
SID 5: 
KVÄLL MED FOKUS PÅ 
TILLVÄXT FINSPÅNG

SID 13: 
NIF:S E-TJÄNSTER  
FRIGÖR MER PATIENTTID

SID 9: 
KLÄDBUTIKEN MH:S 
DAMSHOP FIRAR 50 ÅR

SID 17: 
JAZZ PÅ SVENSKA 
TILL KULTURHUSET

Fokus
Årg. 14  | 9 oktober - 22 oktober  |  www.fokusfinspang.se  |  Fokus Finspång når alla hushåll och företag i Finspång och Svärtinge

F I N S P Å N G

NR 16   |   2019

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

BOKA TID
 FÖR HJULSK

IF
TENU!

Rätt däck räddar liv!
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BERGSLAGSHALLEN

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

Erbjudandet gäller 9-13 oktober

Änglamark toapapper! 

16-PACK    
4995 

:-/st 
ord.pris 79,95:-

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

 HERR

Halsduk  
på köpet  
vid köp av jacka

DAM

Halva priset  
på valfritt plagg
vid köp av jacka

Erbjudandet gäller tom 20 oktober.
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Jaja,  
håll på ni! 
Har du också tänkt på att många 
gärna gör narr av Finspång?  
Folk i allmänhet - inte minst andra  
östgötar - kallar oss för Äggskallebyn 
och ”Finspång” blir lätt ”Fulspång”. 
Även TV-profiler och artister nämner 
Finspång i mindre charmiga ordalag. 
Frank Sinatras fiaskospelning i Fin-
spång är ett av flera återkommande 
ämnen.  
Det finns två sätt att bemöta detta.  
1. Att lättkränkt käfta emot.  
2. Att med en axelryckning och  
snett leende besvara hånen med:  
”Jaja, håll på ni”.  
 
Jag föredrar det sistnämnda. För 
vi som trots allt är ”Vi finspångare” 
har våra egna guldkorn och skäl till 
att vara just finspångare. Vi saknar 
storstadspuls, men har det mesta vi 
behöver till vardags på cykelavstånd. 
Vi har ingen rusningstrafik, men har 
mer tid för fritid och naturen runt  
knuten. Det verkar som vi får leva 
med att folk behöver ha någon att 
skämta om. Vi rycker på axlarna och 
låter dem hållas.               
                                                  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. 

Officiella ID-foton

Godkända enligt ICAO

3 minuter

ICAO QUALITY TEST

100
A

Officiella ID-foton

Godkända enligt ICAO

3 minuter

ICAO QUALITY TEST

100
A

Officiella ID-foton

Godkända enligt ICAO

3 minuter

ICAO QUALITY TEST

100
A

ID-FOTO  
SPECIALIST

Öppet: Mån-Fre 11.00-21.00, Lör-Sön 11.00-21.00
Viberga Gård, Finspång, Tel: 0122-181 10

www.pekingfinspang.se

JULLUNCH 

195 kr FULLSTÄNDIGA  RÄTTIGHETER.

TRADITIONELLT  
SVENSKT JULBORD

375 kr
Fr o m 1 december. Dryck ingår ej i priset. 

FÖRBOKA PÅ 0122-181 10
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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

www.byggochrep.se

Johan Bergling 
070-628 10 72
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ALLT INOM  
MARK- 

ENTREPRENAD!

Bor du i bostadsrätt eller villa  
och håller på att göra om?

HYR VÅRA NYA 
CONTAINERAR.

Smartare och smidigare!  
Perfekt för ris- och trädgårdsavfall.

UNG I FOKUS

HANNA ADOLFSSON  
FÖDD 2002
PERSPEKTIV CURT NICOLIN GYMNASIET

Hej på er,  
jag heter Hanna
Jag kommer att skriva här för Curt 
Nicolin Gymnasiet framöver. Jag 
går andra året på teknikprog- 
rammet med inriktning teknik- 
vetenskap och hade inte kunnat 
tänka mig varken en bättre skola 
eller klass.

Jag bor två mil utanför Finspång 
och har varit omgiven av skogen 
hela mitt liv. Där bor jag ensam med 
mina föräldrar, då min ena syster 
flyttat ut och den andra bildat 
familj. Jag brukar ofta försöka vara 
utomhus och besöka mina systrar, 
när jag inte pluggar vill säga. Ett 
av mina största intressen är att 
läsa. I dessa miljötider föredrar 
jag att låna böcker istället för att 
köpa nya, speciellt i vårt nybyggda 
bibliotek i centrum. Dessutom 
har vi nyligen börjat läsa en bok i 
vår engelskakurs i skolan som jag 
sedan tidigare velat läsa, och då 
förstår ni nog vid det här laget att 
jag blev väldigt glad.

Curt Nicolin Gymnasiet är en 
fantastisk skola som ser till 
varje individs behov, har lärare som 
stöttar oss i allt och har en stark 
anda, den så kallade CNG-andan. 
Framöver hoppas jag kunna visa 
vad jag menar. På återseende!

Boka in Vibergarestaurangen torsdag 31 oktober 
klockan 18.00 i din kalender. Talare från Gränges, 
Finspångs Tekniska, Finns i Finspång, Företagarna 
och Finspångs kommun finns på plats. 

Johan Malmberg är tillförordnad kommundirektör och ser 
Tillväxt Finspång som en av hans viktigaste uppgifter att 
driva framåt:

– Jag tycker att vi är som allra bäst när vi samverkar.  
Det ger självförtroende och ambassadörskap för Finspång. 
Vi arbetar hårt för att vår service och myndighetsutövning 
ska bli bättre gentemot medborgare och näringsliv. Mitt 
anförande på mötet kommer säkerligen att handla om vår 
översiktsplan och hur vi fortsätter att förbättra vårt  
näringslivsklimat, säger Johan

Allas ansvar att lyfta orten
Företagarna representeras av egenföretagaren Hans  
Antonsson, som tycker att det finns en låg självkänsla för 
Finspång hos många medborgare.

– Det finns ofta en positivare attityd till orten hos  
inflyttade medborgare. Som återvändare till Finspång efter 
tio års vistelse utomlands kunde jag konstatera att vi har en 
helt fantastik kommun att verka i. Vi har alla ett delat ansvar 
för att lyfta orten. Samarbete mellan näringsliv och kommun 
på en helt ny och unik nivå, kan ge oss otroliga fördelar att 
lyckas med detta lyft, säger Hans.

Mässan vill lyfta och stärka Finspång
Finns i Finspång arrangeras vartannat år. 9-10 oktober 2020 
är det åter dags att ställa till med fest.

– Jag gillar ambitionen och den gemensamma målbilden som 
finns i Tillväxt Finspång. Hela konceptet med mässan är att, 
likt Tillväxt Finspång, hela tiden utvecklas för att lyfta och 
stärka Finspång som varumärke. På agendan just nu är att 
boka in spännande artister och profiler. På träffen 31 oktober 
hoppas jag kunna presentera något eller några klara namn, 
säger Andreas från mässarrangören Total Media & Reklam.

”Fantastiskt att bo och verka i Finspång”
Gränges storsatsar i Finspång och investerar i en ombygg-
nation för 400 miljoner kronor.

– Vi utökar vår kapacitet och förbättrar vårt logistikflöde 
samt vår arbetsmiljö. Precis som Tillväxt Finspång vill vi 
också växa och göra Finspång ännu mer attraktivt, säger 
Jörgen Abrahamsson och får medhåll från kollegan Patrik 
Sivesson:

– Det är roligt och väldigt slagkraftigt att jobba  
tillsammans. Jag tycker det är fantastiskt att bo och  
verka i Finspång.   

Nytt forum för tillväxtfrågor
Under kvällen kommer också Mikael Andersson från  
Finspångs Tekniska att tala.

– Det är bra att det finns ett nytt forum för att diskutera 
tillväxtfrågor. Jag kommer prata om hur vi arbetar i vårt bolag 
för att förbättra kontakten med företag och medborgare, 
säger Mikael. 

Anmälan och mer information om Tillväxt Finspång finns 
på tillvaxtfinspang.se

                                                                                                            
                     Filip Ewertsson

Informationskväll om 
Tillväxt Finspång 
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SKOLMATEN VECKA 42-43

MÅNDAG 14 OKTOBER 
Kycklinggryta med salvia, bulgur
Veg. Böngryta med salvia, bulgur

TISDAG 15 OKTOBER 
Fiskgratäng med dillsås, potatis,  
bukettgrönsaker
Veg. Broccoligratäng med kikärter,  
potatis, bukettgrönsaker

ONSDAG 16 OKTOBER:
Krämig pastasås med rökt hönskött, 
spagetti
Veg. Grönsakssås, spagetti

TORSDAG 17 OKTOBER 
Pannkakor, pannkaksylt
Veg. Rotfruktspytt i panna, vitlökssås

FREDAG 18 OKTOBER 
Chicken nuggets, ris, sötsur sås, broccoli
Veg. Green nuggets, ris, sötsur sås, 
broccoli

MÅNDAG 21 OKTOBER 
Raggmunk, lingonsylt
Veg. Vegetarisk tacofrestelse

TISDAG 22 OKTOBER 
Kycklinggryta med curry, ris/matvete
Veg. Vegetarisk bolognaise, ris/matvete

ONSDAG 23 OKTOBER
Sejcrispie/ inlagd sill, remouladsås,  
potatis, amerikansk grönsaksblandning
Veg. Ärt- och morotsbiff, remouladsås, 
potatis, grönsaksblandning

TORSDAG 24 OKTOBER 
Nikkaluoktasoppa, mjuk smörgås, ost
Veg. Vegetarisk nikkaluoktasoppa, mjuk 
smörgås, ost

FREDAG 25 OKTOBER 
Stekt falukorv, pasta, ketchup
Veg. Bönburgare med morot, 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

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. 

Kyl
H 186cm  

380L,  A++, finns i lager

6 550:-
Frys

H 186cm, 280L   
A++, finns i lager

8 280:-

ORDINARIE ÖPPETTIDER
mån-fre 09.00-18.00

lör 10.00-15.00

MÅNADENS 
VARA

oljefyllda element från LVI 

10% rabatt 

Frysbox  
med låsbart lock

280L, A+

4 590:-
priset gäller  
t o m 31/10

VITVAROR  
FRÅN CYLINDA.

Tvättmaskin
7Kg,  1400 varv/minut 

A+++, finns i lager

5 720:-

Smoooth payments by

ELBUTIK • VIBERGA
011-682 80 • www.elbutikfinspang.se
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CENTRUMKYRKAN HÄLLESTAD FRIFÖRSAMLING MISSIONSKYRKAN
OKTOBER
Lör-Sön 11-13 Ekumenisk möteshelg  
 i Missionskyrkan, Finspång.  
 Se Missionskyrkan och annons på sid 16 

Sön 20 10.00 Gudstjänst Predikan Julia Forsberg
 Bön - Lovsång - Fikagemenskap

VARJE VECKA

Tors 15.00 Internationell mötesplats

VARANNAN VECKA

Tis 14.00 Missionsgrupp Dorkas. (jämna veckor)

SECOND HAND DE BESHEVÄGEN 3

Vi har öppet tis-tors 14.00-17.00, lör 10.00-13.00

OKTOBER
Lör-Sön 11-13 Ekumenisk möteshelg  
 i Missionskyrkan, Finspång.  
 Se Missionskyrkan och annons på sid 16 

Lör 19 fr 9.00 Arbetsdag på Gultebo, medtag eget fika 

Sön 20 11.00 Gudstjänst. Lukas Hagel predikar.  
 Barbros lovsångsteam, Fika

Sön 20 18.00 LP-möte i Missionskyrkan, Sonstorp

VARJE VECKA
Mån 19.00 Bön
Tis 18.00 Tisdagsklubben, från 7 år
Tor 18.30 Beta
Fre 19.30 SPACE, tonår

VARANNAN VECKA
Tis 18.30 Stickcafé (jämn)
Fre 18.00 HIGH FIVE, från 11 år (ojämn)

OKTOBER
Lör-Sön 12-13 Ekumenisk möteshelg  
 med Annahita Parsan. Se annons på sid 16
Lör 12 15.00 Möte på persiska
 19.00 Ekumenisk gudstjänst (svenska)
Sön 13 10.00 Gudstjänst
Sön 20 10.00 Gudstjänst “Från mördare till predikant”
                Björn Asserhed. Sång: Ungdomsteam
Tis 22 18.30 Vardagsmässa

VARJE VECKA

Tis 15.00 Internationellt café

Tis 19.00 “Vägen sanningen och livet”  
 (Bibelstudium)

Fre 13.00 Föräldra- Barnsång

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

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

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

HÄLLESTAD FRIFÖRSAMLING

VÄLKOMMEN TILL EN KYRKA NÄRA DIG!  PROGRAM 9 – 23 OKTOBER

Ons 16 14.00 “RPG i Region Öst” RPG:s representant Birgitta Larsson Ons 23 14.00 Gösta Johansson Hällestad kåserar

RPG: OKTOBER

HAR DU EL HEMMA? VI FIXAR BREDBANDET!

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.
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FRÅGAN

Vad är det bästa med att  
bo i Finspångs kommun?

LOTTA LARSSON 49 ÅR 
– Det är vackert här och finns  
trevligt människor att ha att göra 
med. Det är lätt att bli hemmablind. 

ERIK SÖDERMAN 17 ÅR 
– Jag gillar att hänga vid Bönnern och 
på skolan. Det skulle vara kul om det 
fanns fler ställen för oss yngre.

MÅRTEN OLOFSSON 53 ÅR 
–Jag bor i Byle och gillar naturen. 
Det finns gott om vilt, för oss som 
gillar jakt och fiske. 

Nästa Fokus Finspång 
Nummer 17 delas ut 23 oktober.

OBS! Manusstopp 15 oktober kl. 12.
Vi kan aldrig garantera att annonsplats  

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

– Jag trivs fortfarande. Det roligaste är kontakten med våra 
kunder. Nu blir jag känslosam, säger Birgitta och torkar tårarna 
inför vår fotografering. 

13 oktober 1969 slog MH:s Damshops grundare Monica 
Holmqvist upp dörrarna för en nyfiken allmänhet i Skärblacka. 
Sedan sex år tillbaka finns butiken på Viberga. 50-årsfirandet 
påbörjades redan i måndags med en modevisning. Under 
vecka 42 fortsätter kalaset med att kunder bjuds på kaffe 
och äppelkaka. Självklart bjuds det också på ett och annat fint 
erbjudande från det höstfina utbudet. 

– 70-talet är tillbaka. Till viss del är det nästan lite flower-
power. Det är mycket gult, orange och brunt bland våra nya 
plagg, säger Birgitta.

Kunder från när och fjärran
I en tid då många butiker har svårt att överleva tror Birgitta 
att deras framgångsrecept är den personliga servicen och att 
målgruppen inte främst köper sina kläder på nätet.

– Vi är en liten butik med ett klassiskt utbud som inte 
bara går hem hos kunder i kommunen utan också hos våra 
återkommande kunder från Linköping, Örebro och Norrköping. 

MH:s Damshop riktar sig främst till kvinnor från 35 år och 
uppåt. Förutom damkläder, underkläder och badkläder finns 
även ett sortiment av garner och sytillbehör. 

Filip Ewertsson

MH:s Damshop 
fyller 50 år!
Den pigga 50-åringen drivs av Birgitta Kindahl, som  
för egen del jobbat i butiken i imponerande 45 år.

V I  S Ö K E R  TJ E J E R  S O M 
G I L L A R  AT T  S J U N G A
O C H  V I L L  D E LTA  I  Å R E T S  L U C I A F I R A N D E

OBS! INGEN RÖSTNING. ÅRETS LUCIA UTSES  
I GRUPPEN AV DELTAGARE OCH LEDARE.

Du som är 15-21 år är välkommen med din ansökan 
senast 18 oktober till Sofia Söderqvist Karlsson 
072 535 62 89 eller sofia.soderqvist@finspang.se
Ange namn, ålder och telefonnummer.

I SAMARBETE MED KULTURSKOLAN

VILL DU SÄLJA PÅ ÅRETS 

J U L M A R K N A D 
SÖNDAG 1 DEC. KL.  11-16 I P-HUSET KRISTALLEN  
Anmälan och förfrågan till Annika Bergström 
070 811 33 25 eller annika@hoteldegeer.nu

I SAMARBETE MED CENTRUMFÖRETAGEN OCH BUTIKER.

SPONSORER:

FINSPÅNG

Du kan beställa begravning på 
vårt kontor, via vår hemsida,  
telefon eller genom hembesök. 

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

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

 

Anne-Marie 
Svensson

Magnus
Wallin

Välkommen  
att besöka oss i vår monter  

         där vi informerar om 

Livsarkiv & Familjejuridik 

 Anne-Marie Svensson        Anders Ohlsson             Malin Joelsson 

Garantin för
rätt hjälp

Lite personligare
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0122-134 00 / 073-580 42 33  
mån-fre 8-17 / Lördagsöppet vecka 44-45 kl 10-16
Tallvägen 2, Finspång www.excellentcars.se

• Växellådsservice 
 Vi hjälper dig att byta olja

• Rekond
• Dags för däckbyte!
• AutoClub-kortet 
 Upp till 24 månaders räntefri  

 avbetalning

SERVA DIN BIL  
INNAN VINTERN!

Vi servar  
din bil från

995 kr  
inkl. 4 L olja och oljefilter

– Vi bjuder på 1 år  
AD-assistans!

Välkommen till oss!

Strålkastar-
reparation 
1 000 kr

Före

Efter

– Jag trivs fortfarande. Det roligaste är kontakten med våra 
kunder. Nu blir jag känslosam, säger Birgitta och torkar tårarna 
inför vår fotografering. 

13 oktober 1969 slog MH:s Damshops grundare Monica 
Holmqvist upp dörrarna för en nyfiken allmänhet i Skärblacka. 
Sedan sex år tillbaka finns butiken på Viberga. 50-årsfirandet 
påbörjades redan i måndags med en modevisning. Under 
vecka 42 fortsätter kalaset med att kunder bjuds på kaffe 
och äppelkaka. Självklart bjuds det också på ett och annat fint 
erbjudande från det höstfina utbudet. 

– 70-talet är tillbaka. Till viss del är det nästan lite flower-
power. Det är mycket gult, orange och brunt bland våra nya 
plagg, säger Birgitta.

Kunder från när och fjärran
I en tid då många butiker har svårt att överleva tror Birgitta 
att deras framgångsrecept är den personliga servicen och att 
målgruppen inte främst köper sina kläder på nätet.

– Vi är en liten butik med ett klassiskt utbud som inte 
bara går hem hos kunder i kommunen utan också hos våra 
återkommande kunder från Linköping, Örebro och Norrköping. 

MH:s Damshop riktar sig främst till kvinnor från 35 år och 
uppåt. Förutom damkläder, underkläder och badkläder finns 
även ett sortiment av garner och sytillbehör. 

Filip Ewertsson

MH:s Damshop 
fyller 50 år!
Den pigga 50-åringen drivs av Birgitta Kindahl, som  
för egen del jobbat i butiken i imponerande 45 år.
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Kr all Entertainment och Sangré Event presenter ar

FINSPÅNG, KULTURHUSET  I  30 OKT KL. 19.30
BILJETTER: LABERO.COM

Kristina Nyman-Johansson
Dipl. Medicinsk Fotvårdsterapeut

070-62 303 36 | tina@angshultsfot.se 
www.angshultsfot.se

Dina fötter behöver

OMTANKE 
alla årstider!

Välkommen till
  

TEATERSALONGEN PRESENTERAR:

Johan & Julia
En omöjlig kärlekshistoria

Premiär den 12 oktober kl. 16.00        
Föreställningar den 13 oktober                   

kl. 15.00 och 18.00                       
 Kulturhuset i Finspång

Fri entré

Platsbokning sker via Facebook:  
Teatersalongen eller på 0703-299 841 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

MÄSTERKOCK I DITT NYA KÖK

Gäller vid beställning  
av nytt kök innan 
sista oktober.

Få exklusivt 
knivset och 
block från 
Global.  
Värde 6 398:-

        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



0122-857 00 
wwww.svenskakyrkan.se/finspang 

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

Svenska kyrkan i Finspång
TORSDAG 10 OKTOBER 
Öppen förskola 0-1 år 
Mariagården, 09:00 
 
Sopplunch
Rejmyre församlingshem, 12:00

Det goda samtalet 
Rejmyre församlingshem, 13:00

Stickcafé 
Mariagården, 14:00

Andakt 
Östermalmsträffen, 14:30
 
SÖNDAG 13 OKTOBER 
Teckenspråkig andakt 
Hårstorpsgården, 14:30
 
MÅNDAG 14 OKTOBER 
Vuxen-barn-café
Hällestads församlingshem, 09:00

Öppen förskola 0-6 år
Mariagården 09:30

Öppen verksamhet för små barn 
och hemmavarande föräldrar/ 
vårdnadshavare 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Kvällssyföreningens möte 
Hällestads församlingshem, 13:00

TISDAG 15 OKTOBER 
Öppen förskola 0-3 år 
Mariagården, 09:00

Träffpunkten 
Mariagården, 09:30

Hantverkscafé 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Träffpunkt i Skedevi 
Skedevi församlingshus, 10:30

Andakt 
Berggården, 14:00

ONSDAG 16 OKTOBER 
Lunch med köttfärslimpa 
Köttfärslimpa, kokt potatis, gräddsås 
och lingonsylt. OBS!  55,- kr/portion.
Mariagården, 12:00

Se framåt
Mariagården, 14:30

Sång & spagetti
Betel, Igelfors, 17:00

Folkströms kyrkliga syföreningsmöte
Hos Anna-Greta Lundström, 19:00

TORSDAG 17 OKTOBER 
Öppen förskola 0-1 år 
Mariagården, 09:00 
 
Sopplunch
Rejmyre församlingshem, 12:00

Det goda samtalet 
Gästföreläsare: Nisse Sandström med 
skivor, berättelser och saxofon.
Rejmyre församlingshem, 13:00

GUDSTJÄNSTER
SÖNDAG 13 OKTOBER 
Gudstjänst 
Joysingers medverkar. Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 11:00

Tacksägelsegudstjänst 
Medtag gärna skördealster till 
kyrkan. Skedevi-Rejmyre kyrkokör 
medverkar. Skördefest i försam-
lingshuset efteråt. 
Skedevi kyrka, 11:00

Mässa 
Kaffe och äppekaka i kyrkan efteråt.  
Rejmyre kyrka, 15:00

Stickcafé 
Mariagården, 14:00

Andakt 
Hällestadgården, 15:00

LÖRDAG 19 OKTOBER 
Sopplunch 
Regna Ekebo, 12:00

MÅNDAG 21 OKTOBER 
Vuxen-barn-café
Hällestads församlingshem, 09:00

Öppen förskola 0-6 år
Mariagården 09:30

Öppen verksamhet för små barn 
och hemmavarande föräldrar/ 
vårdnadshavare 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Musikcafé 
Bälgadraget underhåller.
Mariagården, 14:00 

TISDAG 22 OKTOBER 
Öppen förskola 0-3 år 
Mariagården, 09:00

Träffpunkten 
Mariagården, 09:30

Hantverkscafé 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Sopplunch
Skedevi församlingshus, 12:00

Stickcafé 
Regna Ekebo, 14:00

Andakt 
Högby, 14:30

ONSDAG 23 OKTOBER 
Vuxen-barn-café
Hällestads församlingshem, 09:00 

Bokcirkel
Mariagården, 10:00 

Sopplunch
Mariagården, 12:00

Café för daglediga
Centrumhuset i Grytgöl, 14:00 

 

SÖNDAG 20 OKTOBER 
Mässa 
Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 11:00

Tacksägelsemässa 
Hällestads kyrkokör. Samarbete 
med LRF, Hällestad. Medtag gärna 
skördealster till kyrkan. Kyrkkaffe 
med skördeauktion i församlings-
hemmet efteråt. 
Hällestads kyrka, 11:00 
 
Tacksägelsegudstjänst 
Regna barnkör, Regna bygdekör 
Kyrkkaffe med äppelkakstävling.
Regna kyrka, 15:00

ONSDAG 23 OKTOBER 
Mässa 
Mariagården, 08:30
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Vi utför allt inom byggnation.
Glöm inte att använda ROT-avdraget!
076-022 00 43  /  bjorksbygg@hotmail.se

Lättakuten
Lättakuten som vi informerade 
om i nummer 14 kommer  
att försenas.

Vi återkommer med nytt 
startdatum.

Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

Den nära begravningsbyrån

Jag hjälper dig  
med begravningen

Fredrik Blomberg

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

www.ostgotabegravning 
De Wijks väg 13, Finspång

Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

1177 Vårdguiden erbjuder kvalitets-

säkrad och användarvänlig information 

på nätet samt e-tjänster som underlättar 

dina och dina närståendes vårdkontakter. 

För att logga in på Mina sidor på www.1177.
se använder du e-legitimation, alternativt 
SMS och lösenord.På 1177 Vårdguiden kan du 
läsa om sjukdomar, behandlingar, regler och 
rättigheter. Du kan även ställa frågor anonymt 
och få personliga svar. Du som har barn under  

13 år kan ansluta dem till 1177 Vårdguiden  
för att bli deras ombud och därigenom utföra 
vårdärenden åt barnen.
 – SMS-påminnelse är ett bra sätt att 
komma ihåg sin tid. Det är mycket viktigt att 
av- och omboka i god tid, för ökad möjlighet 
för oss att boka in någon annan patient, säger 
Sofia Holmlund på Närsjukvården i Finspång.
 Under Seniordagen (se annons sid 13)  på 
Kulturhuset 25/10 finns Region Östergötland 
på plats för att bland annat visa och svara på 
frågor om e-tjänster.               FILIP EWERTSSON

E-tjänster förenklar och 
frigör mer patienttid

• Se din bokade tid samt om- och avboka tid.
• Boka tid för resevaccin, provtagning, 

sjukgymnastik, öronspolning, EKG inför 
operationer och borttagning av stygn. Om 
ni är flera som ska boka tid för resevaccin 
är det viktigt att varje person bokar från 
sitt eget konto. Barn under 13 år kan få 
sina tider bokade via ombud.

• Förnya recept och hjälpmedel.
• Kolla vilka läkemedel du har hämtat ut och 

om du har uttag kvar på ditt recept, samt 
se hur nära du är att få frikort.

• Lämna synpunkter och klagomål.
• Be mottagningen kontakta dig. Observera 

att det varken går att chatta med sjukskö-
terskan eller boka tid den här vägen.

• Boka telefontid med sjuksköterska.
• Läsa viss information ur din journal,  

förutsatt att du är över 18 år.
• Läsa dina sjukintyg och skicka dem direkt 

till Försäkringskassan.
• Beställa kostnadsfritt klamydiatest och  

få snabbt svar via nätet.

Detta kan du göra på www.1177.se

OBS! Skicka aldrig e-post direkt till sjukvårdspersonal eftersom de inte får hantera patientärenden den vägen.

 Marie Störe och Hanna 
Werner vid NiF:s självbetjä-
ningsterminal, som frigör 
tid för personalen för ökad 
tillgänglighet för patienter.

Vallonvägen 8, Finspång • www.hoteldegeer.nu •  Ring Anders eller Annika för offert 0122-131 50 / 070-811 33 25

EXOTISKA ELLER  
ITALIENSKA PLANKOR FÖR 

SMÅ OCH STORA SÄLLSKAP!  
Hämta eller ät hos oss.

SPECIALPRIS PÅ RÄCKMACKA 79 KR  
 

PERSONALMYS PÅ FREDAGSMORGONEN 
ELLER MYS I TV-SOFFAN?  
Beställ våra räkmackor med  

handskalade räkor på vitt bröd!  
Beställ senast dagen innan före kl 11.00.

ITALIENSKA SMÖRGÅSTÅRTOR 
ELLER RÄKLYX FÖR SMÅ 
OCH STORA SÄLLSKAP

ÄR DU GLUTEN-, LAKTOS- MJÖLKPROTEIN- 
ALLERGIKER, VEGETARIAN ELLER VEGAN? 

Ingen fara! Vi ordnar något även till dig.

RÄKMACKANS DAG 

14 OKTOBER

BESTÄLL FRÅN

VI HAR TRADITIONELLT JULBORD 

MEN KAN OCKSÅ ERBJUDA  

ITALIENSK BUFFÉ 

BOKA FÖRETAGSFEST/ 

JULFEST HOS OSS

JULTALLRIKAR/ 

JULLANDGÅNGAR 

Hämta eller ät hos oss.
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Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

1177 Vårdguiden erbjuder kvalitets-

säkrad och användarvänlig information 

på nätet samt e-tjänster som underlättar 

dina och dina närståendes vårdkontakter. 

För att logga in på Mina sidor på www.1177.
se använder du e-legitimation, alternativt 
SMS och lösenord.På 1177 Vårdguiden kan du 
läsa om sjukdomar, behandlingar, regler och 
rättigheter. Du kan även ställa frågor anonymt 
och få personliga svar. Du som har barn under  

13 år kan ansluta dem till 1177 Vårdguiden  
för att bli deras ombud och därigenom utföra 
vårdärenden åt barnen.
 – SMS-påminnelse är ett bra sätt att 
komma ihåg sin tid. Det är mycket viktigt att 
av- och omboka i god tid, för ökad möjlighet 
för oss att boka in någon annan patient, säger 
Sofia Holmlund på Närsjukvården i Finspång.
 Under Seniordagen (se annons sid 13)  på 
Kulturhuset 25/10 finns Region Östergötland 
på plats för att bland annat visa och svara på 
frågor om e-tjänster.               FILIP EWERTSSON

E-tjänster förenklar och 
frigör mer patienttid

• Se din bokade tid samt om- och avboka tid.
• Boka tid för resevaccin, provtagning, 

sjukgymnastik, öronspolning, EKG inför 
operationer och borttagning av stygn. Om 
ni är flera som ska boka tid för resevaccin 
är det viktigt att varje person bokar från 
sitt eget konto. Barn under 13 år kan få 
sina tider bokade via ombud.

• Förnya recept och hjälpmedel.
• Kolla vilka läkemedel du har hämtat ut och 

om du har uttag kvar på ditt recept, samt 
se hur nära du är att få frikort.

• Lämna synpunkter och klagomål.
• Be mottagningen kontakta dig. Observera 

att det varken går att chatta med sjukskö-
terskan eller boka tid den här vägen.

• Boka telefontid med sjuksköterska.
• Läsa viss information ur din journal,  

förutsatt att du är över 18 år.
• Läsa dina sjukintyg och skicka dem direkt 

till Försäkringskassan.
• Beställa kostnadsfritt klamydiatest och  

få snabbt svar via nätet.

Detta kan du göra på www.1177.se

OBS! Skicka aldrig e-post direkt till sjukvårdspersonal eftersom de inte får hantera patientärenden den vägen.

 Marie Störe och Hanna 
Werner vid NiF:s självbetjä-
ningsterminal, som frigör 
tid för personalen för ökad 
tillgänglighet för patienter.

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

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 23 oktober. Glöm inte ange namn, telefonnummer, adress och vilken  
storlek (60, 80, 100, 120, 140, 160) på t-shirt  du vill ha om du vinner. Tävlingen är för barn upp till 13 år.

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

Lycka till! /Fia

VINNARE i nr 14
1: Ella Östrand

2: David Ngene

3: Evangeline Tell
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TRÄD- & KLÄTTERSERVICE
Martin Carstens
0737-88 03 64
www.trädochklätterservice.se

UTNYTTJA RUT-AVDRAGET!

TRÄDFÄLLNING
I ALLA
LÄGEN!

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

0 7 0 - 7 9 0  8 4  9 7

Musikgala 
MED LEGENDARISKA STJÄRNOR 

TILLSAMMANS MED CAROLINE WENNERGREN, 
LEROY ARMSTRONG OCH DAVID CARBE!

TRIO ME’ BUMBA (Man ska leva för varandra, Svensktoppskung)
KALLE ÅMARK av Rockfolket (Hej Baberiba)

CARL ERIK THÖRN (Jag vill dansa med dig-Mamy Blue) 
ADORENA THÖRN (Sveriges egen Barbra Streisand)

FOLKETS HUSPARKEN SKÄRBLACKA 

Fredag 25 oktober

kl 19.00
250 kr

CAROLINE WENNERGREN

Linköpingsvägen 50 B   •   076-703 68 70   •   www.fbds.se

Finspångs Bil & Däckservice
mån - tors 8-17, fre 8-14 (lunch 12-13)
extraöppet lör 8-14
Betala räntefritt upp till 12 månader med Vasa Kredit

– Bra priser på vinterdäck – 
Pris från 750:- inkl. montering

Vi reparerar och servar alla bilmärken!

– Dags att serva bilen inför vintern – 
Basservice med Castrol-olja från 995:-

Däckförvaring 200 kr/säsong   •   Hjulskifte 200 kr   •   Sortiment av aluminiumfälgar   

OAVSETT DINA BEHOV
Vi lyssnar på dina önskemål och kommer 

med idéer på hur du kan få friskare,  
starkare och vackrare tänder.  

Vår ambition är att du ska få ypperlig  
tandvård och trivas tillsammans med oss.

VÄLKOMMEN!

 

 

011-13 34 34  •  www.tandhalsan.nu 
Bråddgatan 9, Norrköping

VI TAR VÄL HAND OM DIG 

En del av praktikertjänst
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www.aktivhalsocenter.se   0122-410 24    Bergslagsvägen 22  

RING  0122-410 24 så får du veta mer.

VI SÖKER DIG 60+!
Vi söker 20 deltagare över 60 år som 
under 4 veckor kommer att röra på 

sig och ha roligt tillsammans.

I projektet AKTIV 60+ ingår både 
styrketräning och gruppträning.

Du får delta i rolig träning, träffa nya vänner och 
umgås i en ombonad och trevlig träningsmiljö.
AKTIV 60+ pågår dagtid 2 ggr/vecka i 4 veckor 
och är helt gratis. Start i början av november.

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 

10 års trygghetscertifikat på alla invertermotorer i våra tvättmaskiner 
och torktumlare från Electrolux och Husqvarna.

DU VET VÄL OM ATT VI ALLTID LÄMNAR 

5 ÅRS GARANTI 
på våra vitvaror ifrån  

Electrolux och Husqvarna*

* Gäller ej dammsugare och småelprodukter
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Flykten till livet”
       med Annahita Parsan 

Välkommen på möteshelg 12-13 oktober
 دیدمآ شوخ  ربتکا 13 ات 12  خیرات رد هتفه رخآ هسلج هب

Lör: Möte på persiska 15:00
Lör: Möte på svenska 19:00
Sön: Gudstjänst på svenska 10:00 
Plats: Missionskyrkan i Finspång

”

MONICA ÅKERBLOM SÅNG • KENNETH HOLMGREN GITARR

F Ö R  
K Ä R L E K E N S  

S K U L L
TED OCH KENNETH GÄRDESTAD  

– LIV OCH SÅNGER

Lördag 19 oktober kl 16.00
IOGT-NTO Torstorpsv 30, Finspång

 Inträde inkl fika: 80 kr. Välkommen!

Ni spelade här för tre år sedan,  
vad har hänt sedan dess?
– Vi har gjort ungefär samma sak, men vi 
är varmare i kläderna nu. Vi fortsätter att 
spela vår pappas folkmusikjazz på samma 
avskalade, lågmälda och meditativa sätt. 
Jag är ju egentligen ingen kontrabasist, 
men jag har ett bra gehör när min bror Jens 
får för sig att byta tonart. Georg Riedel, 
som spelade på originalinspelningen, är 
en bättre basist än jag. Men jag är å andra 
sidan en bättre heavymetaltrummis än 
vad han är, säger Anders Johansson med 
ett skratt. 

Jazz på svenska är Sveriges genom 
tiderna bäst sålda jazzalbum och rankas 

av Sonic Magazine som det tredje bästa 
svenska albumet någonsin. 

Vad är hemligheten med det odödliga 
verket från 1964?
- Jag tror det är att det är så avskalat  
och naket. Det är tidlös folkmusikblues.  
De hade kunnat vräka in trummor och  
bongotrummor eller andra instrument  
som hade förstört allt. Musiken ger en 
stämning som gör att 60 procent av vår 
publik blundar och 20 procent gråter  
för att de blir rörda.

Information om biljetter finns  
i Kulturhusets annons på sidan 24.

HALLÅ 

Bröderna Johansson  
som spelar

Jazz på svenska 
LÖRDAG 2 NOVEMBER 16.00.

MEDLEMSMÖTE SKPF  
AVD. 78 FINSPÅNG 
23/10 kl 14:00 i Frälsningsarmén 
Möteshandlingar. Vi gästas av Elisabeth 
Dahlström, våra nya representant för  
ABF i Finspång. Musik av Bosse Åkervall 
”Melodier vi minns.” Kaffe med dopp  
och lotteri. Varmt välkommen!

Biljetter 150:- 
Stora COOP Viberga   |   Mariagården 

 Hällestads församlingshem    
Anna-Stinas Lanthandel  

Gösta Johansson, 070-235 95 27

Åsa 
Sjöberg

Claes 
Lövgren

Marcus  
Österlund

Åsa 
Sjöberg

Claes 
Lövgren

Marcus  
Österlund

HÖSTKONSERT  
i Hällestads kyrka  

Söndag 27 oktober kl. 16.00 

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

HUR SER DINA 
DÄCK UT  

EGENTLIGEN? 
 

HÖG TID ATT
BOKA TID FÖR 

DÄCKBYTE!

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

LÖRDAG 12 OKTOBER KL. 10-13 FIRAR VI

5-ÅRSJUBILEUM

ÅTERFUNNET HÄR - HJÄLP DÄR!

GENERÖSA JUBILEUMSERBJUDANDEN!

Vi bjuder på
kaffe, saft och tårta!
(Så långt det räcker)
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Fredag 25 oktober, Kulturhuset Finspång
09.30 Sång och musik med Arne Palmqvist
10.10  Mässan invigs av vård- och omsorgschef  
 Åsa Karlsson och socialrådet Marie Johansson (KD)
10.15  Medicinsk träning, andningsteknik och massage med    
 Maria Wiklund samt kom igång med qigong med Rode Mitev  
10.45  Sång och musik med Arne Palmqvist  
11.00  Underhållning av ”Debbie och Lasse” 
12.00  Lunchpaus
13.00  Sång med PRO kören
13.30  Nyheter från biblioteket
14.00  Höstens kläd- och hårmode, modevisning av På håret, Royal och Mingla
15.30  Mässan avslutas.

Program

Välkommen!

Seniordagen 2019
- en aktiv senior

Fri
entré!

Lyssna till inspirerande föreläsningar och gå runt i mässan. Träffa 
utställare från företag, föreningar och det offentliga. Få värdefull 
rådgivning och ta del av deras utbud och erbjudanden. 

Finspångs  
Finska-förening

Ni spelade här för tre år sedan,  
vad har hänt sedan dess?
– Vi har gjort ungefär samma sak, men vi 
är varmare i kläderna nu. Vi fortsätter att 
spela vår pappas folkmusikjazz på samma 
avskalade, lågmälda och meditativa sätt. 
Jag är ju egentligen ingen kontrabasist, 
men jag har ett bra gehör när min bror Jens 
får för sig att byta tonart. Georg Riedel, 
som spelade på originalinspelningen, är 
en bättre basist än jag. Men jag är å andra 
sidan en bättre heavymetaltrummis än 
vad han är, säger Anders Johansson med 
ett skratt. 

Jazz på svenska är Sveriges genom 
tiderna bäst sålda jazzalbum och rankas 

av Sonic Magazine som det tredje bästa 
svenska albumet någonsin. 

Vad är hemligheten med det odödliga 
verket från 1964?
- Jag tror det är att det är så avskalat  
och naket. Det är tidlös folkmusikblues.  
De hade kunnat vräka in trummor och  
bongotrummor eller andra instrument  
som hade förstört allt. Musiken ger en 
stämning som gör att 60 procent av vår 
publik blundar och 20 procent gråter  
för att de blir rörda.

Information om biljetter finns  
i Kulturhusets annons på sidan 24.

HALLÅ 

Bröderna Johansson  
som spelar

Jazz på svenska 
LÖRDAG 2 NOVEMBER 16.00.
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ANHÖRIGFÖRENINGEN I
FINSPÅNG
CAFE´MÖTEN KALKUGNSV. 1
9/10 och 23/10 kl 14.00
Alla är välkomna. Kaffe mm 10
kr.Ingen föranmälan.

DOCKSKÅPSMUSEET, LOTORP
Torsdag 17/10 kl 14.00
Samåkning bil , kaffe, 40 kr.
Anmälan senast 14/10 , tel/sms 070
6031380. Begränsat antal deltagare.

MÅNADSMÖTE TRÄFFPUNKTEN
HÖGBY
Torsdag 24/10 kl 17.00
Informationer. Ulla Rätt berättar ur
bygdens historia. Kaffe,smörgås 20
kr. Anmälan senast 21/10, tel/sms
070 6031380 (IM Racksäter).

IF METALLS
PENSIONÄRSFÖRENING.
MEDLEMSMÖTE
Onsdag 9 Oktober kl 14.00 i
Kulturhuset i Finspång. FRI ENTRÉ
På medlemsmötet kommer
VALLONBYGDENS VD Hans-Erik
Olofsson att informera om aktuella
saker. Är det några nya höghus på
gång? och blir det några
hyreshöjningar framöver. Passa på
att fråga ut Hans-Erik om framtiden.

Underhåller oss på mötet gör den
berömde sångaren Towe Widerberg.

I övrigt blir det lotteri, info om
aktuella resor. Kaffe och smörgås
serveras.OBS FRI ENTRÉ

PRO FINSPÅNG
MEDLEMSMÖTE
Tisdagen den 15 oktober
klockan15.00. Restaurangen COOP
Lotta Malm från närsjukvården i
Finspång berättar hur vi kan
använda 1177.
Underhållning av populära 4 gubbs

MEDLEMSMÖTE
Tisdagen den 19 november klockan
15.00 Restaurangen COOP
Höstmöte med budget information.
Underhållning av Karl-Axel och Örjan
från Norrköping www.byggochrep.se

Johan Bergling 
070-628 10 72
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REPARATION!

Bor du i bostadsrätt eller villa  
och håller på att göra om?

HYR VÅRA NYA 
CONTAINERAR.

Smartare och smidigare!  
Perfekt för dig som renoverar ditt hem!

ATELJÉ VÄSTRAHAMN
ANDERS ANDERSSON
olja • akvarell • mm
Ring för besök 070-606 18 10

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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INBYTESKAMPANJ UNDER OKTOBER.  

Vi betalar extra bra för din inbytesbil!

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

DU VILL HA VÅRA BILAR 
OCH VI VILL HA DIN!

HALLÅ! 
Du vet väl om att vi 

också köper in bilar? 
Kom förbi och ta en 
kopp kaffe medan vi 

tittar på din bil.

Levertorpsvägen 3  •  0122-139 82 
     Följ oss på Facebook  •  www.sonstorpsbil.se

VI HAR ETT TOPPMODERNT 
BILSKADECENTER.

VI ERBJUDER KROCK- & SKADE- 

REPARATIONER, BILLACKERING, 

PLASTREPARATIONER OCH BILGLAS.
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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.

TEATERSALONGEN
JOHAN OCH JULIA -EN OMÖJLIG 
KÄRLEKSHISTORIA.
12/10 kl.16.00. 13/10 kl.15.00 och 
18.00
Fritt efter August Strindbergs " 
Fröken Julie".

FINSPÅNGS AIK,
BROTTNING
FOLKBLADET POKALEN
Lördagen 19 oktober 11:00
Medley Arena Grosvad
Välkomna

FINSPÅNGS RPG
VECKOTRÄFFAR
16/10 kl 14:00 Missionskyrkan
Finspång
RPG:s representant i Regionens
Pensionärs Råd (RPR) BIRGITTA
LARSSON informerar om sitt arbete.
23/10 kl 14.00 Centrumkyrkan
Finspång
GÖSTA JOHANSSON Hällestad
kåserar

VÄLKOMMEN TILL VÅRA TRÄFFAR
Gemenskap runt kaffeborden vid
alla träffar. Ta gärna med en vän.

SPF SENIORERNA
FINSPÅNG
VÄXTER OCH NATUR FRÅN ABISKO
Mån 14 oktober 14:00
Arne Dagmalm berättar och visar
bilder.
Pris: 60 kr inkl. kaffe/te, smörgås
och kaka.

JAZZBANDET TVÄRDRAGET
Mån 28 oktober 14:00
Underhållning med härlig och
medryckande musik som vi känner
igen.
Månadsträff, pris 60 kr inkl. kaffe/te,
smörgås och kaka.

KVALITET  PRECISION  KÄNSLA
www.dannegolv.se

Vi utför badrumsrenoveringar 
och erbjuder det mesta inom
golvbeläggningar. 

Välkommen med 
din beställning!

Boka badrum  
under oktober  

– få designbrunn på köpet!

Har du planer på att 
renovera ditt badrum?

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!

EN LITEN 
GÅVA KAN  
GE STORT

GENOM ATT KÖPA  
EN AV VÅRA ROSA  

PRODUKTER BIDRAR DU 
MED 30 KR TILL DEN  

LIVSVIKTIGA FORSKNINGEN

PSST!

VI HAR 5% RABATT 
PÅ ONSDAGAR

GÄLLER EJ BLOMMOGRAM  
OCH PRESENTKORT
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Byt dina ”punkterade” glas hos oss!
Spara värme och tänkt på miljön – byt till energieffektiva glas

Kostnadsfri offert!

 Skäggebyvägen 46, Finspång

Rätt svar: Isolerglas

 L A G R I S E L S OVILKET ÄR 
ORDET?

VÄLKOMMEN TILL OSS!

ROTAVDRAG

Vill du också ha ett  
reportage i Fokus Finspång?

Hör av dig så berättar vi mer.

0122-173 00 • www.fokusfinspang.se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FILIP EWERTSSON 
 

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

Stort intresse för 
Tillväxt Finspång 

Mats Rosander och Ulrika Jeansson

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

• Finspång präglas av innovation, proaktivitet och mod 

• Finspång är en attraktiv boendeort för hela regionen

• Finspång har regionens högsta sysselsättningsgrad 

• Finspångs skolor är bäst i regionen

• Finspång har universitetsutbildning

• Finspång är ett nationellt besöksmål för aktiv fritid

• Finspång har ett kulturliv som överraskar och underhåller

• Finspång har en hållbar ekologisk utveckling

• Finspång har en hållbar social utveckling

TILLVÄXT FINSPÅNGS STYRELSE 

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

Hugo Andersson, Pontus Andersson, Hans Antonsson,  

Greger Arvidsson, Anders Axelsson, Pernilla Härnbro,  

David Johansson, CarlGustav Mörner, Patrik Sivesson  

och Anders Svensson. 

Lördag 28 september är det dags för Idrottens  
dag på Arena Grosvad. 

– Alla är välkomna att testa nya sporter på ett  
annorlunda och roligt sätt, säger fritidsutvecklare 
Kirsi Aronsson på Finspångs kommun. 

Syftet med Idrottens dag är att presentera en mångfald 
av många olika aktiviteter på ett lekfullt sätt. I skrivande 
stund är ett drygt dussin föreningar klara. Sportnördarna 
och tillika representanter från arrangörsgruppen Kirsi 
Aronsson och Erik Henriksson från SISU/Östergötlands 
Idrottsförbund är säkra på att fler föreningar inom kort 
kommer att tacka ja.

– Just nu vet vi att besökarna kommer att kunna testa 
mountainbike, handboll, bågskytte, volleyboll, innebandy, 
cricket, gymnastik, brottning och fotboll. I bästa fall hittar 
någon sin grej och föreningarna får så också nya medlem
mar, säger Kirsi och Erik Henriksson fyller i:

– Vår drivkraft är en önskan om ett livslångt idrottande 
och att sätta människor i alla åldrar i rörelse. Vi kommer 

exempelvis ha en stor rörelsebana på plats som brukar 
vara mycket populär.

Kickbikestjärnan Isak Huddén kommer
Kirsi och Erik avslöjar också att kickbikestjärnan Isak 
Huddén från Norrköping, känd från Youtube och TV4:s 
Talang, kommer att finnas på plats under dagen. Trots  
att både Erik och Kirsi har testat en hel del sporter genom 
åren finns det några sporter på Idrottens dag som de  
gärna vill testa.

– Som ung hade jag gärna velat testa handboll, det tror 
jag hade passat mig, säger Erik.

– Jag är väldigt nyfiken på att testa någon av para
idrotterna, som rullstolsbasket och rullstolspingis och 
sedan skulle jag gärna vilja lära mig mer om reglerna i 
cricket, säger Kirsi.

Idrottens dag äger rum klockan 16.00 till 20.00 och  
arrangeras av Riksidrottsförbundet, #beactive, Folkspel, 
SISU/Östergötlands Idrottsförbund, Finspångs kommun  
och Medley.

FILIP EWERTSSON

Kom och testa på  
IDROTTENS DAG

Kirsi Aronsson och Erik Henriksson  
är laddade för Idrottens dag.
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TRYCKERI

www.anjotryck.com

0122-126 37 

BYGG

0768-14 31 70

SOLENERGI/SOLCELLER

www.atlassol.se

070-980 45 99 

TRAFIKSKOLA

www.axelhed.com

0122-161 60 

MÄTTJÄNSTER/KALIBRERING

www.bgmservice.se

0122-432 80 

FIBER/FIBERANSLUTNING

www.finet.se

0122-246 80 

RÖR/VVS

011-323 01 50

GOLVLÄGGARE/PLATTSÄTTARE

www.golvochkakel.se

0122-144 40

ÅKERI

070-333 60 89

ELEKTRIKER

www.tegandersel.se

011-13 70 44 • 070-346 50 11

STÄDNING

www.stadforetaget.se

0122-410 03

BRUNNSBORRNING/BERGVÄRME

www.fbb.se

0122-100 64 

SVETSNING

www.ybsvets.se 

070-628 28 43 

METALLSKROT 

www.jarnvarulagret.se 

011-16 71 17

ENTREPRENAD/MARKARBETEN

terje@jssentreprenad.se

073-043 38 54

www.brorssonsab.se

0122-212 00 

www.gravarn.se 

070-624 81 80

AB An-Jo Tryck

FÖRETAG I FOKUS
BRANSCH FÖR BRANSCH

               

 
Adress         Telefon              Fax   Mobiltel. E-mail adress                Postgiro  Bankgiro          Reg.nr 
Kalmarvägen 27 
590 41  RIMFORSA          0494-214 00      0494-214 20   070-354 34 49  info@bgmservice.se    4 83 65-1   335-0022         556326-6336 
 

 

 
                
 

VILL DITT FÖRETAG OCKSÅ SYNAS HÄR ELLER SKAPA DIN EGEN BRANSCHRUBRIK? KONTAKTA 0122-153 74  •  annons@totalmedia.se

Gäller 11/10 - 27/10 2019.
Lokala avvikelser kan förekomma.
Med reservation för slutförsäljning.

*
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VILL DITT FÖRETAG OCKSÅ SYNAS HÄR ELLER SKAPA DIN EGEN BRANSCHRUBRIK? KONTAKTA 0122-153 74  •  annons@totalmedia.se

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

i10 Nordic Edition

Den “lilla” familjebilen 
som levererar körkvalitet 
och säkerhet året om.

 i10 Nordic Edition 
Fr. 109 900 kr 
Privatleasing fr. 1  795 kr/mån

Det stora i det lilla. Häftig. Sportig. Självsäker. Och alltid lika fantastiskt tjänstvillig. Hyundai i10s iögon- 
fallande design har blivit ännu häftigare. Du ser det nog tydligast framifrån, med den helt nya grillen och  
de framträdande LED-strålkastarna (DRL) (Utrustning beroende på version). Besök oss och provkör alla!

Auktoriserad
Hyundaiverkstad 



PROGRAM 

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

www.facebook.com/kulturhusetfinspang

Bio
Fåret Shaun:  
Farmageddon (sv.tal)
Söndag 13 oktober 15:00
Tisdag 29 oktober 15:00
Ålder: Barntillåten

Bio

Tills Frank skiljer oss åt
Söndag 20 oktober 19:00
Ålder: Ej fastställd

Bio

Gemini Man
Onsdag 23 oktober 19:00
Ålder: 15 år

Bio

Dora and the Lost City
Söndag 20 oktober 15:00
Ålder: 7 år

Bio
Familjen Addams (sv. tal)
Söndag 27 oktober 15:00
Torsdag 31 oktober 15:00
Söndag 3 november 15:00
Ålder: Ej fastställd

Bio

Terminator: Dark Fate
Söndag 27 oktober 19:00
Ålder: Ej fastställd

Bio / Dagbio

En komikers uppväxt
Söndag 13 oktober 19:00
Onsdag 16 oktober 14:00
Ålder: 11 år

Bio

Maleficent 2:  
Ondskans Härskarinna
Onsdag 16 oktober 19:00
Ålder: 11 år

Julkonsert

Åsa Jinder  
sjunger julens pärlor
Onsdag 4 december 19:00
Biljetter: 220 kr hos Kulturhuset  
på 0122-853 00 eller online på  
www.tickster.com

Välkomna att vaka in julen med en 
glittrande konsert med Åsa Jinder!

Konsert 
Bröderna Johansson 
spelar Jazz på svenska
Lördag 2 november 16:00
Biljetter: 180:- Kulturhuset Finspång på 
0122-853 00 och www.tickster.com

Jan Johansson och Georg Riedel spelade 
in skivan Jazz på svenska på 60-talet. 
Den har blivit en riktig klassiker, svensk 
folkmusik i väldigt finstämd, stillsam  
och meditativ inramning. Anders och 
Jens är söner till Jan Johansson och 
växte upp med sin pappas musik och 
kommer nu till Finspång och framför 
hela skivan! 

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

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

Live på bio  

Arga Änkan / Vihainen leski
Fredag 22 november 18:00
Biljetter: 140 kr hos Kulturhuset  
på 0122-853 00 eller online på  
www.tickster.com


