
SID 5: 
AVSLAPPNAT NÄTVERK 
PÅ RELATIONS BY LINO 

SID 13: 
COOP FINSPÅNG STÖDER 
FRILUFTSFRÄMJANDET 

SID 9: 
BVC I FINSPÅNG FÖRST I 
SVERIGE MED BILDSTÖD

SID 17: 
OMT FINSPÅNGS STADS- 
LOPP FYLLER FEM ÅR

Fokus
Årg. 14  | 23 oktober - 5 november  |  www.fokusfinspang.se  |  Fokus Finspång når alla hushåll och företag i Finspång och Svärtinge

F I N S P Å N G

NR 17   |   2019

OKTOBERFEST!
FREDAG 25 OKTOBER 12.00-18.00 

LÖRDAG 26 OKTOBER 11.00-15.00

SÄNKT PRIS
PÅ DRIVMEDEL

UNDER FREDAG & LÖRDAG  

GODISTÄVLING 
FÖR ALLA BARN!

TÄVLINGAR,  
ERBJUDANDEN OCH  

MYCKET MER!
LÄS VIDARE OM ALLT SOM 

HÄNDER I VÅR BILAGA!

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

Trygga mil med Zetterblom bil
www.zetterblombil.se  •  Skäggebyvägen 50  •  0122-156 66
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LJUNG 
30:-/STYCK    

4 för 100 kr

AZALEA    
65 kr

LILJOR 
30:-/BUNT    

2 för 50 kr

Beställ era begravningsbinderier hos oss. Fri leverans inom  
Norrköping, Söderköping, Åby, Finspång och Skärblacka.

blomsterhusetsbc

blomsterhusetsbindericentral

BLOMSTERHUSETs
BINDERICENTRAL

Tel 011-12 19 48

Till glädje och sorgAngelica & Christer

GRAVDEKORATIONER,  
LJUS OCH GRAVLYKTOR

TORSDAG  
31/10  

kommer ni kunna 

inspireras av vackra 

begravningsbinderier 

på Blomsterhuset  

i Norrköping. Vi bjuder 

på våffla och kaffe.

ROSOR 
ORDINARIE PRIS 69:-   

50 kr

VÄLKOMMEN TILL BERGSLAGSTORGET FREDAGAR KL. 8-15!

STOR SORTERING  
AV GRAVSMYCKNING

VI BJUDER PÅ 
KAFFE OCH KORV 
FREDAG 25/10 

RES MED HÄLLESTÁ BUSS I HÖST!

0122-505 92
www.hallestabuss.se

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

JULMARKNADSRESOR  
Julmarknadsresa till Vadstena slott 595:-/person
1/12 (inkl. julbord & entré till julmarknad på Vadstena slott)
Julmarknadsresa till Rostock, Tyskland, 3.350:-/person
1/12-3/12 (inkl. bussfika, lunch & middagsbuffé dag 1)

Julmarknadsresa till Nora 550:-/person
7/12 (inkl. julbord på Restaurang Svampen)

ENDAGSRESOR
Stockholm på egen hand 250:-/person
25/10, 26/10, 2/11, 23/11

Ullared 240:-/person
29/10, 31/10, 5/11, 14/11, 19/11, 26/11 5/12

Sy & Hantverksfestivalen – sista chansen! 380:-/person
25/10, 26/10 (inkl. entré)

PS. Boka din resa på vår hemsida www.hallestabuss.se!
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Närvaro är  
en superkraft
När jag skriver den här texten är 
mailkorgen och Spotify tillfälligt 
nedsläckta. Varför då? Jo, för att öka 
koncentrationen och min närvaro.  
Jag har tänkt en hel del på det där 
med närvaro senaste tiden. Vi är 
inslängda i en tidsålder där brus och 
hypnotiserande skärmar är vardags-
mat och där multitasking ses som  
en superkraft. 
 
Jag ser upp till människor som tar sig 
tid, tittar upp och möter min blick. 
Som har ett genuint intresse och 
frågar hur det är och som har tid att 
lyssna till mitt svar. Jag vill också vara 
en sådan människa. Jag försöker att  
bättra mig, men det är svårt i en värld 
med durrande mobiler och flackande 
blickar. I somras tog jag en paus från 
sociala medier för att vara social på 
annat håll. Till en början var det lite 
ovant, men ganska snart insåg jag hur 
skönt det var och hur mycket tid jag 
lägger på att planlöst slöscrolla. Att 
göra många saker samtidigt är inte 
så beundransvärt. Avskalad, hederlig 
närvaro är en superkraft.                 
                                                  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. 

ORDINARIE ÖPPETTIDER
mån-fre 09.00-18.00

lör 10.00-15.00

MÅNADENS 
VARA

oljefyllda element från LVI 

10% rabatt 
(gäller t.o.m 20191031)

VAR REDO  
FÖR KYLAN!

Sensorstyrt  
LED ljus 

för utomhus  
exkl.batterier 

49:-

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

VI HAR HALLOWEENDEKORATIONER  
– både spöken och pumpor

Gravljus 
dekoration Hjärta  

LED med timer  
exkl. batterier 

170:-

Gravlykta 
i svart metall 

med sensorstyrt
LED ljus  

exkl. batterier 

152:-

Ljusslinga 
Pumpor LED  

med timer  
exkl. batterier 

80:-
Smoooth payments by

tidigare känd som Rejmyre Musikkår, 

FIRAR 70 ÅR 
och inbjuder till jubileumskonsert

SÖNDAGEN DEN 3 NOVEMBER 
I MISSIONSKYRKAN, FINSPÅNG

Konserten börjar klockan 16.00  
med mingel från klockan 15.00 

MED STÖD AV FINSPÅNGS KOMMUN

FRIVILLIG ENTRÉ!

FINSPÅNGS 
MUSIKKÅR
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UNG I FOKUS

EBBA JARDSTÅL  
FÖDD 2002
PERSPEKTIV BERGSKA GYMNASIET

Det närmar  
sig höstlov...
...vilket betyder Halloween och  
Alla helgons dag. På skolan firar vi 
Halloween genom att dekorera våra 
lokaler lite extra läskigt och så kan 
man köpa godis i Bergska-baren. 
Kanske kommer det komma en 
läskig skepnad och hälsa på.

Nu börjar den tiden på året då vi 
skrämmer varandra och barnen går 
“bus eller godis”. Själv ska jag till 
Gröna Lund med en kompis och gå 
runt bland alla spökhus och läskiga 
varelser. Kanske kommer vi karva 
en riktigt läskig pumpa när vi  
kommer hem. Jag som också gillar 
att baka kommer ta chansen att 
göra något riktigt skräckinjagande, 
och gott förstås. För själv ser jag 
inte nöjet i att se en skräckfilm 
som man sedan drömmer mar-
drömmar om.

Men det finns också den traditio-
nella delen kring allt detta, nämli-
gen Alla helgons dag. Då minns vi 
de döda och tänder ljus på deras 
gravar. Kyrkorna runt om i landet 
fylls av tända ljus och lyser upp 
hela kvällen. Så även om vi nu för 
tiden mest associerar denna tid på 
året med halloween tycker jag att 
vi inte får glömma bort att hedra 
och minnas de döda.

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.

Det är en oktobermåndag och lunchtid i Slotts-
mässens matsal. Ett gäng företagare har strålat 
samman och tar varandra i hand. 

En del är tjenis med varandra sedan tidigare, medan en del 
är helt nya bekantskaper. Snacket tar snabbt fart kring 
borden och samtalsämnen som berörs är av både affärs-
mässig och personlig karaktär. Det är en lättsam stämning 
och högt i tak på flera sätt när spindeln i nätverket Lino 
Casimiro tar till orda:

– Välkommen till regionens skönaste nätverk. Vi kan 
väl ta ett varv, presentera oss och berätta om det är något 
speciellt vi har behov av.

Vill bygga relation på ett avslappnat sätt
Smakfull husmanskost serveras vid borden när en efter  
en får resa sig upp, berätta vem man är och vem man repre-
senterar. Dagens nätverkare består av en salig blandning 
av allt från mediaföretag, föreningar och fotterapeuter till 
budföretag, målare och hälsokostföretag. Trots olikheterna 
har de alla gemensamt att de är företagare från orten eller 
har Finspång som en del av sitt affärsområde. En annan 
gemensam nämnare är att de längtar efter att bredda  
sina nätverk.

– Tyvärr har en del tidigare nätverk här inte riktigt fått 
fäste. Det här nätverket är mer avslappnat och handlar 

främst om att bygga relationer, säger Torstorps IF:s repre-
sentant Martin Müller. 

Östen Ekvall från OSEK of Sweden håller med och 
tillägger:

– Det bästa med Relations by Lino är att det är  
avslappnat. Jag har fått nya goda relationer. Det är inte 
betungande och kostar mig ingen tid då jag ändå brukar  
gå ut och äta lunch.

Dagens föredrag hålls av Tobias Brååt från Jetpak. 
Lunchmötet är över på dryga timmen, men de flesta dröjer 
sig kvar för att hinna snacka lite till innan de skiljs åt.

Bli påmind om varandras existens
Relations by Lino finns även i Söderköping, Linköping, 
Norrköping och Nyköping. Sedan januari håller nätverket 
lunchmöten månadsvis i Finspång.  

– Främsta skälet att komma på våra träffar är att man  
vill nätverka regelbundet under jäkligt avslappnade former. 
Oavsett hur väl du känner folk i Finspång behövs nätverk  
för att bli påmind om varandras existens. Du måste inte  
komma varje gång, men de som kommer till oss har ett driv 
att förvalta sin plats i nätverket på bästa sätt, säger Lino.      

Vill du veta mer om Relations by Lino? Läs mer på  
relationsbylino.com. Nästa nätverksträff i Finspång är  
11 november.

Filip Ewertsson

Lino Casimiro driver nätverket 
Relations by Lino.

Avslappnat 
nätverk  

med fokus på 
relationer

Kalkugnsvägen 8, Finspång, tel: 0122-416 35

www.fonusost.se

Hämta vårt  

Nya Vita Arkiv så får 

du en värdecheck  

på 700 kr

Öppet hus 
Fredag 25 okt kl. 12-16

Allhelgona-erbjudande
Lykta och gravdekoration 100:- 

Nu även för vas till naturstensgravar.

Endast gravdekoration 50:- 
(Max 2 st per person)

Välkommen!
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Det är en oktobermåndag och lunchtid i Slotts-
mässens matsal. Ett gäng företagare har strålat 
samman och tar varandra i hand. 

En del är tjenis med varandra sedan tidigare, medan en del 
är helt nya bekantskaper. Snacket tar snabbt fart kring 
borden och samtalsämnen som berörs är av både affärs-
mässig och personlig karaktär. Det är en lättsam stämning 
och högt i tak på flera sätt när spindeln i nätverket Lino 
Casimiro tar till orda:

– Välkommen till regionens skönaste nätverk. Vi kan 
väl ta ett varv, presentera oss och berätta om det är något 
speciellt vi har behov av.

Vill bygga relation på ett avslappnat sätt
Smakfull husmanskost serveras vid borden när en efter  
en får resa sig upp, berätta vem man är och vem man repre-
senterar. Dagens nätverkare består av en salig blandning 
av allt från mediaföretag, föreningar och fotterapeuter till 
budföretag, målare och hälsokostföretag. Trots olikheterna 
har de alla gemensamt att de är företagare från orten eller 
har Finspång som en del av sitt affärsområde. En annan 
gemensam nämnare är att de längtar efter att bredda  
sina nätverk.

– Tyvärr har en del tidigare nätverk här inte riktigt fått 
fäste. Det här nätverket är mer avslappnat och handlar 

främst om att bygga relationer, säger Torstorps IF:s repre-
sentant Martin Müller. 

Östen Ekvall från OSEK of Sweden håller med och 
tillägger:

– Det bästa med Relations by Lino är att det är  
avslappnat. Jag har fått nya goda relationer. Det är inte 
betungande och kostar mig ingen tid då jag ändå brukar  
gå ut och äta lunch.

Dagens föredrag hålls av Tobias Brååt från Jetpak. 
Lunchmötet är över på dryga timmen, men de flesta dröjer 
sig kvar för att hinna snacka lite till innan de skiljs åt.

Bli påmind om varandras existens
Relations by Lino finns även i Söderköping, Linköping, 
Norrköping och Nyköping. Sedan januari håller nätverket 
lunchmöten månadsvis i Finspång.  

– Främsta skälet att komma på våra träffar är att man  
vill nätverka regelbundet under jäkligt avslappnade former. 
Oavsett hur väl du känner folk i Finspång behövs nätverk  
för att bli påmind om varandras existens. Du måste inte  
komma varje gång, men de som kommer till oss har ett driv 
att förvalta sin plats i nätverket på bästa sätt, säger Lino.      

Vill du veta mer om Relations by Lino? Läs mer på  
relationsbylino.com. Nästa nätverksträff i Finspång är  
11 november.

Filip Ewertsson

Lino Casimiro driver nätverket 
Relations by Lino.

Avslappnat 
nätverk  

med fokus på 
relationer
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SKOLMATEN VECKA 44-45

VECKA 44 HÖSTLOV

MÅNDAG 4 NOVEMBER 
Blodpudding, lingonsylt
Veg. Potatisbullar, lingonsylt

TISDAG 5 NOVEMBER 
Falafel, vitlöksyoghurt, bulgur/ris, broccoli
Veg. Pastagratäng med bönor, broccoli

ONSDAG 6 NOVEMBER
Alaska crispes/ inlagd sill, kall sås med 
gräslök, potatis, bönor
Veg. Kikärtbiff, kall sås med gräslök, 
potatis, bönor

TORSDAG 7 NOVEMBER 
Tomatsoppa med pasta, mjuk smörgås, ost
Veg. Afrikansk gryta, matvete

FREDAG 8 NOVEMBER
Köttbullar, pasta, ketchup
Veg. Chili sin sarne, pasta, ketchup

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

Med reservation för eventuella ändringar

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

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

DAGS 
ATT 

BOKA 
TID
FÖR 

DÄCKBYTE
NU!

27.10.19

Kl 10.00-12.00

ÅRETS VIKTIGASTE PASS 

Familj välkomna fr. 10 år

Ett roligt träningspass

för hela familjen med

en mix utöver det

vanliga

GRATIS 
FÖR ALLA 
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ÅRETS VIKTIGASTE PASS 
Ett roligt träningspass  

för hela familjen med en  

mix utöver det vanliga

GRATIS 
FÖR ALLA 

Familj välkomna fr. 10 år

27.10.19
Kl 10.00-12.00
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Nymålat 
lagom till 
julmyset
Ge ditt hem en tidig julklapp och piffa 
till ytskikten inför helgerna. Samma 
kontaktperson från första handslaget 
till sista penseldraget. Krångelfritt  
måleri – precis som det borde vara.

Boka ett kostnadsfritt hembesök på  
kjell@kulturmalarna.se eller 0122-196 06

Passa på!
Just nu bjussar vi på 

kostnaden för rådgivning 
från inredningsgänget  

på Colorama när
du bokar oss.

SUPER-BOXEN  ONEPLACE!

Start- 
avgift 

0:-
Installation 

0:-
Box 
0:-

Tre fria
månader 

0:-

Parabol 
ingår vid 

behov

TV för alla via  
fiber eller parabol  
från 229:-/mån

Alla de här TV-kanalerna kan du se!

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.

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

10
18

1

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

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

NYA FUNKTIONER I BOXEN:
   Google  –  Netflix     
   Youtube  –  Appar     
   Inbyggd Chromecast
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FRÅGAN

Vad ska du göra på höstlovet?

ALEXANDER HALL 18 ÅR 
– Jag har inga planer, men  
troligtvis kommer jag att skjuta en  
del pilbåge på klubben i Finspång.

TIM BJÄRESTRAND 18 ÅR 
– Förmodligen kommer jag att  
spela bowling, plugga en del och  
vara med vänner.

LINUS THORSELL 18 ÅR 
–Jag ska på solsemester till Cypern 
med familjen. Jag kommer säkert 
plugga en del på stranden.

Nästa Fokus Finspång 
Nummer 18 delas ut 6 november.

OBS! Manusstopp 29 oktober kl. 12.
Vi kan aldrig garantera att annonsplats  

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

G
ill

a
 o

ss
 p

å
 F

a
ce

b
oo

k
!

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

Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

Barnavårdscentralen på Närsjukvården  
i Finspång (NiF) var först i landet med att ta  
fram och använda ett eget pedagogiskt  
bildstöd i verksamheten. 

På en föreläsning fick Eva Forsner och Helena Sävenhed 
inspirationen som ledde till att de hösten 2017 skapade ett 
helt eget bildstöd. Sedan dess används bildstödet som en 
naturlig del, både i utskick inför men också som ett peda
gogiskt verktyg under 2½, 4 och 5årskontrollerna på BVC.

– Vårt bildstöd gör att både barn och vuxna är mer för
beredda inför våra kontroller, vilket gör barnen mer delaktiga 
och trygga. Det händer att barn redan när vi hämtar dem i 
väntrummet håller fram vårt utskick och berättar vad vi ska 
göra, säger Eva Forsner, som är specialistsjuksköterska 
Barn och ungdom på Barnavårdscentralen i Finspång.

Bildstödets tydliga bilder beskriver de olika delarna som 
ska genomföras under besöket. Det ger också barnen själva 
möjlighet att välja i vilken ordning kontrollen ska göras.

– Vi har också fått höra historier om barn som leker 
BVC på förskolan och på släktkalaset. Vi har märkt att vårt 

bildstöd också kan vara till stor fördel i mötet med familjer 
som inte kan det svenska språket så bra, säger distrikts
sjuksköterska Helena Sävenhed.

Bildstödet används också på logopedmottagningen och 
provtagningen på NiF.
               FILIP EWERTSSON

BVC i Finspång - först  
i Sverige med bildstöd 

Anna Pote, Pernilla Johansson, Helena Sävenhed och Eva Forsner 
använder alla det egna bildstödet i det vardagliga arbetet.

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 30 november. Dryck ingår ej i priset. 

FÖRBOKA PÅ 0122-181 10
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Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

Barnavårdscentralen på Närsjukvården  
i Finspång (NiF) var först i landet med att ta  
fram och använda ett eget pedagogiskt  
bildstöd i verksamheten. 

På en föreläsning fick Eva Forsner och Helena Sävenhed 
inspirationen som ledde till att de hösten 2017 skapade ett 
helt eget bildstöd. Sedan dess används bildstödet som en 
naturlig del, både i utskick inför men också som ett peda
gogiskt verktyg under 2½, 4 och 5årskontrollerna på BVC.

– Vårt bildstöd gör att både barn och vuxna är mer för
beredda inför våra kontroller, vilket gör barnen mer delaktiga 
och trygga. Det händer att barn redan när vi hämtar dem i 
väntrummet håller fram vårt utskick och berättar vad vi ska 
göra, säger Eva Forsner, som är specialistsjuksköterska 
Barn och ungdom på Barnavårdscentralen i Finspång.

Bildstödets tydliga bilder beskriver de olika delarna som 
ska genomföras under besöket. Det ger också barnen själva 
möjlighet att välja i vilken ordning kontrollen ska göras.

– Vi har också fått höra historier om barn som leker 
BVC på förskolan och på släktkalaset. Vi har märkt att vårt 

bildstöd också kan vara till stor fördel i mötet med familjer 
som inte kan det svenska språket så bra, säger distrikts
sjuksköterska Helena Sävenhed.

Bildstödet används också på logopedmottagningen och 
provtagningen på NiF.
               FILIP EWERTSSON

BVC i Finspång - först  
i Sverige med bildstöd 

Anna Pote, Pernilla Johansson, Helena Sävenhed och Eva Forsner 
använder alla det egna bildstödet i det vardagliga arbetet.

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

21 3 4 5 6 7 8 9

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 6 november. 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.
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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.

MÅN - FRE 10 - 18 • LÖR 10 - 15 • SÖN 11 - 15 • VIBERGA I FINSPÅNG • COOP ÖPPET ALLA DAGAR 8 - 20 • www.viberga.se 

23 O
K

T 26 O
K

T 31 O
K

T

MEDLEMSDAG
MED AKTIV
HÄLSOCENTER

SPÖKVANDRING FÖR 
BARN KL 15-19

ROSA BANDET- 
DAG KL 14-18

•  Provsmaka av godaste 
proteinbarsen.

•  Tävla om superfina priser  
i tävlingen: "Gissa-vikten- 
på-stången".

•  Personlig Tränare finns på 
plats och ger dig tips och 
råd kring din träning & kost.
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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.

VI HAR ÖPPET ALLA DAGAR!
mån-fre 8.30-18.00 • lör 9.00-15.00 • sön 11.00-15.00
0122-102 00  •  www.lindahls.com  •  Välkommen!

Rysligt goda 
tårtor till 
Halloween
Välkommen!

CENTRUMKYRKAN HÄLLESTAD FRIFÖRSAMLING MISSIONSKYRKAN FRÄLSNINGSARMÉN

OKTOBER
Sön 27 10.00 Gudstjänst  
 Predikan Inga-Märtha Isacsson

NOVEMBER
Sön 3 10.00 Gudstjänst  
 Predikan Julia Forsberg

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

NOVEMBER
Sön 27 11.00 Familjegudstjänst  
 Miltons cellgrupp ansvarar,  
 Andreas lovsångsteam, Fika

Fre 1 19.00 Gemensam bön  
 i Betania, Grytgöl

Lör 2 11.00 OBS! dagen  
 Alla helgona gudstjänst 
 Olivia Liebgott predikar, Sångarna,   
 Nattvard, månadsoffer. Fika

Lör 2 18.00 Gemensam gudstjänst  
 i Hällestad kyrka

Ons 6 14.00 RPG  
 i Missionskyrkan Sonstorp.  
 Tryggisbarnen sjunger

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)

NOVEMBER
Lör 2 11:00 Alla helgons dag
 Välkomst- och installationsgudstjänst  
 för Major Maud Fennvik.
 Divisionschef Major Markus Kihlagård,  
 Musikkåren, kören No Limits, Kyrkkaffe

Lör 2 15:30 - ca 16:30 Musikkåren  
 spelar vid Risinge kyrka

Sön 10 11:00 Gudstjänst
 Maud Fennvik. Kyrkkaffe

Sön 17  11:00 Gudstjänst
 Maud Fennvik Kyrkkaffe

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 23 OKT – 5 NOV

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

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

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

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

FRÄLSNINGSARMÉN FINSPÅNG

30/10  ons 14.00  “Vår munhälsa”

Besök av Folktandvården. (Missionskyrkan Finspång) 

6/11    ons 14.00 “Tryggis”

Fritidsbarnen sjunger. (Sonstorps Missionskyrka)

RPG: OKTOBER – NOVEMBER

OKTOBER
Sön 27 10.00 Missionsgudstjänst
 “Från oss till alla”, Johanna Karlsson
 Sång: “No Limit” från Frälsningsarmén
 Fika eller Sopplunch till förmån för   
 Missionsarbetet                     

Tis 29 20.00 “Vägen sanningen  
 och Livet” OBS Tiden!
 
NOVEMBER
Lör 2 10.00 Nattvardsgudstjänst  
 i Allahelgonatid, Johanna Karlsson

 Sön 3 10.00 Gudstjänst
 “Kliv ut ur fängelset” Malena Andersson
 Sång: Kristina Hedman och  
 Magnus Hasselqvist

Tis 5 18.30 Vardagsmässa
 19.00 “Vägen Sanningen  
 och Livet”

VARJE VECKA

Tis 15.00 Internationellt café

Fre 13.00 Föräldra- Barnsång
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Vi utför allt inom byggnation.
Glöm inte att använda ROT-avdraget!
076-022 00 43  /  bjorksbygg@hotmail.se

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

Se datum och tider 
på finspang.se/hostlov

Höstlov på 
Kulturhuset!

Välkommen till 
Kul i foajén!
Mysiga pyssel-
stunder med 
tema utifrån de 
filmer som visas 
på Kulturhuset. 

0122-19 000
Gamla Rådstugugatan 40 

www.maklarhuset.se

Numera hittar du oss på Norrköpingskontoret.  
Vårt telefonnummer, vår goda service och närheten 
till våra kunder är fortfarande densamma.  
Ring för tidsbokning – vi kommer till dig!

VÄLKOMMEN!N
y

tt
 k

o
n

to
r!

VI HAR FLYTTAT MEN FINNS I FINSPÅNG!

Mäklare:  
Annika Ingemarsdotter 

Skoogenäs 
070 – 33 19 001

Mäklarassistent:
Marie Söderman
070-518 46 04

Coop Finspång sponsrar Friluftsfrämjandet.  
Senaste tillskottet i samarbetet är en kanot och 
två kajaker, med mycket passande Coop-grön färg.

Som en del av visionen och drivkraften att vara en god  
kraft i samhället har Coop Finspång i fyra år stöttat Frilufts-
främjandets ideella verksamhet i ett win/win-koncept. 
Behovet att utöka Friluftsfrämjandets ”flotta” innebar 
ett öronmärkt bidrag från Coop Finspång. En summa som 
beräknades räcka till en ny kanot, men som till slut räckte till 
två mycket fina, begagnade kajaker och en begagnad kanot.

–Stödet från företag, och i det här fallet Coop, innebär 
att vi kan fortsätta driva och utveckla vår verksamhet.  
Andra år har sponsringen bidragit till nytt vindskydd och 
vårt nya förråd som vi byggt tillsammans med nyanlända 
ung domar från Bergska gymnasiet introduktionsprogram, 
berättar Friluftsfrämjandets ordförande Jens Rinman. 

Vill ge tillbaka till samhället 
Han fortsätter att entusiastiskt berätta om hur man fått 
visa de nyanlända skolungdomarna den fina skogen runt 
föreningsstugan i Lunddalen, låtit dem testa långfärds-
skridskor och bjudit dem på en klassisk matsäck.

–Vi vill ge tillbaka till det samhället vi lever i. Vid överskott 
har vi en annan grundfilosofi än våra konkurrenter. Frilufts-
främjandet är ett typexempel på verksamheter som vi gärna 
vill stötta. De lägger ned ett jättejobb helt ideellt som ger 
människor i vårt samhälle chans att uppleva vår vackra 
natur här, säger Anders Jendeberg från Coop Finspång och 
tillägger:

–Jag har aldrig tidigare varit med om en sponsring som 
haft en så klockren färg som dessa kajaker!

Har mycket att erbjuda
Friluftsfrämjandet plogar banor för långfärdsskridskor på 
Bleken och Bönnern. Dessutom erbjuder man utflykter med 
kajak och kanot, vandringar och turer på landsvägscykel utan 
fartprestation. Återkommande verksamhet är också tips-
promenader, ”Tomten i Lunddalen” och Skogsknytte för barn  
i åldern 3-4 år. Mer information om Friluftsfrämjandet finns 
på friluftsframjandet.se/finspang. 

Filip Ewertsson

Jens Rinman från Friluftsfrämjandet (i den 
vänstra gröna kajaken) tillsammans med Anders 
Jendeberg (i den högra gröna kajaken) och sina 
vänner i föreningen. I den gula kanoten: Karin 
Fors (främre) och Gunnel Gustafsson (bakre). 
Bakom kajakerna från vänster Lennart Persson, 
Åke Kinnander och Jan-Erik Fors.

Coop stöttar  
Friluftsfrämjandet

Prisvärda och hållbara produkter är grunden för vår verksamhet. 
En kooperations främsta drivkraft är medlemsnytta, att tillgodose 
medlemmars ekonomiska, sociala eller kulturella behov - där vinst 

ses som medel och inte som mål. Idag ger vi tillbaka genom  
återbäring samt att vi sponsrar det lokala kultur- och idrottslivet.  
Vi vill aktivt vara med och bygga morgondagens Finspång!

COOP FINSPÅNG   

– DEN GODA KRAFTEN I SAMHÄLLET!
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främjandet är ett typexempel på verksamheter som vi gärna 
vill stötta. De lägger ned ett jättejobb helt ideellt som ger 
människor i vårt samhälle chans att uppleva vår vackra 
natur här, säger Anders Jendeberg från Coop Finspång och 
tillägger:

–Jag har aldrig tidigare varit med om en sponsring som 
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i åldern 3-4 år. Mer information om Friluftsfrämjandet finns 
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Jens Rinman från Friluftsfrämjandet (i den 
vänstra gröna kajaken) tillsammans med Anders 
Jendeberg (i den högra gröna kajaken) och sina 
vänner i föreningen. I den gula kanoten: Karin 
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Prisvärda och hållbara produkter är grunden för vår verksamhet. 
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Teckna Rörligt avtal eller 1 år Fast så bjuder vi på den fasta avgiften de 
3 första månaderna. 

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

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. 

VÄLKOMNA  
PÅ ÖPPET HUS!
Bildningen, 6 november kl 17-20

HÅLLTIDER:

ÅRETS PROGRAM:  
• Träffa elever och lärare

• Få information om samtliga program under programpassen 

• Rektor presenterar skolan på Bergska-passen 

• Träffa SYV & elevhälsan

• Vi bjuder på matigare tilltugg och fika

• Gå vår GLOKALA promenad för att lära känna oss ännu bättre

• Delta i tävlingar!

SMAKA VÅR  
GODA MAT!  

Östgöta kök bjuder  
på pizza. Vegetariskt  

och ekologisk såklart! 

• Lärare berättar kort om programmet 

• Elever berättar

• Programspecifik aktivitet/uppgift/prova på

• Titta på kursböcker och scheman

• Få programblad

• Möjlighet att ställa frågor!

Varje programpass innehåller:

• Övergripande information om skolan

• Genomgång av våra goda resultat och  
   höga kvalitet

• Information om våra eleverbjudanden

• Möjlighet att ställa frågor!

Varje Bergska-pass innehåller: 

VÄLJ SJÄLV  VILKA PASS DU VILL GÅ PÅ

PROGRAMPASS 1: 17.15-17.40 

BERGSKA-PASS 17.50-18.05

PROGRAMPASS 2: 18.15-18.40  

BERGSKA-PASS 18.50-19.05

PROGRAMPASS 3: 19.15-19.40

SA. NA.EK. BA. LÄ.

BF. VF.HA.FT.

SA. NA.EK. BA. LÄ.

BF. VF.HA.FT.

SA. NA.EK. BA. LÄ.

BF. VF.HA.FT.

MER INFO PÅ  
VÅR HEMSIDA! 

www.bergskagymnasiet.se

VÅR GLOKALA  
FRÅGEPROMENAD   
Lär känna skolan och  

testa dina kunskaper i vår  
glokala frågepromenad.  

Alla får pris! 

Friskt vatten. Förnybar energi.

VATTENBRUNNAR

BERGVÄRME

VATTENRENING

PUMPSERVICE

Industrivägen 2-4 | Finspång 

0122-100 64 | www.fbb.se

EN ANNAN  
TRAFIKSKOLA

SEDAN 2009

HANDLEDARKURS
11/11, 25/11

RISKETTAN
7/11, 21/11

MOPED AM
Vi kör igång nästa år!

INTENSIVKURS CAMP
Fullt

körkortscamp.se

enannantrafikskola.se

0122-101 99

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!

GÖR FINT MED CYKLAMEN!

2 ST FÖR 59 KR
39 KR/ST

GÖR FINT UTE MED LJUNG

4 ST FÖR 100 KRVI GÖR ALLA DEKORATIONER 
I BUTIKEN – BESTÄLL GÄRNA 

EFTER EGET ÖNSKEMÅL

VI HAR FÄRDIGA 
FINA BINDERIER  

SOM PASSAR 
TILL ALLA TYPER 
AV GRAVPLATSER
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Den 20 maj nästa år firar OMT Finspångs Stads-
lopp fem år. Anmälan till 2020 års höjdare öppnar 
fredag 25 oktober.

– Tiden går fort när man har roligt. Vi gillar verkligen OMT Fin-
spångs Stadslopp och sitter inte still i båten. Vi vill fortsätta 
utveckla konceptet tillsammans med arrangören och ta det 
en nivå till, säger Erik Hollertz, från titelsponsorn OMT.

Finspångs SOK står för arrangörskapet och som vanligt 
blir det sju kilometers löpning genom kända Finspångsmiljöer.

– Eftersom det är femårsjubileum vill vi göra något extra 
både innan eventet och under loppkvällen. Exakt vad det 

kommer att bli kan jag inte avslöja ännu, men det kommer 
att märkas, så mycket kan jag säga, berättar Mikael Grip, 
från tävlingsledningen.

Alla som deltagit i de fyra första upplagorna av OMT 
Finspångs Stadslopp kommer att känna igen sig.

– Ja, allt det bra som kännetecknar OMT Finspångs 
Stadslopp kommer vara kvar. Det är mer att vi lägger till  
en del saker för att höja eventet, säger Mikael Grip.

Populära barnloppet XL Bygg Lilla Slottsrundan finns 
självklart kvar och är gratis för alla barn att vara med i.

Så finns inget att tveka på. Bara att gå in på  
www.finspangsstadslopp.se och anmäla sig.

Nu öppnar anmälan  
till femårsjubileumet

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

Boka din plats nu!
info@totalmedia.se

0122-173 00
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Pel les  Buss Europapilen

TILL BORGEN, 150:- 
Boka på 070-333 30 21
25/10 Casanova och Blender
1/11 Black Jack
15/11 Lasse Stefanz

TILL LJUNGSBRO, 200:- 
Boka på 070-333 30 21
2/11 Martinez och Sounders

TILL HÄRADSHAMMAR, 50:- 
Boka på 070-834 31 30
26/10 Samzons
23/11 Eklöfs

HÄLLESTADS KYRKA,  
BUSS 50:-
Boka på 070-333 30 21
27/10 Höstkonsert
17/11 Manskören
19/11 Musikcafé 

9/11, ULLARED 2 DAGAR 
Fullbokad

16/11, TAXINGE  
JULMARKNAD, 500:-
Boka på 0760-25 34 50

23/11, SKULD OCH  
GRÖNA SKOGAR  
BREVENS BRUK, 775:-
Boka på 0760-25 34 50

26/11, STOCKHOLM  
PÅ EGEN HAND, 205:-
Boka på 0760-25 34 50

7/12, NORA  
JULMARKNAD, 250:-
Boka på 070-333 30 21

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

DANSBUSS
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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 2019-12-01

Tvättmaskinen har en tystare och mer  
hållbar och effektiv invertermotor.

TVÄTTMASKIN • ELECTROLUX EWF8000W2

5 990 kr

TYST OCH EFFEKTIV 

TVÄTTMASKIN  
med 8 kg kapacitet och  
specialprogram för siden

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

Den 20 maj nästa år firar OMT Finspångs Stads-
lopp fem år. Anmälan till 2020 års höjdare öppnar 
fredag 25 oktober.

– Tiden går fort när man har roligt. Vi gillar verkligen OMT Fin-
spångs Stadslopp och sitter inte still i båten. Vi vill fortsätta 
utveckla konceptet tillsammans med arrangören och ta det 
en nivå till, säger Erik Hollertz, från titelsponsorn OMT.

Finspångs SOK står för arrangörskapet och som vanligt 
blir det sju kilometers löpning genom kända Finspångsmiljöer.

– Eftersom det är femårsjubileum vill vi göra något extra 
både innan eventet och under loppkvällen. Exakt vad det 

kommer att bli kan jag inte avslöja ännu, men det kommer 
att märkas, så mycket kan jag säga, berättar Mikael Grip, 
från tävlingsledningen.

Alla som deltagit i de fyra första upplagorna av OMT 
Finspångs Stadslopp kommer att känna igen sig.

– Ja, allt det bra som kännetecknar OMT Finspångs 
Stadslopp kommer vara kvar. Det är mer att vi lägger till  
en del saker för att höja eventet, säger Mikael Grip.

Populära barnloppet XL Bygg Lilla Slottsrundan finns 
självklart kvar och är gratis för alla barn att vara med i.

Så finns inget att tveka på. Bara att gå in på  
www.finspangsstadslopp.se och anmäla sig.

Nu öppnar anmälan  
till femårsjubileumet
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SPF SENIORERNA
FINSPÅNG
JAZZBANDET TVÄRDRAGET
Mån 28 kl. 14.00
Underhållning med härlig och
medryckande musik som vi känner
igen. Månadsträff. Pris: 60 kr inkl
kaffe/te, smörgås och kaka.

FINSPÅNGS RPG
VECKOTRÄFFAR
30/10 klockan 14:00 
Centrumkyrkan
Vår munhälsa Folktandvården 
informerar

6/11 klockan 14:00 
Missionskyrkan Sonstorp
"Tryggis" fritidshemsbarnen sjunger 

VÄLKOMNA TILL VÅRA TRÄFFAR!
Ta gärna med en vän

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

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

Ingen fara! Vi ordnar något även till dig.

VI HAR TRADITIONELLT 
JULBORD MEN KAN  

OCKSÅ ERBJUDA  
ITALIENSK BUFFÉ 

BOKA FÖRETAGSFEST/ 

JULFEST HOS OSS
13 NOVEMBER

Italiensk buffé 295:- 

29 NOVEMBER
Stor italiensk buffé med 

italiensk jul 395:- 
Musikunderhållning med 

trubadur Ola Palmkvist

1:A ADVENT 11-16
Julbuffé 255:-

4 & 11 DECEMBER
Julbuffé med det bästa 
från julbordet inkl kaffe 

295:-

5, 12 & 13 DECEMBER
Vårt stora traditionella 

julbord inkl kaffe 
395:-

Jullandgång (9 pålägg) 130:-

Kall jultallrik 175:-

www.byggochrep.se

Johan Bergling 
070-628 10 72
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ALLT INOM 
BYGG OCH 

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!



VAR MED OCH TÄVLA!   SKICKA IN DITT SVAR TILL: info@fokusfinspang.se eller 
Total Media & Reklam, Norrköpingsvägen 38, 612 44 Finspång senast 25 november. Lycka till!

1:a pris: Presentkort 200 kr på Joans i Finspång
2:a pris: Presentkort 100 kr på Kulturhuset
3:e pris: 1 st Trisslott
Vinnarna presenteras i Fokus Finspång nr 20 (4 december).
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F I N S P Å N G S  S L O T T  |  Bokning och information o122-815 04
F I N S P O N G H O U S E . S E @ S I E M E N S . C O M

Jul på Finspångs Slott
Mellan den 25/11-20/12 dukar vi upp vårt  

traditionsenliga julbord på Restaurang Slottsmässen. 

Vi välkomnar både stora och små sällskap,  
för både lunch-, kvälls- och helgbuffé.

Skäm bort familj och vänner lite extra i år.  
Hotell Gästflygeln har öppet hela julhelgen.

Kontakta oss så berättar vi mer. 

Fars dag-brunch 
Söndag 10 november dukar vi upp vår uppskattade  

brunch på Restaurang Slottsmässen kl 11.00–13.00. 

Pris: 249:- per person, 150:- för barn upp till 12 år.

Du med psoriasis!

Psoriasisföreningen i Finspång
Öppet mån, ons och fre 10.00-13.00, 14.00-17.30 

Behandlingsanläggning Hårtorpsvägen 15 A – 0122-187 01

Kom och prata psoriasis med oss
på Viberga 30 oktober 12.00-18.00.

BOK I FOKUS

Ål och kärlek 
En bok om ålen, men också 
om uppväxten, kärleken till 
en far och livets mysterier.

Det här är en på många vis märklig 
bok om en märklig fisk. Boken är  
på sitt sätt samtidigt såväl en 
natur- och kulturvetenskaplig essä 
som en självbiografisk uppväxt-
skildring och en skönlitterär text 
med djupt filosofisk botten. Ålen, 
denna mystiska varelse har i alla 
tider fascinerat men också skrämt 
människan. Bara det att det var 
först något decennium in på 
1900-talet som man efter ett par 
decenniers idogt sökande efter 
mindre och mindre ållarver kom 
fram till att ålen måste leka i  
Sargassohavet mitt i Atlanten. 
Ingen har dock ännu till denna  
dag sett några vuxna ålar där.  
Den mystiska ålen väcker så 
många frågor om liv och död, livets 
mening, förnöjsamhet, ursprung 
och uppbrott. Allt detta och lite till 
ryms i boken. 

Vartannat kapitel i boken 
handlar om ålen och vartannat om 
författarens uppväxt och ålfisket 
tillsammans med fadern på den 
skånska landsbygden. 

Ett hett tips är att Ålevange-
liet eventuellt kommer att finnas 
med bland de nominerade till årets 
Augustpriser.

ERIC HAMMARSTRÖM, BIBLIOTEKARIE

TITEL 
ÅLEVANGELIET 

FÖRFATTARE
PATRIK SVENSSON

TOTAL MEDIA & REKLAM AB  |  totalmedia.se

JULKLAPPAR 
TILL PERSONAL, KUNDER  
OCH SAMARBETSPARTNERS

Oavsett om du vet exakt vad du vill köpa, eller om du vill få förslag på olika idéer, 
kan du vända dig till oss på Total Media & Reklam. Vi har ett mycket brett sortiment 
av företagsgåvor och löser de flesta önskemål. 

Ett populärt alternativ är gåvobreven där mottagaren själv kan välja sin julgåva.

KONTAKTA OSS GÄRNA FÖR MER INFORMATION ELLER TIPS!



TOTAL MEDIA & REKLAM AB  |  totalmedia.se

JULKLAPPAR 
TILL PERSONAL, KUNDER  
OCH SAMARBETSPARTNERS

Oavsett om du vet exakt vad du vill köpa, eller om du vill få förslag på olika idéer, 
kan du vända dig till oss på Total Media & Reklam. Vi har ett mycket brett sortiment 
av företagsgåvor och löser de flesta önskemål. 

Ett populärt alternativ är gåvobreven där mottagaren själv kan välja sin julgåva.

KONTAKTA OSS GÄRNA FÖR MER INFORMATION ELLER TIPS!
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BERGSLAGSHALLEN

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

Erbjudande gäller 23-27 oktober

EDAMER & GOUDA! 
3990 

:-/st
X-tra 750 g     

TORSDAG 24 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

MÅNDAG 28 OKTOBER 
Vuxen-barn-café
Hällestads församlingshem, 09:00

Öppen verksamhet för små barn och  
hemmavarande föräldrar/vårdnadshavare 
Rejmyre församlingshem, 10:00
 
Familjedag  
Utedag istället för öppen förskola. 
Risinge prästgård, 10:00

TISDAG 29 OKTOBER 
Träffpunkten 
Mariagården, 09:30

Hantverkscafé 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Träffpunkt i Skedevi
Skedevi församlingshus, 10:30

Andakt 
Berggården, 14:00

 

SÖNDAG 27 OKTOBER 
Mässa 
Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 11:00 
 
Mässa  
Skedevi kyrka, 11:00 
 
Mässa på finska 
Mariagården, 13:00 
 
Gudstjänst 
Rejmyre kyrka, 15:00 
 
Höstkonsert  
Med: Åsa Sjöberg, Claes Lövgren, Marcus 
Österlund, Hällestads barnkör, manskör 
och kyrkokör. Biljettpris 150:- Barn under 
16 år gratis, men biljett krävs. 
Biljetter finns att köpa på: Mariagården, 
Hällestads församlingshem, Stora COOP 
Viberga, Gösta Johansson 070-239 95 
27. Ev. överblivna biljetter säljs vid kyrkan.
Arrangörer: Svenska kyrkan, Finspångs 
församling. Musikgruppen i Hällestad, NBV.
Hällestads kyrka, 16:00 
 
Musik i slottet 
En stillsam och meditativ stund med or-
gelmusik i skenet av den stora ljuskronans 
stearinljus. Monika Blomberg, orgel.  
Slottskapellet, 18:00 
 
FREDAG 1 NOVEMBER 
Musik i allhelgonatid 
Orgel och sång, Kristine Svensson.   
Hällestads kyrka, 17:00 
 
Musik i allhelgonatid 
Orgel och sång, Sara Eriksson.  
Regna kyrka, 17:00

ONSDAG 30 OKTOBER
Sopplunch
Mariagården, 12:00

Café för daglediga
Ljusfalls klubbstuga, 14:00 
 
TORSDAG 31 OKTOBER 
Sopplunch
Rejmyre församlingshem, 12:00

Det goda samtalet 
Rejmyre församlingshem, 13:00

Stickcafé 
Mariagården, 14:00

Andakt 
Hällestadgården 15:00 
 
MÅNDAG 4 NOVEMBER 
Vuxen-barn-café
Hällestads församlingshem, 09:00

Öppen förskola 0-6 år
Mariagården 09:30

Barnens katedral 
Mariagården, 10:00

Barnens katedral 
Hällestads församlingshem, 11:15

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

Kvällssyförenings möte
Hällestads församlingshem, 13:00

Musikcafé  
Loppans band underhåller.
Mariagården, 14:00 

TISDAG 5 NOVEMBER 
Öppen förskola 0-3 år 
Mariagården, 09:00

Träffpunkten 
Mariagården, 09:30

Hantverkscafé 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Stickcafé 
Regna Ekebo, 14:00

Andakt 
Högby, 14:30

Evening tea 
Hällestads församlingshem, 18:00

ONSDAG 6 NOVEMBER
Vuxen-barn-café
Hällestads församlingshem, 09:00

Bokcirkel
Mariagården, 10:00

Sopplunch
Mariagården, 12:00

Se frammåt
Mariagården, 14:00

Sockenmöte
Hällestads församlingshem, 17:00

Musik i allhelgonatid 
Felicia Freij, violin. 
Martin Björkvall, trumpet. 
Monika Blomberg, flygel. Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 18:00 
 
LÖRDAG 2 NOVEMBER 
Frälsningsarméns hornmusikkår 
Risinge kyrkogård, 15:30 
 
Musik i allhelgonatid  
Skedevi kyrka, 16:00 
 
Minnesgudstjänst 
Risinge kyrkokör. Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 17:00 
 
Ekumenisk sånggudstjänst 
Ekumeniska kören.  
Hällestads kyrka, 18:00 
 
SÖNDAG 3 NOVEMBER 
Mässa 
Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 11:00 
 
Minnesgudstjänst 
Henrik Schön, fiol. 
Hällestads kyrka, 11:00 
 
Minnesgudstjänst 
Skedevi kyrka, 11:00 
 
Minnesgudstjänst 
Regna bygdekör.  
Regna kyrka, 15:00 
 
Minnesgudstjänst 
Malin Ekstrand, sång. 
Rejmyre kyrka, 15:00 
 
ONSDAG 6 NOVEMBER 
Mässa 
Mariagården, 08:30

Gustaf Adolfs Vesper 
Hällestads kyrka, 18:00

GUDSTJÄNSTER & MUSIK

0122-857 00 • wwww.svenskakyrkan.se/finspang • finspangs.forsamling@svenskakyrkan.se 

Svenska kyrkan i Finspång

Kaffeservering & ljusförsäljning
Fredag 1 november  

15:00 – 18:00 på samtliga kyrkogårdar 

Lördag 2 november 
10:00 – 18:00 Hällestad & Risinge

12:00 – 18:00 Rejmyre & Sankta Maria
 12:00 – 16:00 Regna & Skedevi

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

BOKA TID
 FÖR HJULSK

IF
TENU!

Rätt däck räddar liv!



TORSDAG 24 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

MÅNDAG 28 OKTOBER 
Vuxen-barn-café
Hällestads församlingshem, 09:00

Öppen verksamhet för små barn och  
hemmavarande föräldrar/vårdnadshavare 
Rejmyre församlingshem, 10:00
 
Familjedag  
Utedag istället för öppen förskola. 
Risinge prästgård, 10:00

TISDAG 29 OKTOBER 
Träffpunkten 
Mariagården, 09:30

Hantverkscafé 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Träffpunkt i Skedevi
Skedevi församlingshus, 10:30

Andakt 
Berggården, 14:00

 

SÖNDAG 27 OKTOBER 
Mässa 
Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 11:00 
 
Mässa  
Skedevi kyrka, 11:00 
 
Mässa på finska 
Mariagården, 13:00 
 
Gudstjänst 
Rejmyre kyrka, 15:00 
 
Höstkonsert  
Med: Åsa Sjöberg, Claes Lövgren, Marcus 
Österlund, Hällestads barnkör, manskör 
och kyrkokör. Biljettpris 150:- Barn under 
16 år gratis, men biljett krävs. 
Biljetter finns att köpa på: Mariagården, 
Hällestads församlingshem, Stora COOP 
Viberga, Gösta Johansson 070-239 95 
27. Ev. överblivna biljetter säljs vid kyrkan.
Arrangörer: Svenska kyrkan, Finspångs 
församling. Musikgruppen i Hällestad, NBV.
Hällestads kyrka, 16:00 
 
Musik i slottet 
En stillsam och meditativ stund med or-
gelmusik i skenet av den stora ljuskronans 
stearinljus. Monika Blomberg, orgel.  
Slottskapellet, 18:00 
 
FREDAG 1 NOVEMBER 
Musik i allhelgonatid 
Orgel och sång, Kristine Svensson.   
Hällestads kyrka, 17:00 
 
Musik i allhelgonatid 
Orgel och sång, Sara Eriksson.  
Regna kyrka, 17:00

ONSDAG 30 OKTOBER
Sopplunch
Mariagården, 12:00

Café för daglediga
Ljusfalls klubbstuga, 14:00 
 
TORSDAG 31 OKTOBER 
Sopplunch
Rejmyre församlingshem, 12:00

Det goda samtalet 
Rejmyre församlingshem, 13:00

Stickcafé 
Mariagården, 14:00

Andakt 
Hällestadgården 15:00 
 
MÅNDAG 4 NOVEMBER 
Vuxen-barn-café
Hällestads församlingshem, 09:00

Öppen förskola 0-6 år
Mariagården 09:30

Barnens katedral 
Mariagården, 10:00

Barnens katedral 
Hällestads församlingshem, 11:15

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

Kvällssyförenings möte
Hällestads församlingshem, 13:00

Musikcafé  
Loppans band underhåller.
Mariagården, 14:00 

TISDAG 5 NOVEMBER 
Öppen förskola 0-3 år 
Mariagården, 09:00

Träffpunkten 
Mariagården, 09:30

Hantverkscafé 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Stickcafé 
Regna Ekebo, 14:00

Andakt 
Högby, 14:30

Evening tea 
Hällestads församlingshem, 18:00

ONSDAG 6 NOVEMBER
Vuxen-barn-café
Hällestads församlingshem, 09:00

Bokcirkel
Mariagården, 10:00

Sopplunch
Mariagården, 12:00

Se frammåt
Mariagården, 14:00

Sockenmöte
Hällestads församlingshem, 17:00

Musik i allhelgonatid 
Felicia Freij, violin. 
Martin Björkvall, trumpet. 
Monika Blomberg, flygel. Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 18:00 
 
LÖRDAG 2 NOVEMBER 
Frälsningsarméns hornmusikkår 
Risinge kyrkogård, 15:30 
 
Musik i allhelgonatid  
Skedevi kyrka, 16:00 
 
Minnesgudstjänst 
Risinge kyrkokör. Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 17:00 
 
Ekumenisk sånggudstjänst 
Ekumeniska kören.  
Hällestads kyrka, 18:00 
 
SÖNDAG 3 NOVEMBER 
Mässa 
Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 11:00 
 
Minnesgudstjänst 
Henrik Schön, fiol. 
Hällestads kyrka, 11:00 
 
Minnesgudstjänst 
Skedevi kyrka, 11:00 
 
Minnesgudstjänst 
Regna bygdekör.  
Regna kyrka, 15:00 
 
Minnesgudstjänst 
Malin Ekstrand, sång. 
Rejmyre kyrka, 15:00 
 
ONSDAG 6 NOVEMBER 
Mässa 
Mariagården, 08:30

Gustaf Adolfs Vesper 
Hällestads kyrka, 18:00

GUDSTJÄNSTER & MUSIK

0122-857 00 • wwww.svenskakyrkan.se/finspang • finspangs.forsamling@svenskakyrkan.se 

Svenska kyrkan i Finspång

Kaffeservering & ljusförsäljning
Fredag 1 november  

15:00 – 18:00 på samtliga kyrkogårdar 

Lördag 2 november 
10:00 – 18:00 Hällestad & Risinge

12:00 – 18:00 Rejmyre & Sankta Maria
 12:00 – 16:00 Regna & Skedevi
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LÖRDAGEN 2  november 11 – 16 
KONST I  HÖSTRUSKKONSTRUNDAN

Lämmetorp - Rippestorp - Rejmyre - Kalbo
Se facebook Konst i Höstrusk - karta program för utskrift perjosefsson.se

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

VI LEVERERAR – DU NJUTER

BOKA HÖSTENS FÖNSTERPUTS NU!

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

1 

UTHYRES

SÄLJES

KÖPES

DAGENS ROS

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

Lägenhet 34 m2

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri aut. 

Erfersperio. Ex et harum, bös. Lo-

reprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum, qui omnis 

dolorum restores et landit et aut.

/Greger & hans vänner

Gitarrfodral

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et. 

/Greger & hans vänner

Volkswagen transporter

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et. Ex  

et harum, qui omnis dolorum 

restores et. 
/Greger & hans vänner

VIGSEL

FÖRLOVNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

VIGSEL

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri 

aut. Erfersperio. Ex et harum, bös. 

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut. t. Erfersperio. Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam

/Greger & hans vänner

GRATTIS!

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. Ex et 

harum, qui omnis dolorum restores 

et landit et aut ut veri aut. Erferspe-

rio. Ex et harum, bös.

Eut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Eut ut veri aut. 

Erfersperio. Ex et harum, bös. Lore-

prepro et lam doluptat. Istior at.

/Greger & hans vänner

FÖRLOVNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner
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KÖPES

DAGENS ROS

till Bengt Bengtsson för att 

du hjälpte oss när vår bil fick 

motorstopp på riksväg 51 mellan 

Finspång och Norrköping.

/Greger & hans vänner

Lägenhet 34 m2

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri aut. 

Erfersperio. Ex et harum, bös. Lo-

reprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum, qui omnis 

dolorum restores et landit et aut.

/Greger & hans vänner

Retroprylar

Intresserad av allt som är retro,  

allt från kläder och möbler till 

köksredskap och inredning

/Andreas Norlén 070-123 45 67

Volkswagen transporter

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et. Ex  

et harum, qui omnis dolorum 

restores et. 
/Greger & hans vänner

VIGSEL

FÖRLOVNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

VIGSEL

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri 

aut. Erfersperio. Ex et harum, bös. 

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut. t. Erfersperio. Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam

/Greger & hans vänner

GRATTIS!

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. Ex et 

harum, qui omnis dolorum restores 

et landit et aut ut veri aut. Erferspe-

rio. Ex et harum, bös.

Eut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Eut ut veri aut. 

Erfersperio. Ex et harum, bös. Lore-

prepro et lam doluptat. Istior at.

/Greger & hans vänner

FÖRLOVNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner
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SÄLJARE
Om jobbet:

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

många bollar i luften och kundvård är en självklarhet.

Om dig:

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

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

Ansökan och mer information:

Företagsnamn

0123-45 67 89

info@foretagsnamn.se

VI SÖKER:

RUBRIK/TITEL/TJÄNST

Om jobbet:

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

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

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

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

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

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

Om dig:

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

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

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

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

Ansökan och mer information:

Företagsnamn

0123-45 67 89

info@foretagsnamn.se

www.foretagsnamn.se

VI SÖKER:

PLATS FÖR LOGOTYP

PLATS FÖR LOGOTYP
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Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

Lägenhet 34 m2

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri aut. 

Erfersperio. Ex et harum, bös. Lo-

reprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum, qui omnis 

dolorum restores et landit et aut.

/Greger & hans vänner

Gitarrfodral

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et. 

/Greger & hans vänner

Volkswagen transporter

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et. Ex  

et harum, qui omnis dolorum 

restores et. 
/Greger & hans vänner

VIGSEL

FÖRLOVNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

VIGSEL

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri 

aut. Erfersperio. Ex et harum, bös. 

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut. t. Erfersperio. Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam

/Greger & hans vänner

GRATTIS!

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. Ex et 

harum, qui omnis dolorum restores 

et landit et aut ut veri aut. Erferspe-

rio. Ex et harum, bös.

Eut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Eut ut veri aut. 

Erfersperio. Ex et harum, bös. Lore-

prepro et lam doluptat. Istior at.

/Greger & hans vänner

FÖRLOVNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner
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NYFÖDDA

Nu har äntligen vår prins Albert 

kommit till oss! Han föddes  

1 november, vägde 4 123 gram 

och var 47 cm lång.

/Adam & Eva Andersson, Grytgöl

NYFÖDDA

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex 

et harum, bös. Loreprepro et lam 

doluptat. Istior at. Erfersperio. 

Ex et harum, qui omnis dolorum 

restores et landit et aut ut veri 

aut. Erfersperio. Ex et harum, bös. 

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut. t. Erfersperio. Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam Ex et harum, 

bös. Loreprepro et lam

/Greger & hans vänner

UPPVAKTNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

UPPVAKTNING

Loreprepro et lam doluptat. Istior 

at. Erfersperio. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et landit 

et aut ut veri aut. Erfersperio. Ex et 

harum, bös.
/Greger & hans vänner

FÖRENINGSNAMN

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum, qui omnis 

dolorum restores et. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et o et lam 

doluptat.  

FÖRENINGSNAMN

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

FÖRENINGSNAMN

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum.

FÖRENINGSNAMN

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum, qui omnis 

dolorum restores et. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et o et lam 

doluptat.  

FÖRENINGSNAMN

Evenemang

4/5 kl 16.00

Loreprepro et lam doluptat. Istior at. 

Erfersperio. Ex et harum, qui omnis 

dolorum restores et. Ex et harum, qui 

omnis dolorum restores et o et lam 

doluptat.  

FÖRENING I FOKUS

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

www.fokusfinspang.se?

DAGENS ROS
KÖPES 

SÄLJES
NYFÖDD
SÖKES

FÖRENING...



25w w w. f o k u s f i n s p a n g . s e

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.

Stora Aktiekvällen
Torsdagen 7 november kl 18.00 i Missionskyrkan, Finspång

www.aktiespararna.se/norrkoping

Vi bjuder på kaffe och smörgås i pausen

FRI ENTRÉ. Varmt välkommen!

18.00 - 18.45  Presentation företag (se www.aktiespararna.se/norrkoping)
18.45 - 19.00  Fruktstund
19.00 - 19.45  Presentation av Tin Fonder, Core Ny Teknik
19.45 - 20.15  Kaffe och smörgås
20.15 - 21.00  Makroanalytiker från Swedbank



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

w

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 

FIBER/FIBERANSLUTNING

www.finet.se

0122-246 80 

RÖR/VVS

011-323 01 50

GOLVLÄGGARE/PLATTSÄTTARE

www.golvochkakel.se

0122-144 40terje@jssentreprenad.se

073-043 38 54

ELEKTRIKER

www.skarblackael.se

011-571 80 • 070-55 10 900

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

www.brorssonsab.se

0122-212 00 

www.gravarn.se 

070-624 81 80

MÅLARE

www.dnsmaleri.se

070-550 91 96

070-372  81 46

AB An-Jo Tryck

FÖRETAG I FOKUS
BRANSCH FÖR BRANSCH

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

Se även annons på sidan 14

Alltid en svensk rätt vid vår lunchbuffé!

Centrumgallerian, Bergslagsv 17-19
0122-125 10  •  www.siamkok.se
Hälsningar Ai-Rada med personal!

145
kronor

Barn under

 11 år: 65:-

Gilla oss på facebook! www.fb.com/siamkok.finspang

Kvällsbuffé! 
Lördag 26 oktober

kl. 17.00-20.30
 Läsk/lättöl, dessert 

och kaffe ingår!
Boka gärna bord i tid!  

Vi har fullständiga rättigheter!

Höstens buffér: 
30 november och 31 december

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

 

GÖR GÄRNA  
DIN BESTÄLLNING  
DAGEN FÖRE KÖP

ERBJUDANDEN  
GÄLLER TOM 5/11.

RÄKPUCK 
2-3 PERS 

99:-
RÄKSTUBBE 

3-4 PERS  

129:-
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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 



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)
Tisdag 29 oktober 15:00
Ålder: Barntillåten

Bio
Familjen Addams (sv. tal)
Söndag 27 oktober 15:00
Torsdag 31 oktober 15:00
Söndag 3 november 15:00
Ålder: 7 år

Bio   

Max och Maja på  
det magiska museet
Måndag 28 oktober 15:00
Ålder: 7 år

Knattebio

Lilla spöket Laban
Fredag 1 november 14:00
Ålder: Barntillåten
Biljetter: 50:-

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

Bio

Doctor Sleep
Onsdag 6 november 19:00
Ålder: Ej fastställd

Bio

Judy
Söndag 3 november 19:00
Ålder: 7 år

Knattebio 

Arne Alligator
Söndag 10 november 14:00 
Söndag 17 november 14:00
Ålder: Barntillåten. Biljetter: 50:-

Bio

Terminator: Dark Fate
Söndag 27 oktober 19:00
Ålder: 15 år

Knattebio 

Giraffens cykel
Måndag 28 oktober 14:00
Ålder: Barntillåten 
Biljetter: 50:-

Knattebio  

Alfons leker Einstein
Tisdag 29 oktober 14:00
Ålder: Barntillåten 
Biljetter: 50:-

Bio   

Toy Story 4
Fredag 1 november 15:00
Ålder: 7 år

Knattebio

Var inte rädd  
Långa Farbrorn
Torsdag 31 oktober 14:00
Ålder: Barntillåten. Biljetter: 50:-

Höstlovsbio!

Höstlovsbio!

Höstlovsbio!

Höstlovsbio!

Höstlovsbio!

Höstlovsbio!

Höstlovsbio!

Kom och  
pyssla på höstlovet
Må, tis, tors, fre 13-16
Vi pysslar bland annat utifrån temat på  
filmerna. Gratis och man behöver inte  
gå på bio för att få vara med! 

Kul i foajén


