
– Det finns ett stort intresse för Tillväxt Finspång. 

Det är en viktig markering att näringslivet och 

kommunen gör något tillsammans, säger Kerstin 

Gustafsson om Tillväxt Finspång.

I förra numret av Fokus Finspång berättade Mats Rosander 

och Ulrika Jeansson om nya Tillväxt Finspång, vars främsta 

uppdrag är att utveckla och marknadsföra varumärket 

Finspång. 

Nyfikenhet och delaktighet

Kerstin Gustafsson driver Städföretaget. Som nytillsatt 

ordförande i Företagarna Finspång är det en självklarhet att 

vara en del av Tillväxt Finspång. 

– Vi är många som trivs med att verka och bo här, 

som vill Finspång väl och vill tänka positivt. Det finns en 

nyfikenhet och delaktighet över hur vi kan vara med att 

förändra, säger Kerstin. 

Hon hoppas att fler upptäcker kommunen och flyttar hit.

– Jag tycker om Finspång och trivs med närheten till min 

familj och den vackra naturen. Det är klart att jag exempelvis 

skulle vilja ha fler butiker. Jag hoppas att den trenden vänder 

och att fler vågar satsa igen.

Vikten av ökad förståelse

Lantbrukaren Greger Arvidsson är ordförande i LRF:s 

kommun grupp och ledamot i Tillväxt Finspångs styrelse. 

Han trycker på vikten att dra åt samma håll och att  

föreningen tillsätter en duktig ledare med många  

kontaktytor.  

– Det handlar om ökad förståelse mellan näringslivet och 

kommunen för att få ett ännu bättre företagsklimat. Men 

för att visionen om att bli 30 000 invånare år 2035 ska bli 

verklighet tror jag att det främst är bra barnomsorg och skola 

som väger tyngst för att få fler att flytta till vår kommun, 

säger Greger.

Pontus Andersson, VD för Byggnads AB Andersson & 

Baggman, håller med Greger om att en ökad förståelse är  

en nyckel till framgång.

– För mig är Tillväxt Finspång en chans att vara med och 

utveckla näringslivet i ett nära samarbete med politiker 

och tjänstemän. Om vi kan hjälpas åt och göra varandras 

vardag lite smidigare tror jag automatiskt att det leder till 

utveckling, säger Pontus.

Bra förskola, skola och närhet till skog och mark ser han 

som stora fördelar med att bo i Finspång.

– Jag tycket att det är helt rätt att fortsätta att utveckla 

konceptet kring Arena Grosvad. Sedan är det en stor fördel 

att det är billigt att köpa hus och tomtmark här.

FILIP EWERTSSON

 
Har du frågor och vill veta mer om Tillväxt Finspång?  

Gå in på tillvaxtfinspang.se  

Samarbete är nyckeln till 

framgång för Tillväxt Finspång

Kerstin Gustafsson

Pontus Andersson, Greger Arvidsson

SID 7: 
NÄRHETEN TILL  
ZETTERBLOM BIL

SID 15: 
”DET HÄR BLIR EN  
RIKTIG FOLKFEST”

SID 11: 
CHARKEN HAR MÅNGA 
TROGNA STAMKUNDER

SID 19: 
TILLSAMMANS FÖR 
TILLVÄXT FINSPÅNG  

Fokus
Årg. 14  | 3 juli - 27 augusti  |  www.fokusfinspang.se  |  Fokus Finspång når alla hushåll och företag i Finspång och Svärtinge

F I N S P Å N G

NR 12   |   2019

www.sonstorpsbil.se  •  0122-139 82  
Skäggebyvägen 50   •  Levertorpsvägen 3

Trygga mil med Zetterblom bil
WWW.ZETTERBLOMBIL.SE  •  SKÄGGEBYVÄGEN 50  •  0122-156 66

LÄS  
REPORTAGET  
PÅ SIDAN 7!

Öppettider sommar:

ZETTERBLOM BIL
mån - tors 10-18

fre 10-16

Öppettider sommar:

SONSTORPS  
BIL & SKADECENTER

mån - tors 7-17
fre 7-16

VI ÖNSKAR  
ALLA VÅRA KUNDER 

EN RIKTIGT SKÖN 
SOMMAR!
Vi har semesterstängt  

vecka 29-30.
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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”

ÖPPETTIDER JULI - AUGUSTI:

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

Vibjörnsparken  –  0122-101 05   

ÖPPETTIDER SEPTEMBER - OKTOBER:

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

MINGLA HOS 
OSS I SOMMAR!

Mingla   |   0122-149 26   |   Öppet hela sommaren!

Gilla oss på Facebook & Instagram     
          Mingla Woman             minglawoman

D A M  O  H E R R

REAN PÅGÅR

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! 
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Utrymme för 
spontanitet 
Som tonåring och ung vuxen minns 
jag att jag tyckte det var lite coolt 
med folk som var mycket upptagna 
och som hade en fullbokad kalender. 
Numera ser jag det närmast som  
något heligt och oerhört njutbart att 
till min glädje se att kommande helg 
är helt blank. Inga måsten. Att vara 
fullbokad är ungefär lika ovälkommet 
som att iklädd vit linnekostym äta  
en frasig kexchoklad i en sommar-
varm bil. 

Inför de senaste årens semestrar har 
jag och min fru tagit för vana att se 
till att åtminstone en vecka är helt 
ledig och alldeles obokad. Jag menar, 
livet är ju ändå så inrutat och fullt av 
aktiviteter till vardags, så lite plats för 
”fri lek” borde ju rimligtvis vara något 
som alla människor mår bra av. Eller 
hur? Inför årets sommar finns det en 
del inbokat. Förutom en del renove-
ring tycker jag att vi fått till en skön 
mix av både det ena och det andra. 
Men bäst av allt är nog ändå den där 
blanka veckan som ger utrymme för 
spontana infall. Ha en skön sommar! 
                                                  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. 

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* 

10 juli kl.16-17
*Entré från baksidan

SOMMARPRESENTER

Zara  

299:-

Cornelia  

699:-

Jonna  

599:-

Carrolin  

449:-
Jolin  

499:-
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FINSPÅNG Skäggebyvägen 32   
0122-44 40 70 www.geforlivet.nu

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

VARMT VÄLKOMMEN!

Betala gärna
med kort!

Öppettider:  Tisdag & Onsdag & Torsdag 13-18, Lördag 10-13
V 28: Öppet tisdag 9/7 och torsdag 11/7 • V 29-30: Semesterstängt

SOMMARREA!
TORSDAG 4/7 & LÖRDAG 6/7 HAR VI

50% PÅ ALLT I BUTIKEN

ÅTERFUNNET HÄR - HJÄLP DÄR!

Korv med bröd 5:- 
(endast lördag 6/7)

UNG I FOKUS

PER LEANDER  
FÖDD 2000
PERSPEKTIV BERGSKA GYMNASIET

Våga tro på oss
Då var det dags för mig att tacka 
för denna period jag fått förtroende 
att skriva här i fokus Finspång. 
Mycket har hänt sedan jag började 
att skriva i denna spalt, numera 
har jag en gymnasieexamen och är 
redo att ta nästa steg i livet. Första 
steget för mig personligen blir 
värnplikt nere i Skåne vilket jag ser 
mycket fram emot.

Jag skulle vilja tacka Finspång för 
allt ni gett mig. Finspång har gett 
mig en uppväxt, en utbildning och 
ett självförtroende som jag inte 
tror att jag hade kunnat få någon-
stans i Sverige. Finspång ni har 
vågat tro på mig och jag kommer 
vara evigt tacksam för detta. Jag 
hoppas att ni fortsätter våga tro 
på unga människor och ger dem 
självförtroende. Titta inte bort bara 
för att någon saknar erfarenhet 
för då går ni miste om alla duktiga, 
trevliga och allmänt kompetenta 
människor som är jämngamla med 
mig själv.

Precis som jag nyss nämnt kommer 
jag försvinna från Finspång ett tag, 
när jag kommer tillbaka vet jag inte. 
En vacker dag kommer jag dock att 
återvända och då hoppas jag att ni 
fortfarande vågar tro på ungdomen.

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

Gilla oss på  

Facebook

Ring oss

0122-161 80

www.susannesfotvard.se
Stora Allén 12, 612 40 Finspång   072-320 02 80

Susanne Gunnarsson, Legitimerad Medicinsk fotterapeut

Specialist på nagelsvamp!
Utför provtagning och behandlar med lunula laser. 

Öppet hela sommaren,  
lediga tider finns från augusti.

Hjärtligt välkommen.
Kundparkering finns.

Du hittar  
mig på
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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

CENTRUMKYRKAN HÄLLESTAD FRIFÖRSAMLING MISSIONSKYRKAN
JULI

SOMMARENS GEMENSAMMA GUDSTJÄNSTER
Sön 7 10.00 i Missionskyrkan  
 Björn Asserhet. Sång Magnus H/Kristina H
Sön 14 10.00 i Centrumkyrkan Olof Johansson
Sön 21 10.00 i Missionskyrkan Johanna Karlsson
Sön 28 10.00 i Centrumkyrkan Olof Johansson

AUGUSTI
Sön 4 10.00 i Missionskyrkan  
 Julia Forsberg

EGNA GUDSTJÄNSTER 
AUGUSTI
Sön 11 10.00 Julia Forsberg 
Sön 18 10.00 Julia Forsberg
 16.00 Avslutning Bönergården  
 Björn Asserhed & Julia Forsberg
Sön 25 10.00 Pelle Bark

SECOND HAND DE BESHEVÄGEN 3
Secondhand öppen lördagar 10.00 - 13.00
Öppnar åter vardagar med start tisdag 6/8
tis - fre 14.00 - 17.00

JULI
Sön 7 10.00 Gudstjänst på Gultebo  
 Joakim & Olivia Liebgott, Pernilla Båtsby.  
 Nattvard och månadsoffer. Fika
Lör13 19.00 Sommarkväll på Gultebo ”Himlajord och  
 Pärleport”. Håkan Isaksson sång. Fika
Sön 21 10.00 Gudstjänst på Gultebo  
 Predikan Christer Söderberg. Fika 
Lör 27 19.00 Sommarkväll på Gultebo Ingela & Tomas  
 Hagenfors med team. ”Musik med mening”, Fika
AUGUSTI
Lör 3 18.00 Kulturrally ”Vart är vi på väg”  
 Start vid Hällestad kyrka
Sön 4 10.00 Sommarandakt    
 Aagot Wahlström & Maria Davidsson. Fika
Sön 11 10.00 Gudstjänst Milton Lindh. Fika
Sön 25 10.00 Gudstjänst  
 Emma Söderberg, Solveigs lovsångsteam. Fika

TILLSAMMANSHELG PÅ GULTEBO
Fre-Sön 16-18/8 För anmälan och övrig information  
kontakta Pia 0764-158434 eller Sofia 070-6094599

VARJE MÅNDAG HELA SOMMAREN
Mån  19.00 Bön

JULI

SOMMARENS GEMENSAMMA GUDSTJÄNSTER
Sön 7 10.00 i Missionskyrkan  
 Björn Asserhet. Sång Magnus H/Kristina H
Sön 14 10.00 i Centrumkyrkan Olof Johansson
Sön 21 10.00 i Missionskyrkan Johanna Karlsson
Sön 28 10.00 i Centrumkyrkan Olof Johansson

AUGUSTI
Sön 4 10.00 Gudstjänst med nattvard Julia Forsberg
Sön 11  10.00 Gudstjänst Johanna Karlsson 
 Sång Magnus H/Kristina H
Tis 13 18.30 Vardagsmässa 
Sön 18  10.00 Gudstjänst Björn Asserhed. Sång Filip Ewertsson m.fl.
Ons 21  09.00 RPG på Bönergården
Sön 25  10.00 Gudstjänst Johanna Karlsson.  
 Brass-sextett. Liten kör

VARJE VECKA:
Tis 15.00 – 17.00 Internationellt café  
 Start 20 augusti
Tis  17.00 Gudstjänst på arabiska 
 med Allianskyrkan Norrköping
Ons 14.00 RPG:s dagledigträff
 Start 21 augusti 09.00 på Bönergården
  Ungdomsgrupperna Startar sista veckan i augusti

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

VÄLKOMMEN TILL EN KYRKA NÄRA DIG!  PROGRAM 4 JULI – 27 AUGUSTI
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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!

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!

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!

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!

Anna Rosenqvist, En Annan Trafikskola:

– Vi ville gärna köpa bil lokalt i Finspång. Därför har vi sex 
stycken Mazda CX3 från Zetterblom Bil i vår verksamhet. 
Det är en lättmanövrerad och smidig övningsbil, som är skön 
att sitta i och som håller en vettig prisklass. Närheten till 
verkstaden på Skäggebyvägen för snabb service är ett stort 
plus för oss. Vi har haft ett långt samarbete med Alf Nörager. 
Jag upplever honom som uppriktig, ärlig och en person som 
håller vad han lovar.

Pontus Andersson, Byggnads AB Andersson  
& Baggman och Comfort Finspång:

– Totalt har vi tjugo bilar som vi leasar från Zetterblom Bil.  
Under tre års tid har vi kört Citroën Berlingo och Citroën Jumpy. 
Det har varit väldigt bekymmersfritt. Vi har bara lämnat in dem 
för service en gång per år. Vi vill gärna gynna det lokala och ser 
närheten till Zetterblom Bil med tillhörande servicemöjligheter 
som den största fördelen. Samarbetet med Alf Nörager har 
fungerat bra. Han ser våra behov och ger oss det vi behöver.

Bengt Sundén, Byggcontroll och BC Redovisning:

– Vi har handlat bilar av Alf Nörager under många år. Vi har 
fastnat för Mazda. Just nu har vi två CX3 och en CX5.  
De är välutrustade, har hög komfort och säkerhet och är 
dessutom billiga i drift. Alf är flexibel på alla sätt, snabb att 
förstå och lösa våra behov. Det är skönt att ha nära till lokal 
service här i Finspång. Zetterblom Bil är ett stabilt företag 
som håller hög kvalité och är lätta att ha att göra med.

Larseric Ramlöv, Familjehemscenter:

– Idag har vi både Mitsubishi och Mazda från Zetterblom 
Bil och fler lär det bli. Vi både köper och servar våra bilar 
där. Största fördelen med samarbetet är att de håller en 
väldigt hög servicenivå med lokal service och verkstad 
med bra kompetens. Närheten till Zetterblom Bil är en stor 
fördel. Det är skönt att slippa åka till Norrköping. Vi har lång 
relation med Alf Nörager och får alltid ett bra bemötande 
och service på alla sätt.

”Närheten är en stor fördel”
Zetterblom Bil erbjuder, i samarbete med Sonstorps Bil & Skadecenter, 
service och bilar från Citroën, Mazda, Mitsubishi samt begagnade bilar för 
privatpersoner och företag. Anna, Bengt, Larseric och Pontus är några av 
säljaren Alf Nöragers nöjda företagskunder.
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Anna Rosenqvist, En Annan Trafikskola:

– Vi ville gärna köpa bil lokalt i Finspång. Därför har vi sex 
stycken Mazda CX3 från Zetterblom Bil i vår verksamhet. 
Det är en lättmanövrerad och smidig övningsbil, som är skön 
att sitta i och som håller en vettig prisklass. Närheten till 
verkstaden på Skäggebyvägen för snabb service är ett stort 
plus för oss. Vi har haft ett långt samarbete med Alf Nörager. 
Jag upplever honom som uppriktig, ärlig och en person som 
håller vad han lovar.

Pontus Andersson, Byggnads AB Andersson  
& Baggman och Comfort Finspång:

– Totalt har vi tjugo bilar som vi leasar från Zetterblom Bil.  
Under tre års tid har vi kört Citroën Berlingo och Citroën Jumpy. 
Det har varit väldigt bekymmersfritt. Vi har bara lämnat in dem 
för service en gång per år. Vi vill gärna gynna det lokala och ser 
närheten till Zetterblom Bil med tillhörande servicemöjligheter 
som den största fördelen. Samarbetet med Alf Nörager har 
fungerat bra. Han ser våra behov och ger oss det vi behöver.

Bengt Sundén, Byggcontroll och BC Redovisning:

– Vi har handlat bilar av Alf Nörager under många år. Vi har 
fastnat för Mazda. Just nu har vi två CX3 och en CX5.  
De är välutrustade, har hög komfort och säkerhet och är 
dessutom billiga i drift. Alf är flexibel på alla sätt, snabb att 
förstå och lösa våra behov. Det är skönt att ha nära till lokal 
service här i Finspång. Zetterblom Bil är ett stabilt företag 
som håller hög kvalité och är lätta att ha att göra med.

Larseric Ramlöv, Familjehemscenter:

– Idag har vi både Mitsubishi och Mazda från Zetterblom 
Bil och fler lär det bli. Vi både köper och servar våra bilar 
där. Största fördelen med samarbetet är att de håller en 
väldigt hög servicenivå med lokal service och verkstad 
med bra kompetens. Närheten till Zetterblom Bil är en stor 
fördel. Det är skönt att slippa åka till Norrköping. Vi har lång 
relation med Alf Nörager och får alltid ett bra bemötande 
och service på alla sätt.

”Närheten är en stor fördel”
Zetterblom Bil erbjuder, i samarbete med Sonstorps Bil & Skadecenter, 
service och bilar från Citroën, Mazda, Mitsubishi samt begagnade bilar för 
privatpersoner och företag. Anna, Bengt, Larseric och Pontus är några av 
säljaren Alf Nöragers nöjda företagskunder.

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

Vad ska du göra i sommar? 

MALIN KARLSSON 30 ÅR 
– Jag ska vandra en vecka i Idre och 
sedan kommer jag att köra mycket 
mountainbike här i Finspång.

OVE AXENFJORD 78 ÅR 
– Det blir nog ungefär som vanligt. 
Jag ska ta det lugnt och göra  
dagsturer, bland annat till Nora.

INGELA MOBERG 50 ÅR 
– Jag ska njuta av vädret. Åka till 
någon strand, kanske vid Skiren. 
Sedan ska jag se VM-fotbollen.

Nästa Fokus Finspång 
Nummer 13 delas ut 28 augusti.

OBS! Manusstopp 20 augusti  kl. 12.
Vi kan aldrig garantera att annonsplats  

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

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 
BYGG OCH 

REPARATION!

HÖG TID 
ATT BESTÄLLA 

HÖSTENS JOBB!
Låt oss få veta era drömmar om ert hem.

Kontakta oss för kostnadsfri offert.

HA EN HÄRLIG SOMMAR!

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



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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Charken på Bergslagshallen erbjuder revbens-
spjäll, grillad kyckling med egen kryddblandning, 
den egna sillen och inte minst den omtalade egna 
potatissalladen. De säljer också Brinks mycket 
populära vita saltgurka. 

Petra Moberg Hildor har jobbat på Bergslagshallen sedan 
1998 och nästan lika länge har hon funnits i butikens chark-
avdelning. Tillsammans med kollegan Eva-Lena Persson ser 
de till att charkens hyllor är välfyllda. Allt från den egna sillen, 
som inte ska förväxlas med Östermalmssillen, till den mycket 
uppskattade färska grillade kycklingen och den ständigt 
efterfrågade egna potatissalladen. På frågan vilken som  
är den vanligaste kommentaren från deras charkkunder 
kommer svaret blixtsnabbt:

– ”Ni är de bästa på grillat i Finspång”. Det får vi ofta höra. 
Många kunder åker en extrasväng hit bara för att köpa just 
grillat, säger Petra vid fikabordet och får medhåll från sina 
kollegor.

Kundernas storfavorit
Trots att kycklingen är mycket populär är den egna potatis-
salladen mest efterfrågad i charken och den är även Petras 
egen favorit.

– Vår potatissallad verkar vara den stora favoriten hos våra 
kunder. Till helgen fick vi en beställning på tio kilo till ett bröllop. 
Våra kunder är självklart alltid välkomna att göra särskilda 
beställningar av potatissallad och kyckling. För egen del skulle 
jag aldrig köpa någon annan potatissallad.

Receptet är ingen hemlighet, men möjligen kryddblandningen. 
Den uppskattade salladen innehåller potatis, majonnäs, 
kaffegrädde och dill.

Senaste åren har charkavdelningen utökat sitt utbud av  
vegoprodukter, som exempelvis formbar vegofärs och  
grönsaksbullar.

”Vi är ett glatt gäng” 
Petra uppskattar sitt varierande yrke. Ena stunden jobbar hon 
i charken, plockar varor och sitter i kassan. Andra stunden 
hjälper hon kunder att hitta rätt i butiken och tar sig lite extra 
tid att prata med de äldre stamkunderna.

– Vi är ett glatt gäng som kan skoja med både varandra och 
våra kunder. Det tror jag våra kunder uppskattar. Du mår ju bra 
själv om du bemöter andra på ett trevligt sätt, säger Petra.

Filip Ewertsson

”Ni är de bästa på grillat i Finspång!”

Eva-Lena Persson och  
Petra Moberg Hildor är  
Bergslagshallen stjärnor  
i charken…

…och här är tre andra stjärnor 
och favoriter i charken:  
grillad kyckling, den egna 
potatissalladen och den vita 
saltgurkan från Brinks.

VÄ L K O M N A ! 
S K Ä R B L A C K A  F O L K E T S  H U S

T E L :  0 7 0 - 7 9 0  8 4  9 7

FOLKETS HUSPARKEN SKÄRBLACKA 

27 juli & 24 augusti

10.00-14.00
KOM OCH SÄLJ OCH KÖP!

PRIS PER PLATS 100 KR

Bakluckeloppis

 
Är du inte riktigt nöjd med din trädgård? 
Tycker du att det är för mycket arbete? 
Eller har du bara svårt att bestämma dig? 

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

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

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

Trädgårdsanläggningsarbeten  •  Trädbeskärning  •  Trädfällning  •  Stubbfräsning  •  Grävning och schaktning

Markanläggning  •  Markborrning med kompaktlastare  •  Kranlyft  •  Lastbilstransporter

Vi utför:

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

Hooray! 
Mer körglädje 
för pengarna.

Premiär
Hyundai KONA

KR 164 900Fr

Sveriges nya, kompakta familj-SUV. 

Auktoriserad
Hyundaiverkstad 

Vi önskar  
våra kunder en  
glad sommar!

VECKA 32 STARTAR VI UPP HÖSTEN

KVALITET  PRECISION  KÄNSLA
www.dannegolv.se

VI HJÄLPER DIG MED DITT BADRUM!
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Charken på Bergslagshallen erbjuder revbens-
spjäll, grillad kyckling med egen kryddblandning, 
den egna sillen och inte minst den omtalade egna 
potatissalladen. De säljer också Brinks mycket 
populära vita saltgurka. 

Petra Moberg Hildor har jobbat på Bergslagshallen sedan 
1998 och nästan lika länge har hon funnits i butikens chark-
avdelning. Tillsammans med kollegan Eva-Lena Persson ser 
de till att charkens hyllor är välfyllda. Allt från den egna sillen, 
som inte ska förväxlas med Östermalmssillen, till den mycket 
uppskattade färska grillade kycklingen och den ständigt 
efterfrågade egna potatissalladen. På frågan vilken som  
är den vanligaste kommentaren från deras charkkunder 
kommer svaret blixtsnabbt:

– ”Ni är de bästa på grillat i Finspång”. Det får vi ofta höra. 
Många kunder åker en extrasväng hit bara för att köpa just 
grillat, säger Petra vid fikabordet och får medhåll från sina 
kollegor.

Kundernas storfavorit
Trots att kycklingen är mycket populär är den egna potatis-
salladen mest efterfrågad i charken och den är även Petras 
egen favorit.

– Vår potatissallad verkar vara den stora favoriten hos våra 
kunder. Till helgen fick vi en beställning på tio kilo till ett bröllop. 
Våra kunder är självklart alltid välkomna att göra särskilda 
beställningar av potatissallad och kyckling. För egen del skulle 
jag aldrig köpa någon annan potatissallad.

Receptet är ingen hemlighet, men möjligen kryddblandningen. 
Den uppskattade salladen innehåller potatis, majonnäs, 
kaffegrädde och dill.

Senaste åren har charkavdelningen utökat sitt utbud av  
vegoprodukter, som exempelvis formbar vegofärs och  
grönsaksbullar.

”Vi är ett glatt gäng” 
Petra uppskattar sitt varierande yrke. Ena stunden jobbar hon 
i charken, plockar varor och sitter i kassan. Andra stunden 
hjälper hon kunder att hitta rätt i butiken och tar sig lite extra 
tid att prata med de äldre stamkunderna.

– Vi är ett glatt gäng som kan skoja med både varandra och 
våra kunder. Det tror jag våra kunder uppskattar. Du mår ju bra 
själv om du bemöter andra på ett trevligt sätt, säger Petra.

Filip Ewertsson

”Ni är de bästa på grillat i Finspång!”

Eva-Lena Persson och  
Petra Moberg Hildor är  
Bergslagshallen stjärnor  
i charken…

…och här är tre andra stjärnor 
och favoriter i charken:  
grillad kyckling, den egna 
potatissalladen och den vita 
saltgurkan från Brinks.

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

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

 

Hallonpaj  
med vaniljsås 

+ kaffe  

35:-

Räkpuck  
för 2 pers  

99:-

Sommar-
bakelse  
+ kaffe  

35:-

SOMMAR-
ERBJUDANDEN

Vi önskar er 
en riktigt skön 

sommar!

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

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.
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SLUTSPURT I  
TRÄDGÅRDEN!

50 % 
PÅ ALLA VÄXTER

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.

UTFÖRSÄLJNING!

TRÄDGÅRDEN ÖPPEN TILL OCH MED 19 JULI
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Utan fast avgift 

upp till ett halvår!
Teckna Rörligt avtal eller 1 år 
Fast så bjuder vi på den fasta 

avgiften de 3 första månaderna. 

Teckna Fast avtal 3 eller 5 år så 
bjuder  vi på den fasta avgiften 

första halvåret.

0122-851 80   
www.finspangstekniska.se

100% förnybar vattenkraft 
med hjärtat i Finspång

Vi önskar dig en
 trevlig sommar!

LENA  

FÖTTER

FOTVÅRD
FOTVÅRD/EKO LYX SPA 
NAGELVÅRD
FOT/UNDERBENSMASSAGE
ZONTERAPI

INFO OM BEHANDLINGAR OCH BOKNINGAR PÅ BOKADIREKT.SE

VARMT 
VÄLKOMNA! 

LENA  

TEL 0702-52 63 16                   LENA FÖTTER FINSPÅNG

Nu är det bara några veckor kvar tills världens 
största orienteringstävling sätter igång.  
Upplev O-Ringen 2019 i Finspång 22-23 juli.

 

 
Fokus Finspång träffar O-Ringens reseansvarige Jonny 
Karlsson tillsammans med Finspångs kommuns koordinator 
Kirsi Aronsson. Båda har arbetat med projektet under lång 
tid och ser nu fram emot att orienteringsfesten äntligen 
närmar sig.

– Det känns bra. Anmälningsläget är mycket stabilt och 
vi tror att vi kommer att bli 20 000 tävlande med omkring  
5 000 åskådare från 45 länder från alla världens kontinenter. 
Merparten av dessa kommer från våra nordiska länder och 
Schweiz, säger Jonny.

Han berättar att mycket nu handlar om att göra  
verkstad av all noggrann planering. Som att bygga broar  
i tävlings skogarna, förbereda servicestationerna på  

Himmelstalundsfältet, anlägga busslinga vid Yxbacken och 
vägar från parkeringsområdet på fältet mellan KL Industri 
och Hårstorp i Finspång. Parallellt utbildas också personal 
för respektive uppdrag samt ges grundläggande kunskap 
om kris, säkerhet och i bemötande mot deltagare och publik. 
Totalt innefattas 1 300 funktionärer i projektet. 200 av 
dessa genom Finspångs SOK.

– Finspångs SOK har varit duktiga på att engagera  
funktionärer och omkring hälften av dessa tillhör inte 
klubben, utan ser projektet som en ny och spännande 
erfarenhet, säger Jonny.

Uppmanar att ha överseende 
O-Ringen kommer att märkas på många olika sätt i Finspång. 
Exempelvis är campingen på Grosvad abonnerad av den 
norska storklubben Halden, som både har många aktiva 
och är tongivande i elitklasserna. Självklart kommer också 
den stora tävlingen att märkas i trafiksituationen. Inte 
minst vid Vibergarondellen.

– För att minska trycket vid Vibergarondellen kommer 
O-Ringens skyttelbussar från Norrköping att åka via Butbro 
till Grosvad på förmiddagarna och enbart passera Viberga-
rondellen på eftermiddagarna på väg tillbaka till Norrköping. 
Vi hoppas att finspångsborna har överseende med trafik-
situationen under dessa dagar och uppmanar dem som 
har möjlighet att välja andra vägar till Vibergaområdet än 
genom den utsatta Vibergarondellen. Har man dessutom 
möjlighet att välja cykeln, kollektivtrafik eller att gå till  
och från tävlingsarenan på Arena Grosvad är vi mycket  
tacksamma, säger Jonny.

Kirsi Aronsson är stolt att få visa upp alla fina möjligheter 
som finns vid tävlingsarenan på Arena Grosvad.

– Det här kommer att bli en riktig folkfest för alla åldrar. 
Vi har ett riktigt bra koncept tillsammans med Norrköping 
som kommer att göra avtryck i orienteringsvärlden,  
säger Kirsi.

FILIP EWERTSSON 

O-Ringen   
- en folkfest för alla åldrar

Kirsi Aronsson och Jonny Karlsson 
längtar efter att O-Ringen äntligen 
ska dra igång.

Nu är det bara några veckor kvar tills världens 
största orienteringstävling sätter igång.  
Upplev O-Ringen 2019 i Finspång 22-23 juli.

 

 
Fokus Finspång träffar O-Ringens reseansvarige Jonny 
Karlsson tillsammans med Finspångs kommuns koordinator 
Kirsi Aronsson. Båda har arbetat med projektet under lång 
tid och ser nu fram emot att orienteringsfesten äntligen 
närmar sig.

– Det känns bra. Anmälningsläget är mycket stabilt och 
vi tror att vi kommer att bli 20 000 tävlande med omkring  
5 000 åskådare från 45 länder från alla världens kontinenter. 
Merparten av dessa kommer från våra nordiska länder och 
Schweiz, säger Jonny.

Han berättar att mycket nu handlar om att göra  
verkstad av all noggrann planering. Som att bygga broar  
i tävlings skogarna, förbereda servicestationerna på  

Himmelstalundsfältet, anlägga busslinga vid Yxbacken och 
vägar från parkeringsområdet på fältet mellan KL Industri 
och Hårstorp i Finspång. Parallellt utbildas också personal 
för respektive uppdrag samt ges grundläggande kunskap 
om kris, säkerhet och i bemötande mot deltagare och publik. 
Totalt innefattas 1 300 funktionärer i projektet. 200 av 
dessa genom Finspångs SOK.

– Finspångs SOK har varit duktiga på att engagera  
funktionärer och omkring hälften av dessa tillhör inte 
klubben, utan ser projektet som en ny och spännande 
erfarenhet, säger Jonny.

Uppmanar att ha överseende 
O-Ringen kommer att märkas på många olika sätt i Finspång. 
Exempelvis är campingen på Grosvad abonnerad av den 
norska storklubben Halden, som både har många aktiva 
och är tongivande i elitklasserna. Självklart kommer också 
den stora tävlingen att märkas i trafiksituationen. Inte 
minst vid Vibergarondellen.

– För att minska trycket vid Vibergarondellen kommer 
O-Ringens skyttelbussar från Norrköping att åka via Butbro 
till Grosvad på förmiddagarna och enbart passera Viberga-
rondellen på eftermiddagarna på väg tillbaka till Norrköping. 
Vi hoppas att finspångsborna har överseende med trafik-
situationen under dessa dagar och uppmanar dem som 
har möjlighet att välja andra vägar till Vibergaområdet än 
genom den utsatta Vibergarondellen. Har man dessutom 
möjlighet att välja cykeln, kollektivtrafik eller att gå till  
och från tävlingsarenan på Arena Grosvad är vi mycket  
tacksamma, säger Jonny.

Kirsi Aronsson är stolt att få visa upp alla fina möjligheter 
som finns vid tävlingsarenan på Arena Grosvad.

– Det här kommer att bli en riktig folkfest för alla åldrar. 
Vi har ett riktigt bra koncept tillsammans med Norrköping 
som kommer att göra avtryck i orienteringsvärlden,  
säger Kirsi.

FILIP EWERTSSON 

O-Ringen   
- en folkfest för alla åldrar

Kirsi Aronsson och Jonny Karlsson 
längtar efter att O-Ringen äntligen 
ska dra igång.

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

VI ÖNSKAR  
VÅRA KUNDER EN 
SKÖN SOMMAR!
BRA DÄCK RÄDDAR LIV.

Qi Gong (nybörjare) 
Start v.36 måndagar kl.11.00-12-00 och en grupp på onsdagar 
kl.17.30-18.30. 1 600 kr/10 ggr.

Qi Gong (fortsättning) 
Start v.36 torsdagar kl.17.30-18.30. 1 600 kr/10 ggr.

Väck ditt inre ljus 
Start v.36 ( jämna veckor) onsdagar 15.00-17.00. 1 200 kr/5 ggr.
Här får du möjlighet att prova olika tekniker för att hitta ett större 
lugn och öka din självkännedom. Ni provar olika meditations-
tekniker, healing, body harmony, chakrabalansering m.m. 

Meditationscirkel 
Start v.36 ( jämna veckor) tisdagar 17.30-18.30. 800 kr/5 ggr.

Bekvämt att ha Qi Gong grupp på jobbet? 
Visst är det! Jag kommer till er på tid som passar, ett pass kan 
ta 20 min. Du behöver inte byta om.
Jag finns med på Benify och Wellnet med Qi Gongen, så du 
kan använda din friskvårdspeng till denna fantastiska träning 
som är så välgörande för onda nackar/axlar/ rygg.

Ring mig för mer information och bokning av kurs eller  
Qi Gong på din arbetsplats!

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

Spännande kurser till hösten!

VI FINNS  
UNDER SAMMA 

TAK!
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Nu är det bara några veckor kvar tills världens 
största orienteringstävling sätter igång.  
Upplev O-Ringen 2019 i Finspång 22-23 juli.

 

 
Fokus Finspång träffar O-Ringens reseansvarige Jonny 
Karlsson tillsammans med Finspångs kommuns koordinator 
Kirsi Aronsson. Båda har arbetat med projektet under lång 
tid och ser nu fram emot att orienteringsfesten äntligen 
närmar sig.

– Det känns bra. Anmälningsläget är mycket stabilt och 
vi tror att vi kommer att bli 20 000 tävlande med omkring  
5 000 åskådare från 45 länder från alla världens kontinenter. 
Merparten av dessa kommer från våra nordiska länder och 
Schweiz, säger Jonny.

Han berättar att mycket nu handlar om att göra  
verkstad av all noggrann planering. Som att bygga broar  
i tävlings skogarna, förbereda servicestationerna på  

Himmelstalundsfältet, anlägga busslinga vid Yxbacken och 
vägar från parkeringsområdet på fältet mellan KL Industri 
och Hårstorp i Finspång. Parallellt utbildas också personal 
för respektive uppdrag samt ges grundläggande kunskap 
om kris, säkerhet och i bemötande mot deltagare och publik. 
Totalt innefattas 1 300 funktionärer i projektet. 200 av 
dessa genom Finspångs SOK.

– Finspångs SOK har varit duktiga på att engagera  
funktionärer och omkring hälften av dessa tillhör inte 
klubben, utan ser projektet som en ny och spännande 
erfarenhet, säger Jonny.

Uppmanar att ha överseende 
O-Ringen kommer att märkas på många olika sätt i Finspång. 
Exempelvis är campingen på Grosvad abonnerad av den 
norska storklubben Halden, som både har många aktiva 
och är tongivande i elitklasserna. Självklart kommer också 
den stora tävlingen att märkas i trafiksituationen. Inte 
minst vid Vibergarondellen.

– För att minska trycket vid Vibergarondellen kommer 
O-Ringens skyttelbussar från Norrköping att åka via Butbro 
till Grosvad på förmiddagarna och enbart passera Viberga-
rondellen på eftermiddagarna på väg tillbaka till Norrköping. 
Vi hoppas att finspångsborna har överseende med trafik-
situationen under dessa dagar och uppmanar dem som 
har möjlighet att välja andra vägar till Vibergaområdet än 
genom den utsatta Vibergarondellen. Har man dessutom 
möjlighet att välja cykeln, kollektivtrafik eller att gå till  
och från tävlingsarenan på Arena Grosvad är vi mycket  
tacksamma, säger Jonny.

Kirsi Aronsson är stolt att få visa upp alla fina möjligheter 
som finns vid tävlingsarenan på Arena Grosvad.

– Det här kommer att bli en riktig folkfest för alla åldrar. 
Vi har ett riktigt bra koncept tillsammans med Norrköping 
som kommer att göra avtryck i orienteringsvärlden,  
säger Kirsi.

FILIP EWERTSSON 

O-Ringen   
- en folkfest för alla åldrar

Kirsi Aronsson och Jonny Karlsson 
längtar efter att O-Ringen äntligen 
ska dra igång.

Nu är det bara några veckor kvar tills världens 
största orienteringstävling sätter igång.  
Upplev O-Ringen 2019 i Finspång 22-23 juli.

 

 
Fokus Finspång träffar O-Ringens reseansvarige Jonny 
Karlsson tillsammans med Finspångs kommuns koordinator 
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den stora tävlingen att märkas i trafiksituationen. Inte 
minst vid Vibergarondellen.

– För att minska trycket vid Vibergarondellen kommer 
O-Ringens skyttelbussar från Norrköping att åka via Butbro 
till Grosvad på förmiddagarna och enbart passera Viberga-
rondellen på eftermiddagarna på väg tillbaka till Norrköping. 
Vi hoppas att finspångsborna har överseende med trafik-
situationen under dessa dagar och uppmanar dem som 
har möjlighet att välja andra vägar till Vibergaområdet än 
genom den utsatta Vibergarondellen. Har man dessutom 
möjlighet att välja cykeln, kollektivtrafik eller att gå till  
och från tävlingsarenan på Arena Grosvad är vi mycket  
tacksamma, säger Jonny.

Kirsi Aronsson är stolt att få visa upp alla fina möjligheter 
som finns vid tävlingsarenan på Arena Grosvad.

– Det här kommer att bli en riktig folkfest för alla åldrar. 
Vi har ett riktigt bra koncept tillsammans med Norrköping 
som kommer att göra avtryck i orienteringsvärlden,  
säger Kirsi.

FILIP EWERTSSON 

O-Ringen   
- en folkfest för alla åldrar

Kirsi Aronsson och Jonny Karlsson 
längtar efter att O-Ringen äntligen 
ska dra igång.

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

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

Kalkugnsvägen 15 C, 0122-122 00
www.socialdemokraterna.se/finspang

Vi önskar alla en riktigt skön sommar!

SEMESTERSTÄNGT  

8 JULI – 5 AUGUSTI

V I  Ö N S K A R 

V Å R A  K U N D E R  O C H  

S A M A R B E T S PA R T N E R S  

E N  R I K T I G T  H Ä R L I G  

S O M M A R !

finspang@nyforetagarcentrum.se • www.nyforetagarcentrum.se/finspang

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

UTNYTTJA RUT-AVDRAGET!

TRÄDFÄLLNING
I ALLA
LÄGEN!

Ha en riktig  
höjdarsommar!



17w w w. f o k u s f i n s p a n g . s e

Vi har alla däck till sommaren

– från rullator till skogsmaskin

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

Glad sommar!

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

 

VI ÖNSKAR  
ALLA VÅRA KUNDER 

EN RIKTIGT  
HÄRLIG SOMMAR!

Vi har det du behöver  
för en skön sommar. 

Öppet alla dagar 8-20.
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– 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

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

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

– Det finns ett stort intresse för Tillväxt Finspång. 
Det är en viktig markering att näringslivet och 
kommunen gör något tillsammans, säger Kerstin 
Gustafsson om Tillväxt Finspång.

I förra numret av Fokus Finspång berättade Mats Rosander 
och Ulrika Jeansson om nya Tillväxt Finspång, vars främsta 
uppdrag är att utveckla och marknadsföra varumärket 
Finspång. 

Nyfikenhet och delaktighet
Kerstin Gustafsson driver Städföretaget. Som nytillsatt 
ordförande i Företagarna Finspång är det en självklarhet att 
vara en del av Tillväxt Finspång. 

– Vi är många som trivs med att verka och bo här, 
som vill Finspång väl och vill tänka positivt. Det finns en 
nyfikenhet och delaktighet över hur vi kan vara med att 
förändra, säger Kerstin. 
Hon hoppas att fler upptäcker kommunen och flyttar hit.

– Jag tycker om Finspång och trivs med närheten till min 
familj och den vackra naturen. Det är klart att jag exempelvis 
skulle vilja ha fler butiker. Jag hoppas att den trenden vänder 
och att fler vågar satsa igen.

Vikten av ökad förståelse
Lantbrukaren Greger Arvidsson är ordförande i LRF:s 
kommun grupp och ledamot i Tillväxt Finspångs styrelse. 
Han trycker på vikten att dra åt samma håll och att  
föreningen tillsätter en duktig ledare med många  
kontaktytor.  

– Det handlar om ökad förståelse mellan näringslivet och 
kommunen för att få ett ännu bättre företagsklimat. Men 
för att visionen om att bli 30 000 invånare år 2035 ska bli 
verklighet tror jag att det främst är bra barnomsorg och skola 
som väger tyngst för att få fler att flytta till vår kommun, 
säger Greger.

Pontus Andersson, VD för Byggnads AB Andersson & 
Baggman, håller med Greger om att en ökad förståelse är  
en nyckel till framgång.

– För mig är Tillväxt Finspång en chans att vara med och 
utveckla näringslivet i ett nära samarbete med politiker 
och tjänstemän. Om vi kan hjälpas åt och göra varandras 
vardag lite smidigare tror jag automatiskt att det leder till 
utveckling, säger Pontus.

Bra förskola, skola och närhet till skog och mark ser han 
som stora fördelar med att bo i Finspång.

– Jag tycket att det är helt rätt att fortsätta att utveckla 
konceptet kring Arena Grosvad. Sedan är det en stor fördel 
att det är billigt att köpa hus och tomtmark här.

FILIP EWERTSSON
 

Har du frågor och vill veta mer om Tillväxt Finspång?  
Gå in på tillvaxtfinspang.se  

Samarbete är nyckeln till 
framgång för Tillväxt Finspång

Kerstin Gustafsson

Pontus Andersson, Greger Arvidsson

Vi önskar 
alla våra läsare 
och annonsörer
en riktigt skön 

sommar!
Vi har semesterstängt vecka 29-31.

Nästa Fokus Finspång kommer ut 28/8,
med manusstopp 20/8.

0122-173 00 • www.fokusfinspang.se
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– Det finns ett stort intresse för Tillväxt Finspång. 
Det är en viktig markering att näringslivet och 
kommunen gör något tillsammans, säger Kerstin 
Gustafsson om Tillväxt Finspång.

I förra numret av Fokus Finspång berättade Mats Rosander 
och Ulrika Jeansson om nya Tillväxt Finspång, vars främsta 
uppdrag är att utveckla och marknadsföra varumärket 
Finspång. 

Nyfikenhet och delaktighet
Kerstin Gustafsson driver Städföretaget. Som nytillsatt 
ordförande i Företagarna Finspång är det en självklarhet att 
vara en del av Tillväxt Finspång. 

– Vi är många som trivs med att verka och bo här, 
som vill Finspång väl och vill tänka positivt. Det finns en 
nyfikenhet och delaktighet över hur vi kan vara med att 
förändra, säger Kerstin. 
Hon hoppas att fler upptäcker kommunen och flyttar hit.

– Jag tycker om Finspång och trivs med närheten till min 
familj och den vackra naturen. Det är klart att jag exempelvis 
skulle vilja ha fler butiker. Jag hoppas att den trenden vänder 
och att fler vågar satsa igen.

Vikten av ökad förståelse
Lantbrukaren Greger Arvidsson är ordförande i LRF:s 
kommun grupp och ledamot i Tillväxt Finspångs styrelse. 
Han trycker på vikten att dra åt samma håll och att  
föreningen tillsätter en duktig ledare med många  
kontaktytor.  

– Det handlar om ökad förståelse mellan näringslivet och 
kommunen för att få ett ännu bättre företagsklimat. Men 
för att visionen om att bli 30 000 invånare år 2035 ska bli 
verklighet tror jag att det främst är bra barnomsorg och skola 
som väger tyngst för att få fler att flytta till vår kommun, 
säger Greger.

Pontus Andersson, VD för Byggnads AB Andersson & 
Baggman, håller med Greger om att en ökad förståelse är  
en nyckel till framgång.

– För mig är Tillväxt Finspång en chans att vara med och 
utveckla näringslivet i ett nära samarbete med politiker 
och tjänstemän. Om vi kan hjälpas åt och göra varandras 
vardag lite smidigare tror jag automatiskt att det leder till 
utveckling, säger Pontus.

Bra förskola, skola och närhet till skog och mark ser han 
som stora fördelar med att bo i Finspång.

– Jag tycket att det är helt rätt att fortsätta att utveckla 
konceptet kring Arena Grosvad. Sedan är det en stor fördel 
att det är billigt att köpa hus och tomtmark här.

FILIP EWERTSSON
 

Har du frågor och vill veta mer om Tillväxt Finspång?  
Gå in på tillvaxtfinspang.se  

Samarbete är nyckeln till 
framgång för Tillväxt Finspång

Kerstin Gustafsson

Pontus Andersson, Greger Arvidsson

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



Sommar i Finspångs församling

Verksamhet 

ONSDAG 3 JULI 
Café under sommarhimlen  
Vi inleder med andakt. Sång 
och musik med lokala förmågor.  
Hällestads kyrkpark, 14:00 
 
FREDAG 5 JULI 
Musik i sommarkvällen 
”Tack för att jag får leva” 
Sång och musik med Lovisa 
Säfström, Birgitta Säfström, 
Gunnel Langemyr, Henrik 
Langemyr. Folkströms kyrkli-
ga syförening serverar kyrk-
korv och kaffe.  
Folkströms kyrka, 19:00 
 
LÖRDAG 6 JULI  
Musik vid helgsmål 
Flauto dolce - Musik från ba-
rocken fram till 2000-talet. 
Kyrkbuss. 
S:ta Maria kyrka, 18:00 
 
SÖNDAG 7 JULI 
Mässa 
Kyrkbuss.  
S:ta Maria kyrka, 11:00 
 
Friluftsgudstjänst 
Sammanlyst gudstjänst Ske-
devi och Rejmyre. Obs! Örn-
vägen 5.  
Bränntorp, 15:00 
 
ONSDAG 10 JULI 
Café under sommarhimlen  
Vi inleder med andakt. Sång 
och musik med lokala förmågor.  
Hällestads kyrkpark, 14:00  
 
TORSDAG 11 JULI 
Andakt 
Hällestadgården, 15:00 
 
Musik i sommarkvällen 
Lullaby Ladies medverkar. 
Rejmyre kyrka, 18:00 

LÖRDAG 13 JULI  
Musik vid helgsmål 
Jazziskt i julikvällen. Moa 
Karlén (sång), Aston Anders-
son, (kornett och orgel), Jan 
Darenius (piano). Kyrkbuss. 
S:ta Maria kyrka, 18:00 
 
SÖNDAG 14 JULI 
Mässa 
Kyrkbuss.  
S:ta Maria kyrka, 11:00 
 
Friluftsgudstjänst 
MHF serverar sillunch. Owe 
Karlsson underhåller. 
Bokastugan, 11:00 
 
Mässa 
Regna kyrka, 15:00 
 
ONSDAG 17 JULI 
Café under sommarhimlen  
Vi inleder med andakt. Sång 
och musik med lokala förmågor.  
Hällestads kyrkpark, 14:00 
 
FREDAG 19 JULI 
Musik i sommarkvällen 
”Sånger mitt i livet” - visa och 
pop med Hans-Peter Nolér 
(sång och gitarr). Folkströms 
kyrkliga syförening serverar 
kyrkkorv och kaffe. 
Folkströms kyrka, 19:00 
 
LÖRDAG 20 JULI  
Musik vid helgsmål 
Duo no treble. Jenny Lierud 
(barockcello), och Sarah Ny-
gren (barockbas). Kyrkbuss. 
S:ta Maria kyrka, 18:00 

SÖNDAG 21 JULI 
Mässa 
Kyrkbuss.  
S:ta Maria kyrka, 11:00 
 
Gudstjänst 
Skedevi kyrka, 11:00 
 
Mässa 
Rejmyre kyrka, 15:00 
 
ONSDAG 24 JULI 
Öppen kyrka  
Under Rejmyre marknad är det 
öppet i Rejmyre kyrka. 
Rejmyre kyrka, 09:00-17:00
 
Orgelmusik  
Med Jennifer Olsson.  
Rejmyre kyrka, 12:00 
 
Café under sommarhimlen  
Vi inleder med andakt. Sång och 
musik med lokala förmågor.  
Hällestads kyrkpark, 14:00 
 
TORSDAG 25 JULI 
Andakt 
Hällestadgården, 15:00 
 
Musik i sommarkvällen 
Med Nordic harp duo. 
Skedevi kyrka, 18:00
LÖRDAG 27 JULI  
Musik vid helgsmål 
”Öppna din himmel” 
Johan och Alexander Sjösten 
framför sånger ur Ted Gär-
destads sångskatt. Kyrkbuss. 
S:ta Maria kyrka, 18:00 

Öppen kyrka i Hällestad
De tre första veckorna i juli 1 – 21 är Hällestads kyrka bemannad 
mellan klockan 10 och 14 varje dag med enkel guidning och enkel 
kaffeservering. 
Välkommen att besöka en kyrka i din närhet. Det är inte bara för väg-
farande turister utan alla är varmt välkomna att ta en närmare titt på 
vår vackra kyrka och få en trevlig pratstund över en kopp kaffe.

Skogsröjet
Finspångs församling finns på plats i vårt tält på Skogsröjet i Rejmyre 
2-3 augusti 2019. Under lördagen och söndagen kl. 9-12 serveras 
frukost till hungriga festivalbesökare i Rejmyre församlingshem  
Pris: 50:-

Sommarcafé 
i Risinge prästgård

Öppet från midsommardagen  
23 juni till 11 augusti. 
Vardag 11:00-17:00  
Lör 11:00-18:00  
Sön 12:00-18:00
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Karlén (sång), Aston Anders-
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Friluftsgudstjänst 
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Sommar i Finspångs församling

0122-857 00 
wwww.svenskakyrkan.se/finspang 

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

SÖNDAG 28 JULI 
Mässa 
Kyrkbuss.  
S:ta Maria kyrka, 11:00 
 
Mässa 
Hällestads kyrka, 11:00 
 
Musikgudstjänst 
”Svensk musik från fyra sekler” 
Per-Olof Sköld, tvärflöjt och 
Bengt-Göran Sköld, orgel och 
piano. 
Regna kyrka, 18:00 
 
ONSDAG 31 JULI 
Café under sommarhimlen  
Vi inleder med andakt. Sång 
och musik med lokala förmågor.  
Hällestads kyrkpark, 14:00 
 
FREDAG 2 AUGUSTI 
Musik i sommarkvällen 
”Dragspelsmusik för själ och 
hjärta” - med Åsa Arvidsson 
och Lars Arvidsson. Folk-
ströms kyrkliga syförening 
serverar kyrkkorv och kaffe. 
Folkströms kyrka, 19:00 
 
LÖRDAG 3 AUGUSTI 
Musik vid helgsmål 
Ord och ton med familjen 
Björkvall/ Blomberg. Simon 
(trumpet), Martin (trumpet), 
Sofia (cello), Monika (sång 
piano och cittra), Fredrik 
(berättare och triangel). 
Kyrkbuss. 
S:ta Maria kyrka, 18:00 
 
SÖNDAG 4 AUGUSTI 
Mässa 
Kyrkbuss.  
S:ta Maria kyrka, 11:00 
 
Friluftsgudstjänst 
Käxelvik, 11:00 
 
TORSDAG 8 AUGUSTI 
Andakt 
Hällestadgården, 15:00 

LÖRDAG 10 AUGUSTI 
Café  
Under Hellste marken är det 
öppet i vårt församlingshem. 
Serveringen är öppen 
kl:09:00-17:00. 
Hällestads församlingshem, 09:00  
 
Orgelkonsert 
Orgelfavoriter med Lars-Ove 
Eriksson, organist från Örebro 
Hällestads kyrka, 13:00 
 
Musik vid helgsmål 
”Finstämt” med Isabelle 
Svärdmalm och Jonathan 
Borgsjö. Kyrkbuss. 
S:ta Maria kyrka, 18:00 
 
SÖNDAG 11 AUGUSTI 
Mässa 
Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 11:00 
 
Mässa 
Hällestads kyrka, 11:00 
 
Mässa 
Regna kyrka, 15:00 
 
FREDAG 16 AUGUSTI 
Musik i sommarkvällen 
”En salig blandning”  
med Cantokvartetten (Sara 
Eriksson, Glory Lundgren, Ma-
lin Hellqvist, Anneli Andersson). 
Folkströms kyrkliga syförening 
serverar kyrkkorv och kaffe. 
Folkströms kyrka, 19:00 
 
LÖRDAG 17 AUGUSTI 
Musik vid helgsmål 
”Mognande körsbär och 
sprudlande sommarsånger” 
med Lullaby Ladies. Kyrkbuss. 
S:ta Maria kyrka, 18:00 
 
SÖNDAG 18 AUGUSTI 
Mässa 
Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 11:00 

Gudstjänst 
Skedevi kyrka, 11:00 
 
Mässa 
Rejmyre kyrka, 15:00 
 
TORSDAG 22 AUGUSTI 
Andakt 
Hällestadgården, 15:00 
 
LÖRDAG 24 AUGUSTI 
Andakt  
I samband med Regna marken 
Regna kyrka, 10:00 
 
Musik och dikt 
Regna kyrka, 14:00 
 
Musik vid helgsmål 
”En bukett blandat” med Fin-
spångs musiksällskap under 
ledning av Thord Eriksson. 
Kyrkbuss. 
S:ta Maria kyrka, 18:00 
 
SÖNDAG 25 AUGUSTI 
Mässa 
Nils Åke Liljeström, sång. 
Regnsjö kyrkokör från  
Hälsingland under ledning av 
Eva Andersson. Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 11:00 
 
Mässa 
Hällestads kyrka, 11:00

Glad   Sommar!
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HA EN HÄRLIG SOMMAR!

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  
MARK- 

ENTREPRENAD!

DAGS ATT 
BESTÄLLA HÖSTENS 

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

Kontakta oss för kostnadsfri offert.

HA EN HÄRLIG SOMMAR!

        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

LEV UTAN SMÄRTA 
med www.fenixterapi.com

RÅGÅNGEN 71, 602 08 NORRKÖPING 

LITOGRAFVÄGEN 9, 610 13 LOTORP

TELEFON: 070-243 67 53

MANUELL TERAPI MED  
MODERNA UNDERSÖKNINGS-  
OCH BEHANDLINGSTEKNIKER.

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

Nu kan du som  
privatperson och förening 

enkelt boka annons  
direkt online på  

www.fokusfinspang.se

DAGENS ROS, KÖPES
SÖKES, NYFÖDD

SÄLJES, FÖRENING...

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

VI LEVERERAR – DU NJUTER

FÖNSTERPUTS I SOMMAR? RING OSS!
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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!

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



Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

Närsjukvården i Finspång (NiF) och primärvården i 
Skärblacka gör en satsning för att minska vårdrela-
terade infektioner (VRI). Det handlar om att sprida 
kunskap till patienter och besökande, samt att 
upprätthålla redan goda rutiner hos personalen.

 
Vårdrelaterade infektioner hos patienter förvärvas under 
slutenvård eller som en följd av åtgärd vid ett kortare besök. 
Primärvården i Finspång och Skärblacka ingår i ett pilotpro-
jekt för att journalföra vårdrelaterade infektioner för att 
följa upp vad som hände i varje enskilt fall. Fokus Finspång 
träffar NiF:s hygienombud Maud Eloff-Johansson, som ingår 
i det nystartade VRI-teamet. Teamets uppdrag är att främst 
sprida kunskap gällande hygien till patienter och besökande, 
men också att informera personal samt städpersonal om 
vikten av att hålla rent.

– Jag upplever att vår personal redan har goda hygien-
rutiner, som att skydda håret, använda handskar och förkläde 
på rätt sätt samt att vara noggrann med handhygienen.  
Vi bidrar gärna till att öka kunskapen hos våra patienter, 
säger Maud Eloff-Johansson. 

Genom informationslappar om handhygien vid Primärvårdens 
toaletter ges konkret information om vikten av en god 
handhygien för patienter, besökare och personal.

– Vi har alla ett gemensamt ansvar att göra vad vi kan 
för att minska smittorisken. Även patienter och besökande 
har rätt att säga till om man tycker att personalen inte är 
noggrann med hygienrutinerna eller om man tycker att det 
är slarvigt städat, säger Maud.

FILIP EWERTSSON 

NiF sprider kunskap om god 
hygien för att minska VRI

INFORMATION OM HANDHYGIEN TILL  
NIF:s PATIENTER OCH BESÖKANDE:

Tvätta händerna ofta så förhindrar du smittspridning

1. Tvätta händerna med tvål och vatten, alltid efter toalettbesök 
och innan du ska äta

2. Torka händerna torra på pappershandduk

3. Använd gärna handdesinfektionsmedel som finns i behållare 
vid handfatet

4. Gör så här: Tag 2 pumptag desinfektionsmedel och gnid in 
medlet noggrant 

5. Be gärna vårdpersonal om hjälp om du är osäker

HA EN HÄRLIG SOMMAR!
Vi stänger kontoret under vecka 29 – 31. 
Välkommen in igen vecka 32!

TOTAL MEDIA & REKLAM AB  |  totalmedia.se
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Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

Närsjukvården i Finspång (NiF) och primärvården i 
Skärblacka gör en satsning för att minska vårdrela-
terade infektioner (VRI). Det handlar om att sprida 
kunskap till patienter och besökande, samt att 
upprätthålla redan goda rutiner hos personalen.

 
Vårdrelaterade infektioner hos patienter förvärvas under 
slutenvård eller som en följd av åtgärd vid ett kortare besök. 
Primärvården i Finspång och Skärblacka ingår i ett pilotpro-
jekt för att journalföra vårdrelaterade infektioner för att 
följa upp vad som hände i varje enskilt fall. Fokus Finspång 
träffar NiF:s hygienombud Maud Eloff-Johansson, som ingår 
i det nystartade VRI-teamet. Teamets uppdrag är att främst 
sprida kunskap gällande hygien till patienter och besökande, 
men också att informera personal samt städpersonal om 
vikten av att hålla rent.

– Jag upplever att vår personal redan har goda hygien-
rutiner, som att skydda håret, använda handskar och förkläde 
på rätt sätt samt att vara noggrann med handhygienen.  
Vi bidrar gärna till att öka kunskapen hos våra patienter, 
säger Maud Eloff-Johansson. 

Genom informationslappar om handhygien vid Primärvårdens 
toaletter ges konkret information om vikten av en god 
handhygien för patienter, besökare och personal.

– Vi har alla ett gemensamt ansvar att göra vad vi kan 
för att minska smittorisken. Även patienter och besökande 
har rätt att säga till om man tycker att personalen inte är 
noggrann med hygienrutinerna eller om man tycker att det 
är slarvigt städat, säger Maud.

FILIP EWERTSSON 

NiF sprider kunskap om god 
hygien för att minska VRI

INFORMATION OM HANDHYGIEN TILL  
NIF:s PATIENTER OCH BESÖKANDE:

Tvätta händerna ofta så förhindrar du smittspridning

1. Tvätta händerna med tvål och vatten, alltid efter toalettbesök 
och innan du ska äta

2. Torka händerna torra på pappershandduk

3. Använd gärna handdesinfektionsmedel som finns i behållare 
vid handfatet

4. Gör så här: Tag 2 pumptag desinfektionsmedel och gnid in 
medlet noggrant 

5. Be gärna vårdpersonal om hjälp om du är osäker

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

    

Fia Fi lur
i Fo uk s

VINNARE i nr 10
1: Loke Hörberg 

2: Melwin Bjälleryd 

3: Astin Soosaimuthy 

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

Lycka till! /Fia

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 28 augusti. 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.

1 2 3 4 5 6 7 8
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Smoooth payments by

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

ORDINARIE ÖPPETTIDER
mån-fre 09.00-18.00

lör 10.00-15.00

VI ÖNSKAR ER  
ALLA EN RIKTIGT 
HÄRLIG SOMMAR! 
Vi har öppet hela juli och augusti,  
varmt välkommen till Elbutik. MÅNADENS 

VARA

Vägguttag  
ELKO

utanpåliggande  
2-väg med jord 

155:-

ANHÖRIGFÖRENINGEN I
FINSPÅNG
SOMMARUTFLYKT MED BUSS TILL
S:T ANNA
Onsdag 28 augusti kl 09.00 - ca
16.00
Vi reser till Lagnö och norra Finnö,
besöker Skärgårdsmuseet och
Båthusets restaurang vid Mon.
Medlemmar betalar 100 kr, övriga
150 kr; begränsat antal platser.
Anmälan senast söndag 18 augusti
(obs datum!), tel 070 6031380 ,
tel.svar eller sms. Välkomna!/
Styrelsen

PRO FINSPÅNG
STUDIEUPPTAKT
20/8 klockan 15.00. Coop
restaurangen.
Underhållning av Mikael
Leonardsson. Nya och gamla
medlemmar hälsas välkomna.
Medlemmar bjud gärna med en vän
som inte är medlem. Medlemmen
kommer med gratis.

SPF SENIORERNA
FINSPÅNG
40-ÅRSJUBILEUM
12/8 13:30
Inbjudan till 40-årsjubileum och
program för 12 augusti kommer per
post snart, håll utkik!
Vi startar höstterminen med vårt
jubileum och snart kommer
programmet för hösten.
Vi önskar alla en trevlig sommar och
ser fram emot en intressant
hösttermin!
Välkomna

fokusfinspang

Instagrambilden!
Under taggen #fokusfinspång hittar du  

fantastiska bilder från Finspång, till exempel  
den här härliga bilden på löpare i grönskan.  

Fotot är taget av @kutadde

Ha en underbar sommar och glöm inte att tagga  
alla dina ”hemester”-bilder med #fokusfinspång.
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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 2019-08-11

DEN LILLA FRYSEN MED 
DET STORA UTRYMMET
Praktiskt förvaringsutrymme 
Omhängningsbar dörr

FRYS • ELEKTRO HELIOS FG1122

2 990 kr
Ord. pris 3 490 kr 

FLEXIBEL INREDNING
Löstagbara hyllor och lådor 

för enklare rengöring 
Omhängningsbar dörr

KYL • ELEKTRO HELIOS KC1622

2 990 kr
Ord. pris 3 490 kr 

H 850 mm
B 550 mm
D 612 mm

H 850 mm
B 550 mm
D 612 mm

Perfekt matt for  
den mindre ytan

c o o

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.  

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 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 religionsfrihet 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.

VEM VILL 

DU NOMINERA?



PROGRAM 

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

www.facebook.com/kulturhusetfinspang

VI SÄNKER PRISET PÅ BIOBILJETTERNA! 
Vi har nya biljettpriser från 18 augusti och enhetliga priser oavsett ålder: 

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  
häxprocessen 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 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 
Söndag 18 augusti 15:00 (sv.tal)

Söndag 18 augusti 19:00 (eng.tal)
Ålder: Ej fastställd

Dagbio

I trygga händer
Onsdag 21 augusti 14:00
Ålder: Ej fastställd

Bio

Once upon  
a time in Hollywood
Onsdag 21 augusti 19:00
Ålder: Ej fastställd

Barnmatiné

The Angry Birds Movie 2 
(sv.tal)
Söndag 25 augusti 15:00
Ålder: Ej fastställd

Bio: 

Apollo 11
Söndag 25 augusti 19:00
Ålder: Ej fastställd

Ordinarie (onsdag kl. 19:00, söndag kl. 19:00)  100:-
Barnmatiné (söndag kl. 15:00) 85:-
Dagbio (onsdag kl. 14:00) 85:-


