
SID 6-7: 
SKANDIAMÄKLARNA  
PÅ PLATS I FINSPÅNG

MÅ BRA SID 15: 
NIF HJÄLPER DIG  
ATT SLUTA MED TOBAK
 

MÅ BRA SID 13: 
”MEDLEY ÄR SOM  
ETT ANDRA HEM” 
 

SID 21: 
NÄTVERKSMÖTE FÖR EN 
TRYGGARE LANDSBYGD 

Fokus
Årg. 15  | 26 februari - 11 mars  |  www.fokusfinspang.se  |  Fokus Finspång når alla hushåll och företag i Finspång och Svärtinge

F I N S P Å N G

NR 03   |   2020

Just nu är det tapetveckor på Colorama! Välj 
mellan massor av blommiga, randiga, barnsliga, 
trendiga, stilfulla, färgglada, sobra, enfärgade, 
stormönstrade, småmönstrade och prickiga 
tapeter. De goda råden får du på köpet!  

* Gäller utvalda tapetkollektioner under perioden 21/2–8/3 
2020. Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för 
slutförsäljning.

DU HANDLAR  
TAPETER FÖR*

FÅ 200 KR  
I RABATT FÖR 

VARJE 1000 KR
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KOMPLETT 
KÖK 

29.900:-
DETTA INGÅR:  

6 skåpstommar, 6 luckor,  
3 lådor och lådfronter, handtag, 

gångjärn, 1,5 m bänkskiva,  
kyl/frys, ugn, häll, fläkt.

NYA  
MÅTTANPASSADE

KÖKSLUCKOR  

8.900:-
 

• Upp till 12 luckor  
• 5 lådfronter  

• Passar alla kök i Sverige

BESÖK  
VÅR FABRIK
LÖRDAGAR  

11-14

Kontor: 011-10 15 25  |  Mob: 070-749 66 04/05  |  Anderbäcksvägen 13, Enstaberga  |  www.ebkok.se

BUTIKEN ÖPPNAR I NY REGI

BOKA SERVICEPAKET!
GRUNDPAKET – ALLMÄN ÖVERSYN AV DIN CYKEL!

JUST NU 299 KR

Smörjning av vajrar, höljen och rörliga delar (kedja etc), justering av 
växlar, bromsar och ev. lager mm. (Reservdelar ingår ej i priset).
(gäller mars och april, ordinarie pris 450 kr)

facebook.com/stigscykelstigscykel@gmail.comBergslagsvägen 220122-106 75

nya

Mån, tis, tors 9-18, fre 9-17, lör 10-14

2 MARS
SVENSKA KVALITETSCYKLAR 

FRÅN FABRIKERNA I  
VARBERG OCH SKEPPSHULT

Köp/beställ din svenskbyggda kvalitetscykel på nya Stigs Cykel under första och andra veckan och få

500 KR I RABATT  
+ HALVA PRISET PÅ EN GRUNDSERVICE

Cyklar från 4 595 kr. Herr, dam och elcyklar, enkelt utbud av barn/ungdom.
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Håller mig till 
hållbar hälsa!
Så här i början av året är hälsa  
och välmående återkommande 
teman i tidningsrubriker och färska 
nyårslöften. Mer eller mindre över-
drivna dieter varvas med övertända 
träningsmål. Goda ambitioner om 
bättre kondition och minskade kilon 
kan tyvärr ofta få en tidig kraschland-
ning för att tillvägagångssättet är för 
extremt för en längre hållbarhet.  
 
En yngre och mer extrem version 
av mig själv hade kunnat satt ett 
överdådigt mål att springa sex dagar i 
veckan. Visst, det hade säkert funkat 
ett par veckor, men ganska snart 
hade jag kraschlandat och känt mig 
misslyckad. Jag vill slå ett slag för 
att hitta ett rimligt mål för en hållbar 
hälsa som håller både året ut och 
förhoppningsvis många år framöver. 
Jag är tacksam att min arbetsgivare 
hjälper mig på traven med en timme 
obligatorisk träning på arbetstid i 
veckan. På våra Må bra-sidor (sid  
10-17) hittar du tips som kan hjälpa 
dig till hållbar hälsa. 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. 

BEVARA  
GAMLA MINNEN!

Vi hjälper dig att överföra gamla videoband,  
smalfilmer eller ljudband till moderna media.  

(USB, Hårddisk) Digitalisera dem innan de åldras  
för mycket och tappar färg och kvalitet.

ORDINARIE ÖPPETTIDER
mån-fre 09.00-18.00

lör 10.00-15.00

MÅNADENS VARA

Värmedyna

250:-

Brödrost  
700W 

170:-

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

Smoooth payments by

Mixer med to go  
behållare 900W 

1150:-

Hackare  
450W 

380:-

HJÄLPREDOR I KÖKET

Termosbryggare  
med timer 

460:-

Vattenkokare glas  
1,7 l 2200W 

350:-
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UNG I FOKUS

HANNA ADOLFSSON  
FÖDD 2002
PERSPEKTIV CURT NICOLIN GYMNASIET

Se upp i backen!
Innan jag föddes var min familj  
en riktig skidfamilj, precis som de  
flesta andra svenskar, men i takt 
med att jag växte upp försvann  
den aktiviteten i familjen. 

För tre år sedan skulle jag för 
första gången följa med på ett 
skidläger under sportlovet, men 
hur skulle det gå när jag inte stått 
på skidor på elva år? Min syster 
bestämde sig för att hjälpa mig, så 
en vecka innan bussen skulle avgå 
norrut åkte vi lite kortare distans, 
till Yxbacken. Där fick jag spendera 
en hel dag på två okända brädor, 
och ska jag vara ärlig lyckades 
jag inte stå på benen ner för hela 
backen någon gång.

När jag kom till Åre kunde jag 
knappt svänga, men när jag åkte 
därifrån var skidor bland det 
roligaste jag visste. Tre år senare 
sitter jag på samma läger och 
sportlovet är nu en av mina  
favoritveckor!

Idag kan jag åka skidor, men jag 
har fortfarande en lång väg att gå. 
Jag vill utvecklas och lära mig nya 
saker, som tur är har jag hela livet 
på mig. Våga sätta dig själv i en 
obekväm situation, för du vet aldrig 
vad du kommer få för ny kunskap.

– 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

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.
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RES MED HÄLLESTÁ BUSS!

0122-505 92
www.hallestabuss.se

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

ENDAGSRESOR
Stockholm på egen hand, 29/2, 27/3, 28/3, 4/4  250:-/person
Nordiska trädgårdar i Älvsjö, 27/3, 28/3 (inkl. entrébiljett)  410:-/person
Ullared, 16/4, 5/5, 18/5  250:-/person 
Shoppingbussen – tur 4 - 21/4, tur 5 - 7/5 299:-/person
Ulrika marknad, 10/9 (inkl. bussfika & lunch) 370:-/person

TEATERRESOR 
En värsting till syster - Chinateatern, Lör 4/4 (inkl. egen tid på sta´n) (Sista chansen!) 1.295:-/person
GES ”Stanna i världen en stund” – Cirkus 1.395:-/person 
Lör 3/10, Lör 17/10 (inkl. egen tid på sta´n) 
Hjalmars julspektakel – En smällkaramell”, Lör 24/10, 5/12 (inkl. revysupé) 1.295:-/person  
Forever Piaf – Göta Lejon, Lör 7/11 (inkl. egen tid på sta´n) 1.295:-/person

WEEKEND OCH DALHALLA! 
Försommarweekend till Tyskland, Husum & Flensburg, 7/6 – 10/6 4.295:-/person
Jesus Christ Superstar – Dalhalla, 17/7 – 18/7 2.990:-/person
Weeping Willows – Dalhalla, 12/9 – 13/9 2.790:-/person

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
Nya funktioner i boxen:
|  Google  |  Netflix  |  Youtube  |

|  Appar  |  Inbyggd Chromecast  |

ALLA DE HÄR TV-KANALERNA KAN DU SE!

TV FÖR ALLA VIA FIBER  
ELLER PARABOL  

från 229:-/mån
Start- 
avgift

0:-

Installa-
tion 

0:-
Tre fria 

månader  

0:-
Box

0:-
Parabol 
ingår vid 
behov

Vill du se  
fotbollsallsvenskan?

Vill du se OS?
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Fokus Finspång träffar Skandiamäklarna på deras Öppet hus i de 
nyrenoverade lokalerna i Centrumhuset. 

”Inte begränsa sig”
Evelina rekommenderar kunder som söker boende att gå på många 
visningar, även där man kanske inte tror att man vill bo. 

– Det handlar om att inte begränsa sig utan att känna in och se 
möjligheterna. 

När det gäller att sälja en bostad vill jag rekommendera att gå till 
en mäklare som håller en hög kvalité och satsar på marknadsföring, 
både digitalt och i tryckt media. Det är där vi kommer in i bilden,  
säger Evelina med ett leende.

Hon berättar att de ofta får beröm för fina bilder och smakfullt upplägg 
på sina prospekt. Inför en försäljning trycker hon på vikten att fixa de 
där smådetaljerna som ger ett gott första intryck. Som att sätta dit de 
sista listerna och måla den där väggen.

– Vår insats hjälper säljare att få rätt slutpris och ger också en 
juridisk och känslomässig trygghet, både för säljare och köpare,  
i vad som kan vara den största affären man gör i livet, säger Evelina.

Lyhörd att hjälpa
Emma Ivinger växte upp i Viggestorp och på Pirvägen i Finspång.  
Efter 15 år som civilekonom sadlade hon om till mäklare och är nu 
stationerad på Skandiamäklarnas kontor på Bergslagsvägen 8.

– Det roligaste med jobbet är mötet med kunderna och att  
vara lyhörd för att hjälpa dem att hitta sitt dröm-
boende. Jag ser en positiv trend i Finspång 
och hoppas att fler tomter släpps för  
att göra det möjligt för kommunen  
att växa, säger Emma.

Filip Ewertsson

– Vår insats hjälper säljare att få  

rätt slutpris och ger också en juridisk  

och känslomässig trygghet, både för säljare  

och köpare, i vad som kan vara den  

största affären man gör i livet, 

säger Evelina.

– Det känns bra och positivt med 
satsningen här. Det finns en ökad 

efterfrågan och många ser Finspång 
som en möjlig ort att bosätta sig i, 

även om man inte arbetar här, säger 
kontorschef Evelina Ågren.

Evelina Ågren, Cathrine Falkenlind 
och Emma Ivinger.

Nu finns  
Skandiamäklarna  

i Finspång

R E D A K T I O N E L L  A N N O N S
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SKOLMATEN VECKA 10-11

MÅNDAG 2 MARS
Ugnspannkaka, lingonsylt
Rösti, lingonsylt

TISDAG 3 MARS 
Alaskacrisp fisk, kall sås med örter,  
potatis, broccoli
Ärt och morotsbiff, kall sås med örter, 
potatis, broccoli

ONSDAG 4 MARS
Tomatsås med linser, spagetti
Grekisk smulpaj, vitlöksyoghurt

TORSDAG 5 MARS
Kycklinggryta, ris/bulgur  
Fransk timjangryta, ris/bulgur

FREDAG 6 MARS
Kålpudding, sås, potatis, lingonsylt
Vegetarisk kålpudding, sås, potatis, 
lingonsylt

MÅNDAG 9 MARS
Pannbiff, brunsås, potatis
Vegetarisk schnitzel, brunsås, potatis

TISDAG 10 MARS 
Korvstroganoff, ris/bulgur, ärter
Kikärtsstroganoff, ris/bulgur, ärter

ONSDAG 11 MARS
Miniflippersej/ inlagd sill, kall sås  
med gurkmix, potatis
Rotsaksmedaljong, kall sås med  
gurkmix, potatis

TORSDAG 12 MARS
Kycklingburgare, bröd, potatismos,  
dressing  
Vegetarisk burgare, bröd, potatismos, 
dressing

FREDAG 13 MARS 
Broccolisoppa, mjuk smörgås, ost
Dragondoftande rotsaksgratäng, ris

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

Med reservation för eventuella ändringar



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

FRÅGAN

Vad gör du för att må bra?

GULLBORG FORSBERG 65 ÅR 
– Jag går promenader. Idag har jag 
gått från Viggestorp till Viberga. 
Jag tränar även med Korpen.

ROGER GÅRDMAN 65 ÅR 
– Jag försöker att röra på mig.  
Jag går minst fem kilometer  
varje dag.

AGNETA JOHANSSON 66 ÅR 
– Jag kör alla möjliga pass med  
Korpen. Jag försöker att äta  
allsidigt och vara ute i naturen.

Nästa Fokus Finspång 
Nummer 4 delas ut 11 mars.

OBS! Manusstopp 3 mars 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
3/4 BLACK JACK

HÄRADSHAMMAR, 50:-
Boka på 070-834 31 30
29/2  GIDEONS
28/3  HOLENS
25/4  GOTT & BLANDAT
23/5  SAMZONS

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

29/4   
RESA I DET BLÅ, 500:-
Mat ingår
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

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!

 

CHIPS
Coop, 100-200 g

10 kr 
Gäller 26 februari – 1 mars

GÄLLER I ALLA VÅRA BUTIKER

STORA COOP FINSPÅNG | COOP REJMYRE
COOP BERGSLAGSHALLEN | COOP SKÄRBLACKA

BLI  

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

Rätt däck räddar liv!
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50%
GOLDWELL HAIR LACQUER 99:- 

(Ord. pris 199 :-)

Jonas Wenströms Väg 2  •  0122-199 00  •  www.salongharfint.se

PROVA EN VÄRLDSUNIK 
ANSIKTSBEHANDLING!

BERGSLAGSVÄGEN 6, FINSPÅNG 
0122-125 00

WWW.HALSAPA.NET

Vi erbjuder Pure Cell Treatment från 
MARIA ÅKERBERG, där levande stamceller från 
växtriket stärker och bygger upp hudens alla lager. 
Kraftfulla antioxidanter och näringsmättade 
vitaminer, inkapslade i växtens cellmembran, 
påskyndar hudens naturliga återhämtning. 

®Officiell återförsäljare

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

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

Ma bra!
”D E N  B Ä S T A  

T R Ä N I N G E N  Ä R  D E N 
S O M  B L I R  A V !
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I det äldre svenska samhället trodde man  
att det som skedde på årets första dagar 
skulle spegla hur resten av året skulle bli. 
Kanske är det här som våra nyårslöften har 
sitt ursprung, för vem har inte stått där på 
gymmet i början av året och tänkt att det  
här är mitt nya liv? 

 Träning på gym och i grupp kan kännas 
som ett modernt fenomen men redan under 
1900-talets första hälft organiserade sig 
människor för att komma i form. En sommar-
dag 1942 samlades en grupp kvinnor för att 
utöva gymnastik tillsammans. Det som en 
reporter beskrev som ”ett hav av lössläppta 
kvinnor” var i själva verket 17 husmödrar som 
utgjorde startskottet för det som sedan 
blev en rörelse som blev känd i hela landet 
– husmorsgymnastik. Att reportern höjde 
på ögonbrynen kanske inte var så konstigt. 
Husmödrar i allmänhet vid denna tid  
förväntades främst sköta om hem och barn, 
inte engagera sig i gruppaktiviteter. 

Redan 1949 hade de 17 kvinnorna vuxit 
till att bli 50 000 deltagare över hela landet. 
Husmödrar levde ofta ganska ensamt och 
isolerat. Husmorsgymnastiken gav möjlighet 
att få en social tillvaro och hade också syftet 
att öka spänsten, lära sig avspänning och 
stärka kroppen utifrån de arbetsställningar 
som de ofta intog i vardagen. Priset var  
2 kronor och 50 öre per termin, vilket 
idag motsvarar ungefär 50 kronor. Utöver 
gymna stik en gång i veckan ingick 
även barnpassning under gymnastiken, 
föreläsningar och läkarundersökningar  
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om så mycket mer än om förlorade kilon och 
snabbaste tiden på milen. Precis som för 
husmödrarna så kan vikten av social samvaro 
och en möjlighet att bryta den grå vardagen 
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NIKLAS NORLIN OCH  
 IDA RÅDEGÅRD, ETNOLOGER

GÄSTSKRIBENT

Från  
husmorsgymnastik  

till cirkelfys

Husmorsgymnastik anordnades av Kooperativa  

Förbundet (KF) och Svenska gymnastikförbundet 

och fanns under det namnet från 1940-talet till 

1970-talet. Gymnastiken utgjordes av enkla 

rörelser till musik. Senare bytte det namn till 

KF-gymnastik och lättgymnastik.

Det nya året inleds 
ofta med hopp om 
förändring. Kanske 

handlar det om  
att leva ett sundare 

liv, att sluta röka, 
minska skärmtiden 

och börja träna.  
Tron på att ett nytt  
år ska innebära en  

livsomvälvande  
förändring är inte 

något nytt.

Fotnot: Huvudsaklig källa 
för denna text är artikeln 
”God vigör - gott humör” 
av Britta Lövgren.



Matilda Forsberg och Felicia Wikman

”Medley är som ett andra hem”
Matilda Forsberg och Felicia Wikman är  

nya ansvariga för träning, hälsa och gym på Medley.

Matilda har varit en del av Medleys personal i över tio år, 
främst som badvärd och instruktör på simkurser för stora 
och små. En kombination av utvecklad klorallergi och en 
önskan att hitta nya utmaningar gjorde att frågan om att bli 
ny ansvarig för träning och hälsa kom helt rätt i tiden.

– Jag brinner för det här arbetet. Det känns jättepositivt 
och roligt att samarbeta tillsammans med Felicia på  
gymavdelningen, säger Matilda.

Den tidigare elitfotbollsspelaren Felicia har arbetat som  
instruktör på Medley i 1,5 år. Nu är hon glad och att få möjlig
heten att på heltid arbeta med det stora intresset träning.

– Jag finns på plats på gymmet, jag hjälper gamla och nya 
kunder igång och ger dem introduktioner och träningsprogram 
på våra maskiner och redskap, säger Felicia.

Matilda och Felicia är överens om att Arena Grosvad är en 
familjär mötesplats med något för alla  från utomhusträning 
och babysim till träningsplats för gymnasieelever och given 
social gemenskap för seniorer.

– Medley är som ett andra hem för invånarna här i  
Finspång. Men många av våra badbesökare är tillresta  
utanför kommunens gränser, säger Matilda.

Filip Ewertsson

BIDRAG TILL BARNCANCERFONDEN MED SPIN OF HOPE

Spin of Hope är Nordens största spinningevent. Intäkterna går 
oavkortat till Barncancerfonden. Lördag 21 mars kommer spinning
cyklarna på Medley i Finspång att gå varma i tolv timmar utan avbrott 
mellan klockan 7.00 och 19.00. Eventet är ett samarbete med 
Finspångs Cykelamatörer.

– Du väljer själv hur många som ska ingå i laget. Det går också 
att anta utmaningen och cykla tolv timmar själv. Kostnaden för varje 
lag är 1 500 kronor och 150 kronor för singelcyklister. Vi hoppas att 
vi kan hålla igång tio cyklar och på så vis samla in 15 000 kronor till 
Barncancerfonden, säger Matilda.

KLUBB JOY FÖR SENIORER

Från och med vecka 10 startar Medley ett nytt koncept. Varje 
fredag mellan klockan 10.00 och 12.00 bjuds seniorer 60+ in till 
Klubb Joy, som ger halva priset för badentrén. Gratis kaffe ingår. 
Varannan vecka erbjuds även någon form av vattenaktivitet. Vid 
intresse av mer träning erbjuds även seniorerna rabatterat pris 
på Medleys 10kort.

– Tillsammans med seniorambassadören MajBritt Svensson 
utlovar vi förbättrad rörlighet och trevlig social gemenskap. Ingen 
föranmälan krävs, det är bara att dyka upp, säger Felicia.

w w w. f o k u s f i n s p a n g . s eMa bra!

Yoga med
Marie-Christine

info@yogamedmarie-christine.nu 
www.yogamedmarie-christine.nu

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

Yoga med
Marie-Christine

Yogakurser  
i Finspång och Skärblacka

Sommaryoga - Breathwalk

Workshops - Retreats

Reikibehandlingar

Linda Johnson
Dip. medicinsk fotterapeut 

www.fotvardifinspang.se
bokadirekt.se

Jag utför även hembesök i mån av tid

Tunnlandsvägen 18 Finspång
070-860 17 13

Vi ses!
Sirpa, Berith, Marita, Maja 
Anne-Marie, Rode, Helen, 
Margaretha och Anette

Alla våra pass  

i Finspång  
hittar du på:

www.korpen
-finspang.se



Matilda Forsberg och Felicia Wikman

”Medley är som ett andra hem”
Matilda Forsberg och Felicia Wikman är  

nya ansvariga för träning, hälsa och gym på Medley.

Matilda har varit en del av Medleys personal i över tio år, 
främst som badvärd och instruktör på simkurser för stora 
och små. En kombination av utvecklad klorallergi och en 
önskan att hitta nya utmaningar gjorde att frågan om att bli 
ny ansvarig för träning och hälsa kom helt rätt i tiden.

– Jag brinner för det här arbetet. Det känns jättepositivt 
och roligt att samarbeta tillsammans med Felicia på  
gymavdelningen, säger Matilda.

Den tidigare elitfotbollsspelaren Felicia har arbetat som  
instruktör på Medley i 1,5 år. Nu är hon glad och att få möjlig
heten att på heltid arbeta med det stora intresset träning.

– Jag finns på plats på gymmet, jag hjälper gamla och nya 
kunder igång och ger dem introduktioner och träningsprogram 
på våra maskiner och redskap, säger Felicia.

Matilda och Felicia är överens om att Arena Grosvad är en 
familjär mötesplats med något för alla  från utomhusträning 
och babysim till träningsplats för gymnasieelever och given 
social gemenskap för seniorer.

– Medley är som ett andra hem för invånarna här i  
Finspång. Men många av våra badbesökare är tillresta  
utanför kommunens gränser, säger Matilda.

Filip Ewertsson

BIDRAG TILL BARNCANCERFONDEN MED SPIN OF HOPE

Spin of Hope är Nordens största spinningevent. Intäkterna går 
oavkortat till Barncancerfonden. Lördag 21 mars kommer spinning
cyklarna på Medley i Finspång att gå varma i tolv timmar utan avbrott 
mellan klockan 7.00 och 19.00. Eventet är ett samarbete med 
Finspångs Cykelamatörer.

– Du väljer själv hur många som ska ingå i laget. Det går också 
att anta utmaningen och cykla tolv timmar själv. Kostnaden för varje 
lag är 1 500 kronor och 150 kronor för singelcyklister. Vi hoppas att 
vi kan hålla igång tio cyklar och på så vis samla in 15 000 kronor till 
Barncancerfonden, säger Matilda.

KLUBB JOY FÖR SENIORER

Från och med vecka 10 startar Medley ett nytt koncept. Varje 
fredag mellan klockan 10.00 och 12.00 bjuds seniorer 60+ in till 
Klubb Joy, som ger halva priset för badentrén. Gratis kaffe ingår. 
Varannan vecka erbjuds även någon form av vattenaktivitet. Vid 
intresse av mer träning erbjuds även seniorerna rabatterat pris 
på Medleys 10kort.

– Tillsammans med seniorambassadören MajBritt Svensson 
utlovar vi förbättrad rörlighet och trevlig social gemenskap. Ingen 
föranmälan krävs, det är bara att dyka upp, säger Felicia.

w w w. f o k u s f i n s p a n g . s e Ma bra!R E D A K T I O N E L L  A N N O N S



w w w. f o k u s f i n s p a n g . s eMa bra!

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

Qi Gong
En träningsform som stillar ditt  

sinne och stärker din kropp!

Välkomna! /Rode

070-131 00 76                       www.sarashk.se

Häng på!
UTOMHUSTRÄNING ÅRET RUNT! 

Kondition och styrka i en härlig mix

HÄLSOKÄLLANS  
LÖPARGLÄDJE!

Vi springer tillsammans!

TEMAKVÄLLAR 
Varannan onsdag kl 18-20

18/3 ADHD, ADD, Autism

1/4 ”Autoimmuna sjukdomar”

15/4 Psykisk ohälsa

29/4, 13/5, 27/5, 10/6, 24/6  
(Se hemsidan för mer information)

VÄGLEDD MEDITATION  
Varannan onsdag kl 18-20
11/3, 25/3, 8/4, 22/4,  

6/5, 20/5, 3/6 och 17/6

1-DAGS RETREAT  
10/5 ”Stå i din egen kraft”

kl 9-17. Läs mer på hemsidan

BOKA TID FÖR MASSAGE  
Bicom bioresonans eller rådgivning

VÄLKOMMEN!

Pernilla 070-130 95 15 • Stationsvägen 6  Finspång 
www.happylifecoach.se

Medicinsk fotvård för alla!
• Lunula laserklinik •

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

Behandlar dina fötter med laser och  
utför prov på nagelsvamp, nageltrång,  

hälsprickor och mycket mer.

VÅRENS NYA FRÄSCHA FÄRGER FRÅN ESSIE!

Passa på att få dina fingernaglar lackade (ej formning/
klippning) under tiden dina fötter sitter i fotbad – 150:-

Nytt för i år!”a v  l ä t t a r e  a n s t r ä n g n i n g  
ä r  v a d  s o m  b e h ö v s  f ö r  a t t  

f ö r b ä t t r a  d i n  g r u n d h ä l s a .  D u  f å r 
b å d e  s t a r k a r e  m u s k l e r  o c h  

b ä t t r e  k o n d i t i o n . 

S å  k o m  i h å g  
-  v a r j e  s t e g  i  v a r d a g e n  r ä k n a s ! 

Visste du att...

30 
MINUTER 
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Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

Fokus Finspång har träffat Närsjukvården  
i Finspångs tobaksavvänjare Cecilia Baggman.

Vem kan söka hjälp hos er?
– Alla som är listade på Vårdcentralen Finspång och  
som av eget intresse eller via en vårdbegäran vill ha  
hjälp att sluta med tobak.

Hur ser trenden ut, är det fler som vill sluta röka?
– Ja, vi kan se en trend att rökning i Sverige generellt minskar.

Vilken åldersgrupp är det som främst vill  
sluta med nikotin?
– Det är vuxna i varierande åldrar som av olika skäl är  
motiverade att sluta. Det kan vara att du exempelvis  
måste sluta inför en operation, att du har diagnosen KOL, 
att du är gravid eller att du har högt blodtryck.

Hur tar man kontakt med er för att få hjälp med sitt 
beroende?
– Via telefonrådgivningen eller via ”Kontakta mig” på vård-
centralens e-tjänster på 1177.se. Jag ringer upp, vi pratar 
igenom möjligheter och svårigheter och bokar en tid för ett 

rådgivningssamtal. Jag kan ge förslag på nikotinersättnings-
medel som plåster, sugtabletter, tuggummi och även recept-
belagda läkemedel. Jag rekommenderar slutarokalinjen.se 
som ger många goda tips och råd.

Vad är ditt bästa tips till den som vill sluta med nikotin?
– Det viktigaste är att man tillräckligt motiverad och sätter 
ett stoppdatum när man ska sluta helt. För många går det 
faktiskt lättare än man trott att sluta. Att bli nikotinfri ger 
bland annat bättre luktsinne, varmare händer och  
generellt bättre ork.                                                           FILIP EWERTSSON

NiF hjälper dig  
att sluta med tobak

Det finns många positiva följder 
med att sluta med tobak.

VILL DU SLUTA MED TOBAK?
Kontakta NiF på 010-105 92 60 för att boka tid  
för tobaksavvänjning

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 01
1: Axel Ohlin

2: Ted Rogbjer 

3: Måns Sternson   

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 11 mars. 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.

Rätt svar
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Det är  
lätt att må bra  

i Finspång!
Att ha ett sunt och aktivt liv här i Finspång är verkligen enkelt. 

 För i vår kommun finns ett mycket rikt utbud av såväl friluftsliv  
som av en mängd olika sporter. Men även spännande miljöer  

som uppmuntrar till ett friskare liv – för hela familjen.

Hitta de platser som kan inspirera just dig 
 och din familj till ett fint och hälsosamt liv.

Arena Grosvad är 
Finspångs idrotts- och 

rekreationsområde.  
Här finner du allt från 
sport och motion till  

lek och äventyr.

Är golf din grej?  
Här finns en 27 håls 

park- och skogsbana 
som är omsluten av 

vacker natur.

Här finns fina och utmarkerade motionsspår 
som passar för såväl promenad som löpning. 
Flertalet är upplysta och finns det snö så 
anläggs längdskidspår på de flesta av dessa.

Gratis är gott! I kommunen finns det tre 
utegym att nyttja närsomhelst på dygnet.1

2

Finspång

Hävla bruk

Kalbo

Bremyra
Rejmyre

Byle

Igelfors

Regna

Grytgöl

Hällestad

Ljusfallshammar

Rippestorp

Butbro

Lotorp

Falla

Sonstorp

Finspång

Runtom i Finspång 
 finns vandringsleder. 

Allt från vandring i 
centrala Finspång till 

mer utmanande sträckor 
i våra skogar.

1

Gillar du branta  
backar och extra stora 

utmaningar i din löpning? 
Prova på ekbacken vid 

Viggestorp eller backarna 
på grönvita spåret vid 
Grosvad! Eller varför  

inte trappan från 
 slottsområdet upp  

till klocktornet?

Från Yxviken i Lotorp finns fem olika  
kartlagda och markerade cykelleder.  
Alla med varierande längd och i olika  
skogsområden. I Grosvadsskogen  
finns dessutom flertalet utmärkta  
mountainbikespår.

3

Plats för lek och bus!
Det finns ett helt gäng 

lekplatser och kottebanor 
runt om i kommunen

som varje år besiktas 
för att fortsatt vara ett 
säkert kort för rörelse.

Lundalens  
elljusspår

2

3

Lotorps 
eljusspår2

Viggestorps/
Torstorps eljusspår

2
Arena  

Grosvad
1

Yxviken

3

Torstorps  
motionscentral

1

4 Den nya skateparken vid  
Grosvad invigs under året!

4

Sonstorps
elljusspår

Rejmyre
elljusspår

Igelfors
elljusspår 2

Ljusfallshammars
elljusspår

2

2

2

Succén Hittaut är tillbaka även 2020!
Upptäck Finspång på ett nytt sätt,  

håll utkik efter mer info!
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BOK I FOKUS

TITEL 
NÄTTERNA  
VID HAVET 

FÖRFATTARE
NICHOLAS SPARKS

Nätterna  
vid havet
”Jag reste ju dit för att göra ett 
bokslut i mitt liv och hoppades  
att det skulle hjälpa mig att finna 
mig själv igen. Men det var dig,  
tror jag, som jag hade letat efter 
hela tiden.”

Romanen inleds med 74-årige 
Adrienne Willis. För att få hennes 
dotter att gå vidare efter att ha 
förlorat sin man bestämmer sig 
Adrienne nu för att berätta om  
nätterna vid havet 14 år tidigare. 
Tiden som förändrade hennes liv.

Adrienne, 60 och frånskild, 
behöver en nystart i  livet. Därför 
accepterar hon förfrågan att hand 
om ett värdshus i Rodanthe. Där 
träffar hon gästen Paul som flyr till 
Rodanthe för att hitta rätt i tillvaron 
igen efter sina egna livsförändringar. 
En storm rullar in som isolerar dem 
från omvärlden och förändrar deras 
liv. Adrienne och Paul hittar både  
kärlek och styrka i varandra att ta  
sig vidare i livet. 

Nätterna vid havet är en roman 
om andra chanser, oförglömlig 
kärlek och hur livet går vidare i 
oanade riktningar. Sparks styrkor 
i sitt berättande är att han varvar 
mänskliga och igenkännande 
karaktärer med storslagna kärleks-
historier och svallvågor av känslor 
som lämnar läsaren berörd.

ELIN NILSSON

FINSPÅNGS BIBLIOTEK

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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CENTRUMKYRKAN HÄLLESTAD FRIFÖRSAMLING MISSIONSKYRKAN FRÄLSNINGSARMÉN

MARS
Sön  1 10.00 Gudstjänst
 Predikan Inga Märtha Isacson
 Sång - Bön - Fikagemenskap

Sön  8 10.00 Familjegudstjänst
 Lollo talar till barn & vuxna
 Sång - Bön - Fikagemenskap

Tis 10 18.30  Projektavslut  
 ”Nybygget”

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

MARS
Sön 1 11.00 Gudstjänst  
 Peo Hårsmar predikar. Sångarna.   
 Nattvard & månadsoffer. Fika

Sön 8 11.00 Gudstjänst  
 med Åretema.  
 Lägerdeltagare ansvarar.  
 Andreas lovsångsteam. 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
Tor 27 10.00 Ekumenisk bön

MARS
Fre 6 Internationella Bönedagen  
 15.00 - Missionskyrkan

Sön 8 11.00 Gudstjänst, Maud Fennvik

Sön 15 10.00 Bibelsamtal  
 Filipperbrevet

Sön 22 11.00 Gudstjänst, Maud Fennvik 
 kören ”No Limits”

Tor 26 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 26 FEB – 10 MARS

Bergslagsvägen 27, 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

Ons 4 14.00 Centrumkyrkan 
“Ge aldrig upp. Träning efter stroke” Torvald Engvall

Ons 11 14.00 Missionskyrkan
Årsmöte Kommunföreningen “Inte bara vad du ser” Frank Åkerman

RPG: MARS

MARS
Sön 1 10.00 Gudstjänst
 “Prövningens stund”
 Johanna Karlsson
 Sång: Lovsångsteam

Tis 3 18.00 Bön i fastan

Sön 8 10.00 Gudstjänst med nattvard
 “Den kämpande tron”
 Johanna Karlsson
 Sång; Gun-Marie Axelsson  
 och Lisen Åberg
 Insamling till Pastors- och  
 diakonutbildningen

Tis 10 18.00 Bön i fastan                        

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

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

UTNYTTJA RUT-AVDRAGET!

TRÄDFÄLLNING
I ALLA
LÄGEN! Vinnare av  

böcker!
VI SÄGER GRATTIS TILL:

Eva Strand, Bo Olofsson  
& Gunnel Westlund

Vinnarna är välkomna att hämta sin 
bok hos oss på Fokusredaktionen 
(Norrköpingsvägen 38).
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Friskt vatten. Förnybar energi.

VATTENBRUNNAR

BERGVÄRME

VATTENRENING

PUMPSERVICE

Industrivägen 2-4 | Finspång 

0122-100 64 | www.fbb.se

EN ANNAN  
TRAFIKSKOLA

SEDAN 2009

KURSSTARTER  
MARS

HANDLEDARKURS
9/3, 23/3

RISKETTAN
4/3, 18/3

MOPED AM
NÄSTA KURS ÄR I APRIL

CAMP
Start 16/3

körkortscamp.se

enannantrafikskola.se

0122-101 99

Möte för en  
tryggare landsbygd!

Nätverk för en tryggare landsbygd i Norra Östergötland bildades under  
2019 efter ett ökat antal stölder på landsbygden samt efter upprepade  

rovdjursattacker inom de norra kommunerna i Östergötland. 

I slutet av januari hölls ett informationsmöte i Hällestad 
utanför Finspång med temat ”Tryggare landsbygd”. I fokus 
hamnade vargparet och dess valpar i Långbogenreviret.  
Då flertalet incidenter skapat stor oro bland boende och 
för personer som bedriver lantbruksverksamhet under  
den senaste tiden. 

Mötet lockade nästan 150 personer där den övervägande 
majoriteten kom från trakten. Alla var överens om att  
vargarna i Långbogenreviret norr om Roxen och sydväst  
om Finspång behöver begränsas på grund av deras oskygga 
beteenden. Nätverket hade också bjudit in politiker. Från 
riksdagen fanns Magnus Oscarsson (KD), Magnus Ek (C), 
Johan Löfstrand (S), John Widegren (M) och från Finspångs 
kommun fanns flera lokalpolitiker på plats, däribland  
kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson (S).  

Flera politiker var överens om att den ökade vargpopu
lationen behöver begränsas i Sverige.

En av åhörarna på mötet var Kerstin Ahlgren, som för egen 
del varit med om stöld på hennes gård i Ljusfallshammar.
 – I somras blev vi bestulna på ensilageplast och nät 
till ett värde av 150 000 kronor. Vi och våra grannar hade 
uppmärksammat en utlandsregistrerad bil i vårt område. Det 
fanns bilspår från två bilar där stölden ägt rum samt en tom 
PETflaska från Litauen på marken. Tidigare har grannbyn 
haft problem med sadelstölder. Tyvärr upplever vi en ökad 
otrygghet på landsbygden. Jag tycker det var ett väldigt bra 
informationsmöte och förhoppningsvis kan det här nätverket 
hjälpa oss på landsbygden att snabbt anmäla och informera 
varandra om våra observationer, säger Kerstin.

FILIP EWERTSSON

Stöd gärna nätverket och läs mer om syftet 
med nätverket på trygglandsbygd.se 

På hemsidan kan du också anmäla eventuella 
incidenter eller observationer. 

fokusfinspang

Instagrambilden!
Under taggen #fokusfinspång hittar du fantastiska bilder  

från Finspång, till exempel den här som visar hur härliga  
promenadstråk i vackra miljöer vi har i  Finspång!

Fotot är taget av @vivians_lifestyle

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

Välkomna på årsmöte  
tisdag 10 mars kl 18.30 
på Hotel De Geer
Vi inleder med sedvanliga årsmötesförhandlingar 
för att sedan äta buffé som Lärarförbundet  
i Finspång bjuder på!

Anmälan senast 2 mars på  
lararforbundet@f inspang.lararforbundet.se
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Möte för en  
tryggare landsbygd!

Nätverk för en tryggare landsbygd i Norra Östergötland bildades under  
2019 efter ett ökat antal stölder på landsbygden samt efter upprepade  

rovdjursattacker inom de norra kommunerna i Östergötland. 

I slutet av januari hölls ett informationsmöte i Hällestad 
utanför Finspång med temat ”Tryggare landsbygd”. I fokus 
hamnade vargparet och dess valpar i Långbogenreviret.  
Då flertalet incidenter skapat stor oro bland boende och 
för personer som bedriver lantbruksverksamhet under  
den senaste tiden. 

Mötet lockade nästan 150 personer där den övervägande 
majoriteten kom från trakten. Alla var överens om att  
vargarna i Långbogenreviret norr om Roxen och sydväst  
om Finspång behöver begränsas på grund av deras oskygga 
beteenden. Nätverket hade också bjudit in politiker. Från 
riksdagen fanns Magnus Oscarsson (KD), Magnus Ek (C), 
Johan Löfstrand (S), John Widegren (M) och från Finspångs 
kommun fanns flera lokalpolitiker på plats, däribland  
kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson (S).  

Flera politiker var överens om att den ökade vargpopu
lationen behöver begränsas i Sverige.

En av åhörarna på mötet var Kerstin Ahlgren, som för egen 
del varit med om stöld på hennes gård i Ljusfallshammar.
 – I somras blev vi bestulna på ensilageplast och nät 
till ett värde av 150 000 kronor. Vi och våra grannar hade 
uppmärksammat en utlandsregistrerad bil i vårt område. Det 
fanns bilspår från två bilar där stölden ägt rum samt en tom 
PETflaska från Litauen på marken. Tidigare har grannbyn 
haft problem med sadelstölder. Tyvärr upplever vi en ökad 
otrygghet på landsbygden. Jag tycker det var ett väldigt bra 
informationsmöte och förhoppningsvis kan det här nätverket 
hjälpa oss på landsbygden att snabbt anmäla och informera 
varandra om våra observationer, säger Kerstin.

FILIP EWERTSSON

Stöd gärna nätverket och läs mer om syftet 
med nätverket på trygglandsbygd.se 

På hemsidan kan du också anmäla eventuella 
incidenter eller observationer. 

R E D A K T I O N E L L  A N N O N S
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Läs mer på finspangstekniska.se  
Följ oss på Facebook, Instagram och Linkedin.

Byt till FinspongsEl 
du också! Läs mer på
 finspangstekniska.se

Vi satsar lokalt och miljövänligt. Tillsammans hittade vi ett hållbart 
avtal både för företaget och privat, Bengt Sundén. 

Välkommen som 
elkund Open Car Wash!

Bengt Sundén, ägare Open Car Wash Finspång.

100% förnybar energi berikad med lokal vattenkraft! 
En vinst för kunderna, klimatet och för hela Finspång.
Varmt välkomna som elkund hos 
Finspångs Tekniska!

VÅRKÄNSLOR?
DET HAR VI MED! VI PLANERAR 
FÖR FULLT OCH LÄNGTAR EFTER  

ATT ÖPPNA TRÄDGÅRDEN

EDQVISTS BLOMMOR, VIBERGA, FINSPÅNG. TEL: 0122-102 05

WWW.EDQVISTS.NET. MÅND-FRED 10-18. LÖRD 10-15. SÖND 11-15

FÖLJ OSS PÅ             EDQVISTSBLOMMOR           EDQVISTS BLOMMOR

VÄLKOMMEN TILL EDQVISTS BLOMMOR!

LÅG OCH  
TRENDIG

FANTASTISKA KOLIBRIORKIDÉER!
99 KR

TORSDAG 27  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 2 MARS 
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 3 MARS
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 4 MARS
Sopplunch
Mariagården, 12:00

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

Sång & spaghetti 
Barnkören sjunger och vi har en kort 
andakt. Vi avslutar med en gemen-
sammåltid.
Betel, Igelfors, 17:00

TORSDAG 5 MARS 
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

SÖNDAG 1 MARS 
Mässa 
Risinge kyrkokör. Kyrkbuss. 
Risinge kyrka, 11:00 
 
Gudstjänst 
Skedevi kyrka, 11:00 
 
Mässa 
Rejmyre kyrka, 15:00 
 
SÖNDAG 8 MARS 
Mässa 
Kyrkbuss. 
Risinge kyrka, 11:00 

Mässa 
Hällestads manskör medverkar. 
Hällestads kyrka, 11:00 
 
Mässa 
Regna kyrka, 15:00 
 
MÅNDAG 9 MARS 
Barnens katedral 
Mariagården, 10:00 
 
Barnens katedral 
Hällestads församlinghem, 11:00 
 
ONSDAG 11 MARS 
Mässa 
Mariagården, 08:30

Svenska kyrkan i Finspång
LÖRDAG 7 MARS 
Sopplunch 
Regna Ekebo, 12:00

MÅNDAG 9 MARS 
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

Kvällssyföreningens möte 
Hällestads församlingshem, 13:30

Musikcafé
INSTÄLLT! 
Mariagården, 14:00

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

Sång & spaghetti 
Barnkören sjunger och vi har en kort 
andakt. Vi avslutar med en gemensam 
måltid.
Hällestads församlingshem, 17:00

TISDAG 10 MARS
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 
”Vart är vi på väg? ett musikaliskt quiz 
med Finspångs musiksällskap” under 
ledning av Thord Eriksson.                           
Inträde 100:- inkl. kaffe/the med 
tilltugg.
Hällestads församlingshem, 19:00

ONSDAG 11 MARS 
Bokcirkel
Mariagården, 10:00

Sopplunch
Mariagården, 12:00

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

Gudstjänster och musik

SKPF AVD. 78 FINSPÅNG
Medlemsmöte onsdag 11/3 kl. 14.00
i Frälsningsarméns lokaler 
Information & underhållning med  
Mikael Leonardsson, kaffe med  
dopp och lotterier finns.
Välkommen till en trevlig eftermiddag!

FINSPÅNGS RPG
DAGLEDIGTRÄFF
CENTRUMKYRKAN FINSPÅNG
4/3 klockan 14:00
Ge aldrig upp - Träning efter stroke
Torvald Engvall
Samtal kring ämnet
Servering

RPG:S KOMMUNFÖRENING
MISSIONSKYRKAN FINSPÅNG
11/3 klockan 14:00
Årsmöte
Inte bara det du ser
Frank Åkerman tidigare
generalsekreterare för Hela
Människan
Servering
VÄLKOMNA

FINSPÅNGS
KONSTFÖRENING
KONSTUTSTÄLLNING: 
NATALIA JOHANSSON
7/3-21/3-20
Finspångs konstförening 
presenterar konst av 
Natalia Johansson. 
Vernissagen sker den 7/3 
mellan klockan 13 och 15.
Plats: Bruksgatan 5

/Välkomna

SÄLJES
Frisörsalong överlåtes
I centrala Finspång. Alternativt: inredning 
säljes. Ex. schamponeringsstol, väggfast 
torkhuv, air condition, markis, hyllor.

Annica, Aurorasalongen,  0122-133 18, 
070-355 91 06, 073-688 26 77



TORSDAG 27  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 2 MARS 
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 3 MARS
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 4 MARS
Sopplunch
Mariagården, 12:00

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

Sång & spaghetti 
Barnkören sjunger och vi har en kort 
andakt. Vi avslutar med en gemen-
sammåltid.
Betel, Igelfors, 17:00

TORSDAG 5 MARS 
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

SÖNDAG 1 MARS 
Mässa 
Risinge kyrkokör. Kyrkbuss. 
Risinge kyrka, 11:00 
 
Gudstjänst 
Skedevi kyrka, 11:00 
 
Mässa 
Rejmyre kyrka, 15:00 
 
SÖNDAG 8 MARS 
Mässa 
Kyrkbuss. 
Risinge kyrka, 11:00 

Mässa 
Hällestads manskör medverkar. 
Hällestads kyrka, 11:00 
 
Mässa 
Regna kyrka, 15:00 
 
MÅNDAG 9 MARS 
Barnens katedral 
Mariagården, 10:00 
 
Barnens katedral 
Hällestads församlinghem, 11:00 
 
ONSDAG 11 MARS 
Mässa 
Mariagården, 08:30

Svenska kyrkan i Finspång
LÖRDAG 7 MARS 
Sopplunch 
Regna Ekebo, 12:00

MÅNDAG 9 MARS 
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

Kvällssyföreningens möte 
Hällestads församlingshem, 13:30

Musikcafé
INSTÄLLT! 
Mariagården, 14:00

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

Sång & spaghetti 
Barnkören sjunger och vi har en kort 
andakt. Vi avslutar med en gemensam 
måltid.
Hällestads församlingshem, 17:00

TISDAG 10 MARS
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 
”Vart är vi på väg? ett musikaliskt quiz 
med Finspångs musiksällskap” under 
ledning av Thord Eriksson.                           
Inträde 100:- inkl. kaffe/the med 
tilltugg.
Hällestads församlingshem, 19:00

ONSDAG 11 MARS 
Bokcirkel
Mariagården, 10:00

Sopplunch
Mariagården, 12:00

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

Gudstjänster och musik
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0122-501 19   |  www.barksbuss.se

5 dagar
Vårresa till  

Köpenhamn och  
Hamburg
9-13/5-2020

4 dagar
Åland

Vår / Försommar 2020

2 dagar
Sommarbuskis  
på Vallarnas  

Friluftsteater
11-12/7 - 2020

Military Tattoo  
i Eksjö
6/8-2020

10 dagar
Skottland med 

Edinburgh Military 
Tattoo

8-17/8-2020

10 dagar
Montenegro –  

Bosnien - Ungern
23/9 – 2/10 - 2020

11 dagar
Rom – Toscana –  

Val di Sole
8 - 18/10 - 2020

Hjalmars  
Julspektakel -  

En smällkaramell
14/11-2020

4 dagar
Julmarknad  
i Stralsund

26-29/11-2020

4 dagar
Julmarknad i Berlin

3 - 6/12-2020

Dagsturer till  
shoppingparadiset  

i Ullared
Söndag den 19/4 
Måndag den 11/5 

Måndag 2/11 
Söndag 22/11 

Måndag 14/12-2020

2-dagarsresor till  
Ullared

Vår 3-4/5  
Höst 8-9/11-2020 

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

VI LEVERERAR – DU NJUTER

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

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

SNART DÄCKBYTE
BOKA I GOD TID! 

 
 

   

VÅREN ÄR 
SNART HÄR!

Den nära begravningsbyrån

Jag hjälper dig  
med begravningen

Anders Ohlsson 

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

www.ostgotabegravning 
De Wijks väg 13, Finspång
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Grindvägen 3  |  mån-fre 6.45-18.00, lör 10.00-14.00  |  0122-141 50  |  www.xlbygg.se/finspang 

Erbjudandet gäller t o m 30 mars 2020

TVÄTTMASKIN 
ELECTROLUX • EWF8000W2

OOMMSSOORRGGSSFFUULLLLTT  RREENNTT
• TimeManager

•  UltraCare - förblandning för att 
gynna både plagg och miljö

• Outdoor-program

• Energieffektiv och tyst

TORKTUMLARE  
ELECTROLUX • EDH8000W2

EENNEERRGGIIEEFFFFEEKKTTIIVV  
PPRROOFFFFSSTTEEKKNNIIKK!!
• Värmepumpsteknik

• Outdoor-program

• Elektronisk fuktavkänning

OOUUTTDDOOOORR--PPRROOGGRRAAMM    

for dina 
funktionsklader
Funktionskläder är designade  
för att vara slitstarka och stå 

emot extremt väder och  
tuffa miljöer. Kanske är det  
en av anledningarna till att 

många tvättar dem för sällan. 
Svett och smuts täpper igen  
funktionsmembranens porer 
tidigare än man tror, och gör  
att plaggen tappar sina fina 
egenskaper. Regelbunden  
tvätt och torktumling med 

Outdoor-programmet  
återställer plaggens vatten-
avstötande egenskaper och 

andningsförmåga så att  
de är redo för många tuffa 

utmaningar framöver.

66  449900  kkrr  

77  229900  kkrr  

SSEE  HHUURR  OOUUTTDDOOOORR--
PPRROOGGRRAAMMMMEETT  TTAARR  SSIIGG  AANN  
DDIINNAA  FFUUNNKKTTIIOONNSSKKLLÄÄDDEERR!!

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

VI GER DIG ETT VETTIGT OCH 

SERIÖST INBYTESPRIS PÅ DIN BIL.
Vi köper även din bil!

DU VILL HA VÅRA BILAR 
OCH VI VILL HA DIN!

HALLÅ! 
Kom in och titta på nytt 
och begagnat! Ta gärna  
en kopp kaffe medan  

vi tittar på din bil.
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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 20

BRUNNSBORRNING/BERGVÄRME

www.fbb.se

0122-100 64

www.tegandersel.se

011-13 70 44 • 070-346 50 11

HÄLLESTADS
HEMBYGDSFÖRENING
ÅRSMÖTE
Fredag 13 mars kl. 19.00
Hällestads församlingshem

Årsmötesförhandlingar
Kaffeservering, lotterier.
Underhållning: "Ol´Spice".

Välkomna gamla och nya
medlemmar önskar
Styrelsen

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

FRILUFTSFRÄMJANDET
ÅRSMÖTE
10 mars kl. 19.00 i LUNDDALEN
MITT LIV I VILDMARKEN
JOHAN SKULLMAN årets
friluftspersonlighet i Sverige 2016,
produktutvecklare,testansvarig visar
bilder och delar med sig av sina
erfarenheter.
Vi bjuder på kaffe o smörgås

VÄLKOMNA
www.friluftsframjandet.se/finspang
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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
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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 20

BRUNNSBORRNING/BERGVÄRME

www.fbb.se

0122-100 64

www.tegandersel.se

011-13 70 44 • 070-346 50 11

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



PROGRAM 

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

www.facebook.com/kulturhusetfinspang

Standupföreställning  

Bög in Box
Lördag 28 mars 19:00
Biljetter: 150 kr hos Kulturhuset på 0122-853 00 
eller online på www.tickster.com

Hur ska man kunna hitta den stora kärleken
på cyberspace eller via appar? Måste man gå ut
på krogen eller är det så att den enda utvägen
att hitta någon är att gifta sig i TV? Med hjälp
av musik, imitationer och komik försöker
skådespelaren Magnus Carlsson få svar på
dessa frågor när han skärskådar dejtingdjungeln
och homonormen på ett uppfriskande sätt. 
Magnus blev omåttligt populär efter att ha
varit en av deltagarna i SVT:s Gift vid första
ögonkastet.

Bio

Sonic the Hedgehog (sv. tal)
Söndag 1 mars 15:00
Söndag 15 mars 15:00

Ålder: 7 år

Bio

Richard Jewell
Söndag 1 mars 19:00
Ålder: Ej fastställd

Dagbio

En officer och en spion
Onsdag 4 mars 14:00
Ålder: 11 år

Bio

The Gentlemen
Onsdag 4 mars 19:00
Ålder: 15 år

Bio

Framåt (sv. tal)
Söndag 8 mars 15:00
Söndag 22 mars 15:00
Ålder: Ej fastställd

Bio

Dark Waters
Söndag 8 mars 19:00
Ålder: Ej fastställd

Barnteater

Kanel och Kanin och alla  
känslorna med dansworkshop
Lördag 4 april 15:00
Fri entré! Ingen föranmälan behövs!

Bio

Queen & Slim
Onsdag 11 mars 19:00
Ålder: Ej fastställd

Bio

Bloodshoot
Söndag 15 mars 19:00
Ålder: Ej fastställd

Dansföreställning  
i Engelska Magasinet i Rejmyre
Närheten
Söndag 3 maj 16:00
Biljetter: 100 kr hos Kulturhuset på  
0122-853 00 eller online på  
www.tickster.com

Föreläsning
Häxan i hertig Johans tid:  
om trolldom och makt i 1610-talets  
Öster götland. En föreläsning av  
fil. dr. i historia Martin Kjellgren

Måndag 2 mars 18:00
i Galaxen, Kulturhuset
Fri entré! Ingen föranmälan behövs!

I Finspångstrakten utbröt på 1610-talet den 
första kända vågen av häxförföljelse i Sverige. 
Grannar anklagade varandra och en lagstiftning 
mot trolldom infördes. Som resultat ställdes 
ett tjugotal kvinnor och ett par män inför rätta, 
anklagade för trolldomsbrott, blåkullafärder och 
samröre med djävulen mellan åren 1616-20. 
Föreläsningen försöker svara på frågorna vad  
vi faktiskt kan veta om det som skedde och  
om vad som en gång orsakades av. 


