
SID 6-7: 
”IMPONERAD ÖVER 
DRIVKRAFTEN HÄR”

SID 17: 
FINSPÅNGS STADSLOPP 
FIRAR FEM ÅR 20 MAJ
 

SID 12-13: 
COOP +  FONUS ÖST 
= MEDLEMSNYTTA 
 

SID 23: 
DROP IN-TIDER FÖR
TBE-VACCINERING 

Fokus
Årg. 15  | 29 januari - 11 februari  |  www.fokusfinspang.se  |  Fokus Finspång når alla hushåll och företag i Finspång och Svärtinge

F I N S P Å N G

NR 01   |   2020

www.aktivhalsocenter.se   0122-410 24    Bergslagsvägen 22  

VÄLKOMMEN TILL AKTIV – VI KAN TRÄNING!

VI ERBJUDER:

Styrketräning | Gruppträning | Personlig träning | PT i grupp | Träning för 60+
Massage | Sjukgymnastik | Solarium | Kostshop | Hydro jet-massage

Barnpassning | Respass | Föreläsningar | Komiform-kurser
Läs mer på www.aktivhalsocenter.se
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Öppet alla dagar! 
Mån-fre 10-18, lör 10-15, sön 12-15
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Vi fortsätter  
med vår  

slutspurtsrea!
Välkommen till oss.

NU ÖPPNAR VI KONTOR I FINSPÅNG,  

VÄLKOMNA IN TILL BERGSLAGSVÄGEN 8

0122-44 01 20
finspang@skandiamaklarna.se • skandiamaklarna.se/finspang
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Sanningar  
att hålla sig i
När grässlänten utanför mitt kon-
torsfönster klätt ut sig till vår är det 
skönt att ha en del cementerade 
sanningar att hålla sig i. En sådan 
sanning är kalendern. Den förkunnar 
att det, oavsett vad termometern 
visar, trots allt är både januari och 
2020. För egen del är starten av ett 
nytt år förknippat med både efter-
tänksam återblick men också med 
nyfiken förväntan på det nya  
- de oskrivna bladen.  
 
En annan sanning att hålla sig i för 
oss finspångs- och svärtingebor är 
tidningen du just nu läser. ”Jaja, ta 
inte i så du spricker” kanske du tänker. 
Nåväl, vi är åtminstone ett skönt 
återkommande inslag som förhopp-
ningsvis bidrar till leenden och ökad 
stolthet och kunskap om vår bygd.  
 
Mycket är sig likt, men under året 
kommer det att dyka upp en del nya 
inslag som vi hoppas ni gillar. I detta 
nummer i form av en gästskribent 
och klurigheter. Mycket nöje! 

                                                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. 

Erbjudandet gäller till och med 31 mars 2020

ERBJUDANDE

20% 
på alla Calvin Klein 
& DKNY armbandsur 

i butiken!

Läs mer på finspangstekniska.se  
Följ oss på Facebook, Instagram och Linkedin.

Fast avgift: 0 kronor
i 3 eller 6 månader

Vill du satsa på Finspång och på klimatet genom att byta 
till 100% förnybar energi berikad med lokal vattenkraft? 
Gör så här: Ring och anmäl intresse hos vår kundservice, 
0122-851 80. Eller läs mer på vår hemsida. 
Just nu bjuder vi på den fasta avgiften om du byter till 
FinspongsEl!

Byt till FinspongsEl.
Det lönar sig!
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UNG I FOKUS

HANNA ADOLFSSON  
FÖDD 2002
PERSPEKTIV CURT NICOLIN GYMNASIET

Halvtid
Några veckor in på vårterminen 
inser jag plötsligt, det är halvtid! 
Jag har nu gått halva min tid på 
gymnasiet.

När jag slutade på högstadiet, 
Nyhem här i Finspång, trodde jag 
att allt var slut. Jag trivdes väldigt 
bra på högstadiet och att börja på 
gymnasiet var inte något jag såg 
fram emot. Jag skulle lämna min 
gamla klass och alla roliga lektioner 
bakom mig, för att nu börja en ny 
del av livet. 

Några veckor innan skolstart 
spreds faktan som en stormvind, 
klasslistorna var släppta och jag 
skulle börja i en klass där jag inte 
kände någon. Jag trodde att jag 
hade dragit det kortaste strået, 
men det visade sig att det där 
strået var flera meter långt. 

Under min gymnasietid har jag gått 
i två olika klasser och jag skulle 
inte kunna trivts bättre än vad 
jag gjort de senaste 1,5 åren. Jag 
har mött många nya kompisar och 
slutar aldrig förundras över vilka 
fantastiska människor jag möter 
varje dag. Det går inte en dag utan 
ett gott skratt och så tror jag det 
kommer fortsätta vara resten av 
min gymnasietid. 

Se till att skratta mycket idag! 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.

www.byggochrep.se
Johan Bergling 
070-628 10 72

ALLT INOM 
BYGG OCH 

REPARATION!

Vad behöver du hjälp med?

STORA PLANER 
INFÖR VÅREN?

TILLSAMMANS SER VI  
TILL ATT DE GENOMFÖRS!

 Kontakta oss för kostnadsfri offert.
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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.

Installation 
till  

halva priset  
med RUT!

Byt in din 
gamla TV! 

1 500 kr
för din  

gamla TV!

Superkvalité 
Lång livslängd  
(upp till 15 år)

Vi  
återanvänder  

eller återvinner 
din gamla  

TV! 40” smart-TV från Panasonic  6 495 kr
Byte och rabatt         - 1 500 kr 

    DITT PRIS     4 995 kr
Alltid 

3 års garanti!

Torsdag 6 februari - Start Mangaklubben
Torsdagar jämna veckor kl. 15:30-17:00

Finspångs biblioteks program feb-mars

Finspångs bibliotek  
Bergslagsvägen 9 
612 30 Finspång      
Tfn 0122-850 66 

E-post bibliotek@finspang.se 
Öppettider:  
mån-fre 10-19 
lör 10-16

Fri entré till alla evenemang! 

Lördag 8 februari Städer av kärlek och rädsla 
En poetisk teater på två språk. Om livet mellan Vingåker 
och Damaskus. (på svenska och arabiska)
Kl. 14:00 i Diamanten

17-22 februari
Sportlov:  
Mystiska bibblan
Hela veckan: Rädda Fantásien!

Måndag 17 februari kl. 16:00 Filmcirkel
Den oändliga historien, från 7 år, svensk text

Lördag 22 februari
Filmvisning kl. 10:30 (barntillåten) och kl. 13:00 (från 7 år)

Onsdag 5 februari 

Författarbesök: Susanne Brijker
Möt författaren, född i Finspång, som 2019 
debuterade med romanen Mannen som 
hyrde en familj. Kl. 18:00 i Diamanten  

Onsdag 19 februari kl. 19:30-21:00

Hemliga sällskapet 9-12 år

Torsdag 20 februari kl. 15:00 Tecknarverkstad 
Maria lär dig teckna monster, bestar och varelser

Måndag 2 mars

Föreläsning: Häxan i hertig Johans tid 
med Martin Kjellgren, fil. dr i historia. Om trolldom,  
makt och satans raseri i 1610-talets Östergötland 
OBS! Kl.18.00 i Kulturhuset

23-27 mars All digital week 
– för att göra ditt digitala liv lite enklare. E-tjänster i fokus: 
Nordea hjälper dig med bankers digitala tjänster. Genomgång 
av bibliotekets e-tjänster Biblio, Pressreader och Cineasterna. 
Onsdag 25 mars kl. 13:00 Pop´up kurs om Epost
Håll utkik på bibliotekets hemsida för mer information!
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Anna är juristen med erfarenheter från FN:s barnkommitté 
i Genève och som politisk sakkunnig inom grundlagsfrågor, 
mänskliga rättigheter, bistånd och migration. I det egna 
företaget ryms uppdrag som föredragshållare, moderator, 
skribent och rådgivare. Hon talar engelska, franska, tyska 
och spanska. När vi ses talar hon, tack och lov, östgötska. 
Det är också hennes östgötska förtecken från tiden på 

Östsvenska Handelskammaren som är bakgrunden till att 
hon valde att hoppa på uppdraget som konsult för Tillväxt 
Finspång. Uppdraget sträcker sig fram till och med 31 maj.

– I uppdraget på Östsvenska Handelskammaren 
under 2015-2018 ingick det bland annat att vara en del 
av Finspångs näringslivsråd. Redan då var jag imponerad 
av drivkraften som fanns hos de kloka och intelligenta 

ledamöterna i rådet. Sedan jag tackat ja till att arbeta för Tillväxt Finspång 
har bara min positiva bild av Finspång stärkts ytterligare, säger Anna. 

Har ett stort hjärta för regionen
Hon har ett stort hjärta för regionen, gläds över att driva utvecklingsfrågor och 
ser styrkan i att samlas och arbeta kring en gemensam vision.

– Vi söker ambassadörer som sträcker på ryggen, ser våra styrkor och 
talar gott om orten, säger Anna.

Hon berättar att arbetet är i full gång att starta branschråd som ska lyfta 
Tillväxt Finspångs frågor i respektive bransch. Fokus ligger främst på att 
samla de gemensamma krafterna och eldsjälarna som finns inom handeln, 
säger Anna Lövheim.

Tillväxt Finspångs lokal – en mötesplats med rörelse
Konkret handlar hennes uppdrag om att skapa en struktur och ett arbets sätt 
för det Tillväxt Finspång som också innefattar tidigare Nyföretagarcentrums 
verksamhet och kommunens turismenhet. Närmast handlar det att inom kort 
få klart med en centralt belägen lokal.  

– Förutom den rörelse som verksamheterna inom nyföretagande och 
turism redan skapar önskar jag också att vår nya lokal kan fungera som en 
naturlig mötesplats för att boka in sig för möten, föreläsningar men också 
möjligheten att hyra arbetsplats eller bara komma förbi för gemenskap över 
en kaffekopp, säger Anna.

Filip Ewertsson

Anna söker ambassadörer som 
sträcker på ryggen, ser styrkorna 
och talar gott om orten

”Imponerad över  
drivkraften som finns här”

– En röd tråd genom mitt arbetsliv har varit viljan att hjälpa människor  
och få samhället att fungera, säger Tillväxt Finspångs konsult Anna Lövheim.

Tillväxt Finspång  

bjuder in sina medlemmar till årsmöte  

måndag 24 februari. Håll utkik  

efter klockslag och lokal.

Vill du ha mer information  

om Tillväxt Finspång?

Varmt välkommen att höra av dig till kontakt@tillvaxtfinspang.se 

eller Anna Lövheim 076-633 69 23.
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mänskliga rättigheter, bistånd och migration. I det egna 
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ser styrkan i att samlas och arbeta kring en gemensam vision.

– Vi söker ambassadörer som sträcker på ryggen, ser våra styrkor och 
talar gott om orten, säger Anna.

Hon berättar att arbetet är i full gång att starta branschråd som ska lyfta 
Tillväxt Finspångs frågor i respektive bransch. Fokus ligger främst på att 
samla de gemensamma krafterna och eldsjälarna som finns inom handeln, 
säger Anna Lövheim.

Tillväxt Finspångs lokal – en mötesplats med rörelse
Konkret handlar hennes uppdrag om att skapa en struktur och ett arbets sätt 
för det Tillväxt Finspång som också innefattar tidigare Nyföretagarcentrums 
verksamhet och kommunens turismenhet. Närmast handlar det att inom kort 
få klart med en centralt belägen lokal.  

– Förutom den rörelse som verksamheterna inom nyföretagande och 
turism redan skapar önskar jag också att vår nya lokal kan fungera som en 
naturlig mötesplats för att boka in sig för möten, föreläsningar men också 
möjligheten att hyra arbetsplats eller bara komma förbi för gemenskap över 
en kaffekopp, säger Anna.

Filip Ewertsson
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sträcker på ryggen, ser styrkorna 
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– En röd tråd genom mitt arbetsliv har varit viljan att hjälpa människor  
och få samhället att fungera, säger Tillväxt Finspångs konsult Anna Lövheim.

Tillväxt Finspång  

bjuder in sina medlemmar till årsmöte  

måndag 24 februari. Håll utkik  
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SKOLMATEN VECKA 6-7

MÅNDAG 3 FEBRUARI
Grillkorv, pasta, ketchup
Vegetarisk biff, pasta

TISDAG 4 FEBRUARI
Raggmunk, lingonsylt 
Vegetarisk tacofrestelse

ONSDAG 5 FEBRUARI
Fiskburgare, potatismos, ärter 
Broccolibiff, potatismos, ärter

TORSDAG 6 FEBRUARI
Lasagne, ketchup 
Morotslasagne, ketchup

FREDAG 7 FEBRUARI
Dalens kycklinggryta, klyftpotatis 
Dalens vegetariska sås, klyftpotatis

MÅNDAG 10 FEBRUARI
Krämig pastasås med rökt hönskött,  
ris/bulgur 
Basilikakryddad böngryta, ris/bulgur

TISDAG 11 FEBRUARI
Miniflippersej, kall sås med gurkmix,  
potatis, morötter  
Örtbiff, kall sås med gurkmix, potatis, 
morötter

ONSDAG 12 FEBRUARI
Pannbiff, brunsås, potatis, lingonsylt 
Grönsaksbiff caribbean, brunsås, potatis

TORSDAG 13 FEBRUARI
Grönsakssoppa, mjuk smörgås, ost  
Coucouspytt, vitlökssås

FREDAG 14 FEBRUARI   

ALLA HJÄRTANS DAG
Falafel, vitlöksyoghurt, bulgur/ris, broccoli
Vegetarisk bolognese, ris/bulgur, ketchup 

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

Med reservation för eventuella ändringar
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FRÅGAN

Vad gör du för att hålla dig igång?

AIRI RUOTSALAINEN 72 ÅR 
– Det är absolut viktigt att hålla 
igång. Just nu har jag ett skadat 
knä, men jag går mina promenader.

JENS RINMAN 71 ÅR 
– Tre dagar i veckan på gym och aktivt 
friluftsliv. Målet är att må lika bra  
vid 80 som jag gjorde som  60-åring.

INGRID AXELHED 52 ÅR 
– Jag fortsätter som vanligt,  
med varierande träning på gymmet 
och genom långpromenader.

Nästa Fokus Finspång 
Nummer 2 delas ut 12 februari.

OBS! Manusstopp 4 februari kl. 12.
Vi kan aldrig garantera att annonsplats  

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

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

Pel les  Buss Europapilen

DANSBUSS  
BORGEN, 150 :-
Boka på 070-333 30 21
6/3 LARS KRISTERZ
21/3 CASANOVAS &  
 SANNEX, NON-STOP

HÄRADSHAMMAR, 50 :-
Boka på 070-834 31 30
29/2 GIDEONS
28/3 HOLENS

5/2 
SÖDERKÖPINGS
BRUNN, 350 :-
Inklusive lunch 
Boka på 0760-25 34 50, Marianne

4/3 
GAMLA  
LINKÖPING, 430 :-
Inklusive lunch på Wärdshuset 
Boka på 0760-25 34 50, Marianne

2/4 
STOCKHOLM PÅ  
EGEN HAND, 300:-
Boka på 0760-25 34 50, Marianne

14/3 
BÅTMÄSSAN 
”ALLT FÖR SJÖN” 
ÄLVSJÖ 400:-
INKLUSIVE BILJETT
Boka på 070-333 30 21

14-15/3 
ULLARED
TVÅ DAGAR 900:-.
Inklusive logi och frukost.
Boka på 070-333 30 21

ORDINARIE ÖPPETTIDER
mån-fre 09.00-18.00

lör 10.00-15.00

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

Smoooth payments by

MÅNADENS VARA
JANUARI 

Toppmatad  
tvättmaskin 5 kg 

Cylinda 

3 974:- 
ord. 5 030 kr

Stavmixer  
2 hastigheter 

600 W 

178.50:- 
ord. 210 kr

Elektrisk Citruspress 

182:- 
priset gäller t.o.m. 

31/1/2020

FINA ERBJUDANDEN 
PÅ VITVAROR. 
15% PÅ HUSHÅLLSMASKINER  
(gäller t.o.m. 1/2/2020)

Tvättmaskin 7 kg Cylinda 

4 953:- 
ord. 6 350 kr
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CENTRUMKYRKAN HÄLLESTAD FRIFÖRSAMLING MISSIONSKYRKAN FRÄLSNINGSARMÉN

FEBRUARI
Sön 2 10.00 Gudstjänst  
 med nattvard
 Predikan Julia Forsberg 
 Lovsång - Förbön - Fikagemenskap

Sön 9 14.00 Årsmöte  
 med förhandlingar & val
 Fikagemenskap mitt i samlingen

VARJE VECKA
Tors 15.00  Internationell  
 Mötesplats
 Språkträning - Enkelt fika

SECOND HAND DE BESHEVÄGEN 3
Tis - Tors 14.00 - 17.00
Lör  10.00 - 13.00

FEBRUARI
Sön 2 11.00 Gudstjänst  
 Arne Ottosson predikar.  
 Aagot & Barbros lovsångsteam.   
 Nattvard och månadsoffer. Fika

Mån 3 19.00 Bön 
Tis 4 18.30 Stickcafé
Sön 9 11.00 Gudstjänst  
 Hans Sundberg predikar.  
 Sång av 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)

JANUARI
Tor 30 10.00 Ekumenisk bön

FEBRUARI
Sön 9 11.00 Gudstjänst 
Sön 16 11.00 Bibelsamtal 
Sön 23 11.00 Gudstjänst 
Tor 27 10.00 Ekumenisk bön

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 29 JAN – 11 FEB

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

29/1 onsdag 14.00  
Mina smultronställen i Östergötlands skärgård 

Jörgen Illum (Missionskyrkan)

5/2 onsdag 14.00 Årsmöte 
”Mannen som hyrde en familj”. Författaren Susanne Brijker, uppvuxen 

i Finspång, presenterar sin hyllade debutroman (Centrumkyrkan)

12/2 onsdag 14.00 Tankar mitt i livet 
Birgitta Jacobsson kåserar i ord och bild (Centrumkyrkan)

RPG: JANUARI OCH FEBRUARI

FEBRUARI
Sön 2 10.00 Gudstjänst  
 med nattvard
 “Guds väg och trons pris”
 Malena Andersson och  
 Johanna Karlsson
 Sång Filip Evertsson m.fl.

Lör 8 14.00 Årsmöte  
 Equmenia Ung
          15.00 Församlingens årsmöte
Sön 9 10.00 Gudstjänst
 “Finna livet på dödens hav”
 Björn Asserhed
 Brassextett

VARJE VECKA
Tis 15.00 Internationellt Café
 19.00 “Vägen sanningen  
 och livet” (Bibelstudium)

Ons 18.00 Scout  
 (i Lotorps Missionshus) - Ålder 7-77 år

Fre 13.00 Föräldra- barnsång  
 Ålder 0-5 år

Sön  10.00 Söndagsskola

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

Den nära begravningsbyrån

Jag hjälper dig  
med begravningen

Anders Ohlsson  
 

Tack för det gångna året. 
Med önskan om en fridfull jul.

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

www.ostgotabegravning 
De Wijks väg 13, Finspång
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GRATIS
P R O V T R Ä N I N G

Gäller gym  

och gruppträning 

under en dag för  

en person

www.aktivhalsocenter.se |  0122-410 24 | Bergslagsvägen 22 | 612 37 Finspång

GRUS • SAND • JORD • TRANSPORTER • PELLETS

sonstorpsakeri.se   •   0122-890 00   •   Vi välkomnar våra kunder till ett nytt år!

ÖPPETTIDER MÄSELKÖP  mån-fre 06.30-15.30   •   ÖPPETTIDER LÄMMETORP  mån 06.30-15.30

Vi vill tacka alla våra kunder 
under våra år på Viberga!

Varmt välkommen till våra butiker i Norrköping

10% 
RABATT

Under vår sista månad  
29/1-29/2 erbjuder vi 
på hela vårt sortiment!

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!

EN ANNAN  
TRAFIKSKOLA

SEDAN 2009

KURSSTARTER  
FEBRUARI

HANDLEDARKURS
24/2

RISKETTAN
19/2

MOPED AM
15-16/2 (teorikurs)

CAMP
Fullt

körkortscamp.se

enannantrafikskola.se

0122-101 99



GYMNASIEVALET ÄR ETT  
STORT OCH VIKTIGT VAL 

Lär känna Bergska och våra program för att se om vi är  
det rätta valet för dig och dina framtidsdrömmar genom att:

För dig som vill maximera dina möjligheter och har 
intresse för natur, matte och teknik. Kanske vill du 
jobba som läkare eller arkitekt? 

För dig som vill ha ett praktiskt arbete med goda 
jobbmöjligheter i framtiden och vill lära dig mer om 
husbyggnad och måleri.

För dig som vill ha ett praktiskt arbete i framtiden 
och gillar att meka och vill lära dig mer om hur 
man servar, reparerar och lackerar fordon.

En bra grund för de flesta utbildningar. Passar dig som 
är nyfiken på hur samhället och människor fungerar.  
Kanske vill du bli socionom, polis eller statsminister?

En praktisk utbildning för dig som vill vara med och 
forma framtiden och arbeta med människor samt 
utveckla dina pedagogiska och sociala kunskaper.

För dig som vill ha ett praktiskt arbete i framtiden i 
en framtidsbransch med stora utvecklingsmöjligheter. 
Du lär dig om energi och VVS- samt fastighetsteknik. 

För dig som siktar högt och har ett intresse för ekonomi, 
marknadsföring, ledarskap och juridik. Kanske vill du jobba 
inom bank och finans eller som revisor eller åklagare?  

En praktisk utbildning där du lär dig allt om detaljhandeln 
eller administration. Du lär dig om marknadsföring, 
information, service och ekonomi.

För dig som vill ha en skola med hög kvalité på undervis-
ningen med utbildade lärare som ser dig som elev och 
utmanar dig att nå dina mål. En skola med attraktiva lokaler 
och förmåner samt goda relationer och stark gemenskap.  

VÅRA PROGRAM

NA. SA. EK.

BA. BF. HA.

VF.FT.

• Läsa mer om dina möjligheter, vår personal, nyheter och olika satsningar samt 
om våra program och inriktningar på vår hemsida (bergskagymnasiet.se)

• Följ oss på Instagram och Facebook för att se vår vardag (@bergskagymnasiet)

• Ansök senast 15 februari!



Sedan ett drygt år tillbaka är Coop Finspångs VD Anders 
Svensson en del av styrelsen i kooperativet Fonus Öst.  
Ett samarbete som per automatik innebär medlemsnytta  
för Coops medlemskunder. 

– Just nu erbjuder vi alla Coop Finspångs medlemmar en 
kostnadsfri halvtimme för rådgivning med Familjejuristen. 
Du har också tillgång till en värdecheck på 750 kronor, som 
sedan dras av på begravningskostnaden. Checken finns att 
hämta i Coop Finspångs förbutik på Viberga, säger Josefine 
Sapire på Fonus Öst.

Ulrika Jüriado Cotton och Caroline Altsäter är jurister på 
Familjejuristen. De uppmanar kunder i alla åldrar att våga ta 
kontakt för ett rådgivningssamtal om exempelvis vad som 
gäller för sambo och gift, Vita Arkivet, framtidsfullmakt och 
internationell familjerätt vid flytt utomlands.
 
 

– I mina samtal märker jag ofta en stor lättnad hos  
kunderna över att jag kan avlasta dem deras börda och  
hjälpa dem med deras frågetecken, säger Ulrika.

Det personliga mötet högt värderat
Anders Svensson tror att nyckeln för att nå fram i den 
konkurrensutsatta och känsliga begravningsbranschen  
är lokal närvaro:

– Jag tror att finspångaren vill ha nära service direkt  
på plats. Därför är det bra att Fonus Öst är lättillgängliga  
här i Finspång.

Inger Muda finns på Finspångskontoret på Kalkugns-
vägen varje onsdag, men är ofta på plats även andra dagar. 
När hon inte är på kontoret finns en telefonsvarare som hon 
kontinuerligt lyssnar av för att boka in personliga besök när 
det passar kunden.

– Genom det personliga mötet kan vi skapa personliga 
begravningar och få en relation till de anhöriga, som jag  
tror är viktig både för dem och för oss. Det är viktigt att  
de känner att de är i goda händer, säger Josefine.

Arbetar för ännu mer medlemsnytta 
Föreningar och organisationer är varmt välkomna att höra  
av sig om man önskar få en föreläsning på plats hos dem  
om exempelvis framtidsfullmakt eller testamenten. 

– Vårt samarbete är bara i sin linda, vi arbetar för att 
hitta fler möjliga rabatter och erbjudanden som kan vara till 
medlemsnytta för både våra och Fonus Östs medlemmar, 
avslutar Anders Svensson.

Filip Ewertsson

Fonus Östs och Familjejuristens personal, från vänster: 
Ulrika Jüriado Cotton, Inger Muda, Caroline Altsäter och  
Josefine Sapire samt Coop Finspångs VD Anders Svensson.

”Det personliga mötet  
är det vi värderar högst”

Samarbetet mellan kooperativen Coop Finspång 
och Fonus Öst innebär rabatter för medlemmarna.

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!

Kalkugnsvägen 8, Finspång, 010-19 60 100

www.fonusost.se

LIVET ÄR FULLT  
AV VIKTIGA BESLUT, 
STORA SOM SMÅ.
Kanske är du på väg att bli sambo, flytta utomlands eller 
behöver upprätta ett skuldebrev för pengar du ska låna ut.

Kanske tänker du på framtiden och vill veta mer vad en 
framtidsfullmakt innebär eller om hur det fungerar med  
arv för dina bonusbarn?

Vi på Familjejuristen hjälper dig  
med juridiska frågor oavsett var  
i livet du befinner dig.

Just nu får du en värdecheck på 250 kr när du bokar rådgivning. 
Läs mer på vår nya sida familjejuristen.nu eller följ oss på  
facebook.com/familjejuristen för att ta del av nyheter och event.

Välkommen till Familjejuristen. 
Du hittar oss i Kalkugnsbacken, tillsammans med Fonus Öst.

Erbjudande
Värdecheck på 250 kr, 
dras av från kostnaden 

för den tjänst man bokar.  
 

Gäller hela 2020 och går att kombinera  
med andra erbjudanden.
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Ett samarbete som per automatik innebär medlemsnytta  
för Coops medlemskunder. 

– Just nu erbjuder vi alla Coop Finspångs medlemmar en 
kostnadsfri halvtimme för rådgivning med Familjejuristen. 
Du har också tillgång till en värdecheck på 750 kronor, som 
sedan dras av på begravningskostnaden. Checken finns att 
hämta i Coop Finspångs förbutik på Viberga, säger Josefine 
Sapire på Fonus Öst.

Ulrika Jüriado Cotton och Caroline Altsäter är jurister på 
Familjejuristen. De uppmanar kunder i alla åldrar att våga ta 
kontakt för ett rådgivningssamtal om exempelvis vad som 
gäller för sambo och gift, Vita Arkivet, framtidsfullmakt och 
internationell familjerätt vid flytt utomlands.
 
 

– I mina samtal märker jag ofta en stor lättnad hos  
kunderna över att jag kan avlasta dem deras börda och  
hjälpa dem med deras frågetecken, säger Ulrika.

Det personliga mötet högt värderat
Anders Svensson tror att nyckeln för att nå fram i den 
konkurrensutsatta och känsliga begravningsbranschen  
är lokal närvaro:

– Jag tror att finspångaren vill ha nära service direkt  
på plats. Därför är det bra att Fonus Öst är lättillgängliga  
här i Finspång.

Inger Muda finns på Finspångskontoret på Kalkugns-
vägen varje onsdag, men är ofta på plats även andra dagar. 
När hon inte är på kontoret finns en telefonsvarare som hon 
kontinuerligt lyssnar av för att boka in personliga besök när 
det passar kunden.

– Genom det personliga mötet kan vi skapa personliga 
begravningar och få en relation till de anhöriga, som jag  
tror är viktig både för dem och för oss. Det är viktigt att  
de känner att de är i goda händer, säger Josefine.

Arbetar för ännu mer medlemsnytta 
Föreningar och organisationer är varmt välkomna att höra  
av sig om man önskar få en föreläsning på plats hos dem  
om exempelvis framtidsfullmakt eller testamenten. 

– Vårt samarbete är bara i sin linda, vi arbetar för att 
hitta fler möjliga rabatter och erbjudanden som kan vara till 
medlemsnytta för både våra och Fonus Östs medlemmar, 
avslutar Anders Svensson.

Filip Ewertsson

Fonus Östs och Familjejuristens personal, från vänster: 
Ulrika Jüriado Cotton, Inger Muda, Caroline Altsäter och  
Josefine Sapire samt Coop Finspångs VD Anders Svensson.

”Det personliga mötet  
är det vi värderar högst”

Samarbetet mellan kooperativen Coop Finspång 
och Fonus Öst innebär rabatter för medlemmarna.

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!

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



CNG.SE

VI SATSAR PÅ DIG  
OCH DU SATSAR PÅ FRAMTIDEN! VÅRD • INDUSTRI • TEKNIK • EL

VI STÅR BAKOM CNG OCH VILL HA DIG HOS OSS. 
BORGGÅRDS BRUK • SIEMENS • HYDRO • MO GÅRD LSS • GRÄNGES • FINSPÅNGS ALLMEKANO • NOLÉRS EL • FINSPÅNGS FINMEKANISKA
FINSPÅNGS KOMMUN • GRYTGÖLS BRUK • CNG HOLDING AB • KL INDUSTRI • CAVERION • GRYTEK • FINSPÅNGS BRUNNSBORRNING
NÄRSJUKVÅRDEN I FINSPÅNG • LÄMNEÅ BRUK • SAAB AEROSTRUCTURES • TOYOTA MATERIAL HANDLING • VÄDERSTAD • ELKRAFTERNA

SNART ÄR DET DAGS FÖR  
GYMNASIEVAL! HUR KÄNNS DET FÖR DIG? 

DU HAR SÄKERT MÅNGA FRÅGOR OCH 
FUNDERINGAR, MEN VI PÅ CNG FINNS HÄR 

FÖR DIG OCH KAN HJÄLPA DIG. 

ELLINOR, INFORMATÖR 0760-00 19 02  
ELLINOR.NYMAN@CNG.SE 

JENDELA, KARRIÄRCOACH 0760-00 19 03  
JENDELA.WEISSMAN@CNG.SE 
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Friskt vatten. Förnybar energi.

VATTENBRUNNAR

BERGVÄRME

VATTENRENING

PUMPSERVICE

Industrivägen 2-4 | Finspång 

0122-100 64 | www.fbb.se

SÄLJES

Liten frisörssalong i centrala 
Finspång
Kontakta oss för mer information: 0122-133 18, 
070-35 59 106, 073-688 26 77

Annica, Aurorasalongen

En nyfiken allmänhet mötte upp när OMT Finspångs Stads-
lopp kallade till presskonferens och bjöd på traditionsenlig 
tårta. Årets folkfest äger rum onsdag 20 maj.

– Det är kul att få vara med igen. Vår morot till att vara 
titelsponsor är att få folk att vara aktiva. För egen del hoppas 
vi kunna ställa upp med ännu fler deltagare än tidigare och 
hoppas också att fler företag och föreningar hänger på. 
Det vore coolt om vi verkligen blev ett av Sveriges största 
stadslopp, säger Erik Hollertz från OMT.

Auktionspengar till Ryttarkamraterna
På presskonferensen presenterades också årets  
auktionstavla från den lokala konstnären Marie Åkerlund.

– Det känns bra att återgå till att tavlan i år har ett 
finspångsmotiv, säger Marie och visar upp tavlan som 
föreställer barkbåtar vid Slottsparkens broar.

Budgivningen på tavlan är öppen och pågår fram till  
19 maj klockan 23.59. Slutbudet har tidigare år landat på  
15 000 till 23 000 kronor. I år kommer auktionstavlans 
vinnare skänka summan till Ryttarkamraterna i Torstorp.

–  Vi tackar för att vi får detta. Pengarna kommer vara ett 
värdefullt tillskott till vår upprustning av vår slitna kafeteria, 
där många av våra barn och ungdomar fikar, pluggar och 
umgås, säger Petter Forsberg, som har med sig döttrarna 
och ryttarsystrarna Nelly och Molly Forsberg.

Inspiration med Frida Södermark
Ett nytt inslag kring årets lopp är att profilen och ultra- 
löparen Frida Södermark från Norrköping kommer att hålla  
en inspirationsföreläsning.

– Vi rör på oss för lite. Jag vill få människor i rörelse.  
Det viktigaste är att komma igång. 30 minuter är 30 minuter 
oavsett tempo. Alla är välkomna att lyssna och inspireras, 
från glad motionär till elitlöpare, säger Frida.  

Den kostnadsfria föreläsningen presenteras i samarbete 
med OMT och kommer att äga rum i Finspång någon gång i 
april. Håll utkik efter datum och klockslag.

Mer information om OMT Finspångs Stadslopp hittar du på 
finspangsstadslopp.se.

 Filip Ewertsson

Bakre raden från vänster:  
Erik Hollertz, Frida Södermark 
och från arrangörsklubben 
Finspångs SOK Henrik Göhl 
och Karolina Hellgren. Främre 
raden från vänster: Nelly 
Forsberg, Molly Forsberg och 
Marie Åkerlund.

Stadsloppet firar  
fem år med extra krydda

Folkfesten OMT Finspångs Stadslopp firar fem år och kryddar årets  
lopp med en inspirationsföreläsning med löparprofilen Frida Södermark.

Gränges  söker

110000
semestervikarier
www.granges.com/sv/karriar

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

Rätt däck räddar liv!
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vi kunna ställa upp med ännu fler deltagare än tidigare och 
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auktionstavla från den lokala konstnären Marie Åkerlund.
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värdefullt tillskott till vår upprustning av vår slitna kafeteria, 
där många av våra barn och ungdomar fikar, pluggar och 
umgås, säger Petter Forsberg, som har med sig döttrarna 
och ryttarsystrarna Nelly och Molly Forsberg.

Inspiration med Frida Södermark
Ett nytt inslag kring årets lopp är att profilen och ultra- 
löparen Frida Södermark från Norrköping kommer att hålla  
en inspirationsföreläsning.

– Vi rör på oss för lite. Jag vill få människor i rörelse.  
Det viktigaste är att komma igång. 30 minuter är 30 minuter 
oavsett tempo. Alla är välkomna att lyssna och inspireras, 
från glad motionär till elitlöpare, säger Frida.  

Den kostnadsfria föreläsningen presenteras i samarbete 
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raden från vänster: Nelly 
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fem år med extra krydda

Folkfesten OMT Finspångs Stadslopp firar fem år och kryddar årets  
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R E D A K T I O N E L L  A N N O N S
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Skäggebyvägen 50  •  0122-139 82 
     Följ oss på Facebook  •  www.sonstorpsbil.se

PSST! Du vet väl  
om att vi är din  
auktoriserade service- 
och skadeverkstad  
för Hyundai i Finspång?
Välkommen!

Vi är också auktoriserad service- och  
skadeverkstad för Mazda och Saab.

MÅNDAG 3 FEBRUARI 
Vuxen-barn-café
Hällestads församlingshem, 09:00

Öppen förskola 0-6 år
Mariagården 09:30

Öppen verksamhet för små barn 
och deras vuxna  
Rejmyre församlingshem, 10:00

Kökets hemligheter
Förskoleklass t.o.m. åk 3. 
Rejmyre församlingshem, 13:15

Kökets hemligheter
Årskurs 4 t.o.m. 6. 
Rejmyre församlingshem, 15:15

TISDAG 4 FEBRUARI 
Öppen förskola 0-3 år 
Mariagården, 09:00

Träffpunkten 
Mariagården, 09:30

Handarbetescafé 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Träffpunkt Skedevi
Skedevi församlingshus, 10:30

Vuxen-barn
Hällestads församlingshem, 12:30

Andakt 
Berggården, 14:00

ONSDAG 5 FEBRUARI
Sopplunch
Mariagården, 12:00

TORSDAG 6 FEBRUARI 
Öppen förskola 0-1 år 
Mariagården, 09:00

Sopplunch
Hällestads församlingshem, 12:00 
 
Sopplunch
Rejmyre församlingshem, 12:00

Det goda samtalet 
Rejmyre församlingshem, 13:00

Stickcafé 
Mariagården, 14:00

Andakt 
Hällestadgården, 15:00

LÖRDAG 8 FEBRUARI 
PUB-afton 
Hällestads manskör bjuder in till 
PUB-afton Musikquiz Alkoholfri öl 
och äggmackor finns att köpa. 
Hällestads församlingshem, 18:00

MÅNDAG 10 FEBRUARI 
Vuxen-barn-café
Hällestads församlingshem, 09:00

SÖNDAG 2 FEBRUARI 
Mässa 
Risinge kykokör. Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 11:00 
 
Gudstjänst 
Skedevi kyrka, 11:00 
 
Mässa på finska 
Mariagården, 13:00 
 
Mässa 
Rejmyre kyrka, 15:00 
 
ONSDAG 5 FEBRUARI 
Mässa 
Mariagården, 08:30 

SÖNDAG 9 FEBRUARI 
Mässa 
Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 11:00 
 
Isgudstjänst 
Sammanlyst med Hällestad. Soppa  
serveras i Ekebo. Aktiviteter efter 
vädret. 
Regna Ekebo, 11:00 
 
ONSDAG 12 FEBRUARI 
Mässa 
Mariagården, 08:30

Svenska kyrkan i Finspång
Öppen förskola 0-6 år
Mariagården 09:30

Öppen verksamhet för små barn 
och deras vuxna  
Rejmyre församlingshem, 10:00

Barnens katedral 
Mariagården 10:00

Barnens katedral 
Hällestads församlingshem 11:00

Kökets hemligheter
Förskoleklass t.o.m. åk 3. 
Rejmyre församlingshem, 13:15 
 
Musikcafé 
Mariagården 14:00

Kökets hemligheter
Årskurs 4 t.o.m. 6. 
Rejmyre församlingshem, 15:15

TISDAG 11 FEBRUARI 
Öppen förskola 0-3 år 
Mariagården, 09:00

Träffpunkten 
Mariagården, 09:30

Handarbetescafé 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Vuxen-barn
Hällestads församlingshem, 12:30

Stickcafé  
Regna Ekebo, 14:00 

Andakt 
Högby, 15:00

Musikcafé 
Speldosan presenterar kända och 
okända  visor - schlager - pop - 
ballader. Entre inkl. fika 100:- 
Hällestads församlingshem, 19:00

ONSDAG 12 FEBRUARI
Bokcirkel
Mariagården, 10:00

Sopplunch
Mariagården, 12:00

Se framåt 
En grupp för dig som förlorat en 
anhörig.
Mariagården, 14:30

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

Gudstjänster och musik

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

HEJ, AFFE HÄR!

Nytt år – ny bil? 
Vi har många alternativ,  

både för köp och privatleasing.

Välkommen in på Skäggebyvägen,  
vi har över 100 begagnade bilar.

Alla bilarna hittar du på vår hemsida.
  Vi ses!



MÅNDAG 3 FEBRUARI 
Vuxen-barn-café
Hällestads församlingshem, 09:00

Öppen förskola 0-6 år
Mariagården 09:30

Öppen verksamhet för små barn 
och deras vuxna  
Rejmyre församlingshem, 10:00

Kökets hemligheter
Förskoleklass t.o.m. åk 3. 
Rejmyre församlingshem, 13:15

Kökets hemligheter
Årskurs 4 t.o.m. 6. 
Rejmyre församlingshem, 15:15

TISDAG 4 FEBRUARI 
Öppen förskola 0-3 år 
Mariagården, 09:00

Träffpunkten 
Mariagården, 09:30

Handarbetescafé 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Träffpunkt Skedevi
Skedevi församlingshus, 10:30

Vuxen-barn
Hällestads församlingshem, 12:30

Andakt 
Berggården, 14:00

ONSDAG 5 FEBRUARI
Sopplunch
Mariagården, 12:00

TORSDAG 6 FEBRUARI 
Öppen förskola 0-1 år 
Mariagården, 09:00

Sopplunch
Hällestads församlingshem, 12:00 
 
Sopplunch
Rejmyre församlingshem, 12:00

Det goda samtalet 
Rejmyre församlingshem, 13:00

Stickcafé 
Mariagården, 14:00

Andakt 
Hällestadgården, 15:00

LÖRDAG 8 FEBRUARI 
PUB-afton 
Hällestads manskör bjuder in till 
PUB-afton Musikquiz Alkoholfri öl 
och äggmackor finns att köpa. 
Hällestads församlingshem, 18:00

MÅNDAG 10 FEBRUARI 
Vuxen-barn-café
Hällestads församlingshem, 09:00

SÖNDAG 2 FEBRUARI 
Mässa 
Risinge kykokör. Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 11:00 
 
Gudstjänst 
Skedevi kyrka, 11:00 
 
Mässa på finska 
Mariagården, 13:00 
 
Mässa 
Rejmyre kyrka, 15:00 
 
ONSDAG 5 FEBRUARI 
Mässa 
Mariagården, 08:30 

SÖNDAG 9 FEBRUARI 
Mässa 
Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 11:00 
 
Isgudstjänst 
Sammanlyst med Hällestad. Soppa  
serveras i Ekebo. Aktiviteter efter 
vädret. 
Regna Ekebo, 11:00 
 
ONSDAG 12 FEBRUARI 
Mässa 
Mariagården, 08:30

Svenska kyrkan i Finspång
Öppen förskola 0-6 år
Mariagården 09:30

Öppen verksamhet för små barn 
och deras vuxna  
Rejmyre församlingshem, 10:00

Barnens katedral 
Mariagården 10:00

Barnens katedral 
Hällestads församlingshem 11:00

Kökets hemligheter
Förskoleklass t.o.m. åk 3. 
Rejmyre församlingshem, 13:15 
 
Musikcafé 
Mariagården 14:00

Kökets hemligheter
Årskurs 4 t.o.m. 6. 
Rejmyre församlingshem, 15:15

TISDAG 11 FEBRUARI 
Öppen förskola 0-3 år 
Mariagården, 09:00

Träffpunkten 
Mariagården, 09:30

Handarbetescafé 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Vuxen-barn
Hällestads församlingshem, 12:30

Stickcafé  
Regna Ekebo, 14:00 

Andakt 
Högby, 15:00

Musikcafé 
Speldosan presenterar kända och 
okända  visor - schlager - pop - 
ballader. Entre inkl. fika 100:- 
Hällestads församlingshem, 19:00

ONSDAG 12 FEBRUARI
Bokcirkel
Mariagården, 10:00

Sopplunch
Mariagården, 12:00

Se framåt 
En grupp för dig som förlorat en 
anhörig.
Mariagården, 14:30

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

Gudstjänster och musik



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

BOK I FOKUS

TITEL 
NEO BÄST  
PÅ TV-SPEL

FÖRFATTARE
SOFIE SILVERBRING 
OCH  
JOHANNA ZVERINA

LÄSÅLDER  
6-9 ÅR

TITEL 
TROLLKUNGENS 
PYRAMID – ETT 
SOLOÄVENTYR FÖR 
BLODTÖRSTIGA 
BARN

FÖRFATTARE
MATTIAS AXELSSON

LÄSÅLDER  
FRÅN 10 ÅR

Neo är bästa vän med Salma, nästan 
varje dag leker de eller spelar tv-spel 
ihop. Salma är duktigare än Neo. Neo 
känner att han skulle vilja vara bäst, 
bara en gång… Men Neo menade 
aldrig att inte låta Salma vara med 
och spela, han ville ju bara öva lite 
först för att få ett försprång. Men 
då börjar Salma leka med en annan 
kompis och Neo blir jätteledsen. Hur 
blev det såhär? Kommer han och 
Salma att kunna bli kompisar igen? 

Detta är en fin skildring av känslor 
och vänskap. Den är lättläst och 
passar för någon som just kommit 
igång med att läsa på egen hand. 
Jag tror många barn kommer att 
känna igen sig. 

Detta är en bok för alla barn som  
gillar att själva bestämma hand-
lingen och påverka den. Läsarens 
egna val för handlingen framåt och 
historien blir därför olika beroende 
på dessa val. Om du väljer fel…  
Då kanske boken får ett hastigt 
slut och du får börja om igen.  
Boken är spännande läsning på 
egen hand, men passar även att 
läsa tillsammans.
CLARA NYSTRÖM, RECENSENT

Måndag 7.45-16.30

Tisdag 7.45-18.00

Onsdag 7.45-16.30

Torsdag 7.45-16.30

Fredag 7.45-16.00

Lördag Stängt

Söndag Stängt

Nya öppettider!
Från och med 7 januari 2020 inför 
vi nya öppettider i kommunhusets 
reception och växel. 

Varmt välkomna! 

finspang.se

KORSORD

RÄTTA LÖSNINGEN

FÅR 
STIMER-

SÄTT-
NING

TÖRSTAR ALLA EFTER
UNDER-

HÅLLNING MED UDD

HAR HAMN 
I IRAK

TAS PÅ 
GYM

LYXÅKET

VERKLIG

GASOLIN-
KIM

RITBORDET

FRÅN 
JA-

SÄGARE

SMILA

IDOGMÅNGA 
BLIR EN 

LEK
TILLFÖR-
ORDNAD
ACKORD

ANNO
DOMINI

DEN 
SÖMNEN ÄR DJUP

BORDE VÄL VARA RÄTTVIS

FYND-
PLATSER

KVICK-
SILVER

HETTE 
ELVIS 

OCKSÅ
FAMLAR 

SIG 
FRAM

TUMMAS
PÅ 

IBLAND
BLIR 

VANLIG MED MÄN

REVYMAN FRÅN
GÖTE-
BORG

SLÄTT-
MARKER GER NYTT

SKYDD HÅLL  
MUN KLÄR

BETJÄNTFÖR-
FLUTEN 
PERIOD FÅR FÄRG 

ATT LYSA
GRAVERA

BJÖRN I 
HYLLAN

FINNS SOM 
VISION KVÄVE 

BÅDE 
HÄR OCH 

DÄR

KAN HAN 
HETA
KAN  
FÅLLPENIBEL

DEN 
FLUGAN ÄR 

EN FARS
SKOLDEL
SVENS-
SON PÅ  
DUKEN

FATTAR
BLIR 

PAKETET SNOTT 
MEN EJ 
KNYCKT

VILL 
FRUSEN

TAR 
ENERGISK

KORT 
REKLAM

EN ANNAN 
FEMMA
FRÅGE-

SPEL

POUR-
KARIM

EN PÄIVÄ-
RINTA

GRÄNS-
FALL

KRAFTORD
DE 

LOCKAR 
PÅ

BOTTNEN

OXTYP

VITA HAVET

HUNNER-
KUNG

BOND-
POJKE ETIKETT STOPPAR

BOLL
KÖRA 

SEDAN 
LÅNGT

ÖVERENS TENN KAN SES 
PÅ VARA

TROLL

ÅSYN
TENNIS-

DEL
KOMMER 

FRAM 
FORT

STRÖAR-
INSLAG

BRA  
BYTE

SLÄKTING
AVSLAG 
I VAASA

BANKETT 
MED 

KUNGLIGT INSLAG

HELA 
RASKET

HADE 
EGEN
BOK-

VÄRLD

HAGEN
BLIR TU-

SEN IHOP GALEJ
OKOKT
FORD

MODELL
UTAN 
FÖR-

STÄRK-
NING MODERN

HANDEL APA

ISANDE
BLÅST

SKY-
SKRAPA

OAVBRU-
TEN

DET 
LOCKAR I  DJUPET

MEDIAKRYSS, SVANTE DREJENSTAM

            S   B  B           F I S K A R E            L A R S E N           A L T A R E T            B I F A L L           K O R T  L E            R  T F  Y            D V A L A N  R   I     V   E G I D D E H A R S L A G I T S   T  AN I A G A R A  L E D T I D  I L L E L  R A N E L I D  N  E G I L T I N O R N A  G E N A N T  V TB I S O N  I N S E R  P Å S A R I S A L  I N  P R  V  L A L E HÄ T T L I N G  A T T I L A  L  O E I   S  S N  P R I S L A P P N O B E L F E S T  A L   N A  N I N A  A K U S T I S K  R ÅI D E L I G  N A R E   M A K A K D R A G E T   S T E K S P A D E

Vinnare av  
julkrysset!
VI SÄGER GRATTIS TILL:

Eva Karlsson som vinner ett presentkort  
på 200 kr på Joans i Finspång

Magda Widesäter som vinner ett  
presentkort på 100 kr på Kulturhuset

Birgitta Andersson som vinner en Trisslott

Vinsterna kommer till er per post.
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MC-KÖRKORT 
MC-info Finspång
4 februari, 3 mars, 31 mars, 4 maj

BOKA RISK 1  
OCH RISK 2 SAMMA DAG

RISK 1       RISK 2
21 feb 7 april

24 mars
21 april       21 april

28 april
5 maj 5 maj

12 maj
19 maj 19 maj

                     26 maj
2 juni           2 juni         

                     9 juni
16 juni 16 juni

MOPEDKURSER
Finspång
17+18 februari – Sportlovet
9+10+11+12 mars – Kvällskurs
6+7 april – Påsklovet
4+5+11+12 maj – Kvällskurs
15+16 juni – Sommarlovet

Kurser finns även på Axelheds  
i Norrköping

BE-INFO FINSPÅNG
11 februari, 10 mars, 8 april, 5 maj 

ANMÄLAN TILL:
0122-161 60 
011-18 61 60
info@axelhed.com
Läs mer på axelhed.com

VÅRENS KURSER FÖR KÖRKORT!

VÄLKOMMEN ÖNSKAR JERKER AXELHED MED PERSONAL
axelhed.com

BOKA NU!

NYHET 2020

Grindvägen 3  |  mån-fre 6.45-18.00, lör 10.00-14.00  |  0122-141 50  |  www.xlbygg.se/finspang 

Erbjudandet gäller t o m 30 mars 2020

SSMMAARRTT  &&  TTYYSSTT
Riktigt tyst städning med  
perfekt resultat.

•  55% återvunnen plast

•  Mycket tystlåten, 57 dB

•  OneGo PowerClean-munstycke - 
suger upp alla partiklar oavsett golv

•  SmartMode-teknik - känner av och  
anpassar sig efter golvtyp automatiskt

•  Bärhandtag

•  12 meters räckvidd

DAMMSUGARE • ELECTROLUX 
PD82-4MB

11  999900  kkrr  

LLÄÄTTTT  &&  SSMMIIDDIIGG
Suveränt munstycke  
för optimal damm-
upptagning!

•  Lätt i handen och smidig  
att använda

•  Unik PowerPro Roller med  
en rengöringsbredd för  
överlägsen prestanda

•  Polerande effekt på hårda 
golv

•  Självstående

•  Löstagbar handenhet

SKAFTDAMMSUGARE
ELECTROLUX
EER85SSM

11  999900  kkrr  
ord pris 2 490 kr
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www.byggochrep.se
Johan Bergling 
070-628 10 72

ALLT INOM  
MARK- 

ENTREPRENAD!

Vad behöver du hjälp med?

STORA PLANER 
INFÖR VÅREN?

TILLSAMMANS SER VI  
TILL ATT DE GENOMFÖRS!

 Kontakta oss för kostnadsfri offert.

FRILUFTSFRÄMJANDET
VINTERÖPPET I LUNDDALEN 
Alla söndagar i februari 
kl.11:00-14:00
Servering, våfflor, värmestuga,grilla 
korv vid brasan.
Pulka och skridskor om vädret 
tillåter. VÄLKOMNA !

Välkomna gamla som nya kunder 
och gåvogivare!

Lämna gärna gåvor i butiken 
eller ring så hämtar vi.

– Stort tack för ert stöd till barn i nöd –

Öppet tis - tors 14-17, lör 10-13
Tel 0122-158 00

De Beschevägen 3, Finspång

Centrumkyrkans 
Second Hand

Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

Våren är snart här, en tid då många allt oftare 
vistas ute i skog och mark. För att undvika att 
insjukna i TBE kan du vaccinera dig hos NiF.

TBE är hjärninflammation som överförs till människor via 
fästingar. Det finns inget botemedel mot smittan. Det räcker 
med ett fästingbett för att bli sjuk. Du kan på olika sätt 
förebygga sjukdomen.

– Långbyxor och långärmat ger ett visst skydd mot fäst
ingbett. Att söka noggrant efter fästingar på kroppen efter en 
dag i naturen minskar också risken för bett. Har man väl fått 
ett fästingbett ska fästingen plockas bort från kroppen så 
fort som möjligt. Använd en pincett eller en fästingborttagare 
som finns att köpa på apotek, berättar Annelie Kans Thalinsson, 
sjuksköterska på Närsjukvården i Finspång.

De första symptomen på TBE är huvudvärk, trötthet, muskel
smärtor och feber. Därefter infaller en period utan några som 
helst symptom hos den infekterade. Sedan börjar allt om igen. 
Då kan det även tillkomma yrsel, ljuskänslighet, en kraftig 
allmänpåverkan och i vissa fall även talrubbningar, rörelse
påverkan samt koncentrations och minnesstörningar. 

– Vi rekommenderar TBEvaccin till personer som vistas 
mycket i naturen och som har djur i hemmet. Man behöver 
minst tre doser av vaccinet vid olika tillfällen och sedan på
fyllnadsdoser för ett långvarigt skydd. Hör av dig till oss för 
mer information. Dosintervall finns att läsa på www.1177.se. 

FILIP EWERTSSON

TBE-vaccinering  
på Närsjukvården 

Tider Barnahuset:
25/2 kl. 14.0018.00
24/3 kl. 14.0018.00
28/4 kl. 14.0018.00
26/5 kl. 14.0018.00

Tider vårdcentralen:
25/2 kl. 13.0018.00
24/3 kl. 13.0018.00
28/4 kl. 13.0018.00
26/5 kl. 13.0018.00

Vid full parkering finns möjlighet att parkera på personalparkeringen. 
Pbetalning sker i automat för besökare som vanligt. Ej registrering i 
reception, faktura skickas automatiskt hem. Föräldrar med barn upp 
till 16 år går direkt till Barnahuset. Vaccinationsmottagningen har 

öppet en tisdag per månad enbart för TBE, bokning via 1177.se.

Drop in-tider för TBE-vaccinering i Rejmyre  

Tider distriktsmottagningen: 
18/3 kl. 13.0015.30                           7/5 kl. 13.0015.30

Drop in-tider för TBE-vaccinering i Finspång:

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

VW GOLF 1.4 TSI DSG  
R-line 150hk, 2017, 2800 mil

VW PASSAT 2.0 TDI  
Premium, Sport 140hk, Diesel- 
värmare, 2017, 14000 mil 

VW GOLF
5-dörrar 1.2 TSI Style 110hk 
2016, 4900 mil 

VW GOLF
5-dörrar 1.6 TDI 4Motion Style  
105hk, 2013, 8600 mil

DACIA STEPWAY 0.9 TCE 
90hk, 2014, 12800 mil

VOLVO V70 
2.0 Flexifuel Summum 145hk, 2010, 
13300 mil

HYUNDAI I20 1,2
2016, 5300 mil

Fina begagnade bilar till fina priser

Välkomna!

Endurocyklar

HUSQVARNA FE350  
2020, 67 timmar

SHERCO SEF-R 300  
2018, 100 timmar

SHERCO SEF-R 250  
2019, 60 timmar
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Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

Våren är snart här, en tid då många allt oftare 
vistas ute i skog och mark. För att undvika att 
insjukna i TBE kan du vaccinera dig hos NiF.

TBE är hjärninflammation som överförs till människor via 
fästingar. Det finns inget botemedel mot smittan. Det räcker 
med ett fästingbett för att bli sjuk. Du kan på olika sätt 
förebygga sjukdomen.

– Långbyxor och långärmat ger ett visst skydd mot fäst
ingbett. Att söka noggrant efter fästingar på kroppen efter en 
dag i naturen minskar också risken för bett. Har man väl fått 
ett fästingbett ska fästingen plockas bort från kroppen så 
fort som möjligt. Använd en pincett eller en fästingborttagare 
som finns att köpa på apotek, berättar Annelie Kans Thalinsson, 
sjuksköterska på Närsjukvården i Finspång.

De första symptomen på TBE är huvudvärk, trötthet, muskel
smärtor och feber. Därefter infaller en period utan några som 
helst symptom hos den infekterade. Sedan börjar allt om igen. 
Då kan det även tillkomma yrsel, ljuskänslighet, en kraftig 
allmänpåverkan och i vissa fall även talrubbningar, rörelse
påverkan samt koncentrations och minnesstörningar. 

– Vi rekommenderar TBEvaccin till personer som vistas 
mycket i naturen och som har djur i hemmet. Man behöver 
minst tre doser av vaccinet vid olika tillfällen och sedan på
fyllnadsdoser för ett långvarigt skydd. Hör av dig till oss för 
mer information. Dosintervall finns att läsa på www.1177.se. 

FILIP EWERTSSON

TBE-vaccinering  
på Närsjukvården 

Tider Barnahuset:
25/2 kl. 14.0018.00
24/3 kl. 14.0018.00
28/4 kl. 14.0018.00
26/5 kl. 14.0018.00

Tider vårdcentralen:
25/2 kl. 13.0018.00
24/3 kl. 13.0018.00
28/4 kl. 13.0018.00
26/5 kl. 13.0018.00

Vid full parkering finns möjlighet att parkera på personalparkeringen. 
Pbetalning sker i automat för besökare som vanligt. Ej registrering i 
reception, faktura skickas automatiskt hem. Föräldrar med barn upp 
till 16 år går direkt till Barnahuset. Vaccinationsmottagningen har 

öppet en tisdag per månad enbart för TBE, bokning via 1177.se.

Drop in-tider för TBE-vaccinering i Rejmyre  

Tider distriktsmottagningen: 
18/3 kl. 13.0015.30                           7/5 kl. 13.0015.30

Drop in-tider för TBE-vaccinering i Finspång:

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 20
1: Niki Hallström

2: Love Bjurman 

3: Eunice Iradukunda  

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 12 februari. 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.

Prick till prick! Dra streck mellan prickarna, börja på prick 
nummer ett. Vad är det som döljer sig bakom alla prickar? 

Lycka till! /Fia
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0122-501 19   |  www.barksbuss.se

5 dagar

Vårresa till  
Köpenhamn och  

Hamburg
9 - 13 maj

4 dagar

Åland
Vår / Försommar

2 dagar

Sommarbuskis  
på Vallarnas  

Friluftsteater
11 - 12 juli

10 dagar

Skottland med  
Edinburgh  

Military Tattoo
8 - 17 augusti

10 dagar

Montenegro –  
Bosnien - Ungern
23 september – 2 oktober 

11 dagar

Rom – Toscana –  
Val di Sole

8 - 18 oktober

4 dagar

Julmarknad  
i Stralsund och 

Rostock
26 - 29 november

4 dagar

Julmarknad  
i Berlin

3 - 6 december

Dagsturer till  
shopping paradiset  

i Ullared
Söndag 19 april 
Måndag 11 maj 

Måndag 2 november
Söndag 22 november
Måndag 14 december

2-dagarsresor till 

Ullared
Vår 3 - 4 maj och 

Höst 8 - 9 november

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!

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

 

SEMLA  
– 2 PACK

28 kr 
Gäller till och med 9 februari

GÄLLER I ALLA VÅRA BUTIKER

STORA COOP FINSPÅNG | COOP REJMYRE
COOP BERGSLAGSHALLEN | COOP SKÄRBLACKA

BLI  

MEDLEM!

KOM OCH  
HA KUL  
MED OSS!

Prova att sjunga  
den 5 och 12 februari  

i Missionskyrkan 
kl.18:30

Välkomna till STALkörenVi är kören som  
sjunger ALLT!

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

FÖRSÄSONGS- 
PRIS NU 895:- 

(ord. pris 1 100:-) 205/55-16 
TOYO PROXES TR1 

   

SUPERPRIS! 
BEGRÄNSAT PARTI



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

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  
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SKPF AVD. 78 FINSPÅNG
ÅRSMÖTE
12/2-20 kl.14:00 Frälsningsarmén
Alla medlemmar välkomna till
årsmötet. Kom och tyck till.

FINSPÅNGS IBK
VÄLKOMMEN ATT DELTAGA I 
FIBK:S INNEBANDYTURNERING 
Fredag den 6 mars kl 17.00 
på Arena Grosvad
Företag och kompisgäng är
välkomna med sin anmälan.
Mer info om turneringen och
anmälan finns på Fibk8s hemsida på
www.laget.se/FINSPANGSIBK.
Vid frågor är ni välkomna 
att höra aver till
finspongsinnebandy@gmail.com

FINSPÅNGS RPG
DAGLEDIGTRÄFFAR 
MISSIONSKYRKAN FINSPÅNG 
29/1 klockan 14:00
Mina smultronställen i 
Östergötlands skärgård
Jörgen Illum
Servering
Välkomna!

CENTRUMKYRKAN FINSPÅNG
5/2 klockan 14:00
Årsmöte
Mannen som hyrde en familj. 
Susanne Brijker, uppvuxen i 
Finspång, presenterar sin hyllade 
debutroman. Servering
Välkomna!

MISSIONSKYRKAN FINSPÅNG 12/2 
klockan 14:00
Tankar mitt i livet.
Birgitta Jacobsson kåserar i ord och 
bild.
Servering
Välkomna!

Jag klarade tester av blodfetter, BMI, puls och blodtryck utan problem.  
Goda matvanor och avsaknaden av tobak och alkohol gjorde resultatet ännu 
bättre. Jag har alltid tänkt att det räcker med den motion som vardagen ger 
för att hålla sig igång. Men jag ställdes inför en fråga som jag inte hittade 
något bra svar på. ”Vad gör du regelbundet som ger dig pulshöjning?”
Frågan började mala: ”Vad ska jag göra för att ha ett gott liv även efter 65?

Med hjälp av friskvårdspengar löste jag kort på Medley för att simma 
1000 meter ett par gånger i veckan. Krampaktigt räknade jag länger till 40. 
Det kändes som om passet aldrig skulle ta slut.

Jag provade på gymmet och kände att det inte heller var riktigt vad jag sökte.
Efter sommaren återvände jag till simbassängen för tidiga morgonpass 

vid 7 tiden. Jag simmade mellan 40 och 50 minuter under tiden jag lyssnade 
på den kontemplativa musiken som kom genom högtalarna. Utanför de stora 
fönstren såg jag hur dagen höll på att vakna.

Istället för att räkna längder började jag ägna simtiden åt livsreflektion. 
Detta gjorde att minuterna i vattnet blev bärare av en större resa som gav 
näring åt själen.

Ibland använder vi inom frikyrkan på skämt uttrycket: ”En sund själ i en 
rund kropp”.

Ett sunt liv handlar om att hitta en harmoni där man ger själen vad den 
behöver och kroppen vad den behöver. Jag kanske är på väg att hitta en del 
av min harmoni i 25 metersbassängen på Medley. Vid 62 års ålder börjar ett 
nytt liv.

Anders Ohlsson

Nytt liv vid 62  
För ett par år sedan var jag på vårdcentralen och gick  

igenom en kvalitetskontroll som jag kallats till utifrån att jag fyllt 
60. Kontrollen tog i första hand upp riskfaktorer för hjärt- och 

kärlsjukdomar som är ett utbrett folkhälsoproblem.

GÄSTSKRIBENT
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VÅRENS RESOR MED HÄLLESTÁ BUSS!

0122-505 92
www.hallestabuss.se

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

TEATER & SHOW  
Häxorna i Eastwick,  lör 22/2 (inkl. egen tid på sta´n) (Sista chansen!) 1.395:-/person
Så som i himmelen,  lör 29/2 (inkl. egen tid på sta´n) (Sista chansen!) 1.295:-/person
En värsting till syster,  lör 4/4 (inkl. egen tid på sta´n) (Sista chansen!) 1.295:-/person
GES,  lör 3/10, lör 17/10 (inkl. egen tid på sta´n) (Nyhet!) 1.395:-/person
Forever Piaf,  lör 7/11 (inkl. egen tid på sta´n) (Nyhet!) 1.295:-/person

MÄSSOR
Sy & Hantverksfestival i Älvsjö,  lör 15/2 (inkl. entrébiljett) 395:-/person
Antikmässa i Älvsjö,  lör 15/2 (inkl. entrébiljett) 410:-/person
Nordiska trädgårdar i Älvsjö,  fre 27/3, lör 28/3 (inkl. entrébiljett) 410:-/person

ENDAGSRESOR
Ullared (Res 2 för 1 i januari, februari & mars!)  250:-/person
ons 19/2, tis 25/2, mån 16/3, tis 31/3, tors16/4, tis 5/5, mån 18/5
Stockholm på egen hand 250:-/person
lör 15/2, lör 22/2, lör 29/2, fre 27/3, lör 28/3, lör 4/4

PS. Boka din resa på vår hemsida www.hallestabuss.se!

VILL DU ARBETA SOM  
SEMESTERVIKARIE PÅ  
SSAB I SOMMAR?
På SSAB lackerar vi tunnplåt som i senare led bland annat 
används till regnvattensystem, tak- och väggbeklädnad.

Vi söker nu vikarier till vår färgbeläggningsprocess,  
transportavdelning samt planeringsavdelning.

Arbetet är till största delen organiserat i skiftlag och  
vi söker dig som har förmågan att arbeta med fokus  
på gruppens prestation. De flesta vikariaten innebär  
skiftgång med varierande arbetstider.

För att få arbeta inom vår verksamhet måste du ha fyllt  
18 år. B-körkort och truckkort är meriterande men inte  
ett krav. Intervjuer och tillsättning av vikariat kommer  
att ske fortlöpande.

Sök våra semestervikariat via www.ssab/semestervikariat.se

VÄLKOMMEN 
MED DIN  
ANSÖKAN!
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1. SKAPA ORD
Skapa så många ord med minst 
fyra bokstäver du kan med hjälp 
av bokstäverna nedan. För att 
göra det extra klurigt så måste 
mittenbokstaven alltid vara med 
i alla ord.

2. FINN FEM FEL

3. ORDFLÄTAN
Få ihop flätan genom att klura ut 
vilka ord som ska skrivas in vågrätt 
för att även skapa rätt ord lodrätt.

TUNIKA TVÄTTADE OÄNDLIG SVAGA
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4. KLURIGHETEN
Flytta två stickor för att skapa 
två kvadrater.

S
Ä

D
PIJ

K
X

A

Vi har hittat 26 ord, kan du hitta 
fler än så?

skidpjäxa, piskad, äskad, dikas, 

diska, idkas, piska, skida, späda, 

spika, aids, äska, dias, disk, isad, 

jäsa, kajs, kisa, pjäs, sida, skad, 

skid, spad, spak, späd, spik

Rätta lösningarna

Ungdomscafé på Bildningen 
dit alla är välkomna 

Öppettider och aktivitetsschema hittar 
ni på vår Instagram @uf.teenea

Smaka på 
våra goda 

milkshakes och 
pannkakor som 

vi tillagar till  
bra priser.

Behöver du hjälp med ett 
byggprojekt?
Vi hjälper dig till ett billigt pris!

Om ni undrar över våra priser hör av er via sms till  
Elliot på 0763 26 42 64 eller maila elliotsmejl@gmail.com 

Från 
18 kr/person 

inklusive  
utkörning

Beställ fredagsfika 
till ditt företag!

En möjlighet för företag att lägga mer 
fokus på arbetet, men samtidigt med 

godare samvete ta en paus för att 
umgås och ladda batterierna. 

För mer info, besök  
vår FaceBook-sida!  
@CakeAway UF

Vi finns även  
på Instagram! 
@cakeaway_uf

Vår vision är att förändra attityden kring  
att återvinna och konsumera begagnade 
kläder och därmed både göra en insats  

för din plånbok och vår miljö.”

Besök vår fysiska 
butik på Viberga: 

Onsdagar: 12:30-18:00  
Fredagar: 14:30-18:00

Öppet dygnet runt   
på vår webbshop:   

www.yourvismawebsite. 
com/kladsmart-uf

kladsmart_uf Klädsmart UF

VA R J E  O N S D A G  E R B J U D E R  V I

BARNPASSNING
HELT  GRAT IS  INKL  MELLANMÅL!

I Stora Coop Finspångs restaurang. Låt ditt 
barn pyssla, leka och skaffa nya vänner 

medan du får handla i lugn och ro.

T ID: ONSDAGAR 15:00-19:00

 

Mer info om planerade aktiviteter och teman 
hittar du på vår hemsida: coompis.webnode.se/

HELT GRATIS INKL MELLANMÅL! 

M E R  I N F O  O M  P L A N E R A D E  A K T I V I T E T E R  O C H  T E M A N  
H I T TA R  D U  PÅ  VÅ R  H E M S I D A :  COOMPIS .WEBNODE.SE

Här presenteras några av 
Bergskas UF-företag

PS. Du som handlar oss oss har även chans 
att vinna fina priser i vårt hållbarhetslotteri.

V
IN

N
A

R
E VINNARNA AV HÖGTALARE ÄR 

FINSPÅNGS  
TRIALKLUBB 

& FAIK BANDY
GRATTIS!



29w w w. f o k u s f i n s p a n g . s e
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Rätta lösningarna
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FÖRETAG I FOKUS
BRANSCH FÖR BRANSCH

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

SVETSNING

www.ybsvets.se

070-628 28 43

METALLSKROT

www.jarnvarulagret.se

011-16 71 17

ENTREPRENAD/MARKARBETEN

www.brorssonsab.se

0122-212 00

AB An-Jo Tryck

TRYCKERI

www.anjotryck.com

0122-126 37

LIFT- OCH BYGGMASKINER

www.tholmarks.se

0122-44 48 42

SOLENERGI/SOLCELLER

www.atlassol.se

070-980 45 99

TRAFIKSKOLA

www.axelhed.com

0122-161 60

FIBER/FIBERANSLUTNING

www.finet.se

0122-246 80

GOLVLÄGGARE/PLATTSÄTTARE

www.golvochkakel.se

0122-144 40

MÅLARE

www.dnsmaleri.se

070-550 91 96

070-372  81 46
www.gravarn.se 

070-624 81 80

ELEKTRIKER

STÄDNING

TRÄDGÅRD/MARKANLÄGGNING 

www.skarblackael.se

011-571 80 • 070-55 10 900

www.stadforetaget.se

0122-410 03

www.tradgard-mark.se

070-512 24 93

Se även annons på sidan 16

BRUNNSBORRNING/BERGVÄRME

www.fbb.se

0122-100 64

www.tegandersel.se

011-13 70 44 • 070-346 50 11

0122-173 00  •  www.fokusfinspang.se

VILL DU OCKSÅ  
HA ETT REPORTAGE  
I FOKUS FINSPÅNG?
Hör av dig så berättar vi mer.

07
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R E D A K T I O N E L L  A N N O N S

Anna är juristen med erfarenheter från FN:s barnkommitté 

i Genève och som politisk sakkunnig inom grundlagsfrågor, 

mänskliga rättigheter, bistånd och migration. I det egna 

företaget ryms uppdrag som föredragshållare, moderator, 

skribent och rådgivare. Hon talar engelska, franska, tyska 

och spanska. När vi ses talar hon, tack och lov, östgötska. 

Det är också hennes östgötska förtecken från tiden på 

Östsvenska Handelskammaren som är bakgrunden till att 

hon valde att hoppa på uppdraget som konsult för Tillväxt 

Finspång. Uppdraget sträcker sig fram till och med 31 maj.

– I uppdraget på Östsvenska Handelskammaren 

under 2015-2018 ingick det bland annat att vara en del 

av Finspångs näringslivsråd. Redan då var jag imponerad 

av drivkraften som fanns hos de kloka och intelligenta 

ledamöterna i rådet. Sedan jag tackat ja till att arbeta för Tillväxt Finspång 

har bara min positiva bild av Finspång stärkts ytterligare, säger Anna. 

Har ett stort hjärta för regionen

Hon har ett stort hjärta för regionen, gläds över att driva utvecklingsfrågor och 

ser styrkan i att samlas och arbeta kring en gemensam vision.

– Vi söker ambassadörer som sträcker på ryggen, ser våra styrkor och 

talar gott om orten, säger Anna.

Hon berättar att arbetet är i full gång att starta branschråd som ska lyfta 

Tillväxt Finspångs frågor i respektive bransch. Fokus ligger främst på att 

samla de gemensamma krafterna och eldsjälarna som finns inom handeln, 

säger Anna Lövheim.

Tillväxt Finspångs lokal – en mötesplats med rörelse

Konkret handlar hennes uppdrag om att skapa en struktur och ett arbets sätt 

för det Tillväxt Finspång som också innefattar tidigare Nyföretagarcentrums 

verksamhet och kommunens turismenhet. Närmast handlar det att inom kort 

få klart med en centralt belägen lokal.  

– Förutom den rörelse som verksamheterna inom nyföretagande och 

turism redan skapar önskar jag också att vår nya lokal kan fungera som en 

naturlig mötesplats för att boka in sig för möten, föreläsningar men också 

möjligheten att hyra arbetsplats eller bara komma förbi för gemenskap över 

en kaffekopp, säger Anna. Filip Ewertsson

Anna söker ambassadörer som 

sträcker på ryggen, ser styrkorna 

och talar gott om orten

”Imponerad över  

drivkraften som finns här”

– En röd tråd genom mitt arbetsliv har varit viljan att hjälpa människor  

och få samhället att fungera, säger Tillväxt Finspångs konsult Anna Lövheim.

Tillväxt Finspång  

bjuder in sina medlemmar till årsmöte  

måndag 24 februari. Håll utkik  

efter klockslag och lokal.

Vill du ha mer information  

om Tillväxt Finspång?

Varmt välkommen att höra av dig till kontakt@tillvaxtfinspang.se 

eller Anna Lövheim 076-633 69 23.

 

SKOLMATEN VECKA 6-7

MÅNDAG 3 FEBRUARI

Grillkorv, pasta, ketchup

Vegetarisk biff, pasta

TISDAG 4 FEBRUARI

Raggmunk, lingonsylt 

Vegetarisk tacofrestelse

ONSDAG 5 FEBRUARI

Fiskburgare, potatismos, ärter 

Broccolibiff, potatismos, ärter

TORSDAG 6 FEBRUARI

Lasagne, ketchup 

Morotslasagne, ketchup

FREDAG 7 FEBRUARI

Dalens kycklinggryta, klyftpotatis 

Dalens vegetariska sås, klyftpotatis

MÅNDAG 10 FEBRUARI

Krämig pastasås med rökt hönskött,  

ris/bulgur 

Basilikakryddad böngryta, ris/bulgur

TISDAG 11 FEBRUARI

Miniflippersej, kall sås med gurkmix,  

potatis, morötter  

Örtbiff, kall sås med gurkmix, potatis, 

morötter

ONSDAG 12 FEBRUARI

Pannbiff, brunsås, potatis, lingonsylt 

Grönsaksbiff caribbean, brunsås, potatis

TORSDAG 13 FEBRUARI

Grönsakssoppa, mjuk smörgås, ost  

Coucouspytt, vitlökssås

FREDAG 14 FEBRUARI   

ALLA HJÄRTANS DAG

Falafel, vitlöksyoghurt, bulgur/ris, broccoli

Vegetarisk bolognese, ris/bulgur, ketchup 

Till varje måltid serveras salladsbuffé,  

ekologisk mjölk, knäckebröd och smör. 

Med reservation för eventuella ändringar
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Från och med 1 januari är Finspångs Bilmarknad 
en märkesoberoende bilförsäljare.– Vi kommer att ha ett bredare utbud än vad  

vi har nu och sälja nyare begagnade bilar från 
exempelvis Nissan, Suzuki och Hyundai,  säger Christian Abrahamsson.

Sedan 1979 har Christer Abrahamsson sålt bilar i bilhallen 
på Skäggebyvägen 48. Idag driver han firman tillsammans 
med sonen Christian. I 15 år har de varit återförsäljare av 
fabriksnya Hyundaibilar. För fyra år sedan tvingades man göra 

omfattande och kostsamma renoveringar för att leva upp till 

bilmärkets nationella riktlinjer. När nu Hyundai återigen ställer 

ytterligare krav på både lokalen och ökad försäljning väljer 
Finspångs Bilmarknad att inte gå in i något nytt avtal utan 
istället bli en märkesoberoende bilförsäljare.

– Tack vare att vi blir helt obundna kan vi erbjuda fler 
bilmärken i olika prisklasser till våra kunder. Från nästan  
helt nya bilar till finare begagnade. Jag tror det blir en fördel 
för oss att nu erbjuda fler bilmärken. Jag känner ingen oro  
för framtiden, säger Christian som tror att fler och fler 
bilhandlare i framtiden kommer att gå mot att bli  
märkesobundna bilförsäljare.

Lång erfarenhetChrister Abrahamsson har sålt bilar i 50 år. Både han och 
Christian är överens om att kundkontakten är det roligaste 
med arbetet.

– Jag tror våra kunder uppskattar vår långa erfarenhet och 
att vi är personliga. När man har hållit på med detta så länge 
som jag har blir det också viktigt med den sociala biten i 
kundmötet, säger Christer.– Vi värnar om våra kunder. Det roligaste är när vi kan guida 

dem till att hitta exakt rätt bil för deras behov och önskemål. 

Det blir ännu bättre nu när vi har fler bilmodeller att erbjuda, 
säger Christian.

Verkstad och endurocyklarI lokalen finns också den egna och uppskattade Mekonomen- 

bilverkstaden. Där erbjuds service och reparationer för alla 
bilmärken. Då man inte längre har avtal med Hyundai kan 
man inte från och med årsskiftet utföra garantiarbeten för 
Hyundai på plats. Men tack vare ett nära samarbete med en 
auktoriserad Hyundaiverkstad kommer man även fortsatt 
att kunna erbjuda originalreservdelar.Förutom att bara sälja bilar är Finspångs Bilmarknad 

återförsäljare av enduromotorcyklar från Sherco. Som enda 
återförsäljare av märket i Östergötland har man många 
långväga kunder från hela landet.– Just nu bygger vi upp en webbshop för att sälja reserv-

delar direkt via nätet, berättar Christian.
Finspångs Bilmarknad bilhall har öppet alla vardagar klockan 
8.00 till 18.00 och bilverkstaden klockan 7.00 till 16.30.  
För mer information ring 0122-146 60. 

 
FILIP EWERTSSON 

Bredare utbud på  Finspångs Bilmarknad

Christer Abrahamsson och  Christian Abrahamsson driver  tillsammans Finspångs  Bilmarknad.

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

R E D A K T I O N E L L  A N N O N S
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FÖRETAG I FOKUS
BRANSCH FÖR BRANSCH

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

SVETSNING

www.ybsvets.se

070-628 28 43

METALLSKROT

www.jarnvarulagret.se

011-16 71 17

ENTREPRENAD/MARKARBETEN

www.brorssonsab.se

0122-212 00

AB An-Jo Tryck

TRYCKERI

www.anjotryck.com

0122-126 37

LIFT- OCH BYGGMASKINER

www.tholmarks.se

0122-44 48 42

SOLENERGI/SOLCELLER

www.atlassol.se

070-980 45 99

TRAFIKSKOLA

www.axelhed.com

0122-161 60

FIBER/FIBERANSLUTNING

www.finet.se

0122-246 80

GOLVLÄGGARE/PLATTSÄTTARE

www.golvochkakel.se

0122-144 40

MÅLARE

www.dnsmaleri.se

070-550 91 96

070-372  81 46
www.gravarn.se 

070-624 81 80

ELEKTRIKER

STÄDNING

TRÄDGÅRD/MARKANLÄGGNING 

www.skarblackael.se

011-571 80 • 070-55 10 900

www.stadforetaget.se

0122-410 03

www.tradgard-mark.se

070-512 24 93

Se även annons på sidan 16

BRUNNSBORRNING/BERGVÄRME

www.fbb.se

0122-100 64

www.tegandersel.se

011-13 70 44 • 070-346 50 11

0122-173 00  •  www.fokusfinspang.se

VILL DU OCKSÅ  
HA ETT REPORTAGE  
I FOKUS FINSPÅNG?
Hör av dig så berättar vi mer.
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R E D A K T I O N E L L  A N N O N S

Anna är juristen med erfarenheter från FN:s barnkommitté 

i Genève och som politisk sakkunnig inom grundlagsfrågor, 

mänskliga rättigheter, bistånd och migration. I det egna 

företaget ryms uppdrag som föredragshållare, moderator, 

skribent och rådgivare. Hon talar engelska, franska, tyska 

och spanska. När vi ses talar hon, tack och lov, östgötska. 

Det är också hennes östgötska förtecken från tiden på 

Östsvenska Handelskammaren som är bakgrunden till att 

hon valde att hoppa på uppdraget som konsult för Tillväxt 

Finspång. Uppdraget sträcker sig fram till och med 31 maj.

– I uppdraget på Östsvenska Handelskammaren 

under 2015-2018 ingick det bland annat att vara en del 

av Finspångs näringslivsråd. Redan då var jag imponerad 

av drivkraften som fanns hos de kloka och intelligenta 

ledamöterna i rådet. Sedan jag tackat ja till att arbeta för Tillväxt Finspång 

har bara min positiva bild av Finspång stärkts ytterligare, säger Anna. 

Har ett stort hjärta för regionen

Hon har ett stort hjärta för regionen, gläds över att driva utvecklingsfrågor och 

ser styrkan i att samlas och arbeta kring en gemensam vision.

– Vi söker ambassadörer som sträcker på ryggen, ser våra styrkor och 

talar gott om orten, säger Anna.

Hon berättar att arbetet är i full gång att starta branschråd som ska lyfta 

Tillväxt Finspångs frågor i respektive bransch. Fokus ligger främst på att 

samla de gemensamma krafterna och eldsjälarna som finns inom handeln, 

säger Anna Lövheim.

Tillväxt Finspångs lokal – en mötesplats med rörelse

Konkret handlar hennes uppdrag om att skapa en struktur och ett arbets sätt 

för det Tillväxt Finspång som också innefattar tidigare Nyföretagarcentrums 

verksamhet och kommunens turismenhet. Närmast handlar det att inom kort 

få klart med en centralt belägen lokal.  

– Förutom den rörelse som verksamheterna inom nyföretagande och 

turism redan skapar önskar jag också att vår nya lokal kan fungera som en 

naturlig mötesplats för att boka in sig för möten, föreläsningar men också 

möjligheten att hyra arbetsplats eller bara komma förbi för gemenskap över 

en kaffekopp, säger Anna. Filip Ewertsson

Anna söker ambassadörer som 

sträcker på ryggen, ser styrkorna 

och talar gott om orten

”Imponerad över  

drivkraften som finns här”

– En röd tråd genom mitt arbetsliv har varit viljan att hjälpa människor  

och få samhället att fungera, säger Tillväxt Finspångs konsult Anna Lövheim.

Tillväxt Finspång  

bjuder in sina medlemmar till årsmöte  

måndag 24 februari. Håll utkik  

efter klockslag och lokal.

Vill du ha mer information  

om Tillväxt Finspång?

Varmt välkommen att höra av dig till kontakt@tillvaxtfinspang.se 

eller Anna Lövheim 076-633 69 23.

 

SKOLMATEN VECKA 6-7

MÅNDAG 3 FEBRUARI

Grillkorv, pasta, ketchup

Vegetarisk biff, pasta

TISDAG 4 FEBRUARI

Raggmunk, lingonsylt 

Vegetarisk tacofrestelse

ONSDAG 5 FEBRUARI

Fiskburgare, potatismos, ärter 

Broccolibiff, potatismos, ärter

TORSDAG 6 FEBRUARI

Lasagne, ketchup 

Morotslasagne, ketchup

FREDAG 7 FEBRUARI

Dalens kycklinggryta, klyftpotatis 

Dalens vegetariska sås, klyftpotatis

MÅNDAG 10 FEBRUARI

Krämig pastasås med rökt hönskött,  

ris/bulgur 

Basilikakryddad böngryta, ris/bulgur

TISDAG 11 FEBRUARI

Miniflippersej, kall sås med gurkmix,  

potatis, morötter  

Örtbiff, kall sås med gurkmix, potatis, 

morötter

ONSDAG 12 FEBRUARI

Pannbiff, brunsås, potatis, lingonsylt 

Grönsaksbiff caribbean, brunsås, potatis

TORSDAG 13 FEBRUARI

Grönsakssoppa, mjuk smörgås, ost  

Coucouspytt, vitlökssås

FREDAG 14 FEBRUARI   

ALLA HJÄRTANS DAG

Falafel, vitlöksyoghurt, bulgur/ris, broccoli

Vegetarisk bolognese, ris/bulgur, ketchup 

Till varje måltid serveras salladsbuffé,  

ekologisk mjölk, knäckebröd och smör. 

Med reservation för eventuella ändringar
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Från och med 1 januari är Finspångs Bilmarknad 
en märkesoberoende bilförsäljare.– Vi kommer att ha ett bredare utbud än vad  

vi har nu och sälja nyare begagnade bilar från 
exempelvis Nissan, Suzuki och Hyundai,  säger Christian Abrahamsson.

Sedan 1979 har Christer Abrahamsson sålt bilar i bilhallen 
på Skäggebyvägen 48. Idag driver han firman tillsammans 
med sonen Christian. I 15 år har de varit återförsäljare av 
fabriksnya Hyundaibilar. För fyra år sedan tvingades man göra 

omfattande och kostsamma renoveringar för att leva upp till 

bilmärkets nationella riktlinjer. När nu Hyundai återigen ställer 

ytterligare krav på både lokalen och ökad försäljning väljer 
Finspångs Bilmarknad att inte gå in i något nytt avtal utan 
istället bli en märkesoberoende bilförsäljare.

– Tack vare att vi blir helt obundna kan vi erbjuda fler 
bilmärken i olika prisklasser till våra kunder. Från nästan  
helt nya bilar till finare begagnade. Jag tror det blir en fördel 
för oss att nu erbjuda fler bilmärken. Jag känner ingen oro  
för framtiden, säger Christian som tror att fler och fler 
bilhandlare i framtiden kommer att gå mot att bli  
märkesobundna bilförsäljare.

Lång erfarenhetChrister Abrahamsson har sålt bilar i 50 år. Både han och 
Christian är överens om att kundkontakten är det roligaste 
med arbetet.

– Jag tror våra kunder uppskattar vår långa erfarenhet och 
att vi är personliga. När man har hållit på med detta så länge 
som jag har blir det också viktigt med den sociala biten i 
kundmötet, säger Christer.– Vi värnar om våra kunder. Det roligaste är när vi kan guida 

dem till att hitta exakt rätt bil för deras behov och önskemål. 

Det blir ännu bättre nu när vi har fler bilmodeller att erbjuda, 
säger Christian.

Verkstad och endurocyklarI lokalen finns också den egna och uppskattade Mekonomen- 

bilverkstaden. Där erbjuds service och reparationer för alla 
bilmärken. Då man inte längre har avtal med Hyundai kan 
man inte från och med årsskiftet utföra garantiarbeten för 
Hyundai på plats. Men tack vare ett nära samarbete med en 
auktoriserad Hyundaiverkstad kommer man även fortsatt 
att kunna erbjuda originalreservdelar.Förutom att bara sälja bilar är Finspångs Bilmarknad 

återförsäljare av enduromotorcyklar från Sherco. Som enda 
återförsäljare av märket i Östergötland har man många 
långväga kunder från hela landet.– Just nu bygger vi upp en webbshop för att sälja reserv-

delar direkt via nätet, berättar Christian.
Finspångs Bilmarknad bilhall har öppet alla vardagar klockan 
8.00 till 18.00 och bilverkstaden klockan 7.00 till 16.30.  
För mer information ring 0122-146 60. 

 
FILIP EWERTSSON 

Bredare utbud på  Finspångs Bilmarknad

Christer Abrahamsson och  Christian Abrahamsson driver  tillsammans Finspångs  Bilmarknad.
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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!

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



PROGRAM 

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

www.facebook.com/kulturhusetfinspang

Föreställning
Axel Schylström – Bränd
Fredag 31 januari 19:00
Biljetter: 160 kr hos Kulturhuset  
på 0122-853 00 eller online på  
www.tickster.com
En allvarlig olycka år 2012 brännskadade 
honom kraftigt, och hans tillvaro utgjordes  
under en lång tid av en kamp för livet och stän-
dig rehabilitering. Axel lämnades svårt ärrad för 
livet, men lät inte motgångarna hindra honom 
från att uppfylla sina stora drömmar. Trots de 
synliga ärren har Axel gjort stor succé som 
både artist och föreläsare. Sedan genombrottet 
i Idol 2015 har han växt fram till en folkkär 
inspirationskälla som visar det faktum att  
allting är möjligt, oavsett förutsättningar.

Porträtt av en  
kvinna i brand
Onsdag 5 februari 14:00
Ålder: 7 år

DAGBIO!

Bio

Spies in Disguise (sv. tal)
Söndag 2 februari 15:00
Ålder: 7 år

Bio

Catwalk – Från Glada 
Hudik till New York
Söndag 2 februari 19:00
Ålder: Barntillåten

Bio

Bad Boys for Life
Onsdag 5 februari 19:00
Ålder: 15 år

Bio

1917
Söndag 9 februari 19:00
Ålder: Ej fastställd

Bio

LasseMajas Detektivbyrå – 
Tågrånarens hemlighet
Söndag 9 februari 15:00
Ålder: Ej fastställd

Konsert   

Klarinettmagi med  
Östgöta Blåsarsymfoniker
Fredag 14 februari 19:00
Biljetter: 220 kr hos Kulturhuset på  
0122-853 00 eller online på www.tickster.com
En kväll Östgöta Blåsarsymfoniker, solisterna 
Magnus Holmander, klarinett och Jessica 
Elevant, sopran med musik av bland annat  
Jean Sibelius, Verdi och Beethoven. 

Sveriges nya klarinettstjärna Magnus Hol-
mander besöker Östgöta Blåsarsymfoniker på 
sin konsertresa mellan London, Paris, Barcelona 
och Amsterdam. Magnus avslutade masterut-
bildningen vid Kungliga Musikhögskolan 2017. 
Under säsongen 2019–20 kommer Magnus 
Holmander att vara Sveriges representant som 
Rising Star med 21 konserter runt om i Europa.

Jessica Elevant är från Stockholm, har studerat 
i Linköping och spås få en lysande karriär som 
operasångerska. Hon började studera solosång 
sommaren 2016 och redan i september 2018 
vann hon förstapriset och publikens pris i 
”Wagnerstimmen” i Karlsruhe.

Bio

A Hidden Life
Onsdag 12 februari 19:00
Ålder: 15 år

Bio

Paw Patrol – Redo,  
Rejsa, Rädda! (sv. tal) 
Söndag 16 februari 15:00
Ålder: Ej fastställd

Bio

Emma 
Söndag 16 februari 19:00
Ålder: Ej fastställd


