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Fokus
Årg. 14  | 28 augusti - 10 september  |  www.fokusfinspang.se  |  Fokus Finspång når alla hushåll och företag i Finspång och Svärtinge

F I N S P Å N G

NR 13   |   2019

BYGG 
CONTROLL
Building the future with qualityBuilding the future with qualityCB

www.finspangsgk.se

LÖRDAGEN DEN 31 AUGUSTI
09:30-10:30 Registrering lag/uttag av  
 lagpåsar och tävlings-PM

10:30 Invigning/lottning

11:00-12:30 Brunch

13:00 18 hål med shot-gun start 

19:00 Prisutdelning och gemensam  
 middag med underhållning

Ca 21.30 Pubkväll med trubadur,  
 gratis för alla medlemmar

VÄLKOMMEN TILL  
FINSPÅNG PRO-AM 

TÄVLINGSSPEL MED  
MARLENE HEDBLOM



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

   

VI F
IRAR 30

 ÅR! 

TILLSA
MMANS M

ED

MORGAN ALLIN
G

PÅ KULTURHUSE
T 31

 AUGUST
I K

LOCKAN 17
.00

Morg
an fö

reläse
r o

m att v
ända en negativ

 st
art 

i li
ve

t, 

med utgångsp
unkt 

frå
n sin

 egna uppvä
xt 

so
m va

r f
yll

d 

med sv
ek, 

lögner, m
iss

handel o
ch

 utanförsk
ap.  

Entrè
: 1

00
:-

Bilje
tte

r k
öps p

å Kultu
rh

use
t e

lle
r p

å tic
ks

ter.c
om.  

Alla
 bilje

ttin
täkte

r g
år o

avk
orta

t ti
ll B

RIS.
  

Kom och
 ly

ssn
a du ock

så
!

Välkommen.

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

V
ib

er
g
a
, 

0
1

2
2

-1
0

6
 4

9
, 

w
w

w
.b

u
ti
k

ro
y
a
l.s

e

N
Y

 B
U

T I
K  FÖR HENNE & H

O
N

O
M

   

N
Y

 B
U

T IK  FÖR HENNE &
 H

O
N

O
M

  
 

DAGS FÖR 

NÅGOT 
NYTT!

- nyheter för henne och honom



03w w w. f o k u s f i n s p a n g . s e

Alla har en 
unik berättelse 
Lika självklart som att äta glass, grilla 
och dra iväg för en dag vid stranden. 
Lika självklart är det för mig att lyssna 
in sköna berättelser i ”Sommar i P1”. 
Lika självklart är det också att tänka: 
Om jag skulle få chansen att vara 
med, vad skulle jag prata om och vilka 
låtar skulle jag välja ut?  
 
Men vad är det unika med just mig  
i jämförelse med prisbelönta skåde- 
spelare och artister? Vem är jag 
jämfört med exceptionella personlig-
heter som blivit bäst i världen, cyklat 
genom USA eller totalt nördat ner sig 
i insekter, terrorism och fotbollssta-
tistik? Visst skulle de flesta av oss 
ha svårt att fylla ett sommarprogram 
för en miljonpublik. Men samtidigt vill 
jag tro att varje människa, även alla 
vi vanliga Svenssons här i Finspång, 
faktiskt har sin unika berättelse. Det 
är väl det som gör livet så intressant 
att leva. Vem vet när man stöter på 
den där intressanta anekdoten eller 
spännande personligheten?  
Välkommen till en innehållsrik höst 
med Fokus Finspång! 
                                                  FILIP EWERTSSON

INLEDARE

Fokus Finspång når 12 695 hushåll och 520 företag i Finspångs 
kommun och Svärtinge 21 gånger per år.
Annonsbokning, produktion och reklamationer  
Total Media & Reklam, Norrköpingsvägen 38, Finspång
0122-173 00  |  www.fokusfinspang.se 
Ansvarig utgivare Andreas Ramlöv, andreas@totalmedia.se
Tryck LTAB, Linköping  |  Distribution Postnord AB

Material framställt av Fokus Finspång får ej användas utan 
medgivande. Förmedlingsavgift 10 % av annonsstorlek, lägsta 
avgift 100 kr. 

NU HAR HENRIK ERIKSSON 
TAGIT ÖVER BUTIKEN

Välkommen  
in för öppnings

erbjudanden.

Läs  
reportaget 
på sid 13.

TRÄDGÅRDEN ÖPPNAR 
IGEN 2 SEPTEMBER.

ÖPPET  
MÅND-FRED 11-17.  

LÖRD 10-15. SÖND STÄNGT.

VÄLKOMMEN ATT FROSSA  
I VACKRA HÖSTBLOMMOR 
SOM LJUNG, BOLLKRYSS  

OCH HÖSTASTER.

VACKRA
HÖSTFÄRGER 

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

IN I BÅDE BUTIK OCH TRÄDGÅRD.

ERBJUDANDE

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!

BAMSESTOR

BOLLKRYSS 89:-
2 FÖR 159:-
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        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

EN ANNAN  
TRAFIKSKOLA

SEDAN 2009

HANDLEDARKURS
2/9 samt 30/9

RISKETTAN
12/9 samt 26/9

MOPED AM
7/8 - 8/9

INTENSIVKURS CAMP
26/8 - 6/9 

(1 plats kvar)

körkortscamp.se

enannantrafikskola.se

0122-101 99

www.byggochrep.se

Johan Bergling 
070-628 10 72

V
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?

ALLT INOM  
MARK- 

ENTREPRENAD!

LÅT OSS FÅ VETA 
ERA DRÖMMAR OM 

ER TRÄDGÅRD.
Vi hjälper er att göra drömmarna sanna!

Kontakta oss för kostnadsfri offert.

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

Pel les  Buss Europapilen

25/9, RESA I DET BLÅ, 420:-
Entré och bussfika ingår. Anmälan till Marianne, 0760-253450  
Sista anmälningsdag 17/9

9/11, ULLARED 2 DAGAR, 900:-
Anmälan, 070-3333021

16/11, TAXINGE JULMARKNAD, 500:- 
Entré och lunch ingår. Anmälan till Marianne, 0760-253450

23/11, SKULD OCH GRÖNA SKOGAR.  
BREVENS BRUK, 775:-
Anmälan till Marianne, 0760-253450

7/12, NORA JULMARKNAD, 250:-
Anmälan, 070-3333021
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COOPONLINE

För alla köp via Cooponline krävs en digital varukorg med varor för 
minst 500 kronor. Utkörningen kostar från 64 kronor per köp. När 
du handlar för över 2 000 kronor är det fraktfritt.  Vid köp senast 
klockan 23.59 finns varorna redo för utkörning eller hämtning via 
Hämta-tjänsten redan nästkommande dag om kunden så önskar. 
Hämta-tjänsten har en plockavgift på 49 kronor per köptillfälle. 
För äldre kunder, som har svårt för den nya tekniken, är det 
möjligt för anhöriga att beställa utkörning till den äldre kundens 
hemadress. Du behöver inte vara medlem i Coop för att använda 
Cooponline.

Fler och fler upptäcker Cooponline. Förutom 
privatpersoner i alla åldrar finns även företag och 
föreningar i den snabbt växande kundlistan.

Cooponline växer så det knakar i Sverige. I Finspång växer  
det procentuellt ännu snabbare än rikssnittet.

– Försäljningsmässigt går det jättebra och vi växer  
snabbare än vad vi hade trott, säger Coop Finspångs  
VD Anders Svensson.

Till vardags jobbar fem anställda med att plocka  
Cooponline-varor i butiken och två chaufförer kör ut varorna 
till kunder i hela Finspångs kommun. Sedan april är Pontus 
Sörenson näthandelschef.

– Den stora vinningen för kunden med Cooponline är att 
spara tid och att i lugn och ro beställa sina varor via nätet 
på www.coop.se. Det är ett nytt sätt att handla som blivit 
mycket uppskattat av våra kunder. Vi kör även ut varor till 
kunder i kommunens ytterområden. Hemtjänsten och  
många förskolor i kommunen sparar mycket tid genom att 
köpa sina varor genom Cooponline, säger Pontus. 

”Hämta-tjänsten är ett bra komplement”
Sedan början av sommaren finns också tjänsten Hämta, 
som erbjuder Cooponline-kunder möjligheten att hämta 
sina färdigpackade matkassar på Coop Viberga. Kommun-
invånaren eller inpendlaren får då ett SMS när varorna finns 
redo att hämta. Kunden kan sedan välja när man själv vill 
hämta sina varor under tidsintervallet klockan 13.00 till 
18.00. Hämta-kunderna hänvisas till infarten på Vibergas 
gavel mot Skäggebyvägen.

– Hämta-tjänsten är ett bra komplement till vår utkörning  
och har dessutom ett generösare tidsintervall än intervallet 
för utkörning, säger Pontus.

Filip Ewertsson

Josefin Klavestrand och Pontus Sörenson 
vid Cooponlines Hämta-station med infart 
från Skäggebyvägen.

”Den stora vinningen 
med Cooponline är att 
du sparar tid”

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

Svensk-tillverkat!

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

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

Du behöver inte resa långt för att njuta av bad, relax och träning. 
Hos oss finns allt samlat under ett och samma tak; simma, gymma, 
spring, yoga, cykla, basta och umgås. Hos oss hittar du lätt just din 
grej. Välkommen till Arena Grosvad!

En träningsresa  
på hemmaplan,  
året om!

Bindningsfritt och utan startavgift!

Läs mer på medley.se/arena-grosvad

6 

SKOLMATEN VECKA 36-37

MÅNDAG 2 SEPTEMBER 
Pytt i panna, rödbetor
Veg. Vegetarisk pytt, rödbetor

TISDAG 3 SEPTEMBER 
Fiskgratäng med sprött täcke, potatis, 
kall dillsås, sommarblandning
Veg. Ugnsgratinerade bönor, kall dillsås, 
potatis, sommarblandning

ONSDAG 4 SEPTEMBER 
Fläskköttgryta med lingonsmak, ris
Veg. Vegetarisk quorngryta med  
lingonsmak, ris

TORSDAG 5 SEPTEMBER 
Björkekökets pastagratäng
Veg. Krämig grönsakssås, makaroner

FREDAG 6 SEPTEMBER 
Köttbullar, brunsås, potatis, lingonsylt
Veg. Indisk gryta med bönor och kokos, 
pasta

MÅNDAG 9 SEPTEMBER
Kycklingwok, nudlar
Veg. Linswok, nudlar

TISDAG 10 SEPTEMBER 
Chili con carne, ris
Veg. Chili sin carne, ris

ONSDAG 11 SEPTEMBER 
Sej crispie/ inlagd sill, kall remouladsås, 
potatis, broccoli
Veg. Dragondoftande rotfruktsgratäng 
med kikärter, potatis, broccoli

TORSDAG 12 SEPTEMBER 
Potatis och purjolökssoppa, ostsmörgås
Veg. Hemgjord bulgurpytt, vitlöksyoghurt

FREDAG 13 SEPTEMBER 
Stekt korv, pasta , ketchup
Tomatsås med linser, pasta

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

Med reservation för eventuella ändringar

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

Besök oss gärna i Vibjörnsparken

 den 31 augusti under Pride Finspång

Byt till FinspongsEl:
Just nu bjuder vi på
den fasta avgiften!

Krångligt att byta? Vi hjälper dig gärna. Hos oss får du alltid personlig 
service av människor som har hjärtat i Finspång. Precis som vår elproduktion.
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Du behöver inte resa långt för att njuta av bad, relax och träning. 
Hos oss finns allt samlat under ett och samma tak; simma, gymma, 
spring, yoga, cykla, basta och umgås. Hos oss hittar du lätt just din 
grej. Välkommen till Arena Grosvad!

En träningsresa  
på hemmaplan,  
året om!

Bindningsfritt och utan startavgift!

Läs mer på medley.se/arena-grosvad
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FRÅGAN

Vad har du gjort i sommar? 

ANITA WASSHOLM 67 ÅR 
– Vi har varit på Öland och gjort 
småutflykter häromkring. Det finns 
mycket fint att se i Östergötland.

NOAH RANDMAE 13 ÅR 
– Jag har varit på sportläger  
i Norrköping och sedan har vi  
varit i Paris med familjen.

MIA WASSHOLM 46 ÅR 
–Vi har vi varit på Gröna Lund  
och Kolmården. Sedan har vi varit 
hemma och fixa hemma med huset.

Nästa Fokus Finspång 
Nummer 14 delas ut 11 september.

OBS! Manusstopp 3 september  kl. 12.
Vi kan aldrig garantera att annonsplats  

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

PRIDE FINSPÅNG 31 AUGUSTI
15:00 Paradstart, gamla Bergska

16:00 Tal och livemusik, Vibjörnsparken

Yoga med
Marie-Christine

www.yogamedmarie-christine.nu

073-095 79 87       Facebook: Yoga med Marie-Christine
Yoga med

Marie-Christine

Yinyoga  kl 17.30-18.45 Kursstart 5/9 

Mjuk hathayoga kl 19.00-20.00 Kursstart 5/9

Anmälan via hemsidan eller Bokadirekt

Torsdagar i Mariagården

Nyhet!
Jag erbjuder även 
Reikibehandlingar

KVALITET  PRECISION  KÄNSLA
www.dannegolv.se

Vi utför badrumsrenoveringar och  
håller i hela arbetet från start till ROT.
Välkommen med din beställning!

NU ÄR VI TILLBAKA IGEN! 

VI HJÄLPER DIG MED DITT BADRUM!
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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

VÄLKOMMEN IN TILL OSS FÖR ATT 
FÅ HJÄLP MED HÖSTENS PROJEKT.

ÄNTLIGEN BREDBAND!
MAXHASTIGHET MED  
OBEGRÄNSAD DATA

FAST
TELEFONI

149 kr
/ månaden

inkl. fria samtal
Telefon ingår

Behåll ditt nummer!
Doro 5517

10
18

1

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

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

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

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

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

Innan det  
är för sent!

PÅ KÖPET: 
Router   2 495:-    Nu 0:-
Installerat & Klart 595:-    Nu 0:-
Begränsat bredband      199:-/mån  
Obegränsat bredband     399:-/mån 
Bestäm dig – klart att använda på 1 minut! 
Nyfiken? Testa din mottagning 
med vårt låne-modem.



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

NU ÄVEN WEBBSHOP PÅ 
WWW.WALLMOKRANS.SE

Välkommen till

En stunds avkoppling

Varm
t 

välk
omme

n!

LADUGÅRDSBUTIKEN I 
LJUSFALLSHAMMAR  
Öppettider: Tors-Fre 11.00-18.00,  

Lördagar 11.00-15.00, 
1:a söndagen i varje månad 11.00-15.00

instagram: @sandrawallmokrans 
www.wallmokrans.se ♥ 0709-789 344

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

Skördefest
1 sept

Skördefest
1 sept

NU ÄVEN WEBBSHOP PÅ 
WWW.WALLMOKRANS.SE

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

CENTRUMKYRKAN HÄLLESTAD FRIFÖRSAMLING MISSIONSKYRKAN FRÄLSNINGSARMÉN

SEPTEMBER
Sön 1 kl 10.00 Gudstjänst  
 Predikan Julia Forsberg
 Sång - Bön - Fika

Sön 8 kl 10.00 Gudstjänst  
 Predikan Eleonore Gustafsson
 Sång - Bön - Fika

VARJE VECKA
Tors 15.00 Internationell mötesplats
Fre 20.00 ”Hang out”  
 Ungdomar från årskurs 7
 i Missionskyrkan

VARANNAN VECKA
Tis 14.00 Missionsgrupp Dorkas  
 (jämna veckor)

Fre 18.00 CK18 
 för årskurserna 4-6 (ojämna veckor)

SECOND HAND DE BESHEVÄGEN 3
Vi har öppet tis-tors 14.00-17.00,   
lör 10.00-13.00

SEPTEMBER
Sön 1 14.00 Sonstorpsdagen   
 Gudstjänst på Stråkvads IP,  
 Olivia Liebgott talar 

Tis 3 18.30 Stickcafé  
 uppstart inför höstterminen.

Sön 8 11.00 Missionsgudstjänst  
 med missionärsparet Mattias och   
 Louise Jonsson. Sångarna sjunger.  
 Fika

VARJE VECKA:
Mån 19.00 Bön

VARANNAN VECKA JÄMNA VECKOR:
Tis 18.30 Stickcafé (jämn)

SEPTEMBER
Sön 1 10.00 Gudstjänst  
 med nattvard 
 Björn Asserhed

Sön 8 10.00 Gudstjänst 
 Anders Ohlsson  
 Sång Sophia Andersson

Tis 10 18.30 Vardagsmässa
Lör 14 18.30 Församlingsdag  
Sön 15 10.00 Gudstjänst  
 Björn Asserhed

VARJE VECKA:
Tis 15.00 Internationellt café
Fre 13.00 “Internationella   
 föräldragruppen”  
 Start i september

SEPTEMBER
Sön 8 11.00 Gudstjänst  
 Samlingssöndag på Frälsningsarmén 
 Predikan Elisabeth Hjerpe

Tors 19 10.00 
 Ekumensik bön på Frälsningsarmén

Sön 22 11.00 Gudstjänst 
 Birgitta Lundin

VARJE VECKA:
Mån   15.00 Språkverkstad
Tis   10.30 Bokcirkel (ojämna veckor)

 11.30 Tjejlunch (jämna veckor)

 19.00 Kören No Limits  
 (ojämna veckor)

 Tacotisdag för tjejer fr åk 6 
 (ca 1 gång/månad,  
 ring för mer info)

Tors  18.00 Torsdagsklubben   
 från åk 1

 19.00 Musikkåren

VÄLKOMMEN TILL EN KYRKA NÄRA DIG!   PROGRAM 28 AUG – 10 SEP

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

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

FRÄLSNINGSARMÉN FINSPÅNG

RPG: SEPTEMBER
Ons 4 14.00 Utflykt till golfbanan
Ons 11 14.00 “Turistkyrkan”  
 Krister Wos Andersson 
 i Missionskyrkan Finspång

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
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Byggcontroll satsar offensivt och nyanställer 
Peter Svensson.

– Vi har många uppdrag just nu. Därför är  
tajmingen väldigt bra att anställa Peter,  
säger Bengt Sundén.

Företaget startades 2011, men Bengts och Peters erfaren-
het från branschen sträcker sig betydligt längre än så.
 – Tillsammans har vi drygt 70 års branscherfarenhet. Det 
är inget du kan läsa dig till. Vi har ett brett kontaktnät och  
stor lokalkännedom. Om du sköter dig och gör bra jobb  
i vår bransch får du snabbt nya uppdrag, säger Bengt.
Peter Svensson kommer närmast från en tjänst som  
byggnadsinspektör på Finspångs kommun.
 – Det känns bra att vara igång här. Det är kul att följa  
projekt från första anteckningarna till att se den färdiga 
fastigheten stå klar, säger Peter.
Bengt och Peter känner varandra väl, då de varit kollegor  
i 14 år på företag inom industrin.
 – Jag känner mig väldigt trygg med att anställa Peter  
och vet att vi funkar bra ihop, säger Bengt.

Dags att agera för vårens projekt
Byggcontroll erbjuder byggprojektledning, kontrollansvar 
(KA) och kan även hjälpa till med kalkyler, bygglovshandlingar 
och fastighetsförvaltning. På företagets CV finns exempel-
vis byggprojektledning och KA för Vallonbygdens höghus  
Majoren och Bildningen samt en rad olika uppdrag för  
Gränges. På att-göra-listan finns närmast bland annat  
ett projektledningsuppdrag för Gränges stora investerings- 
projekt Gripen på cirka 500 miljoner samt för Östergötlands 
museum.
 – Funderar du på att bygga våren 2020 är det nu du ska 
agera, då processen med bygglovsansökan och allt pappers-
arbete alltid tar längre tid än vad många tror, säger Bengt.

Bengt Sundén och Peter Svensson utanför Finspångs  
nya vårdcentrum, där de är kontrollansvariga.

70 års erfarenhet 
av byggbranschen

Byggcontroll i Finspång AB  |  Levertorpsvägen 1  |  612 44  Finspång  |  Mobil: 0703-96 80 88  |  E-post: info@byggcontroll.se

www.byggcontroll.se

• KA i samband med ny- och tillbyggnader
(Kontrollansvarig enligt PBL - Plan och bygglagen)

• Byggprojektledning

• Byggprojektsamordnare
• Fastighetsförvaltning
• Framtagning av bygglovshandlingar

Kontroller och projektledning 
för alla typer av byggnationer!
Vi finns med från bygglovsansökan, tekniskt samråd, till slutsamråd och slutbesked

Vi hälsar Peter Svensson

välkommen!

Går du i byggtankar till våren?
Kontakta oss så hjälper vi dig igång!
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R E D A K T I O N E L L  A N N O N S
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Nu är det klart att Henrik Eriksson tar över  
Lagers Ur & Foto i Finspångs centrum.

I snart 43 år(!) har Per Lager drivit det egna företaget Lagers 
Ur & Foto. Han har under en tid hoppats på att någon vill 
ta över hans livsverk. För ett år sedan klev vännen Henrik 
Eriksson in i butiken för ett enkelt batteribyte på sin klocka. 
Henrik hintade om att han nog var liten sugen på att hitta på 
något annat. Pers fråga om att ta över hans butik dröjde sig 
kvar och i augusti tog Henrik steget att bli ny ägare.

– Det känns jättekul. Det händer något nytt varje dag. 
Jag träffar mycket folk. Det är roligt att guida kunderna att 
hitta rätt och att hjälpa dem med reparationer, säger Henrik.

Han kommer närmast från en elva år lång anställning på 
Siemens, där han jobbat med service och försäljning inom 
industrin. 

– Jag har alltid gillat att skruva med små saker och känt  
tillfredsställelse av att laga prylar. Det får jag verkligen 
utlopp för här, säger Henrik.

”En perfekt lösning”
Per Lager kommer att finnas med i bakgrunden under en 
övergångsperiod.

– Det här är en perfekt lösning. Jag får en mjuk övergång 
och kan succesivt fasa ut mig själv till det nya pensionärs
livet. Vi har fått många glada tillrop över att Henrik tar över 
och att butiken lever vidare av både kunder och centrum
butikerna, säger Per.

Butiken kommer fortsatt att gå under namnet Lagers  
Ur & Foto, men kommer i vinter att flytta ned en våning med 
en ny, egen ingång från Bergslagstorget.

– Jag tror att det blir bra att samla alla butiker i huset till 
samma plan, till förmån för annan verksamhet på vår  
nuvarande våning, säger Henrik.

Lagers Ur & Foto erbjuder förutom försäljning och service 
av klockor även IDfotografering, fotoförstoringar och ett  
utbud av smycken.

Filip Ewertsson

Per Lager backar upp den  
nye ägaren Henrik Eriksson.

Lagers Ur & Foto lever  
vidare med ny ägare
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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

Jag hjälper dig  
med begravningen

Anders Ohlsson 

Jourtelefon dygnet runt!  
0122-211 11, 011-28 72 50

www.ostgotabegravning 
De Wijks väg 13, Finspång

Öppettider
Måndag, Tisdag, Torsdag: 7:50 – 16:30

Onsdag o Fredag: 7:50 – 12:30
Lunch: 12:00 – 13:00

Tjänster
Vi arbetar med förebyggande tandvård åt 

våra patienter, så att framtida 
behandlingar kan minimeras.

www.tandlakarepia.se

Tandläkarpraktik Pia Borgedahl AB, Bråddgatan 1, 602 22 Norrköping

Tel. 011-12 03 12
E-mail 011.120312@telia.com

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

SNART ÄR 
HÖSTEN HÄR!

KOLLA ÖVER
DINA DÄCK!
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R E D A K T I O N E L L  A N N O N S
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0122-501 19   |  www.barksbuss.se

Julmarknad i Stade och Bremen
28 november – 1 december

Ullared
Måndag 21 oktober

Söndag 24 november
Måndag 9 december

2-dagarsresa till Ullared
10-11 november

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

TRYGGA MIL MED ZETTERBLOM BIL

Att mista en anhörig eller annan närstående påverkar livet på olika sätt. 
Därför inbjuder vi Dig, som stått nära en anhörig som avlidit, till en  
samtalsgrupp i Missionskyrkan, med start i höst.

Första träffen är den 26/9 kl. 17.00 i Missionskyrkan. Ingen föranmälan 
krävs, kom till första träffen och få mer info för att se om detta passar dig. 
Har du frågor, hör gärna av dig till Johanna Karlsson 073-9780033.  
Välkommen med!

”Leva vidare 
grupp”

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.

Kom ihåg  skördeloppisen på Bergslagstorget  31 augusti!

LÖRDAG  

31 AUGUSTI

STOR LAGERRENSNING. 

UPP TILL 

70%

BARNKLÄDER • LEKSAKER • PRESENTER
Öppet: vardagar 10-18, lördagar 10-14 

Telefon: 0122 155 00 
Gilla oss på Facebook & Instagram

       Lilla Nalle & Jag       Lilla nalle & jag

0122-190 00

Gamla Rådstugugatan 40 

www.maklarhuset.se

Numera hittar du oss på Norrköpingskontoret men vårt 
telefonnummer, vår goda service och närheten till våra 
kunder är fortfarande densamma.

VÄLKOMMEN!

N
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tt
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to
r! ÄVEN EN MÄKLARBYRÅ KAN FLYTTA!

Mäklare:  
Annika Ingemarsdotter 

Skoogenäs 
070 – 33 19 001

Mäklarassistent:
Marie Söderman
070-518 46 04
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MOPEDRALLY

Start kl. 11.00
Mer info och anmälan 

 på grytgol.se

BAKLUCKELOPPIS

Start kl. 10.00
Ingen föranmälan. 

 Frågor? Ring 0122-431 57

MOPED
RALLY

BAK
LUCKE
LOPPIS

LÖRDAG 7 SEPTEMBER
BJÖRKLIDEN I GRYTGÖL

Kort och gott:
Vi utför allt inom byggnation.

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

Glöm inte att använda ROT-avdraget!
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Malin Fritiofsson och Jesper Forsberg är båda 
positiva till Tillväxt Finspång.

– Ja, jag vill vara med. Om man älskar Finspång 
tycker jag verkligen att man ska vara med för att 
kunna påverka och för att hålla sig uppdaterad 
om vad som är på gång, säger Malin.

I vårens Fokus Finspång berättade ledning och företagare 
om nystartade Tillväxt Finspång. Uppdraget är främst  
att utveckla och marknadsföra varumärket Finspång.  
Initiativet syftar till att inspirera, stötta utveckling,  
kompetensförsörjning och samarbete för att skapa nätverk, 
affärer och etableringar i hela Finspångs kommun. Fokus 
Finspång har träffat profilerna Malin Fritiofsson och Jesper 
Forsberg för att höra deras tankar om Tillväxt Finspång. 

”Nytt och fräscht alternativ”
Yrvädret Malin finns till vardags på Bergska gymnasiet, där 
hon är kommunikatör och lärare i ekonomi. Genom åren har 
hon även jobbat med projekten Cirkusslottet och kommun- 
ens populära Camp Grosvad. Dessutom har hon varit en  
tongivande kraft bakom Sommarrocken i Finspång. Eldsjälen  
Jesper är ordförande i FAIK Bandy, som bland annat ligger bakom  
succén Skridskotisdag. I år mottog han den hedersamma 
utmärkelsen Årets Finspångare. Det råder inget tvivel om att 
de båda välkomnar och gillar initiativet Tillväxt Finspång.

– Det känns som ett nytt och fräscht alternativ för att 
påverka och ha insyn i vad som händer i Finspångs kommun. 
Det finns en törst efter att det ska hända saker i vår bygd. Vi 
applåderar de företag som stöttar oss och andra föreningar 
som tar initiativ till olika typer av event, säger Jesper. 

Bostadsfrågan är en nyckel
Han tycker det är roligt att en ung kvinna som Malin vill vara 
med och göra sin röst hörd.

– Det är tråkigt att inte fler fattar hur bra Finspång är. Jag  
har aldrig flyttat härifrån och har precis köpt hus här. Vi  
yngre måste vilja vara med och bestämma, annars ska de 
äldre gissa vad vi yngre vill ha mer av, säger 25-åriga Malin. 
Båda är överens om att bostadsfrågan är en nyckel för att 
fler ska ta steget och flytta till kommunen.

– Tyvärr är det stor brist på bostäder och tomter. Jag vet 
många anställda på Siemens som helst vill flytta hit, men 
inte hittat något, säger Malin.

– Jag håller med. Sedan tror jag att vi måste tro mer på 
oss själva i Finspång. Vi måste våga ta på oss en lite större 
kostym och med självförtroende tro på att vi kan växa och 
utveckla vår kommun, säger Jesper.

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

FILIP EWERTSSON

Malin och Jesper tror att 
Tillväxt Finspång är ett 
smart drag för kommunens 
framtid.

Profilerna välkomnar 
Tillväxt Finspång

 ELPERMOBIL  
TILL SALU – 5000:-

TOTAL UTFÖRSÄLJNING 
BUTIKEN UPPHÖR 30 SEPTEMBER

50% PÅ ALLA 12-26” CYKLAR

30% PÅ ALLA NYA 28” CYKLAR

40-50% PÅ VISSA UTVALDA 28” CYKLAR

50% PÅ ALL UTRUSTNING, TILLBEHÖR OCH  
VISSA RESERVDELAR OCH DÄCK

SKYNDA FYNDA! 
ALLT SKA BORT, KOM IN I BUTIKEN OCH KIKA!

PSST! 

GLÖM INTE ATT DU MÅSTE  
HÄMTA DIN INLÄMNADE CYKEL  

ELLER DINA FÖRVARADE DUBBDÄCK  
SENAST DEN 20 SEPTEMBER.

PASSA PÅ! 
DET FINNS FORTFARANDE 
MÖJLIGHET ATT HINNA  

FÅ SIN CYKEL REPARERAD

Vi har alla däck du behöver

– från rullator till skogsmaskin

0122-160 40  •  Levertorpsvägen 4  •  www.g-sons.se
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Vinnare av  
sommarkrysset! 
VI SÄGER GRATTIS TILL:

Jens Håkanson som vinner ett present-
kort på 200 kr på Joans i Finspång

Jan Frank som vinner ett presentkort på 
100 kr på Kulturhuset

Märta Ekelund som vinner en  
Trisslott

Vinsterna kommer till er per post.

GRUS • SAND • JORD • TRANSPORTER

Pellets på lager i Mäselköp!
Öppettider Mäselköp mån-fre 06.30-15.30  /  Öppettider Lämmetorp mån-tors 06.00-15.30, fre 06.00-12.30

sonstorpsakeri.se • 0122-890 00

i Finspång 2019

RES MED HÄLLESTÁ BUSS I HÖST!

0122-505 92
www.hallestabuss.se

Gå in på vår hemsida för mer information och uppdatering. Välkommen!

TEATERRESOR  
Sista chansen att boka våra teaterresor till Stockholm – boka omgående! 
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
Ullared,  240:-/person
10/9, 19/9, 3/10, 17/10, 29/10, 31/10, 5/11, 14/11, 19/11, 26/11 5/12
Ulrika marknad, 12/9 360:-/person
Sy & Hantverksfestivalen i Älvsjö, 25/10, 26/10 380:-/person

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

Nyhet! Nu har du möjlighet att boka din resa på egen hand via vår webbshop!

Annika Selerud och Jessica Sundén har minst  
två saker gemensamt: De älskar siffror och är 
kollegor på BC Redovisning.

Den 1 augusti ökade BC Redovisning farten och nyanställde, 
Annika Selerud kommer in i företaget och blir kollega med 
Jessica Sundén. Annika är kostekonom i grunden, men valde 
efter flera år som butikschef inom Coop att sadla om och 
plugga till civilekonom. Efter fem år som ekonomiansvarig 
fick Annika av en tillfällighet kontakt med Bengt och Jessica 
Sundén, på en FAIK-bandymatch och på den vägen är det. 

– Det känns jättebra att vara här i Finspång och att efter 
många år som ensam ekonom nu få kollega, samt driva 
företag, säger svärtingebon Annika

Små och stora kunduppdrag
BC Redovisning erbjuder administration, redovisning, 
deklaration, lönehantering, interimlösningar och rådgivning. 
Företaget har tidigare varit en gren i Byggcontroll, men står 
nu på egna ben. 
 – Vi riktar oss till privatpersoner samt till små och  
medelstora företag, som vill slippa pappersarbete och  
syssla med det de är bäst på; sitt företag. Vi tar emot både 
stora och små kunduppdrag, från uppdrag där kvittona 

kommer i en matkasse till de som skickar det elektroniskt. 
Vi samarbetar med en erfaren revisor, säger Annika.
 Merparten av kunderna finns i Finspångs kommun, men 
även utanför kommunens gränser. Både Jessica och Annika 
understryker att de mer än gärna är flexibla och kan ta emot 
flera kunder.
 – Vi kan agera kontor både här och direkt ute hos kunden 
om så önskas, säger Annika.
 Förutom själva arbetet lägger Jessica stor vikt vid de lång-
variga relationer hon fått med många av företagets kunder.
 –Jag tycker verkligen om att knappa löpande  
redovisning. Varje siffra har en historia. Men jag uppskattar 
också relationerna som man får genom vardagsarbetet, 
säger Jessica. FILIP EWERTSSON

BC Redovisning är det  
flexibla kontoret

•  Lönehantering  •  Redovisning  •  Bokslut •  Skatter
•  Administration •  Interimslösningar •  Deklarationer  

Redovisningsbyrån med  
kompetens och lokalkännedom
Det flexibla kontoret!

Flexibilitet – Kunskap – Erfarenhet
Kontakta oss så hjälper vi dig!

BC Redovisning AB |  Levertorpsvägen 1  |  612 44  Finspång  | info@bcredovisning.se 

Annika 070-225 88 25  |  Jessica 072-386 31 05  |  www.bcredovisning.se

Kolla in vår nya hemsida www.bcredovisning.se

Annika Selerud och Jessica Sundén.
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flera kunder.
 – Vi kan agera kontor både här och direkt ute hos kunden 
om så önskas, säger Annika.
 Förutom själva arbetet lägger Jessica stor vikt vid de lång-
variga relationer hon fått med många av företagets kunder.
 –Jag tycker verkligen om att knappa löpande  
redovisning. Varje siffra har en historia. Men jag uppskattar 
också relationerna som man får genom vardagsarbetet, 
säger Jessica. FILIP EWERTSSON

BC Redovisning är det  
flexibla kontoret

•  Lönehantering  •  Redovisning  •  Bokslut •  Skatter
•  Administration •  Interimslösningar •  Deklarationer  

Redovisningsbyrån med  
kompetens och lokalkännedom
Det flexibla kontoret!

Flexibilitet – Kunskap – Erfarenhet
Kontakta oss så hjälper vi dig!

BC Redovisning AB |  Levertorpsvägen 1  |  612 44  Finspång  | info@bcredovisning.se 

Annika 070-225 88 25  |  Jessica 072-386 31 05  |  www.bcredovisning.se

Kolla in vår nya hemsida www.bcredovisning.se

Annika Selerud och Jessica Sundén.

•  Lönehantering  •  Redovisning  •  Bokslut •  Skatter
•  Administration •  Interimslösningar •  Deklarationer  

Redovisningsbyrån med  
kompetens och lokalkännedom
Det flexibla kontoret!

Flexibilitet – Kunskap – Erfarenhet
Kontakta oss så hjälper vi dig!

BC Redovisning AB |  Levertorpsvägen 1  |  612 44  Finspång  | info@bcredovisning.se 

Annika 070-225 88 25  |  Jessica 072-386 31 05  |  www.bcredovisning.se

Kolla in vår nya hemsida www.bcredovisning.se
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www.byggochrep.se

Johan Bergling 
070-628 10 72
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ALLT INOM 
BYGG OCH 

REPARATION!

LÅT OSS FÅ VETA 
ERA DRÖMMAR  

OM ERT HEM. 
Vi hjälper er att göra drömmarna sanna!

Kontakta oss för kostnadsfri offert.

BOK I FOKUS

Ett modernt 
mästerverk 
Tinker Tailor Soldier Spy/Mullvaden 

leder med stor skicklighet dess  

läsare genom de invecklade 

skuggspel vilka utgör internationellt 

spionage. Ett modernt mästerverk  

i vars namn le Carré presenterar en 

av 1900-talets skymda världar, och 

i vilken vår brittiske underrättelse-

agent och huvudkaraktär, George 

Smiley, inleder en komplicerad strid 

med sin sovjetiske motpart Karla. 

Det står nu bortom all tvivel att 

en mullvad, en infiltratör tillsatt 

av Moskva har nått till de högsta 

positionerna inom brittisk under-

rättelsetjänst. Dennes förräderi har 

redan äventyrat några av de mest 

betydelsefulla operationer och 

nätverk, och Smiley har till uppgift 

att förgöra honom. Frågan är enbart 

vem ”han” är?

 
ARVID CARLSSON,  
FERIEARBETARE BIBLIOTEKET

TITEL 
TINKER TAILOR 
SOLDIER SPY 
(MULLVADEN) 

FÖRFATTARE
JOHN LE CARRÉ

Vem är Pär Sörman?
– Min bakgrund som skådespelare  
under tjugo års tid har format mitt 
sätt att framträda som vissångare. 
Jag gör inte egen musik utan sjunger 
andras sånger, främst Dan Anders-
sons texter. Men också en hel del 
Evert Taube och Nils Ferlin.

Vad är det som är så fascinerande 
med Dan Anderssons texter?
– Hans texter har haft stor betydelse 
för många människor. Jag tror det 
beror på att de främst inte är vacker 
naturlyrik, utan att texterna alltid har 
en underström av allmänmänsklighet. 

Hallå Pär Sörman, Så som kärlek, längtan, liv och död. 
Kort och gott ämnen som alltid är 
aktuella för alla människor oavsett 
tidsålder. Trots att han bara blev 32 år, 
har han en livsvisdom för ett helt liv.

Har du spelat i Finspång tidigare?
– Ja, det har jag gjort. Jag har varit i Gryt-
göl tidigare. Det är kul att få återkomma. 
Under mina år som vissångare har mina 
spelningar i stort sett uteslutande haft 
en bakgrund i en personlig rekommen-
dation. Det är jag mycket tacksam för.

Biljett: Entré 100 kr. Ta gärna med 
fikakorgen och något att sitta på.

som tolkar Dan  Anderssons visor
med flera i Gruvstugan i Hällestad 
lördag 7 september kl 14.30.

Smoooth payments by

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

ORDINARIE ÖPPETTIDER
mån-fre 09.00-18.00

lör 10.00-15.00

SKÄRMAR OCH 
GOLVLAMPOR.

Nitta 

700:- 
ink moms

Baltimore 

2150:- 
ink moms

Frank 

226:-
ink moms

Monstera 

119:-
ink moms

Luxemburg 

225:-
ink moms
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Finspångs Bilmarknad • 0122-146 60 • Skäggebyvägen 48
www.finspangsbilmarknad.hyundai.se • Gilla oss på Facebook!

Hyundai SUV

Sugen på en större   
bilupplevelse?

NYA Santa Fe 
Fr. 349 900 kr

Tucson 
Fr. 199 900 kr 
Privat leasing fr. 3 195 kr/mån

KONA 
Fr. 164 900 kr 
Privatleasing fr. 2 445 kr/mån

Om vi säger SUV, vad säger du då? Stor, stark och flexibel? Eller: rymlig, säker och praktisk? I verkligheten är  
en SUV allt på en gång och kanske är det därför det rullar alltfler KONA, Tucson och Santa Fe på de svenska  
vägarna. Hyundai har marknadens bredaste och mest mångsidiga SUV-utbud. Besök oss och provkör alla!

Auktoriserad
Hyundaiverkstad 

Vem är Pär Sörman?
– Min bakgrund som skådespelare  
under tjugo års tid har format mitt 
sätt att framträda som vissångare. 
Jag gör inte egen musik utan sjunger 
andras sånger, främst Dan Anders-
sons texter. Men också en hel del 
Evert Taube och Nils Ferlin.

Vad är det som är så fascinerande 
med Dan Anderssons texter?
– Hans texter har haft stor betydelse 
för många människor. Jag tror det 
beror på att de främst inte är vacker 
naturlyrik, utan att texterna alltid har 
en underström av allmänmänsklighet. 

Hallå Pär Sörman, Så som kärlek, längtan, liv och död. 
Kort och gott ämnen som alltid är 
aktuella för alla människor oavsett 
tidsålder. Trots att han bara blev 32 år, 
har han en livsvisdom för ett helt liv.

Har du spelat i Finspång tidigare?
– Ja, det har jag gjort. Jag har varit i Gryt-
göl tidigare. Det är kul att få återkomma. 
Under mina år som vissångare har mina 
spelningar i stort sett uteslutande haft 
en bakgrund i en personlig rekommen-
dation. Det är jag mycket tacksam för.

Biljett: Entré 100 kr. Ta gärna med 
fikakorgen och något att sitta på.

som tolkar Dan  Anderssons visor
med flera i Gruvstugan i Hällestad 
lördag 7 september kl 14.30.

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

Exuviance Askungebehandling 540 kr
En perfekt Quickfix som är en rengörande  
och cellstimulerande ansiktsbehandling  
med Aha-peeling samt guldmask. 

I samband med behandlingen bjuder vi på  
brynfärg inkl formning av bryn värde 280 kr. 

Ta hand om din hud efter  
sommaren.

Gäller till och med 30 september 2019.



Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

Regionens specialiserade hemsjukvård LAH  
i Finspång fyller 25 år. 

– Drivkraften är att göra den sista tiden i livet för 
våra palliativa patienter så bra som möjligt, säger 
distriktssköterska Maria Hellman-Holmström.

LAH:team innefattar undersköterskor, läkare och special-
sjuksköterskor och har även tillgång till fysio- och arbets-
terapeuter, kuratorer och dietister. Uppdragen sker nästan 

uteslutande i patienternas hem runt om i hela kommunen.
Verksamheten erbjuder kontakt dygnet runt för patienterna 
och deras anhöriga. LAH hjälper patienter med medicinska, 
symtomlindrande behandlingar så långt det är möjligt i  
hemmet för att inte behöva ligga på sjukhus. Främsta 
patientgruppen är personer med tumörsjukdomar. Andra 
vanligt förekommande grupper är de som har KOL samt 
hjärt- och neurologiska sjukdomar.

– En stor del av vår tid i det vardagliga arbetet handlar 
om att lyssna och bekräfta våra patienter. All personal är 
utbildad i samtalskonst för att på bästa sätt bemöta svåra 
och känsliga samtal, säger Maria.

– Vi har kontinuerlig handledning för att vår personal  
ska orka med de tunga samtal som vi stadigt möter,  
säger verksamhetschef Annette Karlsson.  

Maria menar att hon och hennes kollegor har en djup 
respekt för att bemöta patienterna på deras hemmaplan. 
Livskvalitet, symtomlindring och trygghet är ledord som 
personalen ständigt bär med sig.

– Vårt arbete handlar om att bemöta varje individ som  
en människa och inte en patient. Att släppas in i deras 
integritetszon förtjänar respekt och ett värdigt bemötande, 
säger Maria.  FILIP EWERTSSON

”En stor del av vår tid handlar 
om att lyssna och bekräfta”

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 

Maria Hellman-Holmström och Petra Behrbohm-Jaiswal 
på väg ut på uppdrag.

0122-857 00 
wwww.svenskakyrkan.se/finspang 

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

Svenska kyrkan i Finspång
LÖRDAG 31 AUGUSTI 
Musik vid helgsmål 
”Det är vackrast när det skym-
mer” - Risinge kyrkokör och 
damkör under ledning av Moni-
ka Blomberg 
S:ta Maria kyrka, 18:00  
 
MÅNDAG 2 SEPTEMBER 
Vuxen-barn-café
Hällestads f-hem, 09:00 
 
TISDAG 3 SEPTEMBER 
Hantverkscafé 
Rejmyre f-hem, 10:00

Andakt 
Berggården, 14:00 

Evening tea 
Camilla Boström pratar om 
sitt Bryggeri som hon startat i 
Finspång. 
Hällestads f-hem, 18:00

ONSDAG 4 SEPTEMBER 
Lunch med grillbuffé 
Mariagården, 12:00

Café för daglediga 
Betel, Igelfors, 14:00

TORSDAG 5 SEPTEMBER 
Sopplunch 
Hällestads f-hem, 12:00

Sopplunch 
Rejmyre f-hem, 12:00

Det goda samtalet 
Rejmyre f-hem, 13:00

Stickcafé 
Mariagården, 14:00

Andakt 
Hällestadgården, 15:00

MÅNDAG 9 SEPTEMBER 
Vuxen-barn-café
Hällestads f-hem, 09:00
 
Öppen förskola 0-6 år
Mariagården 09:30
 
Barnens Katedral  
Mariagården 10:00 
 
Barnens Katedral  
Hällestads f-hem 11:15

Musikcafé 
Musikunderhållning med  
Accordion club. 
Mariagården, 14:00

TISDAG 10 SEPTEMBER 
Öppen förskola 0-3 år
Mariagården 09:00

Träffpunkten 
Mariagården, 09:30
 
Hantverkscafé 
Rejmyre f-hem, 10:00

Stickcafé 
Regna Ekebo, 14:00
 
Andakt 
Högby, 14:30 
 
ONSDAG 11 SEPTEMBER 
Vuxen-barn-café
Hällestads f-hem, 09:00
 
Sopplunch 
Mariagården, 12:00 

Café för daglediga 
Hällestads f-hem, 14:00 

GUDSTJÄNSTER
SÖNDAG 1 SEPTEMBER 
Mässa 
Sång av Marie Helin, Inger 
Muda och Anna Bergström. 
Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 11:00

Mässa 
Sockenmöte efteråt.  
Skedevi kyrka, 11:00

Mässa på finska 
Mariagården 13:00

Gudstjänst  
Rejmyre kyrka, 15:00 
 
ONSDAG 4 SEPTEMBER 
Mässa 
Mariagården, 08:30 
 
SÖNDAG 8 SEPTEMBER 
Mässa 
Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 11:00

Sammanlyst mässa 
Upptakt på höstens  
verksamhet. Medverkan av 
Regna och Hällestads barn-
körer, kyrkokörer och man-
skör. 
Hällestads kyrka, 11:00 
 
ONSDAG 11 SEPTEMBER 
Mässa 
Mariagården, 08:30
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Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

Regionens specialiserade hemsjukvård LAH  
i Finspång fyller 25 år. 

– Drivkraften är att göra den sista tiden i livet för 
våra palliativa patienter så bra som möjligt, säger 
distriktssköterska Maria Hellman-Holmström.

LAH:team innefattar undersköterskor, läkare och special-
sjuksköterskor och har även tillgång till fysio- och arbets-
terapeuter, kuratorer och dietister. Uppdragen sker nästan 

uteslutande i patienternas hem runt om i hela kommunen.
Verksamheten erbjuder kontakt dygnet runt för patienterna 
och deras anhöriga. LAH hjälper patienter med medicinska, 
symtomlindrande behandlingar så långt det är möjligt i  
hemmet för att inte behöva ligga på sjukhus. Främsta 
patientgruppen är personer med tumörsjukdomar. Andra 
vanligt förekommande grupper är de som har KOL samt 
hjärt- och neurologiska sjukdomar.

– En stor del av vår tid i det vardagliga arbetet handlar 
om att lyssna och bekräfta våra patienter. All personal är 
utbildad i samtalskonst för att på bästa sätt bemöta svåra 
och känsliga samtal, säger Maria.

– Vi har kontinuerlig handledning för att vår personal  
ska orka med de tunga samtal som vi stadigt möter,  
säger verksamhetschef Annette Karlsson.  

Maria menar att hon och hennes kollegor har en djup 
respekt för att bemöta patienterna på deras hemmaplan. 
Livskvalitet, symtomlindring och trygghet är ledord som 
personalen ständigt bär med sig.

– Vårt arbete handlar om att bemöta varje individ som  
en människa och inte en patient. Att släppas in i deras 
integritetszon förtjänar respekt och ett värdigt bemötande, 
säger Maria.  FILIP EWERTSSON

”En stor del av vår tid handlar 
om att lyssna och bekräfta”

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 

Maria Hellman-Holmström och Petra Behrbohm-Jaiswal 
på väg ut på uppdrag.
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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 11 september. 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.

0122-857 00 
wwww.svenskakyrkan.se/finspang 

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

Svenska kyrkan i Finspång
LÖRDAG 31 AUGUSTI 
Musik vid helgsmål 
”Det är vackrast när det skym-
mer” - Risinge kyrkokör och 
damkör under ledning av Moni-
ka Blomberg 
S:ta Maria kyrka, 18:00  
 
MÅNDAG 2 SEPTEMBER 
Vuxen-barn-café
Hällestads f-hem, 09:00 
 
TISDAG 3 SEPTEMBER 
Hantverkscafé 
Rejmyre f-hem, 10:00

Andakt 
Berggården, 14:00 

Evening tea 
Camilla Boström pratar om 
sitt Bryggeri som hon startat i 
Finspång. 
Hällestads f-hem, 18:00

ONSDAG 4 SEPTEMBER 
Lunch med grillbuffé 
Mariagården, 12:00

Café för daglediga 
Betel, Igelfors, 14:00

TORSDAG 5 SEPTEMBER 
Sopplunch 
Hällestads f-hem, 12:00

Sopplunch 
Rejmyre f-hem, 12:00

Det goda samtalet 
Rejmyre f-hem, 13:00

Stickcafé 
Mariagården, 14:00

Andakt 
Hällestadgården, 15:00

MÅNDAG 9 SEPTEMBER 
Vuxen-barn-café
Hällestads f-hem, 09:00
 
Öppen förskola 0-6 år
Mariagården 09:30
 
Barnens Katedral  
Mariagården 10:00 
 
Barnens Katedral  
Hällestads f-hem 11:15

Musikcafé 
Musikunderhållning med  
Accordion club. 
Mariagården, 14:00

TISDAG 10 SEPTEMBER 
Öppen förskola 0-3 år
Mariagården 09:00

Träffpunkten 
Mariagården, 09:30
 
Hantverkscafé 
Rejmyre f-hem, 10:00

Stickcafé 
Regna Ekebo, 14:00
 
Andakt 
Högby, 14:30 
 
ONSDAG 11 SEPTEMBER 
Vuxen-barn-café
Hällestads f-hem, 09:00
 
Sopplunch 
Mariagården, 12:00 

Café för daglediga 
Hällestads f-hem, 14:00 

GUDSTJÄNSTER
SÖNDAG 1 SEPTEMBER 
Mässa 
Sång av Marie Helin, Inger 
Muda och Anna Bergström. 
Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 11:00

Mässa 
Sockenmöte efteråt.  
Skedevi kyrka, 11:00

Mässa på finska 
Mariagården 13:00

Gudstjänst  
Rejmyre kyrka, 15:00 
 
ONSDAG 4 SEPTEMBER 
Mässa 
Mariagården, 08:30 
 
SÖNDAG 8 SEPTEMBER 
Mässa 
Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 11:00

Sammanlyst mässa 
Upptakt på höstens  
verksamhet. Medverkan av 
Regna och Hällestads barn-
körer, kyrkokörer och man-
skör. 
Hällestads kyrka, 11:00 
 
ONSDAG 11 SEPTEMBER 
Mässa 
Mariagården, 08:30
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FINSPÅNGS
KONSTFÖRENING
LOKALPRODUCERAT
31/8 kl 13-15
Finspångs konstförening
presenterar lokala konstnärers verk.
Vernissage sker den 31/8 kl 13-15.
Utställningen pågår till den 14 sept
och sker i konstföreningens lokal på
Bruksgatan 5.

FRILUFTSFRÄMJANDET
NU STARTAR VI SKOGSKNYTTE I
FINSPÅNG - FÖR BARN 3-4 ÅR
Information & Anmälan
www.friluftsframjandet.se/finspang
Välkomna

MEDLEMSMÖTE SKPF  
AVD. 78 FINSPÅNG 
11/9 kl 14:00 i Frälsningsarmén

Höstupptakt och skördeauktion med  
Roland Kratz som utropare. Alla bidrag 
till auktionen mottages med tacksamhet.
Vi bjuder på kaffe med dopp. 

STOCKHOLMSRESA  
MED BLÅKLINTSBUSS 
18/9 kl 8:00 från Norrköping

Bussfika med fralla, Viking museum, 
Vikingaliv guidad visning, sopplunch och 
riksdagsbesök ingår i priset – 600:-.

Anmälan och frågor senast 30/8 till  
070-676 55 62.

VILL ER FÖRENING 
OCKSÅ SYNAS HÄR?

Boka er annons online på
fokusfinspang.se

Nominera kultur-, ungdoms-, miljö- och  
demokrati-stipendiater 2019 

Nu är det dags att nominera kandidater till Finspångs kommuns kultur-  
ungdoms-, miljö- och demokratistipendium 2019.

Kulturstipendium 
Finspångs kommuns kulturstipendium ska stödja och uppmuntra in-
satser inom konst, konsthantverk, musik, teater, litteratur, folkbildning, 
hembygdsforskning eller annat kulturellt verksamhetsområde. Stipendiet 
är på 10 000 kronor och kan delas ut till enskild person, förening eller 
grupp. Stipendiaten skall i första hand genom sina kulturella insatser ha 
anknytning till Finspångs kommun. 

Ungdomsstipendium  
Finspångs kommuns ungdomsstipendium är på 10 000 kronor och ska 
stödja och uppmuntra ungdom eller grupp av ungdomar som är enga-
gerade och aktiva inom något område som Finspångs kommun anser 
värdefullt och viktigt.
Miljöstipendium
Finspångs kommuns miljöstipendium är på 10 000 kronor och ska stödja 
den som utfört föredömliga insatser för miljön i Finspångs kommun. 
Stipendiet delas ut till enskild person/personer eller förening.
Demokratistipendium
Finspångs kommuns demokratistipendium är på 10 000 kronor och riktar 
sig till individer och/eller organisationer som på olika sätt arbetar med 
projekt som stödjer och utvecklar demokratiska perspektiv.
Nominera senast den 16 september
Blankett för nominering finns tillgänglig på www.finspang.se och i kom-
munhusets reception. Nominering med motivering till stipendiat skickas 
till: Finspångs kommun, Att Jenni Malmlöv, 612 80 Finspång eller per 
mejl till jenni.malmlov@finspang.se.  
Vid frågor kontakta Jenni Malmlöv, administratör,  tfn 0122-855 24.

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

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

VARMT VÄLKOMMEN!

Betala gärna
med kort!

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

TORSDAG 29/8 & LÖRDAG 31/8

50%
ÅTERFUNNET HÄR - HJÄLP DÄR!

PÅ ALLA KLÄDER, 
EL OCH LAMPOR
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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 2019-09-22

PERFEKT FÖRVARING AV HÖSTENS 
SVAMP, KÖTT, FRUKT & BÄR!
•  Funktionell och praktisk frysbox med belysning

•  Rymmer 292 liter

FRYSBOX • ELECTROLUX EC3131AOW

5 990 kr
Ord. pris 6 490 kr

Ta tillvara
dina råvaror  
på bästa sätt

Vara frysboxar finns  

i flera storlekar
o

Stiftelsen 
Familjen Bloms Minnesfond

Stiftelsens syfte och ändamål är att vara till glädje och uppmuntran för gamla (+65 år), 
som har det svårt med icke ekonomisk trygghet, inom fd Risinge och Hällestads för- 
samlingar. Hos stiftelsen kan privatpersoner ansöka om penningmedel för ett ändamål 
som man annars inte har ekonomisk möjlighet att förverkliga. Organisationer som  
bedriver verksamhet för äldre kan också ansöka om penningmedel till olika trivsel- 
åtgärder eller dylikt.

Mer information och blankett för ansökan hittar du på Finspångs Bibliotek,  
Mariagården, Missionskyrkan, Centrumkyrkan och församlingshemmet i Hällestad.

Sista ansökningsdag för hösten är 1 oktober.

FRÅGOR OCH UPPLYSNINGAR

Larseric Ramlöv  
070-564 40 36

Gösta Johansson 
070-235 95 27
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HÖSTEN 2019 
 Start måndag 2 september

    MÅNDAGAR   
14:00 Stationsgympan för 65+  

i Siemens Sport (Sirpa)
18:00  Basgympa på Hårstorp  (Marita) 

19:00  Medelgympa på Hårstorp 
(Anne-Marie)

   TISDAGAR   
09:30  Rörelsegympa för 70+  

i Missionskyrkan (Berith) 
11:00 Qigong i Missionskyrkan (Rode)
18:00  Flexipass på Hårstorp (Sirpa)
19:00 Abonnerat pass för golfare på 

Hårstorp (Maja) Kontakta Korpen

    ONSDAGAR   
09:15  Morgongympa i Siemens  

Sport Center (Sirpa)
17:00 Medicinsk Yoga på  

Hårstorp (Helen)
18:00 Korpen Yoga på  

Hårstorp (Helen)

    TORSDAGAR    
10:00 Stavgång, start från  

Bågskyttelokalen (Margaretha)
18:00 Mage, Rygg och Bak på  

Viggestorp (Anne-Marie)
19:00 Tabata med inslag skivstång  

på Hårstorp (Anette) 

    FREDAGAR    
11:00 Puls för 65+  
på Hårstorp (Sirpa) 

    LÖRDAGAR    
10:00 Tabata med stationer  

på Hårstorp (Anette) 

    SÖNDAGAR   
18:00 Stationsgympa på  

Viggestorp (Anette)
18:00 Styrka med skivstång/vikter 

Hårstorp (Sirpa)
 

Ingen föranmälan på våra pass!!!  
Kom när det passar dig!

Mer information hittar  

du på vår hemsida:

www.korpen-finspang.se

Mobil nr 070-52 111 53

     Gilla oss på Facebook!

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

Söker ni ny tandläkare?
Nu har vi möjlighet att ta emot nya 

patienter i våra nyrenoverade lokaler mitt  
i Norrköping. Vi har varierande öppettider 
för att tillgodose de flesta patienters behov. 

Ring gärna och boka en tid på: 
011-13 08 73

Välkomna!

Drottninggatan 64, Norrköping 
www.tandlakarnajansson.se

Vi hjälper dig att göra 
begravningen till ett ljust 
och vackert minne.

Tel. 0122-100 94  •  Vi har jour dygnet runt!
Stationsvägen 4, Finspång  •  www.finspangsbegravningsbyra.se

 

Anne-Marie 
Svensson

Magnus
Wallin

Välkommen  
att besöka oss i vår monter  

         där vi informerar om 

Livsarkiv & Familjejuridik 

 Anne-Marie Svensson        Anders Ohlsson             Malin Joelsson 

Garantin för
rätt hjälp

Lite personligare
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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.

DEADLINE 15/9!

VEM SKA DU NOMINERA?

TOTAL MEDIA & REKLAM AB  |  totalmedia.se

SAKNAR NI
NÅGOT TILL 
MÄSSAN?
Vi har det ni behöver!



PROGRAM 

Köp dina biljetter på www.tickster.com, på Kulturhuset Finspång eller 0122 – 853 00

www.facebook.com/kulturhusetfinspang

Bio

Toy Story 4
Söndag 1 september 15:00

Söndag 8 september 15:00
Ålder: 7 år

Dagbio

Edie
Onsdag 4 september 14:00
Ålder: Barntillåten

Bio

DET: Kapitel 2
Söndag 8 september 19:00
Ålder: 15 år

Bio

Downtown Abbey
Söndag 15 september 19:00
Ålder: Ej fastställd

Bio och samtal  
med filmskaparna  
Midsommar 
Söndag 1 september 19:00
Ålder: 15 år. Biobesökarna bjuds på en 
exklusiv filmpresentation av de tidigare 
Finspångsborna Patrik Andersson  
(upphovsperson och filmens producent) 
och Martin Karlqvist (upphovsperson  
och skådespelare) Efter filmens finns  
även möjlighet att mingla med dem!

Bio

438 dagar
Onsdag 4 september 19:00
Ålder: 15 år

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

Konsert   

En kväll på Broadway  
med Köpings storband
Lördag 28 september 16:00
Biljetter: 220 kr hos Kulturhuset  
på 0122-853 00 eller online på  
www.tickster.com

Köpings storband är tillbaka! 2017 gästade 
de Kulturhuset med en bejublad konsert 
med sånger av Frank Sinatra. Nu är de 
tillbaka med pärlor från musikalernas värld.

Sångsolister: Lina Adolphson och  
Markus Olsson. 

Kapellmästare: Örjan Lindvall.

Dansföreställning

Shapes
Måndag 16 september 19:00
Biljetter: 120 kr hos Kulturhuset  
på 0122-853 00 eller online på  
www.tickster.com

Dansföreställningen Shapes fångar  
det unika i varje ögonblick och dess  
oundvikliga transformation till något annat 
och en övning där kroppar ger fantasin 
kraft och en hyllning till passerande  
ögonblick. Den framförs av Memory Wax 
och det kubanska danskompaniet  
Danza Teatros Retazos från Havanna.

Vi sänker priset på biobiljetterna! 
Vi har nya biljettpriser från 18 augusti och 
enhetliga priser oavsett ålder: 

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. 

SLUTSÅLT!


