig-
heten att besöka flertal platser 
runtom i Sverige men även hunnit 
med en utlandsresa till Kroatien. 
Alla dessa fina minnen tar jag med 
mig när jag nu styr om skutan mot 
huvudstaden för vidarestudier. 

Ett roligt minne jag kommer att bära 
med mig är de små texterna jag har 
haft privilegiet att skriva här i Fokus 
Finspång en gång i månaden. Här 
har jag reflekterat om olika saker 
och ting utifrån mitt perspektiv  
som student i Finspång. 

När jag nu vänder mig mot Stock-
holm för att fortsätta min bana 
inom teknologi avslutas även mitt 
uppdrag som skribent. Jag önskar 
att rikta ett varmt tack till alla er 
som tagit er tid att läsa min spalt.

Vad framtiden har att erbjuda får 
vi se, men Finspång kommer alltid 
ligga mig varmt om hjärtat. 

Allt gott!

Den nära begravningsbyrån

Borgerlig begravning? – Vi har erfarenhet

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

www.byggochrep.se

Johan Bergling 
070-628 10 72
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ALLT INOM  
MARK- 

ENTREPRENAD!

DAGS ATT 
BESTÄLLA HÖSTENS 

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

Kontakta oss för kostnadsfri offert.

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

VI LEVERERAR – DU NJUTER

JOBBIGT MED FÖNSTERPUTS? RING OSS!
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Finspångs Bilmarknad • 0122-146 60 • Skäggebyvägen 48
www.finspangsbilmarknad.hyundai.se • Gilla oss på Facebook!

Auktoriserad
Hyundaiverkstad Nu har vi enduro 

och mopeder från 
Sherco hemma!

Kom förbi för att känna  
och klämma.

Välkommen!

CENTRUMKYRKAN HÄLLESTAD FRIFÖRSAMLING MISSIONSKYRKAN FRÄLSNINGSARMÉN

JUNI
Sön 23 11.00 Ekumenisk gudstjänst  
 St:a Maria Kyrka 
 Predikan Eric Paulsson

Sön 30 10.00 Gemensam gudstjänst  
 med Missionskyrkan i Centrumkyrkan 
 Predikan Björn Asserhed 
 Julia Forsberg - Lovsång - Bön - Fika

SECOND HAND DE BESHEVÄGEN 3
SecondHand öppet 
Lör 10.00-13.00

JUNI
Sön 23 11.00 Ekumenisk gudstjänst  
 St:a Maria Kyrka 
 Predikan Eric Paulsson

Mån 24 19.00 Bön

Sön 30 16.00 Cafégudstjänst  
 med grillning. (Ta med egen mat)  
 Olivia & Joakim Liebgott

JULI
Månd 1 19.00 Bön

JUNI
Tis 18 17.00 Gudstjänst på arabiska 
 med Allianskyrkan Norrköping

Sön 23 11.00 Ekumenisk gudstjänst 
 St:a Maria Kyrka 
 Predikan Eric Paulsson

Tis 25 17.00 Gudstjänst på arabiska 
 med Allianskyrkan Norrköping

Sön 30 10.00 Gemensam gudstjänst 
 se Centrumkyrkan
JULI
Tis 2 17.00 Gudstjänst på arabiska 
 med Allianskyrkan Norrköping

Sön 7 10.00 Gemensam gudstjänst  
 med nattvard.  
 “Förlorad och återfunnen” 
 Björn Asserhed.  
 Sång: Magnus Hasselkvist  
 och Kristina Hedman

JUNI
Tors 20 18.00 vi träffas i Stenviken  
 för att klä midsommarstången mm.

Fre 21 16.00 Midsommarafton.  
 Midsommarfirande i Stenviken, 
 ta med egen mat och fikakorg.

Sön 23 11.00 Ekumenisk gudstjänst 
 St:a Maria Kyrka 
 Predikan Eric Paulsson

JULI
Sön 14 10.00 Sommarandakt  
 i Stenviken Birgitta Lundin  
 Ta med egen fikakorg

AUGUSTI
Sön 4 10.00 Sommarandakt  
 i Stenviken, Per Larsson  
 Ta med egen fikakorg

Sön 18 15.00 Musik vid Stenvikens  
 brygga! Kom med båt eller lyssna  
 från land på musikkåren som spelar.

Tis 20 18.00 Grillkvällsavslutning  
 Sång, aktiviteter och andakt. Ta med  
 det du vill grilla, dricka och fika.

Sön 25 10.00 Sommarandakt  
 i Stenviken. Birgitta Lundin  
 Ta med egen fikakorg

VARJE VECKA:
Grillkvällar i Stenviken
Varje tisdag under sommaren  
11/6 - 20/8 18:00
Ta med det du vill grilla, dricka och fika.
Inställt vid dåligt väder!

VÄLKOMMEN TILL EN KYRKA NÄRA DIG!   PROGRAM 19 JUNI – 3 JULI

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

Slottsvägen 13, 0122-104 97 (tis-tors 9-12)
www.finspong.missionskyrkan.se

Örebrovägen 101, Sonstorp  
0122-601 26
www.hallestadfriforsamling.se

HÄLLESTAD FRIFÖRSAMLING

God’s Love in Action – Guds kärlek i handling
Ekmans väg 4  •  0122-102 96  
www.fralsningsarmen.se/finspang

FRÄLSNINGSARMÉN FINSPÅNG

SOMMARPROGRAM PÅ BÖNERGÅRDEN  

Onsdagar 19.00: Musikcafé med våfflor 
Söndagar 18.00: Andrum
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Midsommarafton den 21 juni samt midsommardagen den 22 
juni har kommunhusets reception, socialtjänsten*, Kultur- 
husets reception samt våra bibliotek stängt.  
Övriga dagar har vi öppet som vanligt.

*när socialtjänsten har stängt på kvällar och helger hänvisar vi till 
socialjouren i Norrköping på tfn 011- 15 22 83.

Våra öppettider under sommaren 2019

Trevlig sommar!

-

17 juni-16 augusti har kommunhusets reception och växel öppet 
enligt följande: helgfri vardag kl 8-16, med lunchstängt kl. 12-13. 
13 maj-25 augusti har huvudbiblioteket följande öppettider: 
Måndag-fredag kl. 10-16. Lördag-söndag stängt.  
Semesterstängt 15-28 juli. Rejmyre biblioteket har stängt 8-28 juli.
Hällestad biblioteket 17 juni-25 augusti.
1-28 juli har Kulturhusets reception stängt och hänvisar istället till 
kommunhusets reception för biljettköp och turistinformation.

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

Citroën, C3 82 Feel  109 900:-
Vit/Rött tak, 2375 mil, 2017, Bensin 

Citroën, C3 E-Hdi 90 Hk 69 900:-
Nordic Edition, Svart, 8400 mil,  2013, Diesel 

Citroën, C3 PureTech 82 89 900:-
Happy Edition , Vit, 4500 mil, 2016, Bensin 

Citroën, C3 PureTech 82  79 900:-
Happy Edition, Röd, 7000 mil, 2016, Bensin 

Citroën, C4 115 Hk E-HDi EGS 109 600:-
Steel Edition , Silver, 5700 mil, 2014, Diesel 

Citroën, C4 Cactus  HDi100 119 900:-
Komfort , Röd, 5555 mil, 2015, Diesel 

Citroën, C4 Cactus PureTech 82 Hk 114 500:-
Happy Edition , Röd, 2100 mil, 2016, Bensin 

Citroën, C4 Picasso E-HDi 115 Hk  121 800:-
Intensive, Svart, 5900 mil, 2013, Diesel 

Citroën, C4 Picasso E-HDI 110 Hk EGS  89 600:-
Exclusive, Silvermetallic, 9000 mil, 2012, Diesel 

Citroën, C5 Exclusive Tourer HDI 160 79 900:-
Grå, 9500 mil, 2010, Diesel 

Citroën, C5 Tourer  110 Hk  98 600:-
Nordic Edition, Svart, 8600 mil, 2013, Diesel 

Citroën, Jumpy L2H1 6m3 HDi  124 900:-
Automat, Mörkblå, 10000 mil, 2015, Diesel 

Ford Mondeo 1,5 EcoBoost  219 900:-
ST-Line, Grön, 1100 mil, 2017, Bensin 

Mazda 6 Vision AWD 150hk 2,2D 208 500:-
Svart, 3650 mil, 2016, Diesel 

Mazda Cx-5 Vision 2,0 A6 160 219 900:-
Brun, 6200 mil, 2016, Bensin 

Mitsubishi ASX 1,6 2WD Onyx 174 900:-
Vit, 2600 mil, 2018, Bensin 

Mitsubishi Lancer Sportback  69 900:-
FFV Plus , Gråmetallic, 11400 mil, 2010, Bensin/etanol

Mitsubishi Outlander 2,2 Business 239 900:-
Vit, 4600 mil, 2016, Diesel 

Mitsubishi Outlander Phev  194 600:-
Business Nav, Vit, 13600 mil, 2014, Hybrid el/bensin

Nissan Qashqai 1,6 DCi 119 500:-
Vit, 11300 mil, 2012, Diesel 

Renault Megane Cab 1.6 52 600:-
Röd, 10000 mil, 2006, Bensin 

SsangYoung Actyon Sports 89 500:-
Silver, 11500 mil, 2010, Diesel 

Subaru Legacy Outback 2,0D 79 900:-
Mörkgrå, 17400 mil, 2010, Diesel 

Toyota RAV 4 4WD  139 600:-
Blå, 10800 mil, 2012, Diesel 

Volkswagen Passat CC 2,0 TDi   126 800:-
4 Motion 170 Hk Automat, Mörkgrå, 11700 mil, 2011, Diesel

Volvo V50  D2 69 900:-
Ljusgrå, 12900 mil, 2011, Diesel

Volvo V40 Cross Country D3 199 900:-
Business Advance, Svart, 4600 mil, 2016, Diesel 

ZOLSTING PÅ ZETTERBLOM BIL!

För alla lyckönskningar

 & bokningar i samband med

öppningen av min lokal!

MARIA  WIKLUND

CERT .  MEDICINSK  

MASSAGETERAPEUT

 

tack!

www.bokamaria.se

 

för tidsbokning & Info:

Östermalmsvägen 6, 612 40 Finspång 
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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.

Vi önskar alla våra  
kunder en riktigt  
skön sommar!

SOMMARREA TV!
1000:- rabatt

Efter rabatt 5 495:-

40”

1500:- rabatt
Efter rabatt 7 495:-

49”

3000:- rabatt
Efter rabatt 8 995:-

55”

4000:- rabatt
Efter rabatt 10 995:-

65”

SUPERKVALITET  
MED GRYMMA  
PANASONIC!    

ALLTID 3 ÅRS  
GARANTI

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

*GÄLLER VID BOKNING AV SERVICE  
  (MATERIAL OCH ARBETE) SENAST 12/7.

10% 
   rabatt på service!*

Vi är auktoriserad serviceverkstad  
för Hyundai, Mazda och Saab.

VI FÖRLÄNGER VÅRT  
SUCCÉERBJUDANDE
OCH GER FLER  
CHANSEN.

SOMMARERBJUDANDE 
FÖR ALLA BILMÄRKEN:
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FRÅGAN

Hur ska du fira midsommarafton? 

VILLE LAITINEN 17 ÅR 
– Jag har inga planer, men det 
brukar väl bli på någon fest.

LEIF HOLGERSSON 80 ÅR 
–Det brukar bli i Slottsparken med 
underhållning och dans för barnen 
runt midsommarstången.

LAMIN JAWARA 18 ÅR 
– Detär oklart. Jag vet inte,  
men det blir antagligen någon fest.

Nästa Fokus Finspång 
Nummer 12 delas ut 3 juli.

OBS! Manusstopp 25 juni  kl. 12.
Vi kan aldrig garantera att annonsplats  

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

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

Kampanj: Utan fast avgift upp till ett halvår!

0122-851 80   
www.finspangstekniska.se

Ring oss för att 
teckna elavtal!

Ladda ner vår app Hemkollen

100% förnybar vattenkraft 
med hjärtat i Finspång

När du tecknar FinspongsEl är du med och bidrar till att 
överskottet går tillbaka till Finspång

Nystartade Tillväxt Finspångs främsta uppdrag 
är att utveckla och marknadsföra varumärket 
Finspång med utgångspunkt från Vision 30/35. 
 

 
I april gästade Tillväxt Finspång Företagarnas välbesökta 
informationsträff. Med ledorden innovation, proaktivitet 
och mod informerade man om föreningen. 

– Frågorna var många och intresset var stort. Många  
kom fram efteråt och undrade hur man blir medlem, berättar  
ordförande Mats Rosander, till vardags kommuni kations
direktör på Siemens.  

Föreningen syftar till att inspirera och stötta utveckling, 
kompetensförsörjning och samarbete, som skapar nätverk, 
affärer och etableringar i hela Finspångs kommun. Tillväxt 
Finspång går nu in i en rekryteringsprocess där man söker 
medlemmar från företag, föreningar, organisationer eller 
privatpersoner som vill jobba med Vision 30/35 som 
utgångspunkt.

– Det här är en unik möjlighet att få vara med från början 
och påverka utvecklingen och lyfta fram allt positivt som 
finns i Finspång. Självklart ska vi också tillsammans se vilka 
svagheter och hot som finns. Men vi ska heller inte glömma 
bort att skryta om våra styrkor, säger Mats.

Att vara 30 000 invånare år 2035 är en av de mer konkreta 
punkterna i Vision 30/35.

– Det finns så mycket man skulle kunna göra i Finspångs 
kommun, men det är också kostsamt. Med fler invånare 
och skatteintäkter ökar möjligheterna till utveckling. Fler 
invånare innebär exempelvis större andel lokal arbetskraft 
till kommunens företag, men det innebär också behov av 
fler bostäder, förskolor och skolor, säger Ulrika Jeansson.

Till hösten planeras för en egen centralt placerad mötes
plats med möjlighet till coffice.  Under hösten ska även en 
verksamhetchef anställas.

– Vi söker en driven person, med kontakter både lokalt 
och externt, som brinner för Finspång och kan lobba för  
kommunen även regionalt. Det är ett plus om personen  
även bor i Finspångs kommun, säger Mats Rosander. 

FILIP EWERTSSON 
 

Har du frågor och vill veta mer om Tillväxt Finspång? 
Skicka epost till kontakt@tillvaxtfinspang.se 

Stort intresse för 
Tillväxt Finspång 

Mats Rosander och Ulrika Jeansson

VISION 30/35 – 2035 ÄR VI 30 000 INVÅNARE! 

• Finspång präglas av innovation, proaktivitet och mod 

• Finspång är en attraktiv boendeort för hela regionen

• Finspång har regionens högsta sysselsättningsgrad 

• Finspångs skolor är bäst i regionen

• Finspång har universitetsutbildning

• Finspång är ett nationellt besöksmål för aktiv fritid

• Finspång har ett kulturliv som överraskar och underhåller

• Finspång har en hållbar ekologisk utveckling

• Finspång har en hållbar social utveckling

TILLVÄXT FINSPÅNGS STYRELSE 

Mats Rosander (ordförande), Ulrika Jeansson (vice ordförande), 

Hugo Andersson, Pontus Andersson, Hans Antonsson,  

Greger Arvidsson, Anders Axelsson, Pernilla Härnbro,  

David Johansson, CarlGustav Mörner, Patrik Sivesson  

och Anders Svensson. 
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Nystartade Tillväxt Finspångs främsta uppdrag 
är att utveckla och marknadsföra varumärket 
Finspång med utgångspunkt från Vision 30/35. 
 

 
I april gästade Tillväxt Finspång Företagarnas välbesökta 
informationsträff. Med ledorden innovation, proaktivitet 
och mod informerade man om föreningen. 

– Frågorna var många och intresset var stort. Många  
kom fram efteråt och undrade hur man blir medlem, berättar  
ordförande Mats Rosander, till vardags kommuni kations
direktör på Siemens.  

Föreningen syftar till att inspirera och stötta utveckling, 
kompetensförsörjning och samarbete, som skapar nätverk, 
affärer och etableringar i hela Finspångs kommun. Tillväxt 
Finspång går nu in i en rekryteringsprocess där man söker 
medlemmar från företag, föreningar, organisationer eller 
privatpersoner som vill jobba med Vision 30/35 som 
utgångspunkt.

– Det här är en unik möjlighet att få vara med från början 
och påverka utvecklingen och lyfta fram allt positivt som 
finns i Finspång. Självklart ska vi också tillsammans se vilka 
svagheter och hot som finns. Men vi ska heller inte glömma 
bort att skryta om våra styrkor, säger Mats.

Att vara 30 000 invånare år 2035 är en av de mer konkreta 
punkterna i Vision 30/35.

– Det finns så mycket man skulle kunna göra i Finspångs 
kommun, men det är också kostsamt. Med fler invånare 
och skatteintäkter ökar möjligheterna till utveckling. Fler 
invånare innebär exempelvis större andel lokal arbetskraft 
till kommunens företag, men det innebär också behov av 
fler bostäder, förskolor och skolor, säger Ulrika Jeansson.

Till hösten planeras för en egen centralt placerad mötes
plats med möjlighet till coffice.  Under hösten ska även en 
verksamhetchef anställas.

– Vi söker en driven person, med kontakter både lokalt 
och externt, som brinner för Finspång och kan lobba för  
kommunen även regionalt. Det är ett plus om personen  
även bor i Finspångs kommun, säger Mats Rosander. 

FILIP EWERTSSON 
 

Har du frågor och vill veta mer om Tillväxt Finspång? 
Skicka epost till kontakt@tillvaxtfinspang.se 

Stort intresse för 
Tillväxt Finspång 

Mats Rosander och Ulrika Jeansson

VISION 30/35 – 2035 ÄR VI 30 000 INVÅNARE! 

• Finspång präglas av innovation, proaktivitet och mod 

• Finspång är en attraktiv boendeort för hela regionen

• Finspång har regionens högsta sysselsättningsgrad 

• Finspångs skolor är bäst i regionen

• Finspång har universitetsutbildning

• Finspång är ett nationellt besöksmål för aktiv fritid

• Finspång har ett kulturliv som överraskar och underhåller

• Finspång har en hållbar ekologisk utveckling

• Finspång har en hållbar social utveckling

TILLVÄXT FINSPÅNGS STYRELSE 

Mats Rosander (ordförande), Ulrika Jeansson (vice ordförande), 

Hugo Andersson, Pontus Andersson, Hans Antonsson,  

Greger Arvidsson, Anders Axelsson, Pernilla Härnbro,  

David Johansson, CarlGustav Mörner, Patrik Sivesson  

och Anders Svensson. 

R E D A K T I O N E L L  A N N O N S
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KOPPLAT & KLART!
Du vet väl om att vi erbjuder  
installation av dina nya vitvaror?  
Kom in så berättar vi mer.

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

Erbjudandet gäller till och med 2019-06-23

Perfekt i 
sommarstugan

MIKROVÅGSUGN  
ELECTROLUX • EMM20000OW

949 kr
Ord. pris 1 090 krBÄNKDISKMASKIN   

ELECTROLUX • ESF2300DW

3 990 kr
Ord. pris 4 895 kr 

•  Ingen mer handdisk på festen

•  Bänkdiskmaskin som rymmer 6 kuvert

•  6 program, 5 temperaturer

FÖR DET  
LILLA KÖKET  

& DEN STORA 
FESTEN!

Fyllning av AC 
inkl. läckkontroll:   1700:-

Skäggebyvägen 1  •  0122-195 00 / 070-665 73 40  •  www.willesbilmek.se

Nu är sommaren här!
Vi servar och reparerar alla bilmärken.
  

Vi önskar en riktigt skön sommar!

Gosia • Britt-Marie

0122-133 04

Vi önskar alla våra  
kunder en trevlig sommar!

Semesterstängt v. 29-30.
Välkommen tillbaka v. 31.

Sista chansen  
att synas innan vårt sommaruppehåll!

Fokus Finspång nr 12 delas ut 3 juli 
med manusstopp 25 juni.

Boka din annons  
och ditt reportage nu!

0122-173 00 
www.fokusfinspang.se

LOU! KOJAN av Julien Neel

Lou!-serien blandar underbara  

illustrationer med komplicerade 

vänskapsproblem och perfekt  

sommarstämning! I varje bok åldras 

huvudkaraktären Lou ett år och nu  

är hon gammal nog för att kärleks-

funderingarna ska ta fart på allvar. 

Dessutom vill hon bygga en koja…

LIKSOM HELT MAGISKT  

av Mårten Melin

En bok perfekt för sommarläsning, 

med korta noveller, mysterium i varje 

historia, kärlek och fantasy perfekt 

blandat i ett ändå helt normalt hög-

stadieliv.

KOKA BJÖRN av Mikael Niemi 

Mördarjakt i 1850-talets Tornedalen 

med den stränge väckelseprästen 

Lars Levi Laestadius som ”Sherlock 

Holmes”. Som vanligt hos Niemi en 

mustig skröna och riktig nagelbitare.

FÖRSVUNNEN av Tina Frennstedt

En kvinna försvinner en sommarnatt 

på Österlen. Fallet blir aldrig uppklarat. 

Sexton år senare härjar en serie- 

våldtäcksman i Malmö. Kriminal-

inspektör Tess Hjalmarsson tar sig 

an fallet. Boken är spännande och 

lättläst med korta kapitel. Det är den 

första boken i en planerad serie.

MELLAN HIMMEL OCH HAV  

av Anna Fredriksson

En fin berättelse som innehåller både 

spänning och nyfikenhet över hur 

denna relationshistoria ska sluta. Hur 

ska det gå för Sally? Kommer hon att 

försonas med sin mor och sin dotter? 

Jag väntar på att få läsa nästa bok 

som precis kommit.

DET VÄXTE ETT TRÄD I BROOKLYN 

Del 1 och 2 av Betty Smith 

En finstämd uppväxtskildring från 

början av förra seklet med levande 

person- och miljöbeskrivningar. 

Boken har verklighetsbakgrund  

och skrevs redan 1943, men har  

återutgivits i två volymer och i en  

ny översättning.

NELLE RAPP OCH DET HEMLIGA 

BIBLIOTEKET av Martin Widmark

En spännande resa i tid och rum… 

Följ med monsteragenterna Nelly och 

Valle på en resa i tiden. En fängslad 

kung, en elak riddare och den allra 

första monsteragenten är några 

av figurerna Nelly och Valle träffar i 

denna boken. Nu måste de verkligen 

använda sig av monsterakademins 

ledord ”Lugn, Lärdom, List”.  

Passar för läsare från ca 7 år. 

DEN STORA UTSTÄLLNINGEN  

av Marie Hermanson

Året är 1923 och Göteborg  

arrangerar en stor världsutställning. 

I denna miljö möter vi en ung kvinnlig 

journalist, en ung polisman, en åsne- 

skötande pojke samt inte minst  

själva nobelpristagaren Albert 

Einstein. Boken genomsyras av en 

trivsam 20-talsanda kryddad med  

lite spänning.

SMÅ ELDAR ÖVERALLT  

av Celeste Ng

Idyllen i det planlagda, till synes 

perfekta, samhället Shaker Heights 

rubbas. Romanen inleds med ett hus 

i brand och utforskar vad som ledde 

fram till detta. Med detaljerande 

karaktärsbeskrivningar återges en 

berättelse om tillhörighet och klasskill-

nader, men framförallt moderskap.

TJÄNSTER OCH GENTJÄNSTER  

av Sophie Kinsella

Fixie Farrs gillar, som namnet  

beskriver, att fixa saker. Hon tvekar 

inte att hjälpa en främling och får 

på köpet en gentjänst som hon kan 

lösa in närsomhelst. Hon gör det och 

en början på ett utbyte av tjänster 

mellan henne och Sebastian börjar. 

Romantisk feelgood med Kinsellas 

brittiska humor som genomsyrar 

boken. 

Bästa boktipsen  

från Finspångs bibliotek

SID 9: 

STORT INTRESSE FÖR 

TILLVÄXT FINSPÅNG

FOKUS SOMMAR: 

BOKTIPS INFÖR SKÖNA 

LATA SOMMARDAGAR
SID 13: 

VIKTIGT ATT AV- OCH 

OMBOKA I GOD TID

FOKUS SOMMAR: 

MÅNGA TUNGA BAND 

TILL SKOGSRÖJET  

Fokus
Årg. 14  | 19 juni - 2 juli  |  www.fokusfinspang.se  |  Fokus Finspång når alla hushåll och företag i Finspång och Svärtinge

F I N S P Å N G

NR 11   |   2019
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Ta hand om poolen 
Fyll poolen sakta och nattetid. Genom att 
täcka över poolen minskar du dessutom 

avdunstningen.

Bli en vattenhjälte!

Laga läckor  
Laga droppande kranar, rinnande toaletter 

och läckande ledningar. 
En rinnande toalett läcker cirka 300 000 liter 

på ett år.

Kyl ditt vatten i kylen  
Fyll upp en tillbringare och ställ in den i 

kylen. Då slipper du låta vattnet
 rinna tills det är kallt.

Samla regnvatten 
Samla regnvatten i en tunna som du sedan 

kan vattna dina trädgårdsväxter med.

Använd vattenkanna 
En vattenslang förbrukar upp till 1000 

liter vatten i timmen. Vattna istället med 
vattenkanna och inte mitt på dagen eftersom 

vattnet dunstar i värmen.

Låt gräsmattan vara 
Generellt klarar en gräsmatta långvarig 

torka. Tänk på att det går åt 150-300 liter om 
du har vattenspridaren eller vattenslangen 

igång i 20 minuter.

 
Undvik att diska under rinnande vatten. 
Använd istället diskhon eller en balja.

Har du diskmaskin, kör endast
fulla maskiner.

Duscha smart
Duscha istället för att bada. Ännu bättre blir 
det om du dessutom stänger av vattnet när 

du tvålar in dig.

Snäll tandborstning
Stäng kranen när du borstar tänderna. 

Då sparar du upp till 6 liter vatten i minuten.

Vatten är så många saker i vårt dagliga liv. Morgonduschen 
som piggar upp. Barnens skratt och plask i badrummet. 
Törstsläckaren efter löpturen. Tekoppen i mysfåtöljen. 

favoritlista. Därför är det viktigt att du tar hand om 
vattnet lika bra som de tar hand om dig. 

 
Följ oss på Facebook, Instagram och Linkedin.



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

CROSSKART SVENSKA CUPEN
29-30 juni – 1:a start kl 09.30

ELIANTORPSBANAN, FINSPÅNG

VÄLKOMNA!

Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

Från och med 1 mars debiteras patienter som  
av- och ombokar utan särskilda skäl senare än  
24 timmar före besöket.

 

Närsjukvården i Finspång (NiF) har ont om tider. Om- och 
avbokningar som sker i god tid ger NiF chansen att boka in 
en ny patient. Regelverket gäller även barn och de som har 
frikort. Debiteringsavgiften för sen av- och ombokning är 
200 kronor.

– Det enklaste sättet att av- och omboka sin tid är  
via e-tjänster på www.1177.se. Det går också att ringa  
010-10 59 260 och välja alternativ 1 ”lämna återbud”,  
säger Charlotte Malm på NiF.

Vid av- och ombokning av besök på www.1177.se kan 
man skriva när det inte passar för en ny tid. Där kan man 
också ange orsaken till avbokningen. Om skälet bedöms 
giltigt debiteras inte patienten. Ett smart sätt att komma 
ihåg sin inbokade tid är att aktivera SMS-påminnelse.

– När man har aktiverat sig får man ett SMS 48 timmar 
och 1 timme före inbokad tid. Information om hur du aktiverar 
SMS-påminnelse finns vid receptionen eller säg till vid ditt 
nästa besök. Glöm inte bort att ändra nummer för SMS-
påminnelse vid ändring av telefonnummer. Det är inget  
som sker automatiskt.

Filip Ewertsson

Debitering vid sen 
av- och ombokning

        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

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

Skäggebyvägen 33
612 44 Finspång

Vi följer inte strömmen, vi leder den.

Vi önskar alla
våra kunder en 

skön sommar

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

Smoooth payments by

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

ORDINARIE ÖPPETTIDER
mån-fre 09.00-18.00

lör 10.00-15.00

TILL SOMMARFESTEN.

Se även vår stora annons i sommarbilagan!!

Solcellslampan FLAME som har fyra funktioner  
(vägghängd, bord, stolpe eller golvdekoration).

210:-

MÅNADENS VARA
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Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

Från och med 1 mars debiteras patienter som  
av- och ombokar utan särskilda skäl senare än  
24 timmar före besöket.

 

Närsjukvården i Finspång (NiF) har ont om tider. Om- och 
avbokningar som sker i god tid ger NiF chansen att boka in 
en ny patient. Regelverket gäller även barn och de som har 
frikort. Debiteringsavgiften för sen av- och ombokning är 
200 kronor.

– Det enklaste sättet att av- och omboka sin tid är  
via e-tjänster på www.1177.se. Det går också att ringa  
010-10 59 260 och välja alternativ 1 ”lämna återbud”,  
säger Charlotte Malm på NiF.

Vid av- och ombokning av besök på www.1177.se kan 
man skriva när det inte passar för en ny tid. Där kan man 
också ange orsaken till avbokningen. Om skälet bedöms 
giltigt debiteras inte patienten. Ett smart sätt att komma 
ihåg sin inbokade tid är att aktivera SMS-påminnelse.

– När man har aktiverat sig får man ett SMS 48 timmar 
och 1 timme före inbokad tid. Information om hur du aktiverar 
SMS-påminnelse finns vid receptionen eller säg till vid ditt 
nästa besök. Glöm inte bort att ändra nummer för SMS-
påminnelse vid ändring av telefonnummer. Det är inget  
som sker automatiskt.

Filip Ewertsson

Debitering vid sen 
av- och ombokning

    

Fia Fi lur
i Fo uk s

VINNARE i nr 09
1: Ebba Karlsson

2:  Vincent Malm

3: Isabell Helgesson

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 3 juli. 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.

Ha en trevlig 
Midsommar!

BÄR MAN PÅ 
HUVUDET PÅ 
MIDSOMMAR

1 2 3 4 5 6

LYSER GUL I 
HIMMELEN

ANNAT 
ORD FÖR 
POTÄTER

1

2

5

3

6

4
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EN ANNAN  
TRAFIKSKOLA

SEDAN 2009

HANDLEDARKURS
Uppehåll i juli

RISKETTAN
4/7 samt 18/7

MOPED AM
8-9/7

INTENSIVKURS  
CAMP

Fullbelagt

körkortscamp.se

enannantrafikskola.se

0122-101 99

Fastighet på Slottsvägen 8  
i Finspång. Lediga lokaler  
i vacker slottmiljö.  
30 rum till kontor, undervisning och  
förening m.m. Lokalanpassning efter behov. 

Kontor/butikslokal uthyres Svärtinge

Fame 070-810 23 30, 072-161 47 99

www.byggochrep.se

Johan Bergling 
070-628 10 72
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ALLT INOM  
MARK- 

ENTREPRENAD!

DAGS ATT 
BESTÄLLA HÖSTENS 

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

Kontakta oss för kostnadsfri offert.

Vinnare – gissa vikten!
”Fokus väger tungt – men hur tungt?” frågade  
vi oss under Finspångs Stadslopp. Vinnaren som  
gissade närmast var Tilda Blomqvist. Tilda gissade  
på 17,3 kg, endast 38 gram från det korrekta svaret. 

Grattis till ett presentkort på 800 kr på Joans i  
Finspång! Ditt presentkort finns att hämta hos  
oss på Fokus Finspång på Norrköpingsvägen 38.

Högen 
med alla Fokus 

Finspång genom 
tiderna vägde  

17,338 kg

0122-857 00 
wwww.svenskakyrkan.se/finspang 

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

Sommar i Finspångs församling
TORSDAG 20 JUNI 
Andakt
Östermalmsträffen, 14:45
 
FREDAG 21 JUNI 
Musik i midsommarnatten 
”Allri har ja haft så rolit förr  
som när ja skulle sta å fria”  
Folkmusik och dans i midsom-
marnatten. 
Medverkande: Musik: Karen 
Petersen, Gunnar Nordlinder 
och Yvonne Eriksson. Dans:  
Håkan Persson, Annika Pet-
terson, Rolf Eriksson, Annelie 
Tollerå. Visning av Hällestads 
brudkrona. 
Hällestads kyrka, 23:00 
 
LÖRDAG 22 JUNI 
Friluftsgudstjänst 
Kyrkbuss. 
Risinge prästgård, 11:00
 

SÖNDAG 23 JUNI 
Ekumenisk gudstjänst 
Anna Bergström, sång.  
Kyrkbuss.  
S:ta Maria kyrka, 11:00

Friluftgudstjänst 
Skedevi vid bryggan, 11:00

Andakt 
Folkströmsdagen. Kristina 
Hallström berättar om sitt 
arbete som präst i SKUT. 
Folkströms kyrka, 14:00

Mässa 
Rejmyre kyrka, 15:00 
 
ONSDAG 26 JUNI 
Café under sommarhimlen  
Vi inleder med andakt. Sång 
och musik med lokala förmågor.  
Hällestads kyrkpark, 14:00 
 
TORSDAG 27 JUNI 
Andakt 
Hällestadgården, 15:00 
 

FREDAG 28 JUNI 
Kåseri med Hans Wincent 
 om tiden som mentor på TV4:s 
Farmen, och vägen dit. Fri entré 
men begränsat antal platser så  
anmälan krävs! sms:a namn och 
antal  biljetter eller ring till: 
Kristine 072-0506429  
Yvonne 070-6943113 
Folkströms kyrkliga syförening  
serverar kaffe och smörgås till en 
kostnad av 40:- 
Frivillig insamling till Musikgruppen 
och Folkströms kyrkliga syfören-
ing. 
Folkströms kyrka 19:00

LÖRDAG 29 JUNI 
Musik vid helgsmål 
Med Bröderna Pettersson.  
Kyrkbuss. 
S:ta Maria kyrka, 18:00 
 
SÖNDAG 30 JUNI 
Mässa 
Annika Wiggander, sång.  
Kyrkbuss.  
S:ta Maria kyrka, 11:00

Mässa 
Hällestads kyrka, 11:00

Musikgudstjänst 
”Somrig jazz till svängig soul” 
med Lisa Hellmark och Gabriel 
Hamlin. 
Regna kyrka, 18:00 
 
ONSDAG 3 JULI 
Café under sommarhimlen  
Vi inleder med andakt. Sång och 
musik med lokala förmågor.  
Hällestads kyrkpark, 14:00

 



0122-857 00 
wwww.svenskakyrkan.se/finspang 

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

Sommar i Finspångs församling
TORSDAG 20 JUNI 
Andakt
Östermalmsträffen, 14:45
 
FREDAG 21 JUNI 
Musik i midsommarnatten 
”Allri har ja haft så rolit förr  
som när ja skulle sta å fria”  
Folkmusik och dans i midsom-
marnatten. 
Medverkande: Musik: Karen 
Petersen, Gunnar Nordlinder 
och Yvonne Eriksson. Dans:  
Håkan Persson, Annika Pet-
terson, Rolf Eriksson, Annelie 
Tollerå. Visning av Hällestads 
brudkrona. 
Hällestads kyrka, 23:00 
 
LÖRDAG 22 JUNI 
Friluftsgudstjänst 
Kyrkbuss. 
Risinge prästgård, 11:00
 

SÖNDAG 23 JUNI 
Ekumenisk gudstjänst 
Anna Bergström, sång.  
Kyrkbuss.  
S:ta Maria kyrka, 11:00

Friluftgudstjänst 
Skedevi vid bryggan, 11:00

Andakt 
Folkströmsdagen. Kristina 
Hallström berättar om sitt 
arbete som präst i SKUT. 
Folkströms kyrka, 14:00

Mässa 
Rejmyre kyrka, 15:00 
 
ONSDAG 26 JUNI 
Café under sommarhimlen  
Vi inleder med andakt. Sång 
och musik med lokala förmågor.  
Hällestads kyrkpark, 14:00 
 
TORSDAG 27 JUNI 
Andakt 
Hällestadgården, 15:00 
 

FREDAG 28 JUNI 
Kåseri med Hans Wincent 
 om tiden som mentor på TV4:s 
Farmen, och vägen dit. Fri entré 
men begränsat antal platser så  
anmälan krävs! sms:a namn och 
antal  biljetter eller ring till: 
Kristine 072-0506429  
Yvonne 070-6943113 
Folkströms kyrkliga syförening  
serverar kaffe och smörgås till en 
kostnad av 40:- 
Frivillig insamling till Musikgruppen 
och Folkströms kyrkliga syfören-
ing. 
Folkströms kyrka 19:00

LÖRDAG 29 JUNI 
Musik vid helgsmål 
Med Bröderna Pettersson.  
Kyrkbuss. 
S:ta Maria kyrka, 18:00 
 
SÖNDAG 30 JUNI 
Mässa 
Annika Wiggander, sång.  
Kyrkbuss.  
S:ta Maria kyrka, 11:00

Mässa 
Hällestads kyrka, 11:00

Musikgudstjänst 
”Somrig jazz till svängig soul” 
med Lisa Hellmark och Gabriel 
Hamlin. 
Regna kyrka, 18:00 
 
ONSDAG 3 JULI 
Café under sommarhimlen  
Vi inleder med andakt. Sång och 
musik med lokala förmågor.  
Hällestads kyrkpark, 14:00
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Micke Holmström var ingen vanlig man. Med stor värme, nyfikenhet och 
humor mötte han sin omgivning och slog alltid ett extra slag för de svaga 
och utsatta i samhället. Hans glödande penna och tangentbord gjorde  
honom till en profil med ett brinnande hjärta för Finspång.  Tyvärr gick han 
bort alldeles för tidigt i en olycka i juni 2016. Men minnet av honom lever 
ständigt vidare. Micke Holmströms minnesfond är ett sätt att fortsätta att 
hedra hans ljusa minne och samtidigt lyfta och uppmuntra talanger med 
ett hjärta för Finspång i hans goda anda.  Micke Holmström var delägare 
till reklambyrån Total Media & Reklam i Finspång och en av grundarna 
av tidningen Fokus Finspång. Han var tidigare nyhetschef på Norrköpings 
Tidningar (NT), platschef på NT:s lokalredaktion i Finspång och nyhets-
chef på tidningen Dagen. 

FAKTA OM MICKE HOLMSTRÖMS MINNESFOND
Minnesfonden delar årligen ut 10 000 kr till en (1) stipendiat. 2019 års  
stipendiat tillkännages i oktober 2019. Kollegorna på Total Media & 
Reklam står bakom initiativet till fonden. Familjen Holmström stöttar 
initiativet och är också representerad i juryn.  

Sista dag att nominera till Micke Holmströms minnesfond 2019 är   
15 september. Nomineringen ska innehålla en beskrivning av personen  
och dess gärning på max 1 500 tecken.

VEM KAN SÖKA STIPENDIET?
Micke Holmströms minnesfonds uppdrag är att uppmuntra dig som är en 
skrivande talang, etablerad journalist och/eller författare eller talare med 
särskild förmåga att uttrycka dig. Det gäller även dig som utövar musik, film 
och foto. Mänskliga rättigheter, tolerans, medmänsklighet och religions-
frihet är självklarheter. Ett engagemang för Finspång är ett plus.

Mer information om hur du nominerar och skänker en gåva:  
www.mickeholmströmsminnesfond.se

2018 ÅRS STIPENDIAT PETER EDWINZON

Peter Edwinzon blev 2018 års 
stipendiat mycket tack vare sin 
enorma musikaliska förmåga 
 och sitt stora engagemang att 
stimulera sina elever att ta  
tillvara på sina talanger.

Varmt tack
för alla bevis på vänskap 

och deltagande vid vår älskade

Märta Larssons
bortgång

SÖREN, KERSTIN, BERIT

1 

UTHYRES

SÄLJES

KÖPES

DAGENS ROS

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

Lägenhet 34 m2

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri aut. 

Erfersperio. Ex et harum, bös. Lo-

reprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum, qui omnis 

dolorum restores et landit et aut.

/Greger & hans vänner

Gitarrfodral

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et. 

/Greger & hans vänner

Volkswagen transporter

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et. Ex  

et harum, qui omnis dolorum 

restores et. 
/Greger & hans vänner

VIGSEL

FÖRLOVNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

VIGSEL

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri 

aut. Erfersperio. Ex et harum, bös. 

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut. t. Erfersperio. Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam

/Greger & hans vänner

GRATTIS!

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. Ex et 

harum, qui omnis dolorum restores 

et landit et aut ut veri aut. Erferspe-

rio. Ex et harum, bös.

Eut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Eut ut veri aut. 

Erfersperio. Ex et harum, bös. Lore-

prepro et lam doluptat. Istior at.

/Greger & hans vänner

FÖRLOVNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

1 

UTHYRES

SÄLJES

KÖPES

DAGENS ROS

till Bengt Bengtsson för att 

du hjälpte oss när vår bil fick 

motorstopp på riksväg 51 mellan 

Finspång och Norrköping.

/Greger & hans vänner

Lägenhet 34 m2

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri aut. 

Erfersperio. Ex et harum, bös. Lo-

reprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum, qui omnis 

dolorum restores et landit et aut.

/Greger & hans vänner

Retroprylar

Intresserad av allt som är retro,  

allt från kläder och möbler till 

köksredskap och inredning

/Andreas Norlén 070-123 45 67

Volkswagen transporter

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et. Ex  

et harum, qui omnis dolorum 

restores et. 
/Greger & hans vänner

VIGSEL

FÖRLOVNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

VIGSEL

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri 

aut. Erfersperio. Ex et harum, bös. 

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut. t. Erfersperio. Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam

/Greger & hans vänner

GRATTIS!

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. Ex et 

harum, qui omnis dolorum restores 

et landit et aut ut veri aut. Erferspe-

rio. Ex et harum, bös.

Eut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Eut ut veri aut. 

Erfersperio. Ex et harum, bös. Lore-

prepro et lam doluptat. Istior at.

/Greger & hans vänner

FÖRLOVNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

5 

SÄLJARE
Om jobbet:

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

många bollar i luften och kundvård är en självklarhet.

Om dig:

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

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

Ansökan och mer information:

Företagsnamn

0123-45 67 89

info@foretagsnamn.se

VI SÖKER:

RUBRIK/TITEL/TJÄNST

Om jobbet:

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

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

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

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

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

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

Om dig:

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

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

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

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

Ansökan och mer information:

Företagsnamn

0123-45 67 89

info@foretagsnamn.se

www.foretagsnamn.se

VI SÖKER:

PLATS FÖR LOGOTYP

PLATS FÖR LOGOTYP

1 

UTHYRES

SÄLJES

KÖPES

DAGENS ROS

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

Lägenhet 34 m2

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri aut. 

Erfersperio. Ex et harum, bös. Lo-

reprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum, qui omnis 

dolorum restores et landit et aut.

/Greger & hans vänner

Gitarrfodral

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et. 

/Greger & hans vänner

Volkswagen transporter

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et. Ex  

et harum, qui omnis dolorum 

restores et. 
/Greger & hans vänner

VIGSEL

FÖRLOVNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

VIGSEL

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri 

aut. Erfersperio. Ex et harum, bös. 

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut. t. Erfersperio. Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam

/Greger & hans vänner

GRATTIS!

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. Ex et 

harum, qui omnis dolorum restores 

et landit et aut ut veri aut. Erferspe-

rio. Ex et harum, bös.

Eut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Eut ut veri aut. 

Erfersperio. Ex et harum, bös. Lore-

prepro et lam doluptat. Istior at.

/Greger & hans vänner

FÖRLOVNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

3 

NYFÖDDA

Nu har äntligen vår prins Albert 

kommit till oss! Han föddes  

1 november, vägde 4 123 gram 

och var 47 cm lång.

/Adam & Eva Andersson, Grytgöl

NYFÖDDA

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri 

aut. Erfersperio. Ex et harum, bös. 

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut. t. Erfersperio. Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam

/Greger & hans vänner

UPPVAKTNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

UPPVAKTNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

FÖRENINGSNAMN

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum, qui omnis 

dolorum restores et. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et o et lam 

doluptat.  

FÖRENINGSNAMN

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

FÖRENINGSNAMN

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

FÖRENINGSNAMN

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum, qui omnis 

dolorum restores et. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et o et lam 

doluptat.  

FÖRENINGSNAMN

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum, qui omnis 

dolorum restores et. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et o et lam 

doluptat.  

FÖRENING I FOKUS

Du vet väl om att du som  
privatperson eller förening 
nu enkelt kan du boka din
annons direkt online på  

www.fokusfinspang.se?

DAGENS ROS
KÖPES 

SÄLJES
NYFÖDD
SÖKES

FÖRENING...
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BERGSLAGSHALLEN

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

Erbjudandet gäller 19 - 23 juni

Vår egen 

INLAGDA SILL  
 89 00

 kr/kg

Vi önskar alla våra kunder en 

Glad Midsommar!

Vi har alla däck till sommaren

– från rullator till skogsmaskin

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

Glad Midsommar!
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Fonus Öst Finspång 

T E L :  0 1 2 2 - 4 1 6 3 5  –  W W W . F O N U S O S T . S E

Vi nås 
dygnet 
runt!

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

VÅRA  
REKLAMSKÄRMAR 
SES AV CA 15 000 

PERSONER  
VARJE DAG!

 60 dagar 6 990 kr

 30 dagar 3 990 kr

 14 dagar 2 990 kr

 7 dagar 1 990 kr

www.fokusfinspang.se

SOMMARPRISER  
PÅ VÅRA  

REKLAMSKÄRMAR!
Nå invånare, inpendlare, turister och besökare till O-Ringen.  

Annonsera i Fokus Finspång och få specialpris på våra skärmar  
vid riksväg 51 och Arena Grosvad:

fokusfinspang

Instagrambilden!
Under taggen #fokusfinspång finns bland annat den 

här vackra blåmesen som tydligen bor i Finspång.  
Fotot är taget av @sune.b.larsson

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

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

DAGS ATT  
SE ÖVER  

DÄCKEN INFÖR  
SEMESTERN!

Åk med Pelles Buss  
070-33 33 021  

Gilla oss på Facebook!

27 juli Streaplers. 
Entre 200:-

HASSELBACKEN
REGNA



VÅRA  
REKLAMSKÄRMAR 
SES AV CA 15 000 

PERSONER  
VARJE DAG!

 60 dagar 6 990 kr

 30 dagar 3 990 kr

 14 dagar 2 990 kr

 7 dagar 1 990 kr

www.fokusfinspang.se

SOMMARPRISER  
PÅ VÅRA  

REKLAMSKÄRMAR!
Nå invånare, inpendlare, turister och besökare till O-Ringen.  

Annonsera i Fokus Finspång och få specialpris på våra skärmar  
vid riksväg 51 och Arena Grosvad:



PROGRAM 

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

www.facebook.com/kulturhusetfinspang

EFTER SOMMAREN SÄNKER VI PRISET PÅ BIOBILJETTER! 
MER INFORMATION KOMMER SNART! 

DÅ SLÄPPER VI ÄVEN DE FÖRSTA FILMERNA FÖR SÄSONGEN! 

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. 

Utställning  

Minnestrådar –  
en utställning om  
broderi och minnen
Engelska Magasinet i Rejmyre

15 juni – 11 augusti varje dag 11-16

Vernissage 15 juni 14:00
Workshops i luffarslöjd, återbruk i papper 
och textil samt skulptera och brodera

Se mer information i separat annons på 
sidan 15 

Fri entré!

Cirkusföreställning och cirkus-häng på Bergslagstorget! 
Bloom med Cirkus Cirkör
Torsdag 22 augusti 16.00. Prova på cirkus 17-19.
Fredag 23 augusti 16.00. Prova på cirkus 17-19.
Lördag 24 augusti 11.00 och 14.00. Prova på cirkus 12-14 och 15-17.
Från 4 år. Längd ca. 60 minuter. 
Fri entré!

I Cirkus Cirkörs nya utomhusföreställning bjuds du in till en värld full av  
blommor, klassisk musik och enastående cirkus. Ensemblen vill göra världen  
till en gladare plats! När artisterna flyger genom luften, hoppar språngbräda,  
svingar sig i trapetser och rep, lyfter varandra, utför akrobatik och hänger  
i tänderna, förkroppsligar de cirkusens själ: Du behöver inte anpassa dig till  
normen. Du ska vara lika unik som du känner dig! 

Efter föreställningen kan du prova på cirkus tillsammans med Cirkus-Emma  
och Hörnan on Tour!

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

Bio
Lejonkungen
Onsdag 17 juli 15:00 (sv. tal)
Onsdag 17 juli 19:00 (eng. tal)
Söndag 25 augusti 15:00 (sv.tal)
Ålder: Ej fastställd

PREMIÄR!



Sommar
www.fokusfinspang.se  |  Fokus Finspång når alla hushåll och företag i Finspång och Svärtinge

F O K U S   F I N S P Å N G

SID 5    

SKOGSRÖJET  

ACCEPT OCH  
AIRBOURNE 
OCH MÅNGA FLER!

SID 3    

TÄVLA OCH VINN!
STORT SOMMARKRYSS 
MED CHANS TILL FINA PRISER

trevlig 
sommar!

SID 8    

SVT:S  
”AUKTIONS- 

SOMMAR”  
TILL GRYTGÖL

Producerad av Total Media & Reklam AB © 2019   Ansvarig utgivare: Andreas Ramlöv   Tryck: LTAB Linköping   Distribution: Posten
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SOMMARTIPS!
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FINSPÅNG – DÄR 

O-RINGEN STARTAR!

sid 6

”SJÄLVKLART ATT  

PLUGGA I FINSPÅNG”

SID 12

LILLA EASY MOVER  

I STORA VIDA VÄRLDEN

sid 19

PÅ UPPTÄCKTSFÄRD 

genom Finspång
Oavsett om du bott här i 40 år, nyss flyttat 
hit eller är på besök så finns det saker att 
upptäcka. Packa picknickkorgen och njut  
av seme... hemester!

Finspång
Finspångs slott med sin vackra slottspark och turbin
museet med sina banbrytande uppfinningar är ett 
måste om du är i Finspångs centralort. I det historiska 
turbinmuseet kan du se allt från den första orderboken, 
till flygplansmotorn som lade grunden till dagens 
turbinverksamhet i Finspång.

Sonstorps bruk, kraftverket
Vägen förbi Sonstorps Bruk är slingrig och naturskön. 
En bit efter den vackra herrgården ligger kraftverket  
byggt i början av 1900talet. Här blandas ståtliga  
tegelbyggnader med äldre faluröda timmerbodar,  
en perfekt plats för ett fikastopp en solig dag!

Ljusfallshammar
I Ljusfallshammar finns Lantbruksmuseet som bevarar 
och visar på ett 150 år gammalt kulturarv. Museet         
  tar dig tillbaka till en tid 

då lantbruket var kärnan 
i Sverige. Allt ifrån skog 
och lantbruk till livet i 
hemmet och hushållet. 
Ett utflyktsmål med 
många minnen.

Forts. på sid 6

GLAD 
MIDSOMMAR!

Mingla   |   0122-149 26   |   Öppet hela sommaren!

Gilla oss på Facebook & Instagram     
          Mingla Woman             minglawoman

PIKÉ FÖR HONOM

199:-
FLER FÄRGER I BUTIKEN

D A M  O  H E R R

Mer om Finspång hittar du 
i Finspångsmagasinet på våra   
InfoPoint/besöksmål och  
finspang.se/turism

Våra lediga lägenheter
FINSPÅNG, DE WIJKSVÄG 17 B
2 tr, 2 rum & kök, 56  m²
4 681 kr/mån 
Tillträde: 1 sept (ev. tidigare)

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

www.bjorkefastigheter.se

SONSTORP, HAGVÄGEN 6 B
1 tr, 2 rum & kök, 71 m²
6 111 kr/mån
Tillträde: 1 sept (ev. tidigare)

LJUSFALLSHAMMAR,  
ÖREBROVÄGEN 428
NB, 1 rum & kokvrå,  30 m²
3 310 kr/mån • Tillträde: 1 aug

Vi önskar alla våra hyresgäster en härlig sommar!
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LÅNGA I

FÖGA 
ÖVERTY-
GANDE

VILL 
TAJTA 
PLAGG 
GÄRNA

SPION-
FIRMA

ÄTS I 
BUDA-
PEST

KAN 
ALLA HA

BRUKAR 
KORT-
HUS

© MEDIAKRYSS, SVANTE DREJENSTAM

Sommarkryss

VAR MED OCH TÄVLA!   SKICKA IN DITT SVAR TILL:
info@fokusfinspang.se eller Total Media & Reklam,  
Norrköpingsvägen 38, 612 44 Finspång senast 18 augusti. Lycka till!

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

Vinnarna presenteras i Fokus Finspång nr 13 (28 augusti).
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sonstorpsakeri.se • 0122-890 00

ÖPPETTIDER MÄSELKÖP
Mån-fre 06.30-15.30

ÖPPETTIDER LÄMMETORP
Mån-fre 06.30-15.30

UTKÖRNING AV  
GRUS HELA SOMMAREN.
Mäselköp håller öppet hela sommaren

Lämmetorp semesterstängt V. 29,30,31

VI ÖNSKAR 
ER EN SKÖN 

SOMMAR!

GRUS • SAND • JORD • TRANSPORTER

SKÄGGEBYVÄGEN 44 / 0122-170 50

Hitta det du behöver  
till grillen hos oss!

Semesterstängt v. 29, 30 och 31.
Vi önskar Er en trevlig sommar!

Mannerströms  
Grillbestick

373:-
Fler grillprodukter från  
Mannerströms finns i butiken! 

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

 

Vi önskar  
alla våra kunder  

en Glad Påsk

Hallonpaj  
med vaniljsås 

+ kaffe  

35:-

Räkpuck  
för 2 pers  

99:-

Sommar-
bakelse  
+ kaffe  

35:-

SOMMAR-
ERBJUDANDEN

Vi önskar er 
en riktigt skön 

sommar!

Risinge  
Hembygdsförening

Varmt välkomna till Risinge Hembygdsgård! 

Välkommen att besöka vårt hembygdsmuseum.  
Här kan du ta del av bygdens kulturarv. I museet finns  
allt från vikingarnas stockbåtar, till miljöer som visar  

vardagslivet runt förra sekelskiftet. 

Hembygdsgården är öppen dagligen mellan kl. 13.00 – 17.00  
(stängt  måndagar utom den 22 juli)  under perioden 16 juli - 2 augusti.

Sommaravslutning med Hembygdsfest den 3 augusti start kl. 15.00.

Läs mer på www.hembygd.se/risinge

Skogsröjet är tillbaka igen med 
storheter som Accept och  
Airbourne på scenen.

När många festivaler tvingas lägga ner 
står den ideella festivalen Skogsröjet 
fortfarande stark. För fjortonde året i rad 
ställer Rejmyre till med rockfest. Festivalen 
har växt från 700 till 15 000 besökare. 
Festivalgeneralen Stefan Englund menar 
att det finns all anledning att tro att även 
årets band kommer att locka en stor publik 
från när och fjärran.

– Vi har en riktigt bra lineup med många 
grymma band i år! För egen del tycker jag 
att Accept väger tyngst. Det är riktig  
tysk heavymetal, som en käftsmäll,  
säger Stefan.

– Det är också väldigt roligt att  
Airbourne kommer. De har energi från  
första sekunden och sätter verkligen  
nivån för hur ett liveframträdande ska 
vara, säger Erik Oldestam, som sitter  
med i festivalledningen.

Men det finns fler skäl än dessa att 
boka biljett till en rockupplevelse utöver 
det vanliga. Andra band som nämns är 
också Uriah Heep, Avantasia, Mustasch, 
Backyard Babies och Nashville Pussy. 
Nästa år firar festivalen 15 år. 

– Vi har redan en del planer för vårt 
jubileum. Går det i lås kommer det att bli 
hur bra som helst och väldigt häftigt,  
säger Stefan.                    

 FILIP EWERTSSON 
Allt du behöver veta om Skogsröjet hittar 
du på www.skogsrojet.se

Gaddade och taggade. Erik och 
Stefan är för alltid, bokstavligt talat, 
märkta av festivalen de själva har 
skapat. Juni Oldestam gör så gott 
hon kan för att rocka med.

”Vi har en  
riktigt bra  
lineup i år!”

SKOGSRÖJET 2019
 
AVANTASIA

ACCEPT

AIRBOURNE

URIAH HEEP

VENOM

THE DARKNESS

BACKYARD BABIES

MUSTASCH

AMARANTHE

GLENN HUGHES

GAMMA RAY

PRIMAL FEAR

DEMON

HELIX

NASHVILLE PUSSY
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Skogsröjet är tillbaka igen med 
storheter som Accept och  
Airbourne på scenen.

När många festivaler tvingas lägga ner 
står den ideella festivalen Skogsröjet 
fortfarande stark. För fjortonde året i rad 
ställer Rejmyre till med rockfest. Festivalen 
har växt från 700 till 15 000 besökare. 
Festivalgeneralen Stefan Englund menar 
att det finns all anledning att tro att även 
årets band kommer att locka en stor publik 
från när och fjärran.

– Vi har en riktigt bra lineup med många 
grymma band i år! För egen del tycker jag 
att Accept väger tyngst. Det är riktig  
tysk heavymetal, som en käftsmäll,  
säger Stefan.

– Det är också väldigt roligt att  
Airbourne kommer. De har energi från  
första sekunden och sätter verkligen  
nivån för hur ett liveframträdande ska 
vara, säger Erik Oldestam, som sitter  
med i festivalledningen.

Men det finns fler skäl än dessa att 
boka biljett till en rockupplevelse utöver 
det vanliga. Andra band som nämns är 
också Uriah Heep, Avantasia, Mustasch, 
Backyard Babies och Nashville Pussy. 
Nästa år firar festivalen 15 år. 

– Vi har redan en del planer för vårt 
jubileum. Går det i lås kommer det att bli 
hur bra som helst och väldigt häftigt,  
säger Stefan.                    

 FILIP EWERTSSON 
Allt du behöver veta om Skogsröjet hittar 
du på www.skogsrojet.se

Gaddade och taggade. Erik och 
Stefan är för alltid, bokstavligt talat, 
märkta av festivalen de själva har 
skapat. Juni Oldestam gör så gott 
hon kan för att rocka med.

”Vi har en  
riktigt bra  
lineup i år!”

SKOGSRÖJET 2019
 
AVANTASIA

ACCEPT

AIRBOURNE

URIAH HEEP

VENOM

THE DARKNESS

BACKYARD BABIES

MUSTASCH

AMARANTHE

GLENN HUGHES

GAMMA RAY

PRIMAL FEAR

DEMON

HELIX

NASHVILLE PUSSY



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

Välkommen tillW A L L M O K R A N S
B L O M S T E R A T E L J É  &  I N T E R I Ö R

En stunds avkoppling

LADUGÅRDSBUTIKEN I LJUSFALLSHAMMAR
 Sommaröppet tis-fre 11-18, lör 11.00-15.00,  

1:a söndagen i varje månad 11.00-15.00  
instagram: @sandrawallmokrans ♥ 0709-789 344

Två våningar inspiration & inredning 
från band annat Ib Laursen, Madam 

Stoltz, Housedoctor och Maileg

 Kaffe & glass
NU ÄVEN WEBBSHOP PÅ 
WWW.WALLMOKRANS.SE

2 VÅN BLOMMOR, 
 INTERIÖR & INSPIRATION

 Kaffe & glass

0122-109 80
Följ oss på Facebook!Viberga

Öppettider:  
mån-fre 10-18     
lör 10-15

FYNDA PÅ  
VÅR SOMMARREA!  

UPP TILL
50%  

RABATT. 

GLAD  
SOMMAR!

SOMMARTIPS FORSTÄTTNING

Regna & Regnaholm
Regna är ett rikt kulturlandskap med flera historiska 
byggnader i Regna kyrkby. Här finns bland annat Vita 
huset, som är Östergötlands äldsta skolbyggnad. När 
du far vidare på vägen genom Regnaholm möter du 
Sveriges nordligaste bokskog som breder ut sig längs 
med sjön Regnaren. Här färdas du som i en sagodröm.

Häfla Hammarsmedja
Ett bevarat minne från 1924 finns utanför orten 
Hävla. Ett unikt och komplett mindre järnbruk som 
visar utvecklingen av produktionsteknik under  
300 år. I Häfla Hammarsmedja upplever du en mäktig 
industrihistoria i natursköna omgivningar. Sommartid 
finns guide tillgänglig.

Rejmyre
Ett 200 år gammalt glasbruk invävt i vacker bruksmiljö 
skapar Rejmyre Hantverksby. På Reijmyre Glasbruk har 
man handblåst glas sedan 1810 och produktionen  
lever vidare än idag enligt gedigen hantverkstradition.  
En oas för dig som gillar historia och skickliga hantverk. 

S:ta Maria kyrka
I Dovertorps vackra naturområde ligger medeltids
kyrkan S:ta Maria. En kyrka som är mest känd för 
sina fantastiska tak och väggmålningar i original. 
Målningarna har aldrig varit överkalkade och inte heller 
restaurerade. Sommartid finns guide tillgänglig.

Hejtorps gårdsmejeri
Med fokus på närproducerat är Hejtorp ett gårds
mejeri med hantverksmässig tillverkning av ett  
20 tal olika getostar. Ostdisken är alltid välfylld  
utefter säsongens smaker. Passa på och njut av  
en ljuvlig fika eller en matbit när du är här på besök. 

Björke Vävstuga
I Björke Vävstuga sker vävningen hantverksmässigt,  
egen design i olika produkter med underbara färger 
är deras signum!  
En skimrande och  
färgsprakande  
upplevelse väntar  
på dig.

Fler sommartips  
hittar du på sid 2.

FINSPÅNGSMAGASINET
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Ett magasin om unika människor och företag som bor, lever och verkar i Finspång!
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FINSPÅNG – DÄR O-RINGEN STARTAR!sid 6

”SJÄLVKLART ATT  PLUGGA I FINSPÅNG”SID 12

LILLA EASY MOVER  I STORA VIDA VÄRLDENsid 19
Mer om Finspång hittar du 

 i Finspångsmagasinet på våra   
InfoPoint/besöksmål och  

finspang.se/turism



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

SPOTLIGHT   
Tak

Pillar vit 

1 289:-

SPOTLIGHT  
Tak/vägg

Buckram svart 

1 239:-

VÄGGLAMPA
Explore vit 

1 249:-

PHILIPS HUE
HUE, WHITE AMBIANCE LJUSKÄLLA INGÅR SAMT TRÅDLÖS STRÖMBRYTARE MED DIMMER

Smoooth payments by
ELBUTIK • VIBERGA

011-682 80 • www.elbutikfinspang.se

ORDINARIE ÖPPETTIDER
mån-fre 09.00-18.00

lör 10.00-15.00

LAMPOR FRÅN MARKSLÖJD

FRYS  
Vit  

8 280:-

KYL  
Vit   

6 550:-

TOPPMATAD  
Tvättmaskin   

4 700:-

FRONTMATAD  
Tvättmaskin   

5 720:-

FRÅN NEDIS * 
3 hastigheter   

D 30 cm 

240:-

FRÅN HAVSÖ *  
2 hastigheter   

D 26 cm 

189:-

TAKLAMPOR FRÅN NORDLUX

CAFÉ
D 25 cm 
Opalglas 

450:-

POP MAXI    
D 35 cm 

Svart 

500:-

VEJLE
Bordslampa

H 40 cm 
Vit  

475:-

HEAVEN
Taklampa 

Bredd 117 cm

1 800:-

 FLEN  
Lampskärm  

D 45 cm 
Inkl. takupphäng 

545:-

BORDSFLÄKTAR

CYLINDA VITVAROR FINNS I LAGER

BORDSLAMPA  
Yep grå   
H 40 cm 

240:-

BORDSLAMPA

*Begränsat antal med reservation för slutförsäljning
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Lindahls egen glass!
Du har väl smakat vår goda glass?

Tillverkad av våra 
duktiga konditorer. 

Avnjut glassen 
i vår servering eller 

köp med dig hem. 

Välkommen till 
oss på Lindahls!

Lindahls, Viberga
0122-102 00  •  www.lindahls.com  •  Välkommen!

Vi har öppet 
hela sommaren!

ÖPPETTIDER SEPTEMBER - OKTOBER:

CAFÉ: mån-fre 9-18, lör-sön 11-17
MINIGOLF: alla dagar 11-17

Vibjörnsparken  –  0122-101 05   

ÖPPETTIDER JUNI - AUGUSTI:

CAFÉ: mån-fre 9-20, lör-sön 11-20
MINIGOLF: alla dagar 11-19

Vi har stängt 21-22 juni (midsommar)

Ateljé Västrahamn Ruda

ANDERS ANDERSSON
Övriga tider – Ring före besök i ateljén! 
Tel. 070-606 18 10

ÖPPEN
KONSTATELJÉ

ANDERS ANDERSSON
olja • akvarell

sön 23 juni kl. 11-15
lör 29 juni kl. 11-15
lör 6 juli kl. 11-15

 Välkommen att träffa mig här.
FINSPÅNG 215

FALLA
ERSTORP

DOVERSTORP

SKÄRBLACKA

VÅNGA
RUDA

BJÖRKE
VÄVSTUGA

VÄSTRAHAMN RISINGE

BJÖRKLIDEN, GRYTGÖL
Torsdag 4 juli kl 11.00, visning från kl. 10.00

Servering! Välkomna!

Per Carlsson telefon 0122-400 36 eller Göran telefon 0709-17 71 11

AUKTION

SVT med Sofia Rågenklint och föremålsexperterna Maria 
Granström och Mats Bergstrand kommer till Grytgöl och 

spelar in ett av årets program av ”Auktionssommar”



LOU! KOJAN av Julien Neel
Lou!-serien blandar underbara  
illustrationer med komplicerade 
vänskapsproblem och perfekt  
sommarstämning! I varje bok åldras 
huvudkaraktären Lou ett år och nu  
är hon gammal nog för att kärleks-
funderingarna ska ta fart på allvar. 
Dessutom vill hon bygga en koja…

LIKSOM HELT MAGISKT  
av Mårten Melin
En bok perfekt för sommarläsning, 
med korta noveller, mysterium i varje 
historia, kärlek och fantasy perfekt 
blandat i ett ändå helt normalt hög-
stadieliv.

KOKA BJÖRN av Mikael Niemi 
Mördarjakt i 1850-talets Tornedalen 
med den stränge väckelseprästen 
Lars Levi Laestadius som ”Sherlock 
Holmes”. Som vanligt hos Niemi en 
mustig skröna och riktig nagelbitare.

FÖRSVUNNEN av Tina Frennstedt
En kvinna försvinner en sommarnatt 
på Österlen. Fallet blir aldrig uppklarat. 
Sexton år senare härjar en serie- 
våldtäcksman i Malmö. Kriminal-
inspektör Tess Hjalmarsson tar sig 
an fallet. Boken är spännande och 
lättläst med korta kapitel. Det är den 
första boken i en planerad serie.

MELLAN HIMMEL OCH HAV  
av Anna Fredriksson
En fin berättelse som innehåller både 
spänning och nyfikenhet över hur 
denna relationshistoria ska sluta. Hur 
ska det gå för Sally? Kommer hon att 
försonas med sin mor och sin dotter? 
Jag väntar på att få läsa nästa bok 
som precis kommit.

DET VÄXTE ETT TRÄD I BROOKLYN 
Del 1 och 2 av Betty Smith 
En finstämd uppväxtskildring från 
början av förra seklet med levande 
person- och miljöbeskrivningar. 
Boken har verklighetsbakgrund  
och skrevs redan 1943, men har  
återutgivits i två volymer och i en  
ny översättning.

NELLE RAPP OCH DET HEMLIGA 
BIBLIOTEKET av Martin Widmark
En spännande resa i tid och rum… 
Följ med monsteragenterna Nelly och 
Valle på en resa i tiden. En fängslad 
kung, en elak riddare och den allra 
första monsteragenten är några 
av figurerna Nelly och Valle träffar i 
denna boken. Nu måste de verkligen 
använda sig av monsterakademins 
ledord ”Lugn, Lärdom, List”.  
Passar för läsare från ca 7 år. 

DEN STORA UTSTÄLLNINGEN  
av Marie Hermanson
Året är 1923 och Göteborg  
arrangerar en stor världsutställning. 
I denna miljö möter vi en ung kvinnlig 
journalist, en ung polisman, en åsne- 
skötande pojke samt inte minst  
själva nobelpristagaren Albert 
Einstein. Boken genomsyras av en 
trivsam 20-talsanda kryddad med  
lite spänning.

SMÅ ELDAR ÖVERALLT  
av Celeste Ng
Idyllen i det planlagda, till synes 
perfekta, samhället Shaker Heights 
rubbas. Romanen inleds med ett hus 
i brand och utforskar vad som ledde 
fram till detta. Med detaljerande 
karaktärsbeskrivningar återges en 
berättelse om tillhörighet och klasskill-
nader, men framförallt moderskap.

TJÄNSTER OCH GENTJÄNSTER  
av Sophie Kinsella
Fixie Farrs gillar, som namnet  
beskriver, att fixa saker. Hon tvekar 
inte att hjälpa en främling och får 
på köpet en gentjänst som hon kan 
lösa in närsomhelst. Hon gör det och 
en början på ett utbyte av tjänster 
mellan henne och Sebastian börjar. 
Romantisk feelgood med Kinsellas 
brittiska humor som genomsyrar 
boken. 

Bästa boktipsen  
från Finspångs bibliotek
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FINSPÅNG 

COMFORT FINSPÅNG
Sjömansvägen 10, Tel 0122-180 70

Öppettider: Mån-Fre 07:00-17:00
www.andersonbaggman.se Följ oss på Facebook och Instagram

MARQUIS SPABAD FRÅN 

79.990:- 
NJUTNING ÅRET RUNT MED ETT SPABAD!

TREVLIG SOMMAR!

VÄLKOMMEN IN TILL VÅR BUTIK 
HÄLSAR ROGER, LINDA, KRISTER  
& RÖRMONTÖRERNA!
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2-3 AUGUSTI REJMYRE

KÖP BILJETTER PÅ WWW.EVENTIM.SE
WWW.SKOGSROJET.SE

ARRANGÖR: REJMYRE MUSIKFÖRENING • MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR

GATHERING OF KINGS • WAYWARD SONS • LIV SIN • MAN MACHINE INDUSTRY • SAREA

TRIFFID DANGER
CONCERTS

VI HJÄLPER DIG, BESTÄLL 
DIN MIDSOMMARKRANS 

I FÖRVÄG.

ÖPPETTTIDER
MIDSOMMARAFTON 09-13

MIDSOMMARDAGEN STÄNGT
SÖNDAG 11-15 (TRÄDGÅRDEN STÄNGD)

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!

SOMMARENS KOLLEKTION
UTVALDA KRUKOR, VASER OCH INREDNINGSDETALJER

SOMMARFINT I 
TRÄDGÅRD OCH BUTIK

BLOMMOR UTE
BLOMMOR INNE...

DU HITTAR ALLT TILL DITT HEM  
OCH DIN TRÄDGÅRD HOS OSS, TITTA  

IN I BÅDE BUTIK OCH TRÄDGÅRD.

MIDSOMMARFIN!

TRÄDGÅRDEN ÖPPEN TILL OCH MED 19 JULI



Trevlig sommar!

För varmt hemma?
Med en värmepump  

från Daikin får du svalt 
och skönt i sommar  
och skön värme när  
hösten och vintern  

kommer.
Hör av dig så berättar jag mer.

0122-190 00  •  Bergslagsvägen 12

www.maklarhuset.se

SOMMAR är inte bara SOL & BAD ;-)

Kanske behöver familjen ny bostad?

Välkommen att kontakta oss!

En HÄRLIG SOMMAR önskar vi er alla!

– 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

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

FLERGRENSSTAFETTEN 2019
När: 17 augusti kl 14.00 
Var: Dammen, Grytgöl  

Klasser: Herr/Dam/Mix/Ungdom

Anmälningsavgift: 500 kr/lag 
Ungdomslag: 100 kr/lag

Anmälning & mer information:  
Michael Einarsson, meinar74@gmail.com, 
072-744 31 29. Läs mer på grytgol.se.

Välkomna med anmälan senast 10 augusti.

Sträckor (Vuxna)
1. Luftgevärsskytte
2. Kanot 1400 m
3. Löpning (delvis i mosse) 3.5 km
4. Cykel 6 km
5. Löpning (delvis i mosse) 3.5 km
6. Simning 150 m
7. Löpning 1 km
8. Löpning 2.5 km

Sträckor (Ungdom)
1. Luftgevärsskytte
2. Löpning 1 km
3. Cykel 4.7 km
4. Simning 50 m
5. Löpning 2.5 km

Nytt för i år! 

AFTER RACE
Björkliden
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