
SID 7: 
DEN LILLA OCH TRYGGA 
SKOLAN PÅ LANDET

SID 15: 
KRISTALLEN HAR FÅTT 
EN HJÄRTSTARTARE
 

SID 11: 
LOTTA ÄR NY KÖKS- 
DESIGNER PÅ ÖDMANS 
 

SID 19: 
POSITIV GRUPPTRÄNING 
PÅ NIF:S NEUROREHAB 

Fokus
Årg. 15  | 12 februari - 26 februari  |  www.fokusfinspang.se  |  Fokus Finspång når alla hushåll och företag i Finspång och Svärtinge

F I N S P Å N G

NR 02   |   2020

VI UTFÖR ALLA SLAGS BYGGNADSARBETEN ...
 Grävningsarbeten              Transporter med traktor
 Fastighetsskötsel             Sopning, sandupptagning
 Snöröjning, sandning        Uthyrning av containerlådor

 0122-174 32
 Lars 070-208 90 57  •  Johan 070-628 10 72

By

gg
& Rep Firm

aLars Bergling AB

www.byggochrep.se

Johan Bergling 
070-628 10 72

ALLT INOM 
BYGG OCH 

REPARATION!

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.
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FINSPÅNG 

COMFORT FINSPÅNG
Sjömansvägen 10, Tel 0122-180 70

ÖPPETTIDER: Mån-Fre 06:45-17:00
www.andersonbaggman.se Följ oss på Facebook och Instagram

VÄLKOMMEN IN TILL VÅR BUTIK 
HÄLSAR ROGER, LINDA, KRISTER  
& RÖRMONTÖRERNA!

UPP TILL 50% RABATT PÅ 
DUSCHHÖRNOR OCH BADRUMSMÖBLER.

VI GÖR PLATS FÖR VÅRENS NYHETER!

Vill du ha en miljövänlig trädgård? Vet du inte  
hur din trädgård ska se ut eller fungera? Har du 
visioner, men vet inte hur man kan utföra dem? 

Nu är rätt tid för planering och fundering, innan högsäsongen och  
trädgården vaknar! Som kvalificerad trädgårdsanläggare och med  
erfarenhet inom mark och anläggning kan vi hjälpa er. 

Vill du ha en  
lättskött trädgård?

•  Digital ritning, idéskiss  
och planteringsplan

• Växtkompositioner 
• Tips och idéer

•  Trädgårdsanläggnings- 
arbeten  

• Trädbeskärning
• Trädfällning

• Stubbfräsning
• Grävning och schaktning
•  Markborrning med  

kompaktlastare

• Markanläggning
• Kranlyft
• Lastbilstransporter

Vi utför:

Vill ni veta mer eller har frågor är ni välkomna att kontakta:

CHRISTOFFER  \  070-671 88 20  \ toffesakeri@gmail.com
ELIN  \  072-330 88 34  \  elin.toffesutemiljo@outlook.com

Gilla oss gärna på
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Trots allt  
en del glädje
På många sätt är Sverige är ett 
fantastiskt land. Men det kanske inte 
är just den här perioden vi tänker som 
just fantastisk. För lika säkert som 
att julen är ett skönt ljus i vinter-
mörkret, lika säkert är det också att 
vi är många som rynkar på näsan åt 
slaskväder.  
 
Som tur är finns det ju trots allt en 
hel del att glädjas åt. Som att det 
blir ljusare för varje dag. Som att 
leva i ett land med fred. Glädjen över 
den goda kycklinggrytan som utgör 
min lunch idag. Eller varför inte det 
utmärkta läget att få ge och ta emot 
kärlek på Alla Hjärtans dag på fredag? 
 
I detta nummer gläds Colorama  
Ödmans över en nya kollega (sid 11),  
Ljusfalls friskola vill att fler ska upp-
täcka deras glädje (sid 7), neuro- 
rehab berättar om lyckan att träna 
tillsammans (sid 19) och lagom till 
Alla Hjärtans dag får vi också veta att  
en hjärtstartare nu finns på 
Kristallen (sid 15). Trevlig läsning! 

                                                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. 

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.

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

Rätt däck räddar liv!
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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!

www.bjorkefastigheter.se

Gilla oss på Facebook!

Våra lediga lägenheter

LJUSFALLSHAMMAR, ÖREBROVÄGEN 428 D 
1 rum & kokvrå, 30 m², NB
3.373 kr/mån 
Tillträde: 1 mars 2020

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

GRYTGÖL, KÄLLGÅRDSVÄGEN 6 B
2 rum & kök, 62 m², NB
4.701 kr/mån (kallhyra) 
Tillträde: omgående

REJMYRE, MÄSTAREVÄGEN 17 F 
3 rum & kök, 88 m², NB 
7.375 kr/mån 
Tillträde: 1 maj 2020

UNG I FOKUS

EBBA JARDSTÅL  
FÖDD 2002
PERSPEKTIV BERGSKA GYMNASIET

Vi måste  
våga drömma…
Som jag nämnt i något av de tidigare 
numren gillar jag att baka och laga 
mat. Men jag gillar även att testa 
nya konditorier och cafeér. Mitt  
nästa mål är att åka till Stockholm 
och äta hos Sebastien på Söder. 
Allt han och hans kollegor gör 
och producerar är helt ekologisk 
utan massa krångel och onödiga 
industriella steg. Väldigt modernt 
och 2020. 

Det som lockar mig mest hos 
Sebastien är hans semlor. Jag har 
ätit många semlor i mina snart 18 
år på jorden men aldrig har den varit 
helt top notch. Men jag är inte den 
som ger upp i första taget, jag ska 
hitta den helt perfekta semlan. Den 
ska ha en fluffig vetebulle fylld med 
krämig nötig mandelmassa. Grädden 
ska vara varsamt vispad, absolut 
inte övervispad och smörig som de 
flesta tyvärr är idag. Den ska toppas 
med bara ett tunt lager florsocker 
vilket kräver att den äts direkt efter 
att den blivit klar. Jag drömmer om 
den perfekta semlan och hoppas att 
jag hittar den hos Sebastien.  

Nu är det ju också “allahjärtans
dagtider”. Varför inte ta med  
någon du tycker om i jakten på  
den perfekta semlan!
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CENTRUMKYRKAN HÄLLESTAD FRIFÖRSAMLING MISSIONSKYRKAN
FEBRUARI
Sön 16 10.00 Gudstjänst
 Predikan Albin Åkesson
 Sång - Bön - Fika

Ons 19 14.00 RPG mer info i RPG-rutan längst ner

Sön 23 10.00 Gudstjänst
 Predikan Hans Lindstrand
 Sång - Bön - Fika

VARJE VECKA
Tors 15.00  Internationell mötesplats
 Språkträning - Enkelt fika

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

FEBRUARI
Sön 16 11.00 Gudstjänst 
 Olivia Liebgott predikar,  
 Solveig & Gudruns lovsångsteam. Fika

Sön 23 11.00 Gudstjänst 
 Sara Josefsson predikar,  
 sång av Joakim Liebgott. 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)

FEBRUARI
Sön 16 10.00 Gudstjänst
 “Vägen vidare”, Håkan Rydin
 Sång: Sophia Andersson                

Sön 23 10.00 Gudstjänst
 ”Kärlekens väg”, Anders Ohlsson                   
 Sång: Magnus Hasselqvist / Kristina Hedman                 

Ons 26 18.30 Askonsdagsmässa
 Johanna Karlsson                          

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

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 12 – 25 FEBRUARI

19 februari Centrumkyrkan Gränges och den stora satsningen i Finspång Patrik Sivesson 26 februari Missionskyrkan Musik och sång Korsbandet från Örebro

RPG: FEBRUARI

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.

OnePlace 
–  boxen för fotbolls- 

allsvenskan 2020!

Startavgift 0:- Installation 0:-  
Box 0:- Tre fria månader 0:-

Bluetooth-högtalare 
– smidig med bra ljud!
Uppladdningsbar, FM-radio,  
minneskort, AUX-ingång

Ljudkabel 99:- och laddkabel 99:-  
ingår i priset!

Byt in din 
gamla TV!
40” smart-TV från Panasonic 6 495:-
Byte och rabatt - 1 500:- 

Ditt pris  4 995:-
99:-

1 500 kr
för din  
gamla TV

Bara ett fåtal kvar. 

Först till kvarn! 
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FINSPÅNG Skäggebyvägen 32   
0122-44 40 70 www.geforlivet.nu

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

VÄLKOMNA IN OCH SE VÅR NYA OCH FINA BUTIK OCH FYNDA FÖR EN GOD SAK

Betala gärna
med kort!

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

LÖRDAG 15/2 KL. 10-13 ÖPPNAR VI UPP  

VÅR UTÖKADE OCH NYSTYLADE BUTIK  

MED SPECIELLA ERBJUDANDEN

50% PÅ ALLA KLÄDER OCH SKOR!

ÅTERFUNNET HÄR - HJÄLP DÄR!
GRATIS KORV
MED BRÖD!
(En per person)

När Fokus Finspång besöker den lilla skolan i Ljusfallshammar 
har precis de sista eleverna gått för dagen. I ett av klass-
rummen i det röda charmiga huset får vi en pratstund med 
Hemal Abeysekera, Gunilla Malteskog och Caroline Jensen. 
Hemal tillträdde som rektor i augusti förra året och är  
dessutom lärare i matematik, NO, teknik, engelska och 
träslöjd. Han kommer närmast från en tjänst i Sri Lanka och 
arbetsintervjun gjordes faktiskt via Skype. Men Sverige är 
inget nytt för Hemal. Han har vuxit upp och gått i svensk 
skola och är också lärarutbildad i Sverige.

–  När jag sökte efter tjänster fastnade jag för skolans 
geografiska läge med närheten till naturen och utmaningen 
med att driva en landsbygdsskola. Jag gillar tryggheten med 
en liten skola, jämfört med stadsskolornas allt större klasser, 
säger Hemal.

Aldrig långa beslutsvägar
Caroline har två barn som går på skolan och är sedan 2014 en 
del av styrelsen. Gunilla har precis som Hemal många strängar 
på sin lyra. Hon undervisar i svenska, SO, hemkunskap, bild, 
idrott och syslöjd och sitter även hon med i styrelsen.

– Dessutom driver vår personalstyrka frita, vi lagar vår egen 
skolmat och kör skolbussarna. Totalt är vi sju anställda. Det 
finns stora fördelar med att vara ett litet arbetslag på en 
friskola som är uppbackad av drivna föräldrar. Det är aldrig 
långa beslutsvägar, säger Gunilla.

Trygghet med en liten skola
Just nu går totalt 35 elever i en förskoleklass, en integrerad 
årskurs 1-3 och en årskurs 4-6. 

– Det finns flera fördelar med de integrerade klasserna. 
Det är exempelvis lätt och naturligt att individanpassa när 
flera årskurser ändå sitter i samma klassrum, säger Hemal.

Alla tre är övertygade om den trygghet en liten skola 
innebär, både för elever, föräldrar och lärare.

– Vi får aldrig höra att våra barn är otrygga eller rädda för 
någon här. Vi har tid och resurser att hjälpa elever med sär-
skilda behov. På rasterna leker barnen med varandra, oavsett 
åldersskillnaden. Självklart är både nyfikna föräldrar, barn och 
intresserade lärare välkomna att besöka oss, säger Gunilla.

Filip Ewertsson

Hemal Abeysekera, Gunilla Malteskog 
och Caroline Jensen.

”Jag gillar tryggheten  
med en liten skola”

Ljusfalls friskola är den lilla och naturnära  
landsbygdsskolan med familjär anda och korta beslutsvägar.

– Vi får aldrig höra att våra barn är  

otrygga eller rädda för någon här. Vi har tid 

och resurser att hjälpa elever med särskilda 

behov. På rasterna leker barnen med  

varandra, oavsett åldersskillnaden.

 

SKOLMATEN VECKA 8-9

VECKA 8 – SPORTLOV

MÅNDAG 24 FEBRUARI
Kycklinggryta tikka masala, bulgur 
Vegetarisk tikka masala gryta, bulgur

TISDAG 25 FEBRUARI
Chili con carne, ris
Chili sin sarne, ris

ONSDAG 26 FEBRUARI
Miniflippersej/ inlagd sill, remouladsås, 
potatis, broccoli, 
Bönbiff, remouladsås, potatis, broccoli 

TORSDAG 27 FEBRUARI
Potatis och purjolökssoppa, mjuk  
smörgås, ost
Hemgjord bulgurpytt, vitlöksyoghurt

FREDAG 28 FEBRUARI
Stekt korv, pasta, ketchup
Falafel, pasta

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

Med reservation för eventuella ändringar

HALLBERGS SYMASKINER
Nils-Olov Hallberg

Erstorp 502, 612 93 Finspång
Tel 0122-193 07, 070-300 64 90

Reparerar alla märken  
– ring så hämtar jag.

SYMASKINS-REA
DENNA VECKA!

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

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

 

TRYFFLAR 
från Mathez

2 FÖR 100 KR 
(ord. pris 59 kr/st) KÄRLEKSTE

Svart löste  
från Kahls 
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När Fokus Finspång besöker den lilla skolan i Ljusfallshammar 
har precis de sista eleverna gått för dagen. I ett av klass-
rummen i det röda charmiga huset får vi en pratstund med 
Hemal Abeysekera, Gunilla Malteskog och Caroline Jensen. 
Hemal tillträdde som rektor i augusti förra året och är  
dessutom lärare i matematik, NO, teknik, engelska och 
träslöjd. Han kommer närmast från en tjänst i Sri Lanka och 
arbetsintervjun gjordes faktiskt via Skype. Men Sverige är 
inget nytt för Hemal. Han har vuxit upp och gått i svensk 
skola och är också lärarutbildad i Sverige.

–  När jag sökte efter tjänster fastnade jag för skolans 
geografiska läge med närheten till naturen och utmaningen 
med att driva en landsbygdsskola. Jag gillar tryggheten med 
en liten skola, jämfört med stadsskolornas allt större klasser, 
säger Hemal.

Aldrig långa beslutsvägar
Caroline har två barn som går på skolan och är sedan 2014 en 
del av styrelsen. Gunilla har precis som Hemal många strängar 
på sin lyra. Hon undervisar i svenska, SO, hemkunskap, bild, 
idrott och syslöjd och sitter även hon med i styrelsen.

– Dessutom driver vår personalstyrka frita, vi lagar vår egen 
skolmat och kör skolbussarna. Totalt är vi sju anställda. Det 
finns stora fördelar med att vara ett litet arbetslag på en 
friskola som är uppbackad av drivna föräldrar. Det är aldrig 
långa beslutsvägar, säger Gunilla.

Trygghet med en liten skola
Just nu går totalt 35 elever i en förskoleklass, en integrerad 
årskurs 1-3 och en årskurs 4-6. 

– Det finns flera fördelar med de integrerade klasserna. 
Det är exempelvis lätt och naturligt att individanpassa när 
flera årskurser ändå sitter i samma klassrum, säger Hemal.

Alla tre är övertygade om den trygghet en liten skola 
innebär, både för elever, föräldrar och lärare.

– Vi får aldrig höra att våra barn är otrygga eller rädda för 
någon här. Vi har tid och resurser att hjälpa elever med sär-
skilda behov. På rasterna leker barnen med varandra, oavsett 
åldersskillnaden. Självklart är både nyfikna föräldrar, barn och 
intresserade lärare välkomna att besöka oss, säger Gunilla.

Filip Ewertsson

Hemal Abeysekera, Gunilla Malteskog 
och Caroline Jensen.

”Jag gillar tryggheten  
med en liten skola”

Ljusfalls friskola är den lilla och naturnära  
landsbygdsskolan med familjär anda och korta beslutsvägar.

– Vi får aldrig höra att våra barn är  

otrygga eller rädda för någon här. Vi har tid 

och resurser att hjälpa elever med särskilda 

behov. På rasterna leker barnen med  

varandra, oavsett åldersskillnaden.

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

440:-

ORDINARIE ÖPPETTIDER
mån-fre 09.00-18.00

lör 10.00-15.00

MÅNADENS VARA

Värme dyna

250:-

Rakapparat  
Panasonic wet/dry 

dubbla blad 

599:-
ELBUTIK • VIBERGA

011-682 80 • www.elbutikfinspang.se

Smoooth payments by

PRESENTARTIKLAR  
TILL ALLA HJÄRTANS DAG

LED slinga Hjärtan 
exkl. batteri 

65:-

Arbetslampa LED  
med magnet olika färger 

inkl. batteri 

115:-

FRÅGAN

På fredag är det Alla Hjärtans dag. 
Vem vill du ge en kram?

YEONHEE LEE 65 ÅR 
– Till mitt första barnbarn som heter 
Albert som bor i Stockholm. Jag får 
skicka en hjärtbild till honom.

BENYAMIN MONTORO 18 ÅR 
– Jag har inte flickvän så det får bli  
till morsan för att hon är en person 
som jag älskar ganska mycket.

BARBRO HOLGERZON 82 ÅR 
– Det ger jag till min man och  
till mina barn för att jag älskar dem.

Nästa Fokus Finspång 
Nummer 3 delas ut 26 februari.

OBS! Manusstopp 18 februari kl. 12.
Vi kan aldrig garantera att annonsplats  

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

Berätta om bakgrunden till boken.
– Bakgrunden är att min mor blev sjuk i cancer och att min 
far fick plats på ett ålderdomshem. Jag arbetade som 
sjuksköterska och besökte svårt sjuka cancerpatienter som 
trots familj många gånger ändå dog själva i ensamhet. Boken 
handlar om en förmögen man som satsat sitt liv på karriären. 
När han sedan hamnar på ett boende är det en ”välartad 
familj” som istället är status, så varför inte hyra en familj?

Du har fått fin kritik för boken. Hur har gensvaret varit 
hos läsarna?
– Jag har fått många inlägg från läsare i alla åldrar, till och 
med från en äldre kvinna i Finland. Det är många som tackar 
för att boken varit en tröst i deras eget sorgearbete.

Boken skulle fungera utmärkt som film. Har du fått 
erbjudanden om det?
– Ja, det är faktiskt fler som har sagt det. Men nej, jag har 
inte fått något erbjudande om det ännu.

Har du fler bokidéer på gång?
– Definitivt, jag kan avslöja att den är i samma genre och 
tema. Denna gång kommer det att handla om en ung och 
strulig tjej som jobbar inom hemtjänsten. Jag hoppas att jag 
har en råtext klar till sommaren och så får vi se om något 
förlag vill ge ut den.

Filip Ewertsson

Hallå  
Susanne Brijker

författare med rötterna i Finspång, som är  
aktuell med sin debutroman ”Mannen som hyrde en familj”.

TÄVLING!
Vinn boken ”Mannen som hyrde en  
familj”! Skicka in din adress och en  
motivering varför just du vill vinna  
ett av tre exemplar. Tacksam för ditt  
bidrag till info@fokusfinspang.se  
senast 18 februari.

EDQVISTS BLOMMOR, VIBERGA, FINSPÅNG 
MÅND-FRED 10-18 • LÖRD 10-15 • SÖND 11-15
TEL: 0122-102 05 • WWW.EDQVISTS.NET
FÖLJ OSS PÅ             EDQVISTSBLOMMOR             EDQVISTS BLOMMOR

EDQVISTS BLOMMOR, VIBERGA, FINSPÅNG 
MÅND-FRED 10-18 • LÖRD 10-15 • SÖND 11-15
TEL: 0122-102 05 • WWW.EDQVISTS.NET
FÖLJ OSS PÅ             EDQVISTSBLOMMOR             EDQVISTS BLOMMOR

VISA ATT DU TROR  
PÅ KÄRLEKEN
BOKA BLOMMOGRAM SOM LEVERERAS NU 
PÅ ALLA HJÄRTANS DAG – OCH OM 3 ÅR

BUTIKEN  
ÖPPEN 8-18  

14 FEBRUARI

VÄLKOMMEN!
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Berätta om bakgrunden till boken.
– Bakgrunden är att min mor blev sjuk i cancer och att min 
far fick plats på ett ålderdomshem. Jag arbetade som 
sjuksköterska och besökte svårt sjuka cancerpatienter som 
trots familj många gånger ändå dog själva i ensamhet. Boken 
handlar om en förmögen man som satsat sitt liv på karriären. 
När han sedan hamnar på ett boende är det en ”välartad 
familj” som istället är status, så varför inte hyra en familj?

Du har fått fin kritik för boken. Hur har gensvaret varit 
hos läsarna?
– Jag har fått många inlägg från läsare i alla åldrar, till och 
med från en äldre kvinna i Finland. Det är många som tackar 
för att boken varit en tröst i deras eget sorgearbete.

Boken skulle fungera utmärkt som film. Har du fått 
erbjudanden om det?
– Ja, det är faktiskt fler som har sagt det. Men nej, jag har 
inte fått något erbjudande om det ännu.

Har du fler bokidéer på gång?
– Definitivt, jag kan avslöja att den är i samma genre och 
tema. Denna gång kommer det att handla om en ung och 
strulig tjej som jobbar inom hemtjänsten. Jag hoppas att jag 
har en råtext klar till sommaren och så får vi se om något 
förlag vill ge ut den.

Filip Ewertsson

Hallå  
Susanne Brijker

författare med rötterna i Finspång, som är  
aktuell med sin debutroman ”Mannen som hyrde en familj”.

TÄVLING!
Vinn boken ”Mannen som hyrde en  
familj”! Skicka in din adress och en  
motivering varför just du vill vinna  
ett av tre exemplar. Tacksam för ditt  
bidrag till info@fokusfinspang.se  
senast 18 februari.

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

Årets tema

Bo & Leva  
Hållbart!
Du följer väl oss i sociala medier?  

fb.com/finnsifinspang finnsifinspang
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50%
R A B A T T  T I L L  

K L A R I N E T T M A G I
www.facebook.com/kulturhusetfinspang

DEN  
14 FEBRUARI

Under förra året utförde Colorama Ödmans många kök  
i Finspång. Trenden att byta kök ser ut att hålla i sig och  
butiken ser därför behovet av förstärkning. Ägarna bröderna 
Ödman har tidigare varit i kontakt med Lotta Larson och  
även fått henne rekommenderad av återförsäljare. Sedan  
ett par veckor är hon nu en del av personalstyrkan i butiken 
på Norrköpingsvägen 36.

– Det känns bra och mysigt att vara på plats. Det är  
en familjär känsla här. Jag gillar att jobba i team och  
gillar också satsningen och utmaningen att utveckla  
köks avdelningen, säger Lotta Larson.

Rutinerad köksdesigner
Hon må vara ny i Finspång, men hon är knappast ny i  
köksbranschen. Med drygt 16 år i branschen är hon en  
rutinerad köksdesigner, med flera internationella segrar i 
tävlingar att rita kök. Hon beskriver sig själv som färgsäker 
och en ”ybernörd” kring allt som har med köket att göra.

– Jag ritar kök för de individuella behoven och önske
målen hos kunden. Det finns så mycket man kan fördjupa 
sig i, bara valet av rätt bänkskivor är en hel vetenskap i sig.

Erbjuder helheten
Hon tycker att ett vanligt misstag som många gör är  
att man inte ser skillnad på kök och kök. Hon förklarar  
med eftertryck vikten av att välja ett något dyrare kök  
för stabilare stommar, smartare lådsystem och framför  
allt för en längre hållbarhet och livslängd på köket.

– Hos oss här på Ödmans har vi styrkan och kunskapen 
att erbjuda hela lösningen. Allt från att göra snygga och 
praktiska lösningar till att garantera god kvalité på både 
produkter och på de hantverkare som vi rekommenderar. 
Det är så himla roligt att få finnas med från början och 
sedan höra hur nöjda kunderna blev, säger Lotta.

– Vi hoppas och tror att fler fortsatt vill göra om sitt kök 
och tack vare att vi nu har Lotta på plats har vi möjlighet att 
ta emot fler intresserade kunder. Under våren kommer vi 
att ha olika kökserbjudanden. Håll utkik på sociala medier, 
säger Anders Ödman.

Filip Ewertsson

Lotta Larson älskar att skapa 
och älskar att rita kök.

Ny köksdesigner  
på Colorama Ödmans

– Jag brinner verkligen för helheten med ett kök. Det ska vara  
smakfullt och snyggt, men det är också jätteviktigt att det är praktiskt,  

säger Colorama Ödmans nyanställda köksdesigner Lotta Larson.

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

STICK UT MED STIL FRÅN ZETTERBLOM BIL

25 FEBRUARI 19.00
HÄLLESTAD SKOLA :: 250:- inkl fika

Arrangör: Borggårds Folkets Hus i samarbete med ABF,  
Finspångs kommun och Finspångs Riksteaterförening.

Förköp: Annastinas Lanthandel och Stora Coop Vibergas förbutik

HÄR KAN MAN BÅDE TA EN FIKA OCH  
ÄTA UNDER ETT OCH SAMMA TAK.

Vi erbjuder f ika, asiatiska rätter, langos och sushi.

VÄLKOMMEN!

ÖPPETTIDER MÅN-TORS 09-20 | FRE 09-21 | LÖR 10-21 | SÖN STÄNGT
LV COFFEE | FINSPÅNGSVÄGEN 484 | 605 80 SVÄRTINGE | TEL : 011-473 53 53

ÖPPNINGSERBJUDANDE 

10% RABATT 
på alla våra rätter  
mot uppvisande  

av annons
Gäller t.o.m 20200229

Micke Holmström var ingen vanlig man. Med stor värme, nyfikenhet och humor 
mötte han sin omgivning och slog alltid ett extra slag för de svaga och utsatta i sam-
hället. Hans glödande penna och tangentbord gjorde honom till en profil med ett 
brinnande hjärta för Finspång.  Tyvärr gick han bort alldeles för tidigt i en olycka 

i juni 2016. Men minnet av honom lever ständigt vidare. Micke Holmströms 
minnesfond är ett sätt att fortsätta att hedra hans ljusa minne och samtidigt lyfta 

och uppmuntra talanger med ett hjärta för Finspång i hans goda anda.  

VEM KAN SÖKA STIPENDIET?
Micke Holmströms minnesfonds uppdrag är att uppmuntra dig som är  

en skrivande talang, etablerad journalist och/eller författare eller talare med 
 särskild förmåga att uttrycka dig. Det gäller även dig som utövar musik,  

film och foto. Mänskliga rättigheter, tolerans, medmänsklighet och  
religionsfrihet är självklarheter. Ett engagemang för Finspång är ett plus.

Mer information om hur du nominerar och skänker en gåva:  
www.mickeholmströmsminnesfond.se

TIDIGARE STIPENDIATER
2018 Peter Edwinzon | 2019 Anna Hellerstedt & Astrid Joelsson
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Under förra året utförde Colorama Ödmans många kök  
i Finspång. Trenden att byta kök ser ut att hålla i sig och  
butiken ser därför behovet av förstärkning. Ägarna bröderna 
Ödman har tidigare varit i kontakt med Lotta Larson och  
även fått henne rekommenderad av återförsäljare. Sedan  
ett par veckor är hon nu en del av personalstyrkan i butiken 
på Norrköpingsvägen 36.

– Det känns bra och mysigt att vara på plats. Det är  
en familjär känsla här. Jag gillar att jobba i team och  
gillar också satsningen och utmaningen att utveckla  
köks avdelningen, säger Lotta Larson.

Rutinerad köksdesigner
Hon må vara ny i Finspång, men hon är knappast ny i  
köksbranschen. Med drygt 16 år i branschen är hon en  
rutinerad köksdesigner, med flera internationella segrar i 
tävlingar att rita kök. Hon beskriver sig själv som färgsäker 
och en ”ybernörd” kring allt som har med köket att göra.

– Jag ritar kök för de individuella behoven och önske
målen hos kunden. Det finns så mycket man kan fördjupa 
sig i, bara valet av rätt bänkskivor är en hel vetenskap i sig.

Erbjuder helheten
Hon tycker att ett vanligt misstag som många gör är  
att man inte ser skillnad på kök och kök. Hon förklarar  
med eftertryck vikten av att välja ett något dyrare kök  
för stabilare stommar, smartare lådsystem och framför  
allt för en längre hållbarhet och livslängd på köket.

– Hos oss här på Ödmans har vi styrkan och kunskapen 
att erbjuda hela lösningen. Allt från att göra snygga och 
praktiska lösningar till att garantera god kvalité på både 
produkter och på de hantverkare som vi rekommenderar. 
Det är så himla roligt att få finnas med från början och 
sedan höra hur nöjda kunderna blev, säger Lotta.

– Vi hoppas och tror att fler fortsatt vill göra om sitt kök 
och tack vare att vi nu har Lotta på plats har vi möjlighet att 
ta emot fler intresserade kunder. Under våren kommer vi 
att ha olika kökserbjudanden. Håll utkik på sociala medier, 
säger Anders Ödman.

Filip Ewertsson

Lotta Larson älskar att skapa 
och älskar att rita kök.

Ny köksdesigner  
på Colorama Ödmans

– Jag brinner verkligen för helheten med ett kök. Det ska vara  
smakfullt och snyggt, men det är också jätteviktigt att det är praktiskt,  

säger Colorama Ödmans nyanställda köksdesigner Lotta Larson.

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

Instagrambilden!
Under taggen #fokusfinspång hittar du fantastiska  

bilder från Finspång, till exempel den här väldigt snölösa  
vinterbilden från den 19 januari. Vackert ändå! 

Fotot är taget av @johanna.alwen

Glöm inte att tagga alla dina finspångsbilder med #fokusfinspång.  
Det kanske är din bild som syns här nästa gång! 

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

Medicinsk fotvård för alla!
• Lunula laserklinik •

Stora Allén 12 • 072-320 02 80 
bokadirekt.se • www.susannesfotvard.se

Behandlar och utför prov 
på nagelsvamp, nageltrång, 
hälsprickor och mycket mer.

Återförsäljare för Akileine  
fotcreme, stödstrumpor, inlägg  

och innetofflor från Sköna Marie

Alltid en svensk rätt vid vår lunchbuffé!

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

150
kronor

Barn under

 11 år: 65:-

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

Kvällsbuffé! 
Lördag 29 februari

kl. 17.00-20.30
 Läsk/lättöl, dessert 

och kaffe ingår!
Boka gärna bord i tid!  

Vi har fullständiga rättigheter!

Vårens buffér: 
28 mars och 25 april

KVALITET  PRECISION  KÄNSLA
www.dannegolv.se

VI HJÄLPER DIG MED DITT BADRUM!

SE GÄRNA VÅR FILM PÅ FACEBOOK 
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Stiftelsen 
Familjen Bloms Minnesfond

Stiftelsens syfte och ändamål är att vara till glädje och uppmuntran för gamla, som har 
det svårt med icke ekonomisk trygghet, inom Risinge och Hällestads församlingar. Hos 
stiftelsen kan privatpersoner ansöka om penningmedel för ett ändamål som man annars 
inte har ekonomisk möjlighet att förverkliga. Organisationer som bedriver verksamhet 
för äldre kan också ansöka om penningmedel till olika trivselåtgärder eller dylikt.

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

Sista ansökningsdag för våren är 1 april.

FRÅGOR OCH UPPLYSNINGAR

Larseric Ramlöv  
070-564 40 36

Gösta Johansson 
070-235 95 27

FINSPÅNGS
MAGASINET 2020

Total Media & Reklam AB  •  Norrköpingsvägen 38, Finspång  •  0122-173 00  •  totalmedia.se

30 000 INVÅNARE 2035 – DET ÄR MÖJLIGT!
Nu är det äntligen dags för ett Finspångsmagasin där vi vill lyfta fram orten och den  
framåtanda och tillväxtambition som finns. Det handlar lika mycket om ambitioner  
hos företag och näringsliv som hos föreningsliv och kulturliv och vi vill med detta 
magasin visa på både goda exempel och förebilder men också marknadsföra 
orten och alla föreningar och företag som verkar här.

Nu kan just du och din verksamhet berätta, för Finspångsbon  
men också för andra som kommer läsa detta magasin under det  
kommande året, att du delar visionen om att Finspång ska växa!   
Så klart du ska vara med!

KONTAKTA OSS FÖR ATT SÄKRA DIN PLATS I MAGASINET!
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NU HAR VI ÖPPNAT KONTOR I FINSPÅNG,  

VÄLKOMNA IN TILL BERGSLAGSVÄGEN 8

0122-44 01 20
finspang@skandiamaklarna.se • skandiamaklarna.se/finspang

Öppet alla dagar! 
Mån-fre 10-18, lör 10-15, sön 12-15
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Ge bort 
lite kärlek!

Välkommen till oss.

Frågan om en hjärtstartare 
kom på tal vid genomgång av 

brandskyddet i fastigheten. 
Sedan en månad tillbaka  
sitter den på väggen mellan 
apoteket och Kristallens  

huvudentré på nedre plan.
– Det är en trygghet både för 

våra hyresgäster och kunder. Om 
det skulle inträffa ett fall av hjärtstopp 

finns nu snabb hjälp att få. Det finns också en hjärtstartare 
på apoteket under deras öppettider, säger Mattias Eriksson 
från galleria Kristallens hyresvärd Amasten. 

Marcus Ericsson från Trygghetspartner förklarar och 
visar hur lätt den är att använda.

– När du öppnar locket till hjärtstartaren får du  
tydliga röstinstruktioner på svenska eller om du önskar på 
engelska. Självklart hoppas vi att inte hjärtstartaren ska 
behöva användas. När vi installerade en hjärtstartare på 

en golfklubb i Stockholm dröjde det bara en knapp vecka 
innan en man fick ett hjärtstopp. Tack vare hjärtstartaren 
överlevde han, berättar Marcus Ericsson.

Filip Ewertsson

Nu finns  
hjärtstartare på Kristallen  

Amasten, Trygghetspartner och Finspångs  
bibliotek står bakom initiativet för den nya hjärtstartaren.

Mattias Eriksson från Amasten, Elin Nilsson från 
Finspångs bibliotek, Tom Jeppson och Marcus 
Ericsson från Trygghetspartner. 
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Frågan om en hjärtstartare 
kom på tal vid genomgång av 

brandskyddet i fastigheten. 
Sedan en månad tillbaka  
sitter den på väggen mellan 
apoteket och Kristallens  

huvudentré på nedre plan.
– Det är en trygghet både för 

våra hyresgäster och kunder. Om 
det skulle inträffa ett fall av hjärtstopp 

finns nu snabb hjälp att få. Det finns också en hjärtstartare 
på apoteket under deras öppettider, säger Mattias Eriksson 
från galleria Kristallens hyresvärd Amasten. 

Marcus Ericsson från Trygghetspartner förklarar och 
visar hur lätt den är att använda.

– När du öppnar locket till hjärtstartaren får du  
tydliga röstinstruktioner på svenska eller om du önskar på 
engelska. Självklart hoppas vi att inte hjärtstartaren ska 
behöva användas. När vi installerade en hjärtstartare på 

en golfklubb i Stockholm dröjde det bara en knapp vecka 
innan en man fick ett hjärtstopp. Tack vare hjärtstartaren 
överlevde han, berättar Marcus Ericsson.

Filip Ewertsson

Nu finns  
hjärtstartare på Kristallen  

Amasten, Trygghetspartner och Finspångs  
bibliotek står bakom initiativet för den nya hjärtstartaren.

Mattias Eriksson från Amasten, Elin Nilsson från 
Finspångs bibliotek, Tom Jeppson och Marcus 
Ericsson från Trygghetspartner. 

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

Kontakta oss för mer information
Öppettider Mäselköp mån-fre 06.30-15.30  /  Öppettider Lämmetorp mån-fre 06.30-15.30

sonstorpsakeri.se • 0122-890 00

VI ÄR PROFFS PÅ VÄGGRUSNING!
Nu har vi dessutom utrustat en av våra bilar med underbett för optimalt slutresultat av din väg!

EFTERFÖRE
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VILL DU ARBETA 
HOS OSS PÅ SSAB 
I SOMMAR?
Sök nu via www.ssab/semestervikariat.se

VÄLKOMMEN 
MED DIN  
ANSÖKAN!

TORSDAG 13  FEBRUARI 
Öppen förskola 0-1 år 
Mariagården, 09:00 
 
Sopplunch
Rejmyre församlingshem, 12:00

Det goda samtalet 
Rejmyre församlingshem, 13:00

Stickcafé 
Mariagården, 14:00

Andakt 
Östermalmsträffen 14:30

MÅNDAG 17 FEBRUARI 
Vuxen-barn-café
Hällestads församlingshem, 09:00

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

Kvällssyföreningens möte 
Hällestads församlingshem, 13:30

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

TISDAG 18 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, 14:30

ONSDAG 19 FEBRUARI
Sopplunch
Mariagården, 12:00

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

Folkströms kyrkliga syföreningsmöte
Hos Inga-Lill Thyselius, 19:00

FREDAG 14 FEBRUARI 
Kärlekssånger 
Risinge kyrkokör och dess solister. 
Slottskapellet, 19:00 
 
SÖNDAG 16 FEBRUARI 
Mariamässa 
Lina Stigh, sång. Kyrkbuss.  
Mariagården, 11:00 
 
Mässa 
Skedevi kyrka, 11:00 
 
Mässa på teckenspråk 
Hårstorpsgården, 14:30 
 
Taizémässa 
Skedevi/Rejmyre kyrkokör samt 
Regna Bygdekör.  
Rejmyre kyrka, 15:00 
 
ONSDAG 19 FEBRUARI 
Mässa 
Mariagården, 08:30

SÖNDAG 23 FEBRUARI 
Mässa 
Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 11:00 
 
Mässa 
Hällestads kyrkokör. Semelfest i  
församlingshemmet. 
Hällestads kyrka, 11:00 
 
Musikgudstjänst 
Hampe gospel och Håkan Isaksson.
Regna kyrka, 15:00 
 
ONSDAG 26 FEBRUARI 
Mässa 
Mariagården, 08:30 
 
Askonsdagsmässa  
Slottskapellet, 18:00 
 
Askonsdagsmässa 
Rejmyre kyrka, 18:00

Svenska kyrkan i Finspång
TORSDAG 20 FEBRUARI 
Sopplunch
Rejmyre församlingshem, 12:00

Det goda samtalet 
Rejmyre församlingshem, 13:00

Stickcafé 
Mariagården, 14:00

Andakt 
Hällestadgården, 15:00

MÅNDAG 24 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

Musikcafé
Med Ronny Sjödin 
Mariagården, 14:00

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

TISDAG 25 FEBRUARI 
Öppen förskola 0-3 år 
Mariagården, 09:00

Träffpunkten 
Mariagården, 09:30

Handarbetescafé 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Sopplunch
Skedevi församlingshus, 12:00

Vuxen-barn
Hällestads församlingshem, 12:30

Stickcafé  
Regna Ekebo, 14:00 

Andakt 
Högby, 15:00

Våga sjunga-kör 
Mat serveras från 17:00 och efter 
det så är det sång för vuxna och akti-
viteter 18:00 till 19:00. 
Betel, Igelfors, 17:00

ONSDAG 26 FEBRUARI
Sopplunch
Mariagården, 12:00

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

Gudstjänster och musik

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

VARMT

valkomnaoo

VI BJUDER  
PÅ NYBAKAT 

MELLAN  
KL 9-14

FREDAGEN DEN 1144//22 INVIGER VI VÅRT NYA UUTTSSTTÄÄLLLLNNIINNGGSSKKÖÖKK 
FRÅN HHAAGGAAKKÖÖKKEETT OCH VITVAROR FRÅN EELLEECCTTRROOLLUUXX

Kom och prata kök 
och vitvaror med 

oss, representanter 
från Electrolux och 

Hagaköket på plats 
mellan kl 9-14

FFRRII  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN!!
Vi bjuder på installationskostnaden, 
för dig som beställer din vitvara  
under dagen den 14/2 (värde 1500 kr).

Vi lämnar  

10% rabatt
när du beställer ditt kök 
från Hagaköket hos oss!

Erbjudandet gäller  
200214-200228



TORSDAG 13  FEBRUARI 
Öppen förskola 0-1 år 
Mariagården, 09:00 
 
Sopplunch
Rejmyre församlingshem, 12:00

Det goda samtalet 
Rejmyre församlingshem, 13:00

Stickcafé 
Mariagården, 14:00

Andakt 
Östermalmsträffen 14:30

MÅNDAG 17 FEBRUARI 
Vuxen-barn-café
Hällestads församlingshem, 09:00

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

Kvällssyföreningens möte 
Hällestads församlingshem, 13:30

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

TISDAG 18 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, 14:30

ONSDAG 19 FEBRUARI
Sopplunch
Mariagården, 12:00

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

Folkströms kyrkliga syföreningsmöte
Hos Inga-Lill Thyselius, 19:00

FREDAG 14 FEBRUARI 
Kärlekssånger 
Risinge kyrkokör och dess solister. 
Slottskapellet, 19:00 
 
SÖNDAG 16 FEBRUARI 
Mariamässa 
Lina Stigh, sång. Kyrkbuss.  
Mariagården, 11:00 
 
Mässa 
Skedevi kyrka, 11:00 
 
Mässa på teckenspråk 
Hårstorpsgården, 14:30 
 
Taizémässa 
Skedevi/Rejmyre kyrkokör samt 
Regna Bygdekör.  
Rejmyre kyrka, 15:00 
 
ONSDAG 19 FEBRUARI 
Mässa 
Mariagården, 08:30

SÖNDAG 23 FEBRUARI 
Mässa 
Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 11:00 
 
Mässa 
Hällestads kyrkokör. Semelfest i  
församlingshemmet. 
Hällestads kyrka, 11:00 
 
Musikgudstjänst 
Hampe gospel och Håkan Isaksson.
Regna kyrka, 15:00 
 
ONSDAG 26 FEBRUARI 
Mässa 
Mariagården, 08:30 
 
Askonsdagsmässa  
Slottskapellet, 18:00 
 
Askonsdagsmässa 
Rejmyre kyrka, 18:00

Svenska kyrkan i Finspång
TORSDAG 20 FEBRUARI 
Sopplunch
Rejmyre församlingshem, 12:00

Det goda samtalet 
Rejmyre församlingshem, 13:00

Stickcafé 
Mariagården, 14:00

Andakt 
Hällestadgården, 15:00

MÅNDAG 24 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

Musikcafé
Med Ronny Sjödin 
Mariagården, 14:00

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

TISDAG 25 FEBRUARI 
Öppen förskola 0-3 år 
Mariagården, 09:00

Träffpunkten 
Mariagården, 09:30

Handarbetescafé 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Sopplunch
Skedevi församlingshus, 12:00

Vuxen-barn
Hällestads församlingshem, 12:30

Stickcafé  
Regna Ekebo, 14:00 

Andakt 
Högby, 15:00

Våga sjunga-kör 
Mat serveras från 17:00 och efter 
det så är det sång för vuxna och akti-
viteter 18:00 till 19:00. 
Betel, Igelfors, 17:00

ONSDAG 26 FEBRUARI
Sopplunch
Mariagården, 12:00

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

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

VI LEVERERAR – DU NJUTER

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

VÄRMEPUMPAR
AC – VENTILATION

INSTALLATION & SERVICE

FÖR MER INFO:
0763-09 04 37
waleijskylaochvarme@gmail.com

– Dags att fixa köket? 
Måttanpassade luckor och lådor som passar alla kök

Välkommen 
att boka ett 
kostnadsfritt 
hembesök
011-33 11 30

Köksdesign
Norrköping

Ett av Sveriges STÖRSTA sortiment till ett av marknadens BÄSTA priser

Svensk-tillverkat!

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

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

Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

NiF:s avdelning neurorehab hjälper personer som 

drabbats av neurologiska sjukdomar och skador, 

exempelvis Parkinson, MS och stroke.

– Många av våra patienter var först tveksamma till att träna i 
grupp, men tycker nu att det är det roligaste de gjort på länge, 
säger arbetsterapeut Sandra Landell.

Neurorehabteamet består av rehabundersköterskor, 
logopeder, strokesjuksköterskor, strokeläkare samt arbets- 
och fysioterapeuter. En behandlingsperiod pågår i regel 
under 6 till 8 veckor med två träffar per vecka. Individuell 
träning och cirkelträning i grupp erbjuds för ökad finmotorik, 
bättre balans, styrka, kondition och ökad kognitiv förmåga. 
Övningarna syftar till att ge ökad aktivitetsförmåga, ökad 
tilltro till sin egen förmåga, att minska sin fallrädsla och att 
ge motivation till egen träning.

– Vi har också startat en fatiguegrupp för dem som lider 
av mental trötthet. En grupp i samhället som inte alltid upp-
märksammas och ett hinder som för utomstående kan vara 
svårt att förstå. 

Som enda rehabenhet i Östergötland utför också Närsjuk-
vården i Finspång årsuppföljningar för patienter med MS 
och Parkinson.

– Många av våra patienter märker en stor skillnad redan 
under behandlingsperioden. Den stora vinsten med att 
erbjuda gruppträning är samhörigheten och möjligheten att 
utbyta erfarenheter med andra patienter, men också vinsten 
i att använda övningarna man testat på egna gympass eller 
hemma, säger vårdenhetschef Tomas Gilliot.

FILIP EWERTSSON

Många vinster för  
patienterna på neurorehab

Från vänster 
Patienten Christer, Linda Berggren, Karin Kratz,  
patienten Kristin, Sandra Landell och Evelina Nilsson

RISINGE
HEMBYGDSFÖRENING
ÅRSMÖTE
Lördagen den 7 mars kl 14.00 i
Finspångs Missionskyrka.
Förutom sedvanliga förhandlingar
medverkar kommunens
kultursamordnare Karolina Bransell.

IF METALLPENSIONÄRERNA
I FINSPÅNG
MEDLEMSMÖTE MED ÅRSMÖTE
Onsdag 12 Feb kl 14.oo
Vi har årsmöte och sedan blir vi
roade av DEBBIE & LASSE.
Kaffe,smörgås och lotterier
finns.Gamla och nya medlemmar
hälsas välkomna till en trevlig
eftermiddag. FRI ENTRE´

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

FÖRSÄSONGS- 
PRIS NU 895:- 

(ord. pris 1 300:-) 205/55-16 
TOYO PROXES TR1 

   

SUPERPRIS! 
BEGRÄNSAT PARTI
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Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

NiF:s avdelning neurorehab hjälper personer som 

drabbats av neurologiska sjukdomar och skador, 

exempelvis Parkinson, MS och stroke.

– Många av våra patienter var först tveksamma till att träna i 
grupp, men tycker nu att det är det roligaste de gjort på länge, 
säger arbetsterapeut Sandra Landell.

Neurorehabteamet består av rehabundersköterskor, 
logopeder, strokesjuksköterskor, strokeläkare samt arbets- 
och fysioterapeuter. En behandlingsperiod pågår i regel 
under 6 till 8 veckor med två träffar per vecka. Individuell 
träning och cirkelträning i grupp erbjuds för ökad finmotorik, 
bättre balans, styrka, kondition och ökad kognitiv förmåga. 
Övningarna syftar till att ge ökad aktivitetsförmåga, ökad 
tilltro till sin egen förmåga, att minska sin fallrädsla och att 
ge motivation till egen träning.

– Vi har också startat en fatiguegrupp för dem som lider 
av mental trötthet. En grupp i samhället som inte alltid upp-
märksammas och ett hinder som för utomstående kan vara 
svårt att förstå. 

Som enda rehabenhet i Östergötland utför också Närsjuk-
vården i Finspång årsuppföljningar för patienter med MS 
och Parkinson.

– Många av våra patienter märker en stor skillnad redan 
under behandlingsperioden. Den stora vinsten med att 
erbjuda gruppträning är samhörigheten och möjligheten att 
utbyta erfarenheter med andra patienter, men också vinsten 
i att använda övningarna man testat på egna gympass eller 
hemma, säger vårdenhetschef Tomas Gilliot.

FILIP EWERTSSON

Många vinster för  
patienterna på neurorehab

Från vänster 
Patienten Christer, Linda Berggren, Karin Kratz,  
patienten Kristin, Sandra Landell och Evelina Nilsson

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 21
1: Luna Malmvind

2: Alicia Fatoki Dyverfeledt 

3: Mathilde Nyqvist Nielsen  

Rätt svar

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 26 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.

Glad Alla Hjärtans Dag!
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Kristina Nyman-Johansson
Dipl. Medicinsk Fotvårdsterapeut

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

Här får du hjälp med bl.a:
LIKTORN • HÄLSPRICKOR 

FÖRHÅRDNADER 
SVÅRKLIPPTA NAGLAR 
Tveka inte att uppsöka den  

Medicinska fotvården.

ANHÖRIGFÖRENINGEN I
FINSPÅNG
ÅRSMÖTE
Söndag 1 mars kl 16.00
Föreningen håller årsmöte på
Träffpunkt Ankaret Högby.
På programmet stadgeenliga
årsmötesförhandlingar,
underhållning och information. Kaffe
med smörgås 20 kr. Anmälan
senast to 27 februari på tel 070
6031380 (gärna sms el telsvar).
Välkomna!

CAFE´MÖTEN ÖPPNA FÖR ALLA
Onsdag 29/1, 12/2 ,26/2 kl 14.00
Vi träffas i Anhörigcenters lokaler
Kalkugnsvägen 1 för trevlig samvaro
kring kaffebordet (10 kr). Ingen
föranmälan. Välkommen!

Som tonåring spelade jag med ett i litet jazzband. Vi blev aldrig bra, men vi hade 
roligt. Ibland hade vi lyckan att få spela till dans.

Men så pockade allvaret på. Studierna, och senare jobbet, gjorde att  
saxofonen hamnade på hyllan. Jag blev en passiv lyssnare. Favoriter var  
storband, som Count Basie, Duke Ellington med flera. Men hela tiden hade  
jag en dröm – tänk att någon gång få sitta med i en saxsektion i ett storband 
och känna hur min stämma ljuder samman med de övriga i orkestern.

Under alla år jag jobbade, träffade jag många personer som berättat att 
de spelat något instrument i sin ungdom, men att de nu lagt av. Så kände jag 
också. Ibland spelade jag några toner på saxen men kände musikerdrömmen 
alltmer avlägsen. Jag blev en föredetting.

Så blev jag pensionär. Genom SPF kom jag i kontakt med en man, som  
spelade tenorsax i Tvärdraget i Norrköping. Jag tog mod till mig och frågade  
om jag kunde få bli med.
”Vi är så dåliga att du kanske inte vill.” blev svaret.
”Jag är så dålig att jag kanske inte kan.” sa jag.

Jag kom till en repetition. På notstället fick jag altsaxstämman till Ellingtons 
”It don´t mean a thing” och dirigenten drog igång. Jag kände direkt att jag 
platsade in. Undan för undan märkte jag att jag vid över sjuttio års ålder började 
utvecklas som musiker. Det blev en verklig kick. 

Nu, efter tio år, spelar jag första sax. Vi är ett tjugotal medlemmar med cirka 
60 års åldersskillnad. Jag är den äldste.  Men åldern spelar ingen roll, vi förenas  
i vårt intresse, att åstadkomma skön musik.

Sven Bergqvist

Att inte vara  
en föredetting!  

Varje tisdag sätter jag mig i bilen  
och kör till Norrköping. I baksätet ligger en av mina  

viktigaste ägodelar – min altsaxofon.

GÄSTSKRIBENT

TRÄD- & KLÄTTERSERVICE
Martin Carstens
0737-88 03 64
www.trädochklätterservice.se

UTNYTTJA RUT-AVDRAGET!

TRÄDFÄLLNING
I ALLA
LÄGEN!
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3. 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.

SNACK RISPA FRODIG STRÅLA

G
RI

PA
S

O
TI

S
S

H
O

W
S

A
K

DUO SNURRIGA TING

RÄ
TT

FR
A

M
G

O
JA

PA
RV

EL

1. SKAPA ORD
Skapa så många ord med minst fyra 
bokstäver du kan med hjälp av bok-
stäverna nedan. För att göra det extra 
klurigt så måste mittenbokstaven 
alltid vara med i alla ord.

L
M

D
RIJ

A
E

R

Vi har hittat 43 ord, kan du hitta  
dem eller kanske fler än så?

4. KLURIGHETER
a.
Fattiga människor har det. Rika  
människor behöver det. Äter du  
det så dör du. Vad är det?

miljarder, mildare, mildrar, miljard, lierad, 

lierar, lirade, medalj, medlar, mildra, 

delar, eldar, emalj, ideal, ilade, ledar, 

lejda, lider, liera, lirar, malde, maler, 

medla, milda, milde, adel, dela, elda, idel, 

ilar, jarl, lade, lame, larm, leda, leja, lejd, 

lera, liar, lida, lira, mild, real

4a. Ingenting

4b.  De spelar inte mot 

varandra.

b.
Två män spelar schack. De har spelat 
fem omgångar och de har vunnit tre 
gånger var. Hur är detta möjligt?

K N E P  &  K N Å P
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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

BYGG

STÄDNING

TRÄDGÅRD/MARKANLÄGGNING 

bjorksbygg@hotmail.se

076-022 00 43 

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

SPF SENIORERNA
FINSPÅNG
VÅRTERMINEN HAR STARTAT
Februari-Juli
Nyhet i år är vandringar i
Östergötland. Korta och längre.
Motion, medlemsträffar,
studiecirklar och resor som tidigare.
Se vår hemsida
www.spfseniorerna.se/finspang

MÅN 24 FEBRUARI ÅRSMÖTE
Kl. 14:00
Årsmöte med sedvanliga
förhandlingar
Efter mötet underhåller
Hällestadkvartetten till kaffet. Vi
bjuder på kaffe/te, smörgås och
kaka.

PRO FINSPÅNG
ÅRSMÖTE
Tisdagen den 18/2 kl 15.00
Plats Coop Restaurangen
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Underhållning av pro kören
Kaffe och lotterier.
Insläpp från 14.45.
Välkomna

FINSPÅNGS RPG
DAGLEDIGTRÄFFAR
CENTRUMKYRKAN FINSPÅNG
19/2 klockan 14:00
GRÄNGES OCH DEN STORA
SATSNINGEN
PATRIK SIVESSON INFORMERAR
Servering
VÄLKOMNA!

MISSIONSKYRKAN FINSPÅNG
26/2 klockan 14:00
MUSIK OCH SÅNG MED
KORSBANDET FRÅN ÖREBRO
Servering
VÄLKOMNA!



23w w w. f o k u s f i n s p a n g . s e

w

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

BYGG

STÄDNING

TRÄDGÅRD/MARKANLÄGGNING 

bjorksbygg@hotmail.se

076-022 00 43 

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

06
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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



PROGRAM 

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

www.facebook.com/kulturhusetfinspang

Bio   
Paw Patrol –  
Redo, Rejsa, Rädda! (sv. tal)
Söndag 16 februari 15:00
Torsdag 20 februari 15:00
Ålder: Barntillåten

Sportlovsbio!

Bio   

Pelle Svanslös (sv. tal)
Måndag 17 februari 15:00
Ålder: Barntillåten

Bio   

LasseMajas Detektivbyrå – 
Tågrånarens hemlighet
Tisdag 18 februari 15:00
Ålder: Barntillåten

Bio   

Sune – Best Man
Onsdag 19 februari 15:00
Ålder: 7 år

Bio

Breaking Surface
Onsdag 19 februari 19:00
Ålder: 15 år

Bio

Mitt hjärta är finskt /  
Olen suomalainen
Fredag 21 februari 17:00
Ålder: 15 år

Bio   

Frost 2 (sv. tal)
Söndag 23 februari 15:00
Ålder: 7 år

Bio   

Min pappa Marianne
Söndag 23 februari 19:00
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.

Konsert 
Kari Tapio tributkonsert
Fredag 21 februari 19:30
Biljetter: 150 kr hos Kulturhuset på  
0122-853 00 eller på www.tickster.com 

I samband med filmvisningen av Mitt hjärta är 
finskt turnerar en tributkonsert för Kari Tapio 
på flera orter i Sverige, bland annat i Finspång. 
Bandet består av Kari Tapios band Hänen  
Orkesterinsa samt sonen Jani Jalkanen och 
sverigefinska Dimitri Keiski som solister.

Elokuvanäytöksen yhteydessä kiertää tribuut-
tikonsertti useilla pakkakunilla Ruotsissa,  
Finspång mukaan lukien. Lavalla Kari Tapion 
yhtye Hänen orkesterinsa sekä solisteina hänen 
poikansa Jani Jalkanen ja ruosinsuomalainen  
Dimitri Keiski.

Bio

Emma 
Söndag 16 februari 19:00
Ålder: Ej fastställd

Sportlovsbio!

Sportlovsbio!

Sportlovsbio!

Sportlovsbio!


