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Årg. 14  | 4 december - 17 december  |  www.fokusfinspang.se  |  Fokus Finspång når alla hushåll och företag i Finspång och Svärtinge
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BÄSTA JULKLAPPEN!

Smoooth payments by

ELBUTIK • VIBERGA

011-682 80 • www.elbutikfinspang.se

ORDINARIE ÖPPETTIDER

mån-fre 09.00-18.00

lör 10.00-15.00

SÖNDAGS ÖPPET 

1:a, 2:a, 3:e och 4:e advent 

11.00-15.00

Värmedyna till 

Farmor och Mormor 

grå 42x32cm 100W 6 

värmeinställningar 

250 kr

Mini Hårfön till 

Mamma och Syrran 

svart 1200W ihopfällbar 

155 kr

0122-130 90  •  KALKUGNSVÄGEN 4  •  BOKA DIREKT PÅ WWW.PAHARET.SE 

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM         
 GILLA OSS PÅ FACEBOOK      

JULKLAPPSTIPS!

–

MAKE UP INKL RÅDGIVNING 300 KR 

LASHLIFT INKL FRANS OCH BRYNFÄRG 500 KR 

HÅLTAGNING 2 HÅL I ÖRAT 299 KR 

 

Erbjudandena gäller vid köp av presentkort eller bokad behandling innan 31 december 2019

/PRIVATLEASA MITSUBISHI  
OUTLANDER PLUG-IN HYBRID ONLINE 

Släpp oron, släpp fram äventyraren. Friheten i en 
Mitsubishi Outlander Plug-In Hybrid SUV är bara några klick bort. 

Eller som vi säger, 3 enkla steg till äventyret.  

VIKTAD FÖRBRUKNING NEDC: 1,8L/100 KM, CO2 40 G/KM, WLTP: 2,0/100 KM CO2 46 G/KM FÖRMÅNSVÄRDE 2019 NETTO PER MÅNAD VID 50% MARGINALSKATT. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD.  

FRÅN 5295 KR/MÅN 
MITSUBISHIMOTORS.SE/PRIVATLEASING 

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

BILAR FINNS FÖR 
SNABB LEVERANS!
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Skäggebyvägen 50  •  0122-139 82 
     Följ oss på Facebook  •  www.sonstorpsbil.se

VI HAR 
RESERVDELARNA 

TILL DIN BIL! 

*Gäller endast reservdelar som tillhandahålls av MECA  
samt originalreservdelar till Hyundai, SAAB och Mazda. Gäller tom 19-12-31

”Vi är mer än bara en verkstad.  
Jag har sålt reservdelar i 20 år. De reservdelar  
vi inte har i lager, får vi hem samma dag.”

Nichlas Monberg, reservdelsansvarig

KAMPANJ JUST NU   10%  RABATT*

Välkommen på Energi- och klimatrådgivningsträff
Finspångs kommuns energi- och klimatrådgivare bjuder in till informationsträff, på Finspångs bibliotek, där 
du får tips om hur du kan minska din energianvändning och bli mer klimatsmart.

finspang.se

Datum: 9/12
Tid: kl. 16-19
Plats: Finspångs bibliotek
Pris: Rådgivningen är kostnadsfri

Informationsträffen är kostnadsfri och vänder sig till hushåll, företag, bostadsrättsföreningar, idrotts- 
föreningar och andra organisationer.

Under kvällen kan du få information om bland annat:

• Värmesystem
• Solenergi
• Energieffektivt byggande
• Elanvändning
• Fönsterbyte

• Tilläggsisolering
• Ventilation
• Belysning
• Aktuella bidrag, stöd och 

energideklarationer
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Trots allt inte  
en orimlig kaka
Det var en gång ett bankkontor,  
två prisade eldsjälar, ett bygge  
av ett nytt vårdcentrum, en 100-årig 
förening och ett Luciatåg. Det låter 
som en märklig start på en saga.  
Hur kan dessa ingredienser ens  
rymmas i samma kaka och hur skulle 
den i så fall smaka?

I en månad med försvinnande  
få soltimmar är vi nog många som  
pustar ut och gläds över både eld- 
själar (sid 15) och Luciatåg (sid 9), 
som ger ljus när vi tar klivet in  
i hoppfulla december. 

I ett land med allt fler tomma 
skyltfönster känns det också 
hoppfullt när någon säger ”vi tänker 
stanna” (sid 7), att en förening står 
stark och firar tresiffrigt (sid 19) och 
när någon annan faktiskt fattar  
modet och sätter ner spaden och 
bygger nytt (sid 23).

Det verkar trots allt inte så orimligt 
att allt detta ryms i samma sanna 
saga. En saga där vi alla får vara med 
och göra vad vi kan för en ljus framtid.    

                                                FILIP EWERTSSON 
                                                     filip@totalmedia.se 

 

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. 

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

Smoooth payments by

ORDINARIE ÖPPETTIDER
mån-fre 09.00-18.00

lör 10.00-15.00

SÖNDAGS ÖPPET 
1:a, 2:a, 3:e och 4:e advent  

11.00-15.00

JULBELYSNING

MÅNADENS 
VARA

Adventsljusstaken  
Adam 

H30 cm  

185:-

LED-slinga Party  
för inom och utomhus  

12 m med  
8 ljusfunktioner 

185:-

LED-slinga 
för inom och  

utomhus 
25 m 360LED 

199:-

Trådlös  
julgransbelysning 

inkl. batterier  
och fjärrkontroll  

10 st LED-ljus 

356:-

Just nu är det extra förmånligt för privata hushåll att byta till FinspongsEl. 
Inledningsvis bjuder vi nämligen på den fasta avgiften. 

Välj mellan två alternativ:

3 avgiftsfria månader! 

Den fasta avgiften 0:– i tre månader om du väljer 
Rörligt Elavtal eller 1 års Fast Elavtal. Värde 105 kronor.

6 avgiftsfria månader!

Den fasta avgiften 0:– i sex månader om du  
väljer Fast Elavtal i 3 eller 5 år. Värde 210 kronor.

Som företagskund får du ett avtal som är skräddarsytt för din verksamhet.

Läs mer på finspangstekniska.se eller ring oss på 0122-851 80

FinspongsEl:
Hållbar el för både 
hushåll och företag!

Vi bjuder på den fasta avgiften

Vinterkampanj!
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www.byggochrep.se

Johan Bergling 
070-628 10 72

ALLT INOM 
BYGG OCH 

REPARATION!

JULEN NÄRMAR SIG 
OCH DET ÄR HÖG  
TID ATT BESTÄLLA 

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

Kontakta oss för kostnadsfri offert.V
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UNG I FOKUS

HANNA ADOLFSSON  
FÖDD 2002
PERSPEKTIV CURT NICOLIN GYMNASIET

December  
är nu här
Det första ljuset har tänts och 
nedräkningen inför jul har startat. 
Jag själv tyckte jag fuskade lite 
när jag julpyntade för över en vecka 
sen, men jag har börjat inse att 
julkänslan aldrig anländer för tidigt.

Julbord öppnar runt om i landet 
och jag kan knappt bärga mig tills vi 
sätter igång att baka julgodis och 
lussebullar, för att sedan njutan-
des sätta oss framför en varm 
brasa.

Personligen tycker jag att julen är 
den mysigaste tiden på året. Vi får 
ge varandra julklappar, vilket bidrar 
till glädje när jag får klura och tänka 
ut vilka julklappar som skulle sprida 
ett leende på mina näras läppar. 
Denna fantastiska högtid drar  
samman familjer som alla kommer 
hem. Vi får visa uppskattning och 
kärlek till de runt omkring oss. 

Året börjar dra sig mot sitt slut, 
men det finns fortfarande många 
möjligheter och aktiviteter kvar. 
Övningar inför olika Luciatåg är i 
full gång, vilket jag själv är en del 
av. Det enda som saknas när jag 
skriver detta och lyssnar på årets 
första julsånger är några meter snö 
innan julen äntligen är här.

Våra lediga lägenheter

LJUSFALLSHAMMAR, ÖREBROVÄGEN 428 E
NB, 1 rum & kök, 30 m²
3.375 kr/mån Tillträdesdag: Omgående

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

www.bjorkefastigheter.se

Gilla oss på Facebook!

GRYTGÖL, KÄLLGÅRDSVÄGEN 6 B   
NB, 2 rum & kök, 62 m²
4.705 kr/mån (kallhyra) Tillträdesdag: Omgående

GRYTGÖL, KÄLLGÅRDSVÄGEN 10 B   
NB, 4 rum & kök, 97 m²
5.975 kr/mån (kallhyra) Tillträdesdag: 1 januari

Vi önskar alla våra hyresgäster 

en God jul & ett Gott nytt år!
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VIBERGA I FINSPÅNG • 010-747 46 15 • www.viberga.se

FRUKOSTBUFFÉ
VARDAGAR KL 8-10

VI SERVERAR  
RISGRYNSGRÖT 
HELA DECEMBER

PRIS

65 KR 
MEDLEM 60 KR

Julklappstips – årets bästa klipp i repris!

Högtalare  
för TV, surfplatta,  
mobil och dator! 
Bluetooth, laddningsbar 

 

      

Canal Digitals  
grymma allemansbox! 
All utrustning och  
installation ingår     

På köpet:  
Presentkort Coop värde 500 kr!

BYT TV-BOX! 
– och FÅ mat på köpet 0:-

298:- (ord. 995:-)

Mobilt bredband med maxhastighet  
– och obegränsad data!

399:-
På köpet: Router och installation 
Bestäm dig nu – klart att använda på 1 minut! Fast

telefoni

149:- 
 

Doro 5517

/ månaden
inkl. fria samtal

Telefon ingår
Behåll ditt nummer! 

Stora Allén 27 Finspång, 0122-149 60

ALLTID FRI SUPPORT – direkt i butiken och på telefon!

mån-fre 9-18 (lunch 13-14)

ÖVER 50 ÅR I FINSPÅNG 

Vi vet vad vi pratar om  
och har egen verkstad.

25 cm

Bättre TV finns inte! 
Panasonic 65”

5 000:- rabatt
(ord. 15 990:-)

Begränsat antal på alla erbjudanden

NU ÄR VI
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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

Bibelns julbudskap, blandad julmusik, blandade sånger med

Finspong Brass och  
Frälsningsarméns musikkår

Sång Tomas och Emma Hektor  
Konferencier Julia Forsberg

Entré inklusive  
fika 120 kr

Förköp på Kulturhuset  
i Finspång eller tickster.com 

Ev. kvarvarande biljetter  
vid entrén från kl. 17.30.

Fika med  
traditionellt  

“pepparkaksmums”JULKONSERT 
              i Missionskyrkan

     lördag 21 december kl 18.00

Arr: Finspong Brass   
Medarr: Frälsningsarméns 

musikkår och Missions- 
kyrkan i Finspång

Studio 150 

6 

SKOLMATEN VECKA 50-51

MÅNDAG 9 DECEMBER 
Pannbiff, brunsås, ris/matvete,  
Veg. Vegetarisk biff, brunsås,  
ris/matvete,

TISDAG 10 DECEMBER NOBELDAGEN
Schnitzel, kall örtsås, klyftpotatis, 
broccoli. Efterrätt: fruktsallad
Veg. Vegetarisk snitzel, kall örtsås, 
klyftpotatis, broccoli.  
Efterrätt: fruktsallad

ONSDAG 11 DECEMBER
Tomatsås med linser, spagetti
Veg. Grekisk smulpaj, vitlöksyoghurt

TORSDAG 12 DECEMBER 
Kycklinggryta med curry, ris/bulgur
Veg. Fransk timjangryta, ris/bulgur

FREDAG 13 DECEMBER LUCIA
Risgrynsgröt, mjölk, kanel, saftsås,  
mjuk smörgås, ost
Veg. Grönsakssoppa, mjukt smörgås, 
ost

MÅNDAG 16 DEC: 
Ugnspannkaka, lingonsylt
Veg. Rösti, lingonsylt

TISDAG 17 DEC: 
Korvstroganoff, ris/bulgur, ärter
Veg. Kikärtsstroganoff, ris/bulgur, ärter

ONSDAG 18 DECEMBER
Miniflippersej/ inlagd sill, kall sås med 
äpple och pepparrot, potatis
Veg. Rotsaksburgare, kall sås med  
äpple och pepparrot, potatis

TORSDAG 19 DECEMBER 
Julbord

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

Med reservation för eventuella ändringar

– Det finns en stor och intressant marknad i Finspång.  
Vi finns här idag och imorgon och våra kunder kan känna  
sig trygga med att vi finns kvar här, säger den nye kontors
chefen Håkan Samuelsson.

I 13 år har 37åringen Håkan Samuelsson från Nyköping 
arbetat för Handelsbanken. Närmast kommer han från en 
tjänst som kontorschef på Handelsbanken i Järna.

– Jag ska erkänna att jag tidigare har tänkt att Finspång 
är en avfolkningsort. Men nu har bilden vänt. Jag vet att 
kommunen senaste åren har ökat i folkmängd. Jag har 
också upptäckt att det finns en stor drivkraft i ledningen av 
kommunen och bland finspångsbor, samt att det finns ett 
näringsliv med ett engagemang som jag inte upplevt någon 
annanstans där jag arbetat, säger Håkan som varit kontors
chef i Finspång i tre månader.

”En plats att mötas öga mot öga”
När Håkan tog steget in i bankvärlden fanns det flera goda 
skäl till att valet föll på just Handelsbanken.

– För oss i Handelsbanken är det kontoren som är banken. 
Många av våra konkurrenter ser mest sina kontor som en  
kostnad. Vi ser våra lokala kontor som en plats att möta våra 
kunder, öga mot öga. Från företagskunden med kredit 
förfrågningar och till unga vuxna som ska göra sin första 
bostadsaffär. Det handlar om att förstå kundens behov och 
känna till den lokala marknaden. Det blir svårt att göra via 
telefon på ett bankkontor i Stockholm, säger Håkan.
Han påtalar också vikten av att inte sälja på kunder  

produkter och tjänster som de egentligen inte behöver. 
Något som han tror skapar ett långsiktigt förtroende.

– Jobbet är som allra roligast när jag får möjlighet att  
träffa kunderna ute hos dem. Se deras verklighet och se 
flera dimensioner av människan, mer än bara ett namn på  
ett papper hos oss på kontoret.

Samarbetspartner för Finns i Finspång
Både unga och äldre kunder sköter numera många av sina 
bankärenden smidigt via Internetbanken. En verklighet som 
också speglar det fysiska flödet på kontoret på Bergslags
vägen. Något som också märks i antalet anställda, som 
idag är fyra, samt i bankkontorets förändrade öppettider. 
Kontoret  har öppet för spontana besök vardagar klockan 
10.00 till 13.00, med längre öppettider på torsdagar till kloc
kan 18.00. Övriga tider dagtid finns personalen tillgänglig för 
inbokade kundbesök och rådgivning. Banken fortsätter att 
erbjuda insättningar och uttag av kontanter vid automaten 
inne i Kristallen.

Till hösten 2020 är Handelsbanken i Finspång en av flera 
samarbetspartners för mässan Finns i Finspång. 

– För oss är det viktigt att synas och finnas represen
terade på lokala events. Det är ett bra sätt att nå ut till 
kunderna. Vi gillar och tror på Finspång, säger Håkan.

Filip Ewertsson

Handelsbanken  
gillar och tror på Finspång

Handelsbanken är sedan länge beläget mitt i Finspångs centrum.

Kontorschef Håkan Samuelsson,  
i bakgrunden syns kollegan  
Dennis Eklöv.

Yoga med
Marie-Christine

www.yogamedmarie-christine.nu

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

Marie-Christine

Vårens kurser startar 23 januari                   
– Yinyoga kl 17.30-18.45 – Mjuk hathayoga kl 19.00-20.00 

Anmälan dig via Bokadirekt.

Jag erbjuder även Reikibehandlingar

Torsdagar i Mariagården
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– Det finns en stor och intressant marknad i Finspång.  
Vi finns här idag och imorgon och våra kunder kan känna  
sig trygga med att vi finns kvar här, säger den nye kontors
chefen Håkan Samuelsson.

I 13 år har 37åringen Håkan Samuelsson från Nyköping 
arbetat för Handelsbanken. Närmast kommer han från en 
tjänst som kontorschef på Handelsbanken i Järna.

– Jag ska erkänna att jag tidigare har tänkt att Finspång 
är en avfolkningsort. Men nu har bilden vänt. Jag vet att 
kommunen senaste åren har ökat i folkmängd. Jag har 
också upptäckt att det finns en stor drivkraft i ledningen av 
kommunen och bland finspångsbor, samt att det finns ett 
näringsliv med ett engagemang som jag inte upplevt någon 
annanstans där jag arbetat, säger Håkan som varit kontors
chef i Finspång i tre månader.

”En plats att mötas öga mot öga”
När Håkan tog steget in i bankvärlden fanns det flera goda 
skäl till att valet föll på just Handelsbanken.

– För oss i Handelsbanken är det kontoren som är banken. 
Många av våra konkurrenter ser mest sina kontor som en  
kostnad. Vi ser våra lokala kontor som en plats att möta våra 
kunder, öga mot öga. Från företagskunden med kredit 
förfrågningar och till unga vuxna som ska göra sin första 
bostadsaffär. Det handlar om att förstå kundens behov och 
känna till den lokala marknaden. Det blir svårt att göra via 
telefon på ett bankkontor i Stockholm, säger Håkan.
Han påtalar också vikten av att inte sälja på kunder  

produkter och tjänster som de egentligen inte behöver. 
Något som han tror skapar ett långsiktigt förtroende.

– Jobbet är som allra roligast när jag får möjlighet att  
träffa kunderna ute hos dem. Se deras verklighet och se 
flera dimensioner av människan, mer än bara ett namn på  
ett papper hos oss på kontoret.

Samarbetspartner för Finns i Finspång
Både unga och äldre kunder sköter numera många av sina 
bankärenden smidigt via Internetbanken. En verklighet som 
också speglar det fysiska flödet på kontoret på Bergslags
vägen. Något som också märks i antalet anställda, som 
idag är fyra, samt i bankkontorets förändrade öppettider. 
Kontoret  har öppet för spontana besök vardagar klockan 
10.00 till 13.00, med längre öppettider på torsdagar till kloc
kan 18.00. Övriga tider dagtid finns personalen tillgänglig för 
inbokade kundbesök och rådgivning. Banken fortsätter att 
erbjuda insättningar och uttag av kontanter vid automaten 
inne i Kristallen.

Till hösten 2020 är Handelsbanken i Finspång en av flera 
samarbetspartners för mässan Finns i Finspång. 

– För oss är det viktigt att synas och finnas represen
terade på lokala events. Det är ett bra sätt att nå ut till 
kunderna. Vi gillar och tror på Finspång, säger Håkan.

Filip Ewertsson

Handelsbanken  
gillar och tror på Finspång

Handelsbanken är sedan länge beläget mitt i Finspångs centrum.

Kontorschef Håkan Samuelsson,  
i bakgrunden syns kollegan  
Dennis Eklöv.

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

Vilken är godast 
– påskmust eller julmust?

ALFRED NILSSON 18 ÅR 
– Julmusten. Det är mer stämning 
kring jul än påsk och därför blir 
också julmusten godare.

EMMA FAGERSTRÖM 18 ÅR 
– Jag tycker julmust, men jag vet att 
det är samma sak. Men must passar 
bättre till julen än till påsken.

ANDERS SVENSSON 37 ÅR 
–Jag föredrar julmusten, för att det 
finns fler varianter och sorter till 
julen än vad det gör till påsken.

Nästa Fokus Finspång 
Nummer 21 delas ut 18 december.

OBS! Manusstopp 10 december kl. 12.
Vi kan aldrig garantera att annonsplats  

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

• Suomi-seuran Virkistäytyjät laulavat, tanhuavat ja  
 pitävät muuta ohjelmaa.
• Itsenäisyyspäivän puhe.   
Tarjoamme karjalanpiirakoita, kakkua  ja juomaa.  

Tiina Mauritzell, tiedottaja  
Puh: 0122-850 24, 070-387 44 20
S-posti: tiina.mauritzell@finspang.se

Suomen Itsenäisyyspäiväjuhla 2019
 6. joulukuuta klo18 –20 
Högby palvelutalossa 

Välkommen! 

• Finska-föreningens Virkistäytyjät uppträder med  
    sång, finsk folkdans och annat program på finska.
• Självständighetsdagens tal. 
Vi bjuder på karelenspiroger, tårta och dryck.

Finlands självständighetsdags firande 2019 
6 december kl. 18–20 
Högby serviceboende

Tervetuloa! 

ÅRETS JULKLAPP

PRESENTKORT PÅ FOTVÅRD!
Köp på kliniken eller direkt på bokadirekt.se
Ring eller maila för att få presentkort hemskickat – gäller  

bara vid betalning via Swisch eller bankgiro

Legitimerad medicinsk fotvård • Lunula laserklinik

STORA ALLÉN 12
072-320 02 80 
bokadirekt.se 

Mer info
www.susannesfotvard.se

Medlem i  
Sveriges  

Fotterapeuter

JAG ÄR ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR:

•   Akileine fotcreme/halarsalva

•   Stödstrumpor, k-kl 1 mm  
HG 18-22

•   Avlastningar, olika inlägg,  
hälsporreinlägg

•   Innetofflor från Sköna Marie

JAG SÄLJER ÄVEN PRESENTKORT!



JJuullkkoonnsseerrtt  &&  KKrröönniinngg  
aavv  FFiinnssppåånnggss  LLuucciiaa

Lördag 7 december kl. 18.00 Kulturhuset
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FINSPÅNG

Medverkande: 
Kajsa Andersson-Berg sång & konferencier, 

Anton Forsberg piano, gitarr & sång
Anton Wessman slagverk

Marcus Eriksson bas
Kulturskolans elever sång & musik

Finspångs Lucia krönes av årets företagare  
Per Karlsson från Sonstorps Åkeri AB & Erstorps Grus

FÖRKÖP: 120:- ffrråånn  88  åårr  
BBaarrnn  uunnddeerr  77  åårr  ffrrii  eennttrréé    

WWW.TICKSTER.COM  
ELLER KULTURHUSET

iinnkkll..  2200::--  sseerrvviicceeaavvggiifftt    

I SAMARBETE MED KULTURSKOLAN

SPONSORER:



BÄSTA JULKLAPPEN!

Smoooth payments by

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

ORDINARIE ÖPPETTIDER
mån-fre 09.00-18.00

lör 10.00-15.00

SÖNDAGS ÖPPET 
1:a, 2:a, 3:e och 4:e advent 

11.00-15.00

Värmedyna till 
Farmor och Mormor 
grå 42x32cm 100W 6 
värmeinställningar 

250 kr

Mini Hårfön till 
Mamma och Syrran 

svart 1200W ihopfällbar 

155 kr

0122-130 90  •  KALKUGNSVÄGEN 4  •  BOKA DIREKT PÅ WWW.PAHARET.SE 
FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM          GILLA OSS PÅ FACEBOOK      

JULKLAPPSTIPS!
–

MAKE UP INKL RÅDGIVNING 300 KR 
LASHLIFT INKL FRANS OCH BRYNFÄRG 500 KR 

HÅLTAGNING 2 HÅL I ÖRAT 299 KR 
 

Erbjudandena gäller vid köp av presentkort eller bokad behandling innan 31 december 2019



Mingla   |   0122-149 26 
Gilla oss på Facebook & Instagram     

          Mingla Woman             minglawoman

D A M  O  H E R R

399:- / set
(ord. pris 599:-)

ÖRHÄNGEN OCH HALSBAND  
ELLER ARMBAND FRÅN SNÖ
Fina julklappsset i både silver och guld. Stort utbud!

Gäller tom 31 december 2019, reservation för slutförsäljning

Söndagsöppet 11-16

astrid&agnes

VI HAR JULKLAPPARNA  
TILL BÅDE HENNE & HONOM!

BARNKLÄDER • LEKSAKER • PRESENTER
Öppet: vardagar 10-18, lördagar 10-14 • Telefon: 0122 155 00 

DU HITTAR OSS PÅ BERGSLAGSTORGET!

Gilla oss på Facebook & Instagram
       Lilla Nalle & Jag       Lilla nalle & jag

KÖP VANTAR  

- FÅ MÖSSA FÖR  

HALVA PRISET!

GÄLLER ALLA VANTAR OCH MÖSSOR TOM 19-12-31

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

 

99:-BÄSTA  
PAUSEN  
I JULFIXANDET!

LANDGÅNG 

69:-

JULSTUBBE 

179:-

NU FINNS 
FINSKA LÅDOR  

HOS OSS!



körkortscamp.se
enannantrafikskola.se

0122-101 99

EN ANNAN  
TRAFIKSKOLA

SEDAN 2009

ÅRETS (H)JULKLAPP:  
KÖRKORT FÖR BIL OCH MOPED! 

KÖRKORTSCAMP.SE
Kurser finns ute för 2020 

MOPEDKURSER 
enannantrafikskola.se

BÄSTA  
JULKLAPPEN  

TILL DITT  
NYA BADRUM: 

Exklusivt designlock  
till golvbrunn* 

*vid beställning av keramikbadrum senast 31/1-20

KVALITET  PRECISION  KÄNSLA
www.dannegolv.se

God Jul & Gott Nytt År!

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 EDQVIST BLOMMOR

JULKLAPPEN SOM
FYLLER RUMMET MED 

DOFT OCH FÄRG
GE BORT ETT PRESENTKORT OCH LÅT  

BLOMÄLSKAREN VÄLJA SJÄLV.

ELLER GE BORT ETT BLOMSTERABONNEMANG  
OCH LÅT NÅGON I DIN  NÄRHET NJUTA AV DOFT  

OCH FÄRG UNDER EN LÄNGRE TID

info@rodenovali.se 
Tel: 072-573 57 31

BÄSTA KLAPPEN

Harmoni
Nyheter inför våren!

Möjlighet till behandling  
i Norrköping på onsdagar

–
Kurser i Zonterapi/ 

Massage för hemmabruk
–

Nya Qi Gong-grupper
Måndagar 11.00-12.00

Onsdagar (Norrköping) 17.00-18.00
Torsdagar 16.00-17.00 & 17.30-18.30

10 gånger/1.800 kr. Med start v.6 
För mer information/bokning till Qi Gongen  

ring, maila eller skicka ett sms!

Välkomna! /Rode



Både din och vår julklapp kan rädda liv! 
Anlita oss när du ska sälja

– Vi ger 10% av vår provision till 
Barncancerfonden*

 
Mäklarassistent:
Marie Söderman
070-518 46 04
marie.soderman@maklarhuset.se

*Gäller 1/12-31/1

I VÅR TOMTESÄCK FINNS 
BÅDE NYA HEM OCH  
LÖFTE OM EN TRYGG  

FÖRSÄLJNING AV DIN BOSTAD!

0122-190 00    Gamla Rådstugugatan 40    www.maklarhuset.se

Mäklare:  
Annika Ingemarsdotter 

Skoogenäs 
070 – 33 19 001

annika.skoogenas@maklarhuset.se

 

Ring för tidsbokning – vi kommer till dig!

 

Vi önskar er alla God Jul & Gott Nytt År!

ALLT  INOM  IT  FÖR  HEM  OCH  FÖRETAG!

Centrumgallerian, Finspång • 0122-212 75
måndag-torsdag 10⁰⁰-17⁰⁰, fredag 10⁰⁰-16⁰⁰

RUT-AVDRAG FÖR IT-TJÄNSTER I HEMMET.RUT-AVDRAG FÖR IT-TJÄNSTER I HEMMET.
VI ÄR DIN KOMPLETTA, LOKALA DATABUTIK  
MED PERSONLIG SERVICE. 

VÄLKOMMEN IN!   / LASSE & KRISTIAN

Dags för ny dator?

Lenovo V155

5 950:- 
ordinarie pris 6 290:- 

15,6” Full HD, Ryzen 5 3500U Quad Core,  
8GB Ram, 512GB HD SSD, DVD±RW, W10Home

0122-187 50 • vardagar 7-18, lördagar 9-13 • Norrköpingsvägen 36
 www.colorama.se             Följ oss på Facebook och Instagram!

SVÅRT ATT VÄLJA  
UT EN JULKLAPP?
GE BORT ETT PRESENTKORT!

10% 
på all inredning t.o.m. 23/12!

VÄLKOMMEN  
PÅ LUCIAMORGON  

13 DEC 6.45

SKÄGGEBYVÄGEN 44 / 0122-170 50

CULT ORIENT
STENGODS

från 45:-/st

Minimugg (1 dl), Assiett (Ø 19 x 3 cm),  Skål (Ø 15 x 7 cm),  
Fruktfat (Ø 35 x 4 cm), Serveringsfat (26 x 18,5 cm),   

Serveringsfat (35 x 26,5 cm)

från 56:- inkl. moms
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HAR DU 
BRA DÄCK 
INFÖR JUL  

OCH NYÅR?

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

Mo Gård 
Handelsträdgård 
Extraöppet! 
Veckan innan jul har vi öppet i butiken:
Måndag till fredag kl 9.00 - 18.00. 
Lördag, söndag & måndag (21-23/12) kl 9.00-15.00. 
Julafton stängt. 

Övriga öppettider vardagar 9 - 15, ej lunchstängt. 

Välkommen!

010-471 67 63, www.mogard.se
 Kika in hos oss på Facebook!

Öppet alla dagar! 
Mån-fre 10-18, lör 10-15, sön 11-15

Välkommen till oss.
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Julklappen 
till henne 

och honom hittar 
du hos oss!
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Anna Hellerstedt och Astrid 
Joelsson belönas med årets 
stipendium ur Micke Holmströms 
minnesfond på 5 000 kronor 
vardera. Överraskande, väldigt 
roligt och lite overkligt, är deras 
spontana reaktioner. 

Båda stipendiaterna har hjärtat i flera olika 
verksamheter. Astrid är en konstnärlig 
mångsysslare och ägnar sig bland annat 
åt teater, film och spoken word-poesi.

– Jag har alltid haft ett väldigt stort 
behov av att uttrycka mig, det är som att 
andas. Det finns en läkande kraft i konst 
och kulturutövande, som kan förvandla 
människors liv, säger hon.

Anna är lärare på Bergska gymnasiet 
och känd för sitt starka engagemang mot 
rasism och främlingsfientlighet. I många 
år har hon arrangerat toleransresor för 
skolungdomar till före detta koncentra-
tionsläger. För stipendiepengarna vill  
hon göra det möjligt för en tonåring att 
resa till Auschwitz tillsammans med  
en far- eller morförälder.

– Det förebyggande arbetet med barn 
och ungdomar är det allra viktigaste, 
säger Anna.

På gymnasiet skrev och regisserade 
Astrid pjäsen ”Svavel” som examens-
arbete. De senaste två åren har hon 
tävlat med sina dikter i poetry slam-SM, 
och kom på en hedrande åttonde plats 
2018. Hon drömmer om att kombinera 
sitt kulturintresse med möten med 
människor. Genom sitt arbete som 
volontär i Svenska kyrkan i Linköping 
träffar hon både ungdomar och vuxna.

– Mitt favoritprojekt är nog Nystart 
där människor arbetstränar. Det är  
givande med många fina samtal. 

Både Anna och Astrid kände Micke 
Holmström, och beskriver honom som  
en väldigt varm och enkel man, som  
respekterade alla och alltid tog sig tid  
för andra människor.

– Han var en stor inspiratör och  
förebild på många sätt. Det känns  
väldigt speciellt att få det här priset  
nu, säger Anna.

Michael Nystås

De får Micke Holmströms 

minnesstipendium

UR MOTIVERINGARNA

Anna Hellerstedt
Anna har ett brinnande engagemang för 
demokrati och mänskliga rättigheter. Hon jobbar 
bland annat med initiativet ”Finspång Mot 
Rasism” och anordnar via sin egen resebyrå 
toleransresor till länder som Polen, Bosnien och 
Tyskland. Dessa resor riktas framförallt till 
gymnasieungdomar för att skapa engagemang 
mot främlingsfientlighet och rasism. 

Hon är även författare och har skrivit ett 
antal ungdomsböcker som på ett begripligt och 
spännande sätt tar upp betydelsen av allas lika 
värde. Anna är en viktig röst för demokratins 
bevarande. 

Annas arbete är ovärderligt i en tid när polari-
sering och främlingsfientlighet har blivit vardag. 
Hon är ett föredöme för oss alla och på alla sätt 
en värdig mottagare för detta stipendium! 

Astrid Joelsson
Astrid har under sin tonårstid satt upp 
teater föreställningar där hon med den äran 
bland annat – som examensarbete – satte upp 
ett teaterstycke där hon stod för regi, manus, 
rekvisita och ljus. 

Astrid har även varit verksam med film
produktion och lett ungdomsgrupper inom  
teater. Hon skriver och framför egna dikter 
inom genren spoken word på ett moget,  
tänkvärt, humoristiskt och välformulerat vis.

OM STIPENDIET
Micke Holmströms minnesfond instiftades efter 
hans plötsliga bortgång 2016. Till hans minne 
delas ett årligt stipendium på 10 000 kronor 
ut till någon som verkar i Micke Holmströms 
anda. Det kan vara kulturutövare, nya talanger 
såväl som etablerade skribenter, journalister, 
författare, talare, filmare eller fotografer.  
Ett hjärta för Finspång är ett plus. Ett hjärta 
för andra människor och allas lika värde är  
en självklarhet.

Vem vill du nominera till Micke Holmströms 
minnesfond 2019? Läs om hur du nominerar på  
www.mickeholmstromsminnesfond.se

R E D A K T I O N E L L  A N N O N S
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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 31 december 2019

SSKKOONNSSAAMM,,  EEFFFFEEKKTTIIVV  &&  
BBEEKKVVÄÄMM  SSTTÄÄDDNNIINNGG
DAMMSUGARE • ELECTROLUX
EPF62IS 

• Svänger lätt

• Sköljbart Hygien 12-filter

• 9 meter räckvidd

GGöörr  jjuulleennss  ssttoorrssttääddnniinngg  
till ett rent nöje

TTVVÅÅ  DDAAMMMMSSUUGGAARREE  II  EENN
SKAFTDAMMSUGARE • ELECTROLUX 
EER77MBM

•  Flexibelt munstycke med  
LED-lampor

• Enkel borstrengöring 
• 45 minuters drifttid

11  779900  kkrr  
ord pris 2 190 kr

11  119900  kkrr  
ord pris 1 390 kr
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Ord. pris 2 290 kr

DAMMSUGARE 
ELECTROLUX

www.byggochrep.se

Johan Bergling 
070-628 10 72

ALLT INOM  
MARK- 

ENTREPRENAD!

JULEN NÄRMAR SIG 
OCH DET ÄR HÖG  
TID ATT BESTÄLLA 

VÅRENS JOBB!
Låt oss få veta era drömmar om er trädgård.

Kontakta oss för kostnadsfri offert.
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Kristina Nyman-Johansson
Dipl. Medicinsk Fotvårdsterapeut

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

En upplevelse behöver inte  
vara svårare än  

ett fotvårdsbesök i en lugn 
 och harmonisk miljö.

  

VISA DIN  
KÄRLEK I JUL

med ett presentkort!
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 Skäggebyvägen 46, Finspång
info@finspangsglas.se

Laga ditt stenskott  
eller gör ditt  

vindrutebyte hos oss!
– Ett auktoriserat bilglasmästeri,  

proffs på bilglas sedan 1962

VÄLKOMMEN TILL OSS!

CENTRUMKYRKAN HÄLLESTAD FRIFÖRSAMLING MISSIONSKYRKAN
Alla samlingar nu flyttade till Centrumkyrkan  
Bergslagsvägen 27 (f.d. Baptistkyrkan)

DECEMBER
Sön  8 kl 10.00 2:a Adventsgudstjänst
 Predikan Arne Ottosson. Äventyret för barnen
 Lovsång - Förbön - Fika

Ons 11 kl 14.00 Grötfest för daglediga
 Julia Forsberg medverkar

Sön 15 kl 10.00 3:e Adventsgudstjänst
 Dop & medlemsintagning. Predikan Julia Forsberg
 Äventyret för barnen. Lovsång - Förbön - Fika

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

DECEMBER
Sön 8 11.00 Söndagsskolan inbjuder  
 oss ALLA till julfest.  
 Söndagsskolbarnen och ledarna ansvarar. Fika

Lör 14 18.00 Luciahögtid.  
 Luciatåg och fika

Sön 15 11.00 Gudstjänst.  
 Olivia Liebgott, kören VÅGA, Fika

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)

DECEMBER
Lör 7 11:00 Julstuga                       
 Försäljning av julpynt hantverk, julsaker mm
 Lotterier. Gröt & Kaffeservering

Sön 8 10:00 Gudstjänst
 ”Guds rike är nära” 
 Johanna Karlsson     
 Sång: Filip Ewertsson m.fl.     

 Sön 15 10:00 Gudstjänst         
 Söndagsskolans avslutning

 Tis 17 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, Sonstorp • 0122-601 26
www.hallestadfriforsamling.se

HÄLLESTAD FRIFÖRSAMLING

VÄLKOMMEN TILL EN KYRKA NÄRA DIG!  PROGRAM 5 – 18 DECEMBER

4/12 ons 14.00 Liten Julfest Julsmörgås, lekar, Sång (Centrumkyrkan)

RPG: DECEMBER
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Jul-Jul-
stugastuga
Missionskyrkan  
Slottsvägen 13

Lördag 
7 december 

kl 11.00-13.30

Grötlunch

Glögg

Kaffeservering

Lotterier

Försäljning

Levande julmusik

Julloppis

med läckra bakverk

pepparkakshus, choklad, 
blommor, ost, frukt m.m.

julgodis, hembakat 
bröd, hantverk

Varmt välkommen!

Kalkugnsvägen 8, Finspång, tel: 0122-416 35

www.fonusost.se

4 Om den avlidne har 
fyllt i Vita Arkivet, så 
drar vi av en värde-
check på 700 kronor.

4 För medlemmar 
i någon av våra 
ägarorganisationer 
– bland annat Coop, 
PRO, HSB och  
Riksbyggen – gäller 
ytterligare värde-
check på 750 kronor.

– 750 kr
– 700 kr

– 2 500 kr

Vi bjuder  
på vacker 
sorgdekoration
Alla som beställer begravning hos oss  
får välja en kostnadsfri sorgdekoration,  
värde upp till 2 500 kronor. 

Erbjudandet gäller beställningar i Finspång.

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
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I ett sekel har det spelats bandy i Finspång. Det 
firar FAIK Bandy närmast med ett skridskodisco 
på Luciadagen.

Det var en vinterdag 1919 som spelare från Finspång och 
Skärblacka lånade ihop ett gäng skridskor för att spela  
den allra första bandymatchen i Finspång. Matchen på  
Skutens is slutade med en Finspångsseger med 7-1. Det 
blev startskottet på bandyns framfart i Finspång. Sedan 
dess har många matcher och olika föreningskonstellationer 
lett fram till det som idag är FAIK Bandy. Fokus Finspång 
träffar klubbens ordförande Jesper Forsberg och Johan 
Petersson, marknadsföringsansvarig och vice ordförande. 

– Självklart ska vi fira att bandyn i Finspång fyller 100 år. 
Det gör vi med en tvåstegsraket. Närmast firar vi med ett 
skridskodisco på Luciadagen fredagen 13 december klockan 
18.00-20.00. Det blir ett disco med lite extra festligheter, 
kiosk och kanske någon överraskning. Planeringen för kvällen 
är i full gång. Del 2 i vårt firande blir i samband med en serie-
match i februari 2020, då vi kommer att bjuda in gamla och 
nya spelare, ledare och funktionärer för ett event med god 
mat och trevligheter, säger Jesper Forsberg.

Flera vinster med Skridskotisdag
Som alla föreningar har FAIK Bandy tagit sig igenom både 
upp- och nedgångar. Jesper nämner glansdagarna på 1960- 
och 1970-talet samt kvalmatchen till Elitserien mot Katrine-
holm 2007, som tyvärr slutade med förlust. Matchen innebar 
slutet på en längre framgångsrik satsning och blev starten 
för några år med motgångar, tunn ungdomsverksamhet och 
dålig ekonomi. Både Jesper och Johan är glada att kurvan nu 
har vänt, med en drastisk ökning av ungdomsspelare från 15 
till omkring 100 spelare och med Skridskotisdag och bandys-
kola som framgångsrika och uppmärksammade satsningar.

– Det är tredje året vi kör Skridskotisdag för barn- och 
ungdomar. Omkring 300-350 barn dyker upp varje gång. 
Förutom att ta vårt ansvar att få unga finspångare att röra 
på sig och erbjuda skridskoåkning, så vill vi självklart också 
slå ett slag för vintersporter. Vi kan också se att skrid-
skotisdagarna har gett ringar på vattnet för ett ökat antal 
deltagare på bandy- och hockeyskola, säger Johan Peters-
son och Jesper flikar in att klubben också känner en stor 
tacksamhet till alla samarbetspartners som gör vår satsning 
på kärnverksamheten och Skridskotisdag möjlig.

Familjär klubb med stort hjärta 
Både Jesper och Johan har bakgrund som bandyspelare 
i klubben. De beskriver arbetet i styrelsen och känslan i 
klubben som familjär, med stort hjärta och ett brinnande 
engagemang.

– Jag är stolt att vara ordförande för en förening  
med så många bra och fina människor som vill bevara  
bandyn i Finspång och jobba för att utveckla vår förening, 
säger Jesper.

Utmaningar för framtiden är att lösa problemet med 
en isyta som idag inte håller måttet och det faktum som 
råder med ett varmare klimat, som är ett problem för hela 
bandysporten i Sverige. 

– Ett drömscenarium skulle vara en så kallad airdome 
som skulle ge ett tak över vår bandyplan och kunna utöka 
så vi skulle kunna erbjuda istid i upp till fem månader. Då 
skulle vi kunna säkra en satsning på en utökad ungdoms-
verksamhet och samtidigt locka till oss seniorspelare på 
elitnivå, säger Johan. 

Mer information: www.svenskalag.se/faik-bandy 
                                                                                        Filip Ewertsson

FAIK Bandy firar 100 år

Jesper Forsberg och Johan Petersson

SKRIDSKODISCO PÅ LUCIADAGEN 13 DECEMBER 18.00-20.00
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SKPF AVD. 78 FINSPÅNG
MEDLEMSMÖTE
11/12 kl. 14:00 Frälsningsarmén
Risgrynsgröt, skinksmörgås, kaffe
och pepparkaka 60:-
Barn från Kulturskolan bjuder på
sång och musik.
Lotteri Välkomna!

PRO FINSPÅNG
LUCIAFIRANDE
Tisdagen den 17 december  
kl. 15.00
COOP-restaurangen.
Musik-Quis med 
Bengt-Arne Palmquist
Luciatåg med musikskolan. 
Insläpp från kl. 14.45
Välkomna

FRAMTIDENS ÄLDREBOENDE
Tisdagen den 21 januari 
kl 15.00
COOP-restaurangen
Hugo Andersson från 
samhällsplaneringsenheten 
på kommunen kommer och 
berättar om hur det ser ut nu 
och vad som planeras framöver.
Underhållning av Ola Kattilakski 
Insläpp från kl. 14.45
Välkomna

FRILUFTSFRÄMJANDET
TOMTEN I LUNDDALEN
8/12 kl.14:00-16:00
Barn , tag med önskelistan och
besök honom i Tomtebo.
Tomtespår i skogen. Mys vid brasan,
fika i värmestugan, grilla en korv.
Alla välkomna!

VINTERÖPPET I LUNDDALEN
Alla söndagar i Januari och Februari
11:00-14:00
Servering kaffe o våfflor ,
värmestuga, grilla en korv.

www.friluftsframjandet.se/finspang

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

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

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

VI LEVERERAR – DU NJUTER

VÅRA KUNDER SÄGER: VILKEN SKILLNAD!  
UPPLEV SKILLNADEN DU OCKSÅ.

IF METALLS
PENSIONÄRSFÖRENING I
FINSPÅNG.
MEDLEMSMÖTE.
Onsdag 11/12 kl 14.00.Kulturhuset i
Finspång. Fri entré.
Dagens gäst och underhållare är den
fantastiska LOTTA KÄLLSTRÖM,
även känd som den LEVANDE
JUKEBOXEN.
I övrigt bjuds det på kaffe och
smörgås. Lotterier.
Gamla och nya metallpensionärer
hälsas hjärtligt välkomna till en
trivsam eftermiddag.Fri entré

SPF SENIORERNA
FINSPÅNG
ADVENTSFIRANDE
Onsdag 11 december kl 18:00 
Traditionsenligt serveras gröt, 
skinksmörgås, kaffe och 
pepparkaka. Utlottning av julskinkor. 
Denna gång svarar programgruppen 
för lotterierna. Inga egna vinster 
behöver alltså tas med. 
Månadsträff. Pris: 80 kr.
Anmälan till 
Birgitta Dyverfeldt tel 0708-789 936, 
senast 5 december.

Välkomna!
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070-575 80 34 / info@ostgotaborrning.se

www.ostgotaborrning.se
Gilla oss på Facebook!

VI UTFÖR BORRNINGAR FÖR 
SMÅ OCH STORA FASTIGHETER  

SAMT VATTENBRUNNAR

VÄRME •  VATTEN •  KYLA

Vi önskar alla våra kunder och vänner en 
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

SINCE 2004

KAFFE

25 kr/ST
Gevalia 450 gram ord. pris 36,50 kr 

 
Max 4 st/kund,

ekologisk och koffeinfritt ingår ej

BERGSLAGSHALLEN

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

Erbjudandet gäller 4-8 december
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Bygget av Finspångs nya vårdcentrum fortsätter 
att hålla sig till planen. Totalt arbetar omkring  
100 byggarbetare, hantverkare och tjänstemän 
dagligen med det stora byggprojektet. 

Då huset nu är helt tätt pågår mest arbete innanför väggarna, 
som exempelvis målning, att lägga mattor, sätta kakel och 
göra elinstallationer. Lotta Bergström, som är projektledare 
för verksamheten på Region Östergötland, ger en guidad tur 
tillsammans med Region Östergötlands byggprojektledare 
Liselotte Häll. Det tidigare skalet börjar alltmer ta form och 
vissa väggar, badrum och trappräcken sticker nu ut i färgglada 
nyanser. I några patientrum har till och med den så kallade 
vårdpanelen redan kommit på plats.

– Vi är väldigt nöjda med samarbetet med totalentrepre-
nören NCC och alla underentreprenörer. Vi jobbar mot samma 
mål och hjälper varandra för att nå bästa resultat. Jag upplever 
att trivseln är hög i projektet, säger Lotta Bergström.

Till sommaren ska både den inre och yttre miljön vara helt 
färdigbyggd. Under hösten genomförs sedan ett antal tester 
för programmering och injustering av exempelvis ventilation.  

I slutet av oktober sker slutbesiktningen för att sedan i 
december göra en succesiv inflyttning av de olika verksam-
heterna. 

– Vi räknar med att ta emot vår första patient kring Lucia 
nästa år. I nuläget är inget datum satt för officiell invigning, 
men vi räknar med att det blir i december 2020 eller januari 
2021, säger Liselotte Häll.

   FILIP EWERTSSON

Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

Finspångs nya vårdcentrum 
öppnar i december 2020

Lotta Bergström och Liselotte Häll 
framför en av vårdpanelerna i ett 
av de blivande patientrummen.

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

BOKA TID
 FÖR HJULSK

IF
TENU!

Rätt däck räddar liv!

0122-173 00 • www.fokusfinspang.se

Coop Finspång sponsrar pensionärsföreningen 

RPG i Finspång. Förutom fikabröd har koopera- 

tionen bidragit med lotterivinster till föreningens  

veckoträffar och fester.

Det är onsdag strax före klockan 14.00 och snart dags för 

veckomöte med Riksförbundet Pensionärsgemenskap i 

Finspång, i folkmun RPF Finspång. Fokus Finspång träffar 

RPG kommunföreningens ordförande Kerstin Lindholm och 

Coop Finspångs VD Anders Svensson. Precis som vanligt 

träffas man i någon av frikyrkorna i kommunen. Denna 

gång i Missionskyrkan i Sonstorp. För dagens program står 

fritidshemmet Tryggis. Idag har de tagit trapporna upp från 

deras lokaler i kyrkans nedervåning för att förgylla vardagen 

för besökarna med sång och kort information om deras 

verksamhet. Barnens sånger lockar till applåder innan det är 

dags för fika och lotteri.

– Vi har ett omväxlande program med mestadels lokala 

förmågor. Men det är gemenskapen med gamla och nya 

vänner runt fikaborden som är det viktigaste, säger dagens 

programvärd Janne Abrahamsson och Kerstin fyller i:

– Vi är en förening som bygger på kristna värderingar. 

Många av våra återkommande besökare har en kyrklig 

bakgrund. Men alla är välkomna på våra träffar.

Kerstin berättar att RPG också är pensionärernas röst 

lokalt, regionalt och på riksnivå.

– Värt att nämna är att vår medlem Monica Blomberg är 

förbundsordförande för RPG i Sverige och  har regelbundna 

möten med regeringens pensionärsråd, säger Kerstin. 

”Känns bra att ge tillbaka”

Anders Svensson från Coop Finspång menar att grunden  

till all deras sponsring vilar på grunden ”den goda kraften”. 

– Vi vill synas så brett som möjligt, inte bara i idrotts-

föreningar. Många i den äldre generationen har varit med 

och byggt upp kooperationen. Därför känns det bra att ge 

tillbaka till en förening som RPG, säger Anders. 

RPG i Finspång har cirka 150 medlemmar. Medlems-

avgiften är ett välkommet bidrag till eventuella ersättningar 

för innehåll till programmet. I medlemsavgiften ingår också 

tidningen Seniorposten, fem gånger per år. Förening träffas 

på onsdagar och tar då upp en frivillig avgift till självkost-

nadspris för fika.
Filip Ewertsson

Anders Svensson och Kerstin Lundholm. I bakgrunden 

syns fritidshemmet Tryggis som sjöng på RPG:s träff.

Coop ger tillbaka till 

den äldre generationen

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!

Göran Mjörnell och Julia Forsberg  

i den nya glasentrén. I bakgrunden syns 

församlingsmedlemmarna Ulf Carpvik 

och Eilert Harrysson.

– Vi vill vara en öppen kyrka för Finspång,  

säger Göran Mjörnell.

2015 valde pingst- och baptistförsamlingen i Finspång att  

gå ihop och bilda nya Centrumkyrkan. Det beslutades att 

den gamla Baptistkyrkan skulle bli den framtida kyrkolokalen. 

Kyrkan finns på Bergslagsvägen mittemot Lidl, med Kulturhuset 

och bygget av Finspångs nya vårdcentrum som grannar.   

– Vi utarbetade en ny vision för församlingen där många 

engagerade sig för vad vi längtade efter och hur vi kan finnas 

till för Finspångs bästa. Vi landade bland annat i att vi vill vara 

en öppen kyrka, både bildligt och bokstavligt talat. Vi drömmer 

om liv och rörelse i kyrkan, berättar Göran Mjörnell, som varit 

projektledare för om- och tillbyggnaden.

Största byggsatsningen

Det togs i början av 2018 ett beslut att bygga ut, bygga om 

och helrenovera kyrkan. Kostnaden för projektet är cirka 11,5 

miljoner kronor. Sedan byggstarten hösten 2018 har för-

samlingens medlemmar lagt ner mer än 11 000 timmar i den 

historiskt största byggsatsningen sedan kyrkan byggdes 

1976. Den nya kyrkan har fått en helt ny utbyggnad med 

glasentré i riktning mot centrum och det som blir Finspångs 

nya vårdcentrum. Direkt innanför huvudentrén finns kafébord 

och servering i direkt anslutning till den ljusa kyrksalen. 

Där finns också en trappa upp till en helt ny läktare. På vår 

rundvandring berättar Göran Mjörnell att man också har 

tilläggsisolerat och höjt hela yttertaket. Alla utrymmen har 

renoverats och utformats för att passa många olika typer av 

samlingar.

– Det finns en förväntan att vår nya entré med servering 

ska vara ett café med öppettider för allmänheten. Inte minst 

med tanke på vårt strategiska läge med nya vårdcen t- 

 rum som granne. I dagsläget finns inget beslut att det kommer 

att bli så, men vi har byggt vår nya entré på ett sätt som möjlig-

gör en sådan satsning, säger Göran.

Framtidshopp, passion och hjärta

I våras anställde församlingen den 26-åriga norrländskan 

Julia Forsberg som ny pastor och föreståndare. Hon visar det 

nybyggda rum som är tänkt att fungera som ett öppet kapell 

för den som vill landa för reflektion och en stund av lugn och  

ro mitt i vardagslivet. Där finns också möjlighet för alla att 

boka tid för själavårdande samtal.

– En av anledningarna till att jag lockades hit var det fram-

tidshopp, passion och hjärta församlingen visar för Finspång, 

säger Julia Forsberg.

Söndag 24 november är det invigningsgudstjänst klockan 

13.30. Lördag 30 november klockan 18.00 är det julkonsert 

med Mercy Gospel. Efter adventsgudstjänsten klockan 10.00 

söndag 1 december är det Öppet hus klockan 11.30 till 15.30. 

Filip Ewertsson

Centrumkyrkan 

– en öppen kyrka för Finspång

24 november invigs nya Centrumkyrkan.

I ett sekel har det spelats bandy i Finspång. Det 

firar FAIK Bandy närmast med ett skridskodisco 

på Luciadagen.

Det var en vinterdag 1919 som spelare från Finspång och 

Skärblacka lånade ihop ett gäng skridskor för att spela  

den allra första bandymatchen i Finspång. Matchen på  

Skutens is slutade med en Finspångsseger med 7-1. Det 

blev startskottet på bandyns framfart i Finspång. Sedan 

dess har många matcher och olika föreningskonstellationer 

lett fram till det som idag är FAIK Bandy. Fokus Finspång 

träffar klubbens ordförande Jesper Forsberg och Johan 

Petersson, marknadsföringsansvarig och vice ordförande. 

– Självklart ska vi fira att bandyn i Finspång fyller 100 år. 

Det gör vi med en tvåstegsraket. Närmast firar vi med ett 

skridskodisco på Luciadagen fredagen 13 december klockan 

18.00-20.00. Det blir ett disco med lite extra festligheter, 

kiosk och kanske någon överraskning. Planeringen för kvällen 

är i full gång. Del 2 i vårt firande blir i samband med en serie-

match i februari 2020, då vi kommer att bjuda in gamla och 

nya spelare, ledare och funktionärer för ett event med god 

mat och trevligheter, säger Jesper Forsberg.

Flera vinster med Skridskotisdag

Som alla föreningar har FAIK Bandy tagit sig igenom både 

upp- och nedgångar. Jesper nämner glansdagarna på 1960- 

och 1970-talet samt kvalmatchen till Elitserien mot Katrine-

holm 2007, som tyvärr slutade med förlust. Matchen innebar 

slutet på en längre framgångsrik satsning och blev starten 

för några år med motgångar, tunn ungdomsverksamhet och 

dålig ekonomi. Både Jesper och Johan är glada att kurvan nu 

har vänt, med en drastisk ökning av ungdomsspelare från 15 

till omkring 100 spelare och med Skridskotisdag och bandys-

kola som framgångsrika och uppmärksammade satsningar.

– Det är tredje året vi kör Skridskotisdag för barn- och 

ungdomar. Omkring 300-350 barn dyker upp varje gång. 

Förutom att ta vårt ansvar att få unga finspångare att röra 

på sig och erbjuda skridskoåkning, så vill vi självklart också 

slå ett slag för vintersporter. Vi kan också se att skrid-

skotisdagarna har gett ringar på vattnet för ett ökat antal 

deltagare på bandy- och hockeyskola, säger Johan Peters-

son och Jesper flikar in att klubben också känner en stor 

tacksamhet till alla samarbetspartners som gör vår satsning 

på kärnverksamheten och Skridskotisdag möjlig.

Familjär klubb med stort hjärta 

Både Jesper och Johan har bakgrund som bandyspelare 

i klubben. De beskriver arbetet i styrelsen och känslan i 

klubben som familjär, med stort hjärta och ett brinnande 

engagemang.

– Jag är stolt att vara ordförande för en förening  

med så många bra och fina människor som vill bevara  

bandyn i Finspång och jobba för att utveckla vår förening, 

säger Jesper.

Utmaningar för framtiden är att lösa problemet med 

en isyta som idag inte håller måttet och det faktum som 

råder med ett varmare klimat, som är ett problem för hela 

bandysporten i Sverige. 

– Ett drömscenarium skulle vara en så kallad airdome 

som skulle ge ett tak över vår bandyplan och kunna utöka 

så vi skulle kunna erbjuda istid i upp till fem månader. Då 

skulle vi kunna säkra en satsning på en utökad ungdoms-

verksamhet och samtidigt locka till oss seniorspelare på 

elitnivå, säger Johan. 

Mer information: www.svenskalag.se/faik-bandy 
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FAIK Bandy firar 100 år

Jesper Forsberg och Johan Petersson
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Vill du också ha ett  
reportage i Fokus Finspång?

Hör av dig så berättar vi mer.
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Bygget av Finspångs nya vårdcentrum fortsätter 
att hålla sig till planen. Totalt arbetar omkring  
100 byggarbetare, hantverkare och tjänstemän 
dagligen med det stora byggprojektet. 

Då huset nu är helt tätt pågår mest arbete innanför väggarna, 
som exempelvis målning, att lägga mattor, sätta kakel och 
göra elinstallationer. Lotta Bergström, som är projektledare 
för verksamheten på Region Östergötland, ger en guidad tur 
tillsammans med Region Östergötlands byggprojektledare 
Liselotte Häll. Det tidigare skalet börjar alltmer ta form och 
vissa väggar, badrum och trappräcken sticker nu ut i färgglada 
nyanser. I några patientrum har till och med den så kallade 
vårdpanelen redan kommit på plats.

– Vi är väldigt nöjda med samarbetet med totalentrepre-
nören NCC och alla underentreprenörer. Vi jobbar mot samma 
mål och hjälper varandra för att nå bästa resultat. Jag upplever 
att trivseln är hög i projektet, säger Lotta Bergström.

Till sommaren ska både den inre och yttre miljön vara helt 
färdigbyggd. Under hösten genomförs sedan ett antal tester 
för programmering och injustering av exempelvis ventilation.  

I slutet av oktober sker slutbesiktningen för att sedan i 
december göra en succesiv inflyttning av de olika verksam-
heterna. 

– Vi räknar med att ta emot vår första patient kring Lucia 
nästa år. I nuläget är inget datum satt för officiell invigning, 
men vi räknar med att det blir i december 2020 eller januari 
2021, säger Liselotte Häll.

   FILIP EWERTSSON

Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

Finspångs nya vårdcentrum 
öppnar i december 2020

Lotta Bergström och Liselotte Häll 
framför en av vårdpanelerna i ett 
av de blivande patientrummen.

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

Fia Fi lur
i Fo uk s

VINNARE i nr 18
1: Mynthe Kellerman 

2: Collin Gustafsson 

3: Bibbi Axelsson-Hildemar  

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 18 december. 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.

En riktig kluring! Använd första bokstaven i varje 
bild för att få fram ordet vi söker.

Lycka till! /Fia
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Vinnare av höstkrysset!
VI SÄGER GRATTIS TILL:

Regina Andersson som vinner ett presentkort  
värt 200 kr på Joans i Finspång

Margareta Jansson som vinner ett presentkort  
värt 100 kr på Kulturhuset

Vera Langbrandt som vinner en Trisslott

Vinsterna kommer till er per post.

Välkommen till

En stunds avkoppling
God God jul!jul!

LADUGÅRDSBUTIKEN I 
LJUSFALLSHAMMAR  

Öppettider i december  
Ons-fre 11-18, lör-sön 11-15,  

21-22 dec 11-17, 23 dec 11-19  
♥ instagram: @sandrawallmokrans ♥ 

0709-789 344

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

JJuullssttäämmnniinngg  
ii  llaadduuggåårrddeenn

WWEEBBBBUUTTIIKK  &&  IINNFFOO
wwwwww..wwaallllmmookkrraannss..ssee  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 filmen.
www.finnsifinspang.se

Beställ tid och 
gör dig fin till jul

God Jul till våra  
kunder & vänner

Kalkugnsvägen 1, mån-fre 9-18 

Anna 0122-102 26    



TORSDAG 5 DECEMBER 
Sopplunch
Hällestads församlingshem, 12:00 
 
Julbord
Rejmyre församlingshem, 12:00

Det goda samtalet 
Rejmyre församlingshem, 13:00

Stickcafé 
Mariagården, 14:00

Andakt 
Östermalmsträffen, 14:30

MÅNDAG 9 DECEMBER 
Vuxen-barn-café
Hällestads församlingshem, 09:00

Öppen förskola 0-6 år 
Mariagården, 09:30

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

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

Hantverkscafé 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Träffpunkt i Skedevi
Skedevi församlingshus, 10:30

Andakt 
Berggården, 14:00

SÖNDAG 8 DECEMBER   
Mariamässa 
kvartettsång med Anna 
Bergström, Annika Wig-
gander, Inger Muda och 
Marie Helin. Kyrkbuss. 
Mariagården, 11:00
Musikgudstjänst 
Chorus Feminae sjunger. 
Skedevi kyrka, 11:00
Mässa 
Rejmyre kyrka, 15:00
Julkonsert 
Körsatser ur Händels Mes-
sias samt kända julsånger. 
Finspångs musiksällskap 
samt Julkören. Kyrkbuss. 
Risinge kyrka, 18:00 

FREDAG 13 DECEMBER   
Luciafirande 
Brenässkolans luciatåg.  
Skedevi kyrka, 18:00
SÖNDAG 15 DECEMBER 
Mässa 
Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 11:00
Luciakonsert 
Hällestads Luciakör, man-
skör och kyrkokör. Ljus-
falls friskola årskurs 4-6                                                                                                                                              
under ledning av Kristine 
Svensson. Vid pianot An-
ders Andersson. Insamling 
till Ljusfalls friskola vid 
utgången.  
Hällestads kyrka, 16:00
Luciafirande 
Björke skolas luciatåg.  
Regna kyrka, 18:00

Svenska kyrkan i Finspång
TORSDAG 12 DECEMBER 
Öppen förskola 0-1 år 
Mariagården, 09:00

Sopplunch
Rejmyre församlingshem, 12:00

Det goda samtalet 
Rejmyre församlingshem, 13:00

Andakt 
Hällestadgården 15:00 

LÖRDAG 14 DECEMBER 
Julcafé 
Musikunderhållning med bland 
annat godbitar  från Elvis, samt 
dubbelpiano med  Edwin Bohlin 
och Oscar Donderer. Kyrk-
buss avgår två gånger i bäg-
ge riktningar. Till prästgården 
har bussarna ankomsttiderna 
11:00 och 13:00. Buss tillbaka 
från prästgården går 13:00 
samt 17:00. Bussen kör vanliga 
vägen med start från Torstorps 
vändplats en timme innan an-
komst. Se samtliga hållplatser 
på vår hemsida.
Det serveras saffransvåfflor, 
kaffe och annat gott, samt korv 
och bröd. Luciatåg i S:ta Maria 
kyrka med start 16:00.  
Risinge prästgård, 11:00

MÅNDAG 16 DECEMBER 
Öppen verksamhet för små 
barn och hemmavarande för-
äldrar/vårdnadshavare 
Rejmyre församlingshem, 10:00

TISDAG 17 DECEMBER 
Hantverkscafé 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Andakt 
Högby, 14:30

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

Gudstjänster och musik



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 40

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 

TRÄDGÅRD/MARKANLÄGGNING 

SVETSNING

www.ybsvets.se 

070-628 28 43 

METALLSKROT 

www.jarnvarulagret.se 

011-16 71 17

ENTREPRENAD/MARKARBETEN

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

www.tradgard-mark.se

070-512 24 93

www.gravarn.se 

070-624 81 80

www.brorssonsab.se

0122-212 00 

Se även annons på sidan 16

Glöm inte bort att du  
också kan synas på våra  

reklamskärmar på riksväg 51 
och Arena Grosvad!

SISTA CHANSEN  
ATT SYNAS I FOKUS FINSPÅNG

        INNAN JUL OCH NYÅR

0122-173 00 • www.fokusfinspang.se

18 december,  
med manusstopp 

10 december
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PROGRAM 

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

www.facebook.com/kulturhusetfinspang

Bio

Jumani: The Next Level
Söndag 8 december 19:00
Ålder: Ej fastställd

Bio

Knives Out
Onsdag 11 december 19:00
Ålder: 11 år

Bio
En del av mitt hjärta
JULDAGEN 25 december 19:00 
ANNANDAG JUL  
26 december 19:00
Ålder: Ej fastställd

Bio

Frozen (eng. tal)
Söndag 29 december 15:00
Ålder: 7 år

Bio

Star Wars:  
The Rise of Skywalker 
Onsdag 18 december 19:00
Ålder: 15 år

Bio

Star Wars:  
The Rise of Skywalker 

Fredag 27 december 19:00
Ålder: 15 år

Bio

Last Christmas
Söndag 29 december 19:00
Ålder: 7 år

Bio

Black Christmas
Söndag 15 december 19:00
Ålder: Ej fastställd

Bio
Sune - Best Man
ANNANDAG JUL  
26 december 15:00
Lördag 28 december 15:00
Ålder: Ej fastställd

Bio  

Frost 2 (sv. tal)  
JULDAGEN 25 december 15:00
Fredag 27 december 15:00
Ålder: 7 år

Bio

Jag kommer  
hem igen till jul
Lördag 28 december 19:00
Ålder: 7 år

Bio

Ailos resa
Söndag 8 december 15:00
Ålder: barntillåten

Teater 

Barnen
Fredag 13 december 19:00
Biljetter: 140 kr hos Kulturhuset på  
0122-853 00 eller online på www.tickster.com

En katastrof har inträffat och det pensionerade 
paret Robin och Hazel har varit tvungna att 
flytta till en lånad liten stuga på den engelska 
östkusten utanför strålningsområdet. Dagarna 
ägnar de åt till att försöka upprätthålla en slags 
vardag, säkra maten de äter. Elen fungerar bara 
någon timme åt gången. Rollerna spelas av 
Agneta Ahlin,  Astrid Assefa och Per Burell.

Arr: Finspångs Riksteaterförening

PREMIÄR!
JULBIO!

JULBIO!
JULBIO!

JULBIO!

JULBIO!

JULBIO!

JULBIO!


