
Göm kvasten, 

påsken är här!  

Påsken anses vara den största av de  

kris
tna högtiderna. I b

ibeln är Jesu död och uppståndelse  

själva kärnpunkten. M
en hur kommer u

tklädda barn  

på jakt efter g
odis in i d

etta?

GÄSTSKRIBENT

I allm
ogesamhället skulle allt arbete vila under 

påskveckan, endast sådant som var absolut  

nödvändigt fick göras annars var tron att man skulle 

drabbas av olycka.  S
ärskilt fa

rlig
t var d

et att ägna 

sig åt ett arbete med snurra
nde hjul, s

åsom  

kvarnsten och spinnrock. Därfö
r kallades denna 

vecka fö
r ”S

tilla
 veckan” o

ch gör så än idag. 

De onda krafterna ansågs alltså vara i s
tor 

rörelse denna vecka, där s
ärskilt häxorna ansågs 

väldigt farlig
a. Bäst skyddade man sig genom att 

gömma kvastar, s
padar o

ch annat som häxorna kunde 

flyga på till B
låkulla. M

an tänkte att den dagen Jesus 

blev förrå
dd av Judas innebar att all v

ärld
ens ondska 

släpptes lös, därför for h
äxorna till B

låkulla för att möta 

djävulen just under s
kärtorsdagen. Ett sätt att skydda  

sig mot häxorna var att tända stora eldar o
ch smälla 

påsksmällare, en tradition som idag försvunnit och känns  

mer ig
en från Valborgsmässofira

ndet.

Tron på häxornas aktivitet under d
enna vecka finns kvar än 

idag, m
en har ändrat karaktär. B

arn klär nu ut sig till p
åskkärin

gar 

och delar ut påskkort, ofta i h
opp om att få

 godis i u
tbyte. Att 

klä ut sig och bege sig ut på tiggarstråt är e
n gammal tradition 

krin
g högtider som bland annat fö

rekommit krin
g trettondag jul, 

men som nu går att finna vid såväl påsk som den modernare 

traditionen krin
g Halloween.

Just påskgodiset kan antas vara en del av traditionen 

att äta gott vid fa
stans slut.  S

ocker var e
n oerhörd lyx som 

endast användes av den som verkligen hade råd vid de  

viktigaste högtiderna. Id
ag ser d

et annorlu
nda ut och bara  

i Sverig
e beräknas vi äta drygt 13 000 ton godis krin

g 

påsk. Så göm kvastarna och fyll u
pp godisskålen, fö

r snart 

är p
åsken här!

NIKLAS NORLIN & ID
A RÅDEGÅRD

ETNOLOGER

VAR MED OCH TÄVLA!  SKICKA IN DITT FÄRDIGLÖSTA KORSORD TILL: info@fokusfinspang.se eller  
Total Media & Reklam, Norrköpingsvägen 38, 612 44 Finspång senast 26 april. Lycka till! Vinnarna presenteras i Fokus Finspång nr 8 (6 maj).

1:a pris: Presentkort 200 kr på Joans i Finspång, 2:a pris: Presentkort 100 kr på Kulturhuset, 3:e pris: 1 st Trisslott. 
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Påskkrysset!

SID 7: 
FOKUS PÅ UTVECKLING 
OCH INTE SIFFROR

SID 20: 
GÖM KVASTEN, 
PÅSKEN ÄR HÄR!
 

SID 10-19: 
INSPIRERANDE TEMA-
SIDOR FÖR HEMMET  
 

SID 9 OCH 23: 
KLURIGHETER 
FÖR ALLA ÅLDRAR

Fokus
Årg. 15  | 9 april - 21 april  |  www.fokusfinspang.se  |  Fokus Finspång når alla hushåll och företag i Finspång och Svärtinge

F I N S P Å N G

NR 06   |   2020

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

ALLT INOM 
BYGG OCH 

REPARATION!

ALLT INOM  
MARK- 

ENTREPRENAD!

LÅT OSS VETA ERA DRÖMMAR  
OM ERT HEM OCH ER TRÄDGÅRD.

Vi har många års erfarenhet av byggbranschen. Förutom snygga  
och funktionella renoveringar i ditt hem kan vi också hjälpa  

dig med smarta och stilfulla lösningar i din trädgård.

Tillsammans gör vi verklighet av dina drömmar.

ÖNSKAR ER ALLA EN GLAD PÅSK!
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facebook.com/stigscykelstigscykel@gmail.comBergslagsvägen 220122-106 75 Tis-Fre 9-18, Lör 10-14, Sön-Mån Stängt

PÅSKAFTON

KOM OCH PROVKÖR ELCYKLAR MED NAVMOTOR ELLER 
MITTMOTOR HOS OSS PÅ PÅSKAFTON KL 10-14.

FRÅN VÅR LEVERANTÖR JOFRAB TWS ÄR MAGNUS PÅ PLATS UNDER DAGEN 
FÖR ATT VISA CYKLARNA OCH SVARA PÅ DINA FRÅGOR.

Beställ din elcykel under vår provköringsdag och få

500 KR RABATT 
+ EN EXTRA LÅSKEDJA (VÄRDE 379 KR) PÅ KÖPET

ALLA SOM 
PROVKÖR 
FÅR ETT 

PÅSKÄGG!
(Gäller så långt lagret räcker)

PROVA-PÅ-ELCYKELDAG! 

LÄS MER OM CYKLARNA PÅ www.jofrabtws.se/tws

nya

LJUSFALLS FRISKOLA
DEN LILLA SKOLAN PÅ LANDET

Skolan har undervisning från förskoleklass till årskurs 6 och är belägen i  
Ljusfallshammar. Vi är en liten skola med duktiga pedagoger som givetvis följer 
den svenska läroplanen. Vi drivs som en ekonomisk förening där alla pengar 
går till verksamheten med barnen. Skolan är religiöst och politiskt obunden.

Vi har platser kvar till skolstarten i höst, ansök nu!

VÄLKOMMEN TILL OSS

ljusfallsskola.se  •  rektor@ljusfallsskola.se  •  076-400 96 84

Små klasser som  
gynnar arbetsro

Egna bussar eller linje  
414 ända fram till skolan 

Skolgård med skog, bäck, 
spelplaner och gungor 

Mycket värme och  
omtänksamhet 

Uteklassrum med  
vindskydd och grillplats

Lunchen lagas på skolan  
Barn och vuxna äter ihop 
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Spår av hopp 
i en svår tid
I en plötslig verklighet där ett virus 
skakar om vår värld och sätter vardag 
och rutiner i obalans kan det vara 
svårt att se ljuset på andra sidan. 
Med all rätt kan död, varsel och 
ekonomisk kris göra oss missmodiga 
när vi frågar oss: När kommer vi ut ur 
detta och hur kommer världen att se 
ut då? I allt det här finns det – som 
tur är – spår av kreativa och hoppfulla  
initiativ. Som att hjälpas åt över  
generationsgränserna, hitta nya 
grepp för att stötta lokala butikers 
överlevnad och spontana konsert- 
inslag från italienska karantäns-
balkonger. Våra temasidor Hem & 
Trädgård (s. 10-19) kan också få vara 
ett friskt inslag för inspiration till att 
fixa och ha det skönt på hemmaplan. 
Använd gärna #jaghandlarifinspång 
för att inspirera andra att också 
fortsätta att handla lokalt.    
 
Vi på Fokus Finspångs-redaktionen  
vill önska alla våra läsare och  
annonsörer en riktigt skön påsk.  
Ta hand om er! 

                                                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. 

Stora Allén 27 Finspång, 0122-149 60, mån-fre 9-18 (lunch 13-14)

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

ALLTID FRI SUPPORT  
Direkt i butiken och på telefon!

Vi hjälper dig med allt du behöver!
Installation, uppstart och leverans till din dörr.

BYT TV 
Du får 1500:- för  
din gamla TV!

40” smart-TV från  
Panasonic

6 495:-
-1500:-

4 995:- 

BYT MOBIL 
500:- för din gamla mobil

Samsung Galaxy A10

1 995:-
-500:-

1 495:-

BYT DATOR 
Lenovo V130, 8 GB ram, 128 SSD, CD-läsare

4 495:- 
-500:-

3 995:-

3 års3 års
garanti

Japansk Japansk 
kvalité kvalité 

Smart- Smart- 
TVTV
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UNG I FOKUS

EBBA JARDSTÅL  
FÖDD 2002
PERSPEKTIV BERGSKA GYMNASIET

Vi kan inte  
få panik…
Det som händer i världen nu var nog 
ingen förberedd på. Vi som alltid 
pratar om vad som kan ske, att man 
ska vara förberedd på en kris. Men 
ingen av oss har uppenbarligen 
varken förberett oss psykiskt för en 
kris eller med saker i våra hem. Att 
alla nu får panik och börjar bunkra 
toapapper visar bara på hur långt 
ifrån vår verklighet detta är, men 
vi måste samla oss. Inget kommer 
bli bättre av att vi alla får panik och 
springer till affären och handlar upp 
alla varor, ingen har sagt att lastbils-
leveranserna kommer bli inställda. 

Men att detta har gått så otroligt 
fort var nog ingen beredd på. Vi 
som i januari bokade solsemestrar, 
campingturer och utflykter som vi 
skulle göra på alla lov. Nu kan vi inte 
ens träffa mormor för hon tillhör 
riskgruppen. 

Detta är en ovanlig situation och jag 
hoppas, precis som du, att vi aldrig 
kommer uppleva något liknande. 
Men hur illa det än ser ut så finns 
det en framtid efter Corona och 
det är den vi nu får längta till. Jag 
hoppas ni tar till vara på alla fina 
människor ni har och lova mig att du 
ringer mormor en extra gång.

ORDINARIE ÖPPETTIDER
mån-fre 09.00-18.00

lör 10.00-15.00

MÅNADENS VARA

Växtlampa
E27 LED

190:-

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

Smoooth payments by

STORT TACK TILL ALLA 
KUNDER SOM VÄLJER ATT 
HANDLA HOS OSS!! 
Ni är guld värda. Varmt välkommen in och inspireras 
av vårt nya sortiment av utomhus belysning.

Curassow Piedestal 
Philips My Garden 

295:-

Lucca Philips HUE  
vägglampa E27 LED ingår

699:-

Läs mer på finspangstekniska.se eller ring 0122-851 80 
Följ oss på Facebook, Instagram och LinkedIn.

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

FinspongsEl, varför inte? Jag gillar lokala alternativ som 
fungerar och det blev dessutom billigare, Mackan Axelson. 

Välkommen som 
elkund Mackan!

Magnus ”Mackan” Axelson, frisör och aktiv Finspångsbo.

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



GYMNASIEVALET ÄR ETT  
STORT OCH VIKTIGT VAL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VÅRA PROGRAM

NA. SA. EK.

BA. BF. HA.

VF.FT.

Bergska erbjuder dig en utbildning av hög kvalité med utbildade lärare. Vår målsättning  
är att växa och bli den bästa skolan i regionen där vi lyfter in omvärlden och de globala 

målen innanför skolans väggar. Vi vill ge dig alla förutsättningar för att nå dina mål  
och samtidigt ha roligt på vägen!  Välkommen till oss i höst!

Ännu inte valt Bergska gymnasiet? Omvalsperiod: 15 april - 3 maj!
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SKOLMATEN VECKA 16-17

 

MÅNDAG 13 APRIL -  Annandag påsk 

TISDAG 14 APRIL 

Ugnsfärs, sås, potatis, lingonsylt

Vegetarisk ugnsfärs, sås, potatis, 
lingonsylt

ONSDAG 15 APRIL

Fiskburgare/ inlagd sill, kall sås med örter, 
potatis, broccoli

Bönbiff á la Grosvad, kall sås med örter, 
potatis, broccoli

TORSDAG 16 APRIL 

Grillkorv, pasta, ketchup

Solskenslasagne

FREDAG 17 APRIL

Krämig pastasås med rökt hönskött, 
spagetti

Grönsakssås, spagetti

MÅNDAG 20 APRIL

Blodpudding, lingonsylt

Potatisbullar, lingonsylt

TISDAG 21 APRIL

Korv Stroganoff, ris/matvete, ärter

Morotsstroganoff, ris/matvete, ärter

ONSDAG 22 APRIL

Alaskacrisp/ inlagd sill, kall sås med 
pickles, potatis, bönor

Bönbiff, kall sås med pickles, potatis, 
bönor

TORSDAG 23 APRIL 

Tomatsoppa med pasta, mjuk 

smörgås, ost

Afrikansk gryta, matvete

FREDAG 24 APRIL 

Köttbullar, makaroner, ketchup

Falafel, pasta 

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

Med reservation för eventuella ändringar

SKOLMATEN VECKA 16-17

STORT TACK  STORT TACK  
BRITT-MARIEBRITT-MARIE  
FÖR DINA ÅR HOS MIG!FÖR DINA ÅR HOS MIG!

Ha det skönt i det nya  
pensionärslivet. /Gosia

0122-133 04
gosia.pl@telia.com

#jaghandlarifinspång

SYRAD MAT 
OCH DRYCK

– Stärk din hälsa och  
den lokala handeln!

Beställ hemkörning eller avhämtning 
av Bryggeripåsen! Läs mer om den 

och våra andra erbjudanden på
 www.finspangsbryggeri.se

Besök oss i butiken på Bergslags- 
vägen 45 to-fre 14-18, lö 11-14. 

Finspångs Bryggeri och Deli-Skafferi
0702-51 11 92  |  info@finspangsbryggeri.se

Öppet: Mån-Fre 11.00-21.00, 
Lör-Sön 12.00-21.00

(maj-oktober: alla dagar 08.00-21.00)
Viberga Gård, Finspång  

Tel: 0122-181 10

www.pekingfinspang.se

Vi erbjuder utkörning 
och take away!

Njut av god 
mat!
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Utveckling, allas engagemang och hjälpsamhet  
är framgångsfaktorerna för DigFab. 

Det var när Lars Oscarsson, Tommy Andersson och Erik 
Hansson längtade efter arbetsplatsen de själva vill vara 
anställda på som de i april 2018 tillsammans startade DigFab.
De hade då som nu en stark längtan att fokusera på kunderna 
och deras utmaningar, med stort engagemang och ansvar. 
Viktiga parametrar var även hållbarhet i alla avseenden. Hellre 
egna lösningar och projekt än löpande timmar. Gärna en bred 
kundbas och verksamhet än få kunder och branscher.

Stolt över delaktigheten
Företaget har redan växt till att idag, med underkonsulter, vara 
tolv personer. Under det första året fick de 20 nya kunder, 
utan att egentligen ägna sig åt några direkta säljaktiviteter.

– Jag har jobbat i den här branschen i tjugofem år och 
vi har tillsammans många kontakter runt om i landet. Vi får 
jobb genom vårt goda rykte och att vara hjälpsamma,säger 
Lars. Tommy tycker att det kollektiva engagemanget,  
delaktigheten och sina fantastiska kollegor är det som  
han är mest stolt över.

– Vi märker att de som gillar att utveckla både sig själva 
och stötta sina kollegor till utveckling trivs bäst i vår miljö. 
Vi vill utvecklas och växa tillsammans och vi kompletterar 
alla varandra med våra ”egenheter” som vi ser som styrkor, 
säger Tommy.

Alla siffror och information är öppna för alla på bolaget  
och alla kan vara delaktiga i beslut.

– Tillsammans tar vi gemensamt både mot- och
framgångar. Vi ser oss alla som lika och delar det överskott 
som blir, lika på alla, säger Lars.

Utveckling i fokus
DigFabs verksamhet vilar på tre ben: El  och automation,  
digitalisering och projektledning. Det är spännande och  
utvecklande projekt som står i fokus.Kunderna kan därför  
vara allt från stora kunder med utveckling av spjutspetsteknik 
till bonden som behöver hjälp med tekniken på gården.

– I vissa projekt är vi beredda att ta ett nollresultat för att 
själva lära oss något och få nya erfarenheter för framtiden, 
säger Erik. DigFab har även tagit fram en molnbaserad lösning 
för bland annat produktionsuppföljning och processoptim-
ering. Erfarenheten och kompetensen inom området gör att 
detta skapar stort kundvärde till en låg kostnad. Lösningen 
har fått en flygande start med nöjda kunder och flera nya 
kunder på väg in.  

Mot slutet av intervjun kommer jag på att jag inte frågat 
vem av dem som är VD, men inser i samma stund att det 
verkar vara av mindre betydelse.

– På pappret är det jag som är VD. Men nu senast var 
det Lasse som skötte utvecklings-
samtalen med de anställda och 
för en del är det mer naturligt 
att se Tommy som sin chef. 
Det är inte så viktigt för 
oss. Vi vill inte ha hierarki 
utan vill vara en så platt 
organisation som möjligt 
och som hjälper  
varandra, säger Erik.

Filip Ewertsson

En del av gänget på DigFab  
Tommy Andersson, Marie Fröste, 
Robert Wirtanen, Lars Oscarsson  
och Erik Hansson. 

DigFab strävar efter  
utveckling och inte siffror

Robert Wirtanen leveransprovar 
styrskåp hos Tornberga El.

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

Vad har du för projekt 
på gång hemma hos dig?

ÅKE JOHANSSON 74 ÅR 
– Det finns en del att göra. Vi har 
hämtat virke för upprustning av 
rastplatsen i Sonstorp.

ANKI BJÖRKLUND 49 ÅR 
– Jag har luktärter på gång och  
håller på att göda för att mota  
bort mossa i gräsmattan.

BRITT-MARIE NILSSON 70+ ÅR 
– Det jag är mest sugen på nu är 
att plantera penséer hemma, vid 
kyrkogården och till vår son.

Nästa Fokus Finspång 
Nummer 7 delas ut 22 april.

OBS! Manusstopp 14 april  kl. 12.
Vi kan aldrig garantera att annonsplats  

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

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

fokusfinspang

Instagrambilden!
Under taggen #fokusfinspång hittar du fantastiska bilder  

från Finspång, till exempel de här bilderna som på ett klockrent 
sätt visar hur samma plats kan se helt olika ut i olika ljus. 

Fotona  är taget av @mathildaliebgott

Glöm inte att tagga alla dina finspångsbilder med #fokusfinspång.  
Det kanske är din bild som syns här nästa gång! 
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Total Media & Reklam, Norrköpingsvägen 38, 612 44 Finspång senast 26 april. Lycka till! Vinnarna presenteras i Fokus Finspång nr 8 (6 maj).

1:a pris: Presentkort 200 kr på Joans i Finspång, 2:a pris: Presentkort 100 kr på Kulturhuset, 3:e pris: 1 st Trisslott. 

 Namn:  Adress:

ÄR MÅNGA 
TILL NÄTET

FÖRENA 
SIG

PÅ  
STUBINEN

HAR SINA 
GRÄNSER

HAR 
PLATTOR 
I LAGER

LITET
TAL

LEJDARE
SÄLJA VID 

DÖRR 

LÄGGA 
AV

BÖR HÅL-
LAS KORT?

BRUKAR
KUSK

FEMTIO 
FÖR NERO

KAN 
TRYGGA 
AVSÄN-

DARE

HAR SINA 
LINJER

SAMLAR 
PANTRAR

VÄXER 
NEDÅT 

OM 
VINTERN
ÄR INTE 

LIKT
ÄR VELIKT

FÅR UR 
HÄN-

DERNA
NALLEBONA

HÖGLAND

HUS-
MINNE
VÄXEL-
LÅDAN

STIGER 
MAN

HAR NÄT 
I MYT

SPRIDER 
BACILLER

TA  
FÅGEL-
VÄGEN

DEN GER 
BÅT FART

SMÅ 
ELEVER

STÄLLER 
DRAMA 
QUEEN 

TILL MED

FÖRORD

TAFATT
FÅR DEN 

SOM LEVER
FART FÖR 

SNIGEL

FÅR DUGA 
FÖR FLUGA
I PAR MED 

DESTO

ETT HIN-
DER FÖR 

STYRANDE
FÖRLÅT

LAPP I 
LÅDAN
HALV 

DIAMETER

SES 
UTSLAGEN 

PÅ
KOM 

ÖVERENS

DEN FYLLS 
VID VAL

HAJ-
SYSSLA
ERKÄN-
NANDE 

MYNDIG-
HET

BLIR DAG 
TILL SLUT

DRAR 
TILL SIG 

FYNDARE

FET  
FIRRE

BÄR-
BUSKAR
DÖLJER 
SYSTER

I DET 
HAVET 

 LIGGER 
KRETA

STÄLLA
IN

ANGER 
VILKEN

PÅ TAND
TECKEN PÅ 
SVAGHET 

I TRÄ

BLEV  
BLOS-
SANDE  

RÖD
GILLAR 
BERÖM

HAR PLAKAT 
VID DÖRR

FÖRE 
PARTY-

RÖRELSE

HAN 
PASSAR 
FLOCKEN

GAV 
BERGMAN

ROAR 
MINDRE

OKEJ
HÖJA SIG

GER MATCH 
IBLAND

SVANTE 
DREJENSTAM

©MEDIAKRYSS

Påskkrysset!
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50% 
P Å  S L A N G L Å S 

(ord. pris 39 kr)

10% 
på alla däck- och 

slangprodukter från 
Schwalbe.

nya

facebook.com/stigscykelstigscykel@gmail.comBergslagsvägen 220122-106 75 Tis-Fre 9-18, Lör 10-14, Sön-Mån Stängt

STIGS CYKEL  
& FRITID 

E R B J U D A N D E N  G Ä L L E R  U N D E R  
A P R I L  -  M A J  2 0 2 0 !

Så långt lagret räcker.

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

Hem
0Trädgard!

 &

Grindvägen 3, 612 44 Finspång • Öppet: Mån-fre 6.45-18, Lör 10-14  
Telefon: 0122-141 50 • E-post: info@xlbyggfinspang.se

45x45  10,5

45x70  16,5

45x95  20,5

45x120  25,5

45x145  30,5

45x170  37,5

45x195  47,5

45x220  56,5 

XL- Trall 
28X120  15,95
Alla priser är per meter!
Inkl. moms. Vi tar 500 kr för hemtransport med kranbil.

IMPREGNERAT

  BRANSCHTRALL
G4-3. Denna furutrall är det billigaste alternativet. Virket har 
varierande kvalitet med fler kvistar och sprickor, sämre 
hyvling och formstabilitet. Det finns en risk för att spillkost-
naden ökar då flera ”renkapningar” kan behövas, samtidigt 
som längderna är begränsade vilket ger fler skarvar som 
fördyrar altanbygget. Tryckimpregnerat trallvirke i NTR-klass 
AB. Sortering G4-3. 28x120 mm. Pris per löpmeter.

  XL TRALL
G4-2. Denna trallkvalitet kostar några kronor mer per meter, 
men är definitivt värt det. Virket har färre och friskare kvistar, 
färre sprickor, bättre ytfinish och bättre formstabilitet. 
Finns i flera längder vilket minskar spillkostnaden. 
Tryckimpregnerat trallvirke i NTR-klass AB. Sortering G4-2 
med få inslag av 3. 28x120 mm. Pris per löpmeter.

  XLENT TRALL
Detta är absolut den finaste trallen vi kan erbjuda. Virkes-
kvaliteten är likvärdig med exempelvis invän-digt massivt 
furugolv och lister. Noga utvald genom sortering i flera led. 
Färre och friskare kvistar och utskuret från trädets allra 
bästa delar för maximal användarvänlighet och funktiona-
litet. Tryckimpregnerat trallvirke i NTR-klass AB. Sortering 
G4-1 med få inslag av 2. 28x120 mm.  Pris per löpmeter.

Välkommen till oss för att diskutera dina kommande byggprojekt.
Vi har både material och kunskap som hjälper dig vidare.

Vi reserverar oss för prisförändringar.

Grindvägen 3, 612 44 Finspång • Öppet: Mån-fre 6.45-18, Lör 10-14  
Telefon: 0122-141 50 • E-post: info@xlbyggfinspang.se
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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

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:

KVALITET  PRECISION  KÄNSLA
www.dannegolv.se

VI GÖR DITT  
NYA BADRUM!

GLAD PÅSK!

Vi utför badrumsrenoveringar och håller i hela arbetet  
från start till ROT. Välkommen med din beställning!

Vi lägger alla typer av golv och slipar även  
trä- och parkettgolv!
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Kontakta oss på 073-44 88 777 
www.finspangsfonsterputs.se

VI LEVERERAR – DU NJUTER

DAGS FÖR 
FÖNSTERPUTS!
Du vet väl om att vi även erbjuder  

enbart utvändig fönsterputs?
V å g a  o d l a  p å  

b a l k o n g e n  e l l e r  i  e n  k r u k a 
p å  f ö n s t e r b r ä d o r n a . 

S a l l a t ,  r ä d i s o r ,  p o t a t i s … 

INGEN EGEN  
TRÄDGÅRD? 

Vardagar 7-18, lördagar 9-13 (Stängt långfredagen och påskdagen)

0122-187 50 • finspang@colorama.se • Norrköpingsvägen 36

www.colorama.se •  Följ oss på Facebook och Instagram!

GÄLLER FÖR DIG SOM  
ÄR ELLER BLIR MEDLEM!

30%
PÅ DEMI DEKK TERRASSLASYR, 
ALCRO TRÄOLJA OCH SIOO:X 
TRÄSKYDD ALTAN*

* OBS! Gäller 9/4 och 11/4 2020. 

VI ERBJUDER
HEMKÖRNING!

Kontakta oss för 
mer information.

Ordinarie pris,  
4 liter 422:- Ordinarie pris, 3 liter 934:-

Ordinarie pris, 
3 liter 924:-Ordinarie pris, 3 liter 699:-



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!

VÅGAR DU INTE GE DIG UT? 
– BESTÄLL FRÅN HELA VÅRT SORTIMENT OCH HÄMTA I VÅR  

TRÄDGÅRD ELLER FÅ DET HEMLEVERERAT UTAN EXTRA KOSTNAD!*

VI HAR ÖPPET 
I TRÄDGÅRD 
OCH BUTIK!

VÄLKOMNA!

* BUDAVGIFT PÅ BLOMOGRAM

0122-102 05

w w w. f o k u s f i n s p a n g . s e Hem & trädgard!

VÅRKAMPANJ 20%*
– Dags att fixa köket? 
– Måttanpassade luckor och lådor som passar alla kök

Köksdesign
Norrköping

Ett av Sveriges STÖRSTA  
sortiment till ett av marknadens BÄSTA priser

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

Välkommen 
att boka ett 
kostnadsfritt 
hembesök
011-33 11 30 Svensk-tillverkat!
*Gäller tom 30 april

Störst i Östergötland på  
service av NIBE värmepumpar!

013-10 17 77  •  011-12 09 10  •  www.steffeskyl.se

Sedan 1991
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En storslagen  

resa att följa är den 

fraån ett litet frö till en 

färdig gröda.

Butbro, Finspång • 0122-187 35
Öppet vardagar 7-17 • FR O M MAJ: LÖRDAGSÖPPET 10-13 
www.skogomotor.se • www.husqvarna.se

Vårens nyheter

RIDER 111B5
Rek. cirkapris inkl. moms

19.900:-

...visar vi Lördag 1 maj 
på 10mila i Finspång!

Nyhet!

        LB 48 e
Rek. cirkapris inkl. moms

  5.500:-

Nyhet!

Butbro, Finspång | 0122-187 35 | www.skogomotor.se
Öppet vardagar 7-17 (lunchstängt 12-12.45)

Husqvarna Rider

HUSQVARNA RIDER 213C

KAMPANJPRIS

34.900:-
 INKL. MOMS

AUTOMOWER® 430X
Det perfekta valet även för 
mycket komplicerat utformade 
gräsmattor upp till 3200 m².

BÄSTA
PREMIUMVAL
PRICERUNNER 

2018-2020

PERFEKTA RESULTAT I ALLA 
TYPER AV TRÄDGÅRDAR

UPPGRADERA DIN VARDAG

Vi erbjuder fri hämtning av maskiner för service  
och reparation inom Finspångs tätort. 

Kontakta oss för mer information.



YTTERDÖRR
PÅ KÖPET!*

Fönsterbyte. Som det borde vara.

48
månader
räntefritt

Har du inte möjlighet att 
besöka oss? 
Boka ett hembesök på: 
020-78 00 00  |  www.morups.se

* Läs mer om kampanjen på vår hemsida.

i Linköping 16-18/4
Varmt välkommen till fönsterhelg i vår utställning på Roxviksgatan 8D 
i Linköping. Se hela vårt inbrottsklassade energifönster få möjlighet 
att träffa vår lokala projektledare som gärna svarar på frågor om 
fönster och fönsterbyte.

Möt våren med nya fönster och en festlig helg på 
Roxviksgatan 8D. Fika och fina erbjudanden serveras 
torsdag och fredag kl 10-18 och lördag kl 10-14.

Fönsterhelg
w w w. f o k u s f i n s p a n g . s e Hem & trädgard!



Våra lediga lägenheter
FINSPÅNG, DE WIJKSVÄG 19 B
1 tr, 4 rum & kök, 97 m²
7.950 kr/mån 
Tillträde: enligt ök

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

www.bjorkefastigheter.se

Gilla oss på Facebook!

SONSTORP, HAGVÄGEN 8 B
1 tr, 2 rum & kök, 71 m²
6.306 kr/mån
Tillträde: 1 juni

LJUSFALLSHAMMAR,  
HÖGAMONVÄGEN 3 A
NB, 3 rum & kokvrå, 73 m²
4 792 kr/mån (kallhyra)
Tillträde: 1 juni

w w w. f o k u s f i n s p a n g . s eHem & trädgard!

Stora vinster med att byta 
ventilationsaggregat!
Det finns många fördelar med att byta ditt gamla aggregat  
mot ett Swegon CASA FTX-aggregat. Här är några av dem:

• Bättre inomhusklimat
• Minskad energiförbrukning
• Effektiv energiåtervinning
• Bra för familj och miljö
• Låg Ljudnivå

NewVent är specialiserade på aggregatbyten i villor och  
lägenheter och nyinstallationer i nybyggda lägenheter/villor.  
Vi arbetar över hela Norrköpingsregionen. Självklart är vi  
också auktoriserad installatör av Swegon CASA.  

Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation.
Joel.Borin@NewVent.se  |  Jonas.Samuelsson@NewVent.se

EN TRÄDGÅRD  

ÄR EN VÄN DU KAN 

HÄLSA PÅ NÄR 

SOM HELST.



www.egonsmaskin.se
070-568 82 68

GRÄV DÄR  
DU STÅR

011-12 69 20 
www.ahsgardiner.se

BOKA HEMBESÖK

w w w. f o k u s f i n s p a n g . s e Hem & trädgard!

Fabriksförsäljning 

av Riaramas uterum
Skjutbara dörrar och fönster som skyddar 

mot regn, snö och blåst.

•  Kundanpassning efter färdiga 

 altaner eller nybyggnationer.

• Vi bygger efter kundens önskemål.

Kontakt:   Roger Persson, Finspångs Allmekano AB, LOTORP
  Mobil: 070-391 16 24 • E-mail: rogerpersson@allmekano.se

www.famab.com • mail@allmekano.se • Telefon 0122-292 55

Välkommen!

Förläng sommaren med 

ett härligt uterum!



GRUS • SAND • JORD • TRANSPORTER

Behöver ni grusa vägen eller dammbekämpa  
med salt så hjälper vi gärna till.

Vi har öppet i både Mäselköp & Lämmetorp  

6.30-15.30 tider alla vardagar (stängt röda dagar)

sonstorpsakeri.se • 0122-890 00

VÄLKOMMEN ATT  

HÄMTA MATERIAL MED  

SLÄPKÄRRA ELLER  

BESTÄLL HEMLEVERANS  

MED LASTBIL!

GLAD  
PÅSK! 

RUT och
ROT-

avdrag!

norrkoping@veterankraft.se | tel: 011-443 32 00

Vi gör fint i hemmet
och i trädgården!

TRÄDBESKÄRNING • GRÄSKLIPPNING
FÖNSTERPUTSNING • STÄDNING

HANTVERKSARBETEN

w w w. f o k u s f i n s p a n g . s eHem & trädgard!

070-575 80 34 / info@ostgotaborrning.se

www.ostgotaborrning.se
Gilla oss på Facebook!

VI UTFÖR BORRNINGAR FÖR 
SMÅ OCH STORA FASTIGHETER  

SAMT VATTENBRUNNAR

VÄRME •  VATTEN •  KYLA

SINCE 2004



Lillås, Sonstorp • 070-333 15 09 •  dahlias.sedahlias.se
Öppet: vardagar 10-18 • lör-sön, röda dagar 10-14

Allt du behöver för  Allt du behöver för  
att lyckas med din  att lyckas med din  
odling och trädgård. odling och trädgård. 

Jord, gödning och krukor.  
Mindre sortiment med trädgårdsredskap. 

ÖPPET ALLA DAGAR I PÅSK! ÖPPET ALLA DAGAR I PÅSK! 

UTNYTTJA RUT-AVDRAGET!

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

AVANCERAD 
TRÄDFÄLLNING
I SKOG OCH 
TRÄDGÅRD!

w w w. f o k u s f i n s p a n g . s e Hem & trädgard!

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

Erbjudandet gäller till och med 11 maj 2020.

BBEEHHÖÖVVEERR  NNII  HHJJÄÄLLPP  
MMEEDD  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNEENN??
Vi erbjuder installation av dina nya vitvaror för 

1500 kr. Kom in eller ring oss så berättar vi mer.

MMUULLTTIIFFUUNNKKTTIIOONNEELLLL  UUGGNN  
MMEEDD  VVAARRMMLLUUFFTT  
  
••    Ugn för inbyggnad i  

kökssnickerierna

••    Inbyggd matlagnings- 
termometer

••    Mjukstängande lucka 

IINNBBYYGGGGNNAADDSSUUGGNN  MMEEDD  
ÅÅNNGGFFUUNNKKTTIIOONN  

Du vet väl om att vi alltid lämnar  5 års garanti 
på våra vitvaror ifrån Electrolux och Husqvarna*

* Gäller ej dammsugare och småelprodukter

••  Varmluft

••  SteamBake

••  Självrengöring

UGN • ELECTROLUX 
CKC7000X

77  449900  kkrr  

UGN • ELECTROLUX
CKP8000V

99  449900  kkrr  
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HemtrevnadHemtrevnad

Gullevi Gullevi 070-590 46 21 070-590 46 21 

Lina Lina 073-557 33 79 073-557 33 79 

kontakt.hemtrevnad@gmail.comkontakt.hemtrevnad@gmail.com

Vi hjälper till med allt från  
hemstäd och flyttstäd 

till städning hos företag.

Du hittar oss på facebook! @hemtrevnadfinspang

Flyttstädning – prisexempelFlyttstädning – prisexempel

75 m75 m22 – 2 100:- – 2 100:-

#jaghandlarifinspång 

www.fokusfinspang.se

Välkommen till

En stunds avkoppling

LADUGÅRDSBUTIKEN  
I LJUSFALLSHAMMAR  

Ons-fre 11-18, lör 11-15  
& 1a sön i varje månad 11-15 

instagram: @sandrawallmokrans 
0709-789 344

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

VVII  HHÅÅLLLLEERR  ÖÖPPPPEETT!!  
BBuuttiikkeenn  ffyylllldd  aavv  vvåårr!!

TTrreevvll
iiggtt

uuttffllyy
kkttss--

mmååll

VVII  HHÅÅLLLLEERR  ÖÖPPPPEETT!!  
BBuuttiikkeenn  ffyylllldd  aavv  vvåårr!!

HHaannddllaa  ggäärrnnaa  ppåå
wwwwww..wwaallllmmookkrraannss..ssee

Göm kvasten, 
påsken är här!  

Påsken anses vara den största av de  
kristna högtiderna. I bibeln är Jesu död och uppståndelse  

själva kärnpunkten. Men hur kommer utklädda barn  
på jakt efter godis in i detta?

GÄSTSKRIBENT

I allmogesamhället skulle allt arbete vila under 
påskveckan, endast sådant som var absolut  
nödvändigt fick göras annars var tron att man skulle 
drabbas av olycka.  Särskilt farligt var det att ägna 
sig åt ett arbete med snurrande hjul, såsom  
kvarnsten och spinnrock. Därför kallades denna 
vecka för ”Stilla veckan” och gör så än idag. 

De onda krafterna ansågs alltså vara i stor 
rörelse denna vecka, där särskilt häxorna ansågs 
väldigt farliga. Bäst skyddade man sig genom att 
gömma kvastar, spadar och annat som häxorna kunde 
flyga på till Blåkulla. Man tänkte att den dagen Jesus 
blev förrådd av Judas innebar att all världens ondska 
släpptes lös, därför for häxorna till Blåkulla för att möta 
djävulen just under skärtorsdagen. Ett sätt att skydda  
sig mot häxorna var att tända stora eldar och smälla 
påsksmällare, en tradition som idag försvunnit och känns  
mer igen från Valborgsmässofirandet.

Tron på häxornas aktivitet under denna vecka finns kvar än 
idag, men har ändrat karaktär. Barn klär nu ut sig till påskkäringar 
och delar ut påskkort, ofta i hopp om att få godis i utbyte. Att 
klä ut sig och bege sig ut på tiggarstråt är en gammal tradition 
kring högtider som bland annat förekommit kring trettondag jul, 
men som nu går att finna vid såväl påsk som den modernare 
traditionen kring Halloween.

Just påskgodiset kan antas vara en del av traditionen 
att äta gott vid fastans slut.  Socker var en oerhörd lyx som 
endast användes av den som verkligen hade råd vid de  
viktigaste högtiderna. Idag ser det annorlunda ut och bara  
i Sverige beräknas vi äta drygt 13 000 ton godis kring 
påsk. Så göm kvastarna och fyll upp godisskålen, för snart 
är påsken här!

NIKLAS NORLIN & IDA RÅDEGÅRD
ETNOLOGER

www.opencarwash.se

Köp/ladda tvättkortKöp/ladda tvättkort
få få 30 SEK extra30 SEK extraför varjeför varje

100 SEK100 SEK

Erbjudandet
gäller hela påsken

9-13 april



www.opencarwash.se

Köp/ladda tvättkortKöp/ladda tvättkort
få få 30 SEK extra30 SEK extraför varjeför varje

100 SEK100 SEK

Erbjudandet
gäller hela påsken

9-13 april
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Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

Pollenallergi drabbar många under våren och 
sommaren.  Med lite planering och receptfria 
läkemedel kan du som är pollenallergiker både 
förebygga och lindra besvären.

 
Du som upplever allergiska besvär under våren och sommaren 
rekommenderas att uppsöka ett apotek snarare än att ringa 
till sjukvårdsrådgivningen.

– Vi rekommenderar receptfria läkemedel som antihista-
min (allergitabletter) och symptomlindrande produkter såsom 
ögondroppar och kortisonnässpray. Om fler patienter hade 
denna kunskap skulle de slippa kontakta oss och istället 
komma igång med medicineringen i ett tidigare skede, säger 
Cecilia Baggman, distriktssköterska på Närsjukvården i 
Finspång.

Om de receptfria läkemedlen inte har tillräcklig effekt är 
rådet att kontakta vårdcentralen.

– Om en patient utvecklar andningsbesvär bör de kontakta 
vårdcentralen. Förskrivning av receptfri medicin kan göras 
till de som behöver långvarig behandling, förklarar Cecilia 
Baggman.

– Det finns receptfria läkemedel som barn kan använda.  
Det varierar från vilken ålder man kan använda de olika  
läkemedlen. Ofta finns åldersgränser för läkemedlen 
angivna på förpackningen. Behöver man hjälp med att välja 
allergimedicin till barn kan man fråga på apoteket alterna-
tivt sjuksköterska eller läkare, säger Pernilla Joelsson på 
barnmottagningen.                                                              NICLAS SJÖQVIST

Receptfria läkemedel  
effektiva vid pollenallergi

PRAKTISKA TIPS TILL POLLENALLERGIKER

• Börja medicinera i tid. Det finns internetsidor och appar med bra 
pollenprognoser.

• Ta antihistamin (allergitabletter) dagligen, vid samma tidpunkt. 

• Använd symptomlindrande produkter såsom kortisonnässpray, 
ögondroppar mot allergi, nässköljning och skyddande nässpray 
om allergitabletterna inte räcker till.

• Duscha strax före läggdags, undvik att hänga tvätt utomhus, 
stäng fönster och låt inte husdjur vistas i sängen.

• Pollenallergiska astmatiker behöver vara noggranna med sin 
astmabehandling, utöver att följa tipsen ovan.

MER INFORMATION FINNS PÅ WWW.1177.SE

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

STICK UT MED STIL FRÅN ZETTERBLOM BIL

Finspångs Begravningsbyrå
Björkdahls Begravningsbyrå Begravningsbyrån Timglaset

Bossgårds Begravningsbyrå C.A. Roséns Begravningsbyrå

Centrala Begravningsbyrån Åtvidabergs Begravningsbyrå

Blir

www.capellaab.se

OAVSETT DINA BEHOV
Vi lyssnar på dina önskemål och kommer 

med idéer på hur du kan få friskare,  
starkare och vackrare tänder.  

Vår ambition är att du ska få ypperlig  
tandvård och trivas tillsammans med oss.

VÄLKOMMEN!

 

 

011-13 34 34  •  www.tandhalsan.nu 
Bråddgatan 9, Norrköping

VI TAR VÄL HAND OM DIG 

En del av praktikertjänst

#jaghandlarifinspång 
Inspirera andra att också fortsätta  

att handla lokalt

www.fokusfinspang.se
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Närsjukvården i Finspång
www.1177.se
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sommaren.  Med lite planering och receptfria 
läkemedel kan du som är pollenallergiker både 
förebygga och lindra besvären.

 
Du som upplever allergiska besvär under våren och sommaren 
rekommenderas att uppsöka ett apotek snarare än att ringa 
till sjukvårdsrådgivningen.

– Vi rekommenderar receptfria läkemedel som antihista-
min (allergitabletter) och symptomlindrande produkter såsom 
ögondroppar och kortisonnässpray. Om fler patienter hade 
denna kunskap skulle de slippa kontakta oss och istället 
komma igång med medicineringen i ett tidigare skede, säger 
Cecilia Baggman, distriktssköterska på Närsjukvården i 
Finspång.

Om de receptfria läkemedlen inte har tillräcklig effekt är 
rådet att kontakta vårdcentralen.

– Om en patient utvecklar andningsbesvär bör de kontakta 
vårdcentralen. Förskrivning av receptfri medicin kan göras 
till de som behöver långvarig behandling, förklarar Cecilia 
Baggman.

– Det finns receptfria läkemedel som barn kan använda.  
Det varierar från vilken ålder man kan använda de olika  
läkemedlen. Ofta finns åldersgränser för läkemedlen 
angivna på förpackningen. Behöver man hjälp med att välja 
allergimedicin till barn kan man fråga på apoteket alterna-
tivt sjuksköterska eller läkare, säger Pernilla Joelsson på 
barnmottagningen.                                                              NICLAS SJÖQVIST

Receptfria läkemedel  
effektiva vid pollenallergi

PRAKTISKA TIPS TILL POLLENALLERGIKER

• Börja medicinera i tid. Det finns internetsidor och appar med bra 
pollenprognoser.

• Ta antihistamin (allergitabletter) dagligen, vid samma tidpunkt. 

• Använd symptomlindrande produkter såsom kortisonnässpray, 
ögondroppar mot allergi, nässköljning och skyddande nässpray 
om allergitabletterna inte räcker till.

• Duscha strax före läggdags, undvik att hänga tvätt utomhus, 
stäng fönster och låt inte husdjur vistas i sängen.

• Pollenallergiska astmatiker behöver vara noggranna med sin 
astmabehandling, utöver att följa tipsen ovan.

MER INFORMATION FINNS PÅ WWW.1177.SE

Fia Fi lur
i Fo uk s

VINNARE i nr 04
1: Ronja Larsson 

2: Tilde Malmlöv  

3: Tuva Persson  

Dubbelt upp, en riktig kluring! Använd första bok-
staven i varje bild för att få fram orden vi söker.

Lycka till! /Fia

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 22 april. Glöm inte ange namn, telefonnummer, adress och vilken storlek 
(60, 80, 100, 120, 140, 160) på t-shirt  du vill ha om du vinner. Tävlingen är för barn upp till 13 år.
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R E D A K T I O N E L L  A N N O N S
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GLAD PÅSK ÖNSKAR  
SKANDIAMÄKLARNA I FINSPÅNG
0122-44 01 20 • skandiamaklarna.se/finspang

DANIEL SOCHOR
076-282 74 44

daniel.sochor@skandiamaklarna.se

FILIP KARLSSON
073-940 28 08

filip.karlsson@skandiamaklarna.se

LISA ENGBERG
070-736 01 63

lisa.engberg@skandiamaklarna.se

Kalkugnsvägen 8, Finspång, 010-19 60 100

www.fonusost.se

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

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

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

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

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

Erbjudande
Värdecheck på 250 kr, 
dras av från kostnaden 

för den tjänst man bokar.  
 

Gäller hela 2020 och går att kombinera  
med andra erbjudanden.

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

HÖG TID ATT  
BESTÄLLA 

 SOMMARDÄCK!

GLAD PÅSK!

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 samhället. 
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
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i livet du befinner dig.

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

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

Erbjudande
Värdecheck på 250 kr, 
dras av från kostnaden 

för den tjänst man bokar.  
 

Gäller hela 2020 och går att kombinera  
med andra erbjudanden.
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Stora Coop Viberga 010-74 74 600     www.coop.se             Gilla oss på Facebook!

 

NU ÄR  
GRILLSÄSONGEN 
ÄNTLIGEN HÄR!

ALLT DU BEHÖVER TILL  
GRILLEN HITTAR DU HOS OSS.

SKÄRTORSDAGEN 9 APRIL 
Skärtorsdagsgudstjänst 
Hällestads kyrka, 18:00 
 
Skärtorsdagsgudstjänst 
Skedevi kyrka, 18:00 
 
Skärtorsdagsgudstjänst 
Kyrkbuss 
Risinge kyrka, 19:00 
 
LÅNGFREDAGEN 10 APRIL 
Långfredagsgudstjänst 
Skedevi kyrka, 11:00 
 
Långfredagsgudstjänst 
Kyrkbuss  
Risinge kyrka, 11:00 
 
Ekumenisk  
långfredagsgudstjänst 
Regna kyrka, 15:00 
 
Långfredagsmusik - INSTÄLLD! 
Hällestads kyrka, 18:00 

Svenska kyrkan i Finspång

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

Gudstjänster      
PÅSKDAGEN 
Gudstjänst 
Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 11:00 
 
Gudstjänst 
Hällestads kyrka, 11:00 
 
Gudstjänst 
Skedevi kyrka, 11:00

Ekumenisk  
påskgudstjänst 
Regna kyrka, 15:00  
 
Gudstjänst - INSTÄLLD! 
Rejmyre kyrka, 15:00 
 
ANNNANDAG PÅSK  
Gudstjänst på finska - INSTÄLLD! 
Mariagården, 13:00 
 
Gudstjänst 
Hällestads kyrka, 14:00 

Angående COVID-19
I Finspångs församling följer vi Folk-
hälsomyndighetens generella råd 
och tillämpar dem i vår verksamhet, 
vilket medför att vissa verksamhe-
ter måste anpassas, ställas in eller 
skjutas på framtiden. Vi väljer att 
fokusera på det vi faktiskt kan göra, 
så som t ex att hålla kyrkan öppen 
och erbjuda möjligheter till möten 
och samtal samt att fira gudstjänst 
(under gudstjänster kan vi vara max 
50 personer inklusive personal och 
kommer tyvärr att stänga dörrarna 
när maxantalet är nått. Besök vår 
hemsida för löpande information 
om vilken verksamhet som berörs.

 Barnverksamhet
TISDAG 14 APRIL
Öppen förskola 0-3 år
Mariagården 09:00

Vuxen-barn
Hällestads församlingshem, 12:30

TORSDAG 16 APRIL
Öppen förskola 0-1 år 
Mariagården, 09:00

MÅNDAG 20 APRIL
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 21 APRIL
Öppen förskola 0-3 år
Mariagården 09:00

Vuxen-barn
Hällestads församlingshem, 12:30

Vi finns här för dig! 
Vid tider av rädsla och oro behöver vi människor varandra. Rapporterna om 

Coronaviruset gör många av oss oroliga och vi kan bli både rädda och osäkra. 
Det är fullt naturligt att känna sig orolig och vi vill finnas här för dig även när 

våra ordinarie aktiviteter har begränsats. Kyrkans personal har god rutin på att 
arbeta i svåra situationer. Kontakta oss gärna på telefon eller via e-post om du 
vill prata eller få stöd. Behöver du eller någon du känner, hjälp med att handla, 

hämta medicin eller har du andra praktiska frågor? Du behöver inte vara  
medlem i Svenska kyrkan för att få hjälp. Varje vardagsmorgon så samlas  

några av oss på Mariagården för att be för de behov som uppstår. Vi  
omsluter alla i våra tankar och böner. Ingen ska behöva känna sig bortglömd. 
Vi kan också be för dina personliga behov. Hör av dig med dina böneämnen.

Välkommen att höra av dig till Susanne Lilja på församlingsexpeditionen 
via e-post eller telefon, se kontaktuppgifter längst ner på sidan. Susanne tar 
emot ditt namn och telefonnummer och förmedlar det vidare till någon av 

våra präster och diakoner som sedan kontaktar dig.

ONSDAG 15 APRIL 
Andakt 
Mariagården, 08:30 
 
SÖNDAG 19 APRIL 
Gudstjänst 
Annika Wiggander, sång.  
Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 11:00 
 
Gudstjänst 
Hällestads kyrka, 11:00 
 
Musikgudstjänst 
”Konsert a la Alice Babs - en 
hyllningskonsert till vår kära 
jazzsångerska”. Ann-Christin 
Hallgren, sång och Marcus 
Österlund, piano. OBS! Max 
50 personer, så kom i tid!  
Regna kyrka, 15:00 
 
ONSDAG 22 APRIL 
Andakt 
Mariagården, 08:30

Glad påsk!

Splitta upp betalningen på fyra månader. O kr i avgift!

BOKA TID
 FÖR HJULSK

IF
TENU!

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



SKÄRTORSDAGEN 9 APRIL 
Skärtorsdagsgudstjänst 
Hällestads kyrka, 18:00 
 
Skärtorsdagsgudstjänst 
Skedevi kyrka, 18:00 
 
Skärtorsdagsgudstjänst 
Kyrkbuss 
Risinge kyrka, 19:00 
 
LÅNGFREDAGEN 10 APRIL 
Långfredagsgudstjänst 
Skedevi kyrka, 11:00 
 
Långfredagsgudstjänst 
Kyrkbuss  
Risinge kyrka, 11:00 
 
Ekumenisk  
långfredagsgudstjänst 
Regna kyrka, 15:00 
 
Långfredagsmusik - INSTÄLLD! 
Hällestads kyrka, 18:00 

Svenska kyrkan i Finspång

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

Gudstjänster      
PÅSKDAGEN 
Gudstjänst 
Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 11:00 
 
Gudstjänst 
Hällestads kyrka, 11:00 
 
Gudstjänst 
Skedevi kyrka, 11:00

Ekumenisk  
påskgudstjänst 
Regna kyrka, 15:00  
 
Gudstjänst - INSTÄLLD! 
Rejmyre kyrka, 15:00 
 
ANNNANDAG PÅSK  
Gudstjänst på finska - INSTÄLLD! 
Mariagården, 13:00 
 
Gudstjänst 
Hällestads kyrka, 14:00 

Angående COVID-19
I Finspångs församling följer vi Folk-
hälsomyndighetens generella råd 
och tillämpar dem i vår verksamhet, 
vilket medför att vissa verksamhe-
ter måste anpassas, ställas in eller 
skjutas på framtiden. Vi väljer att 
fokusera på det vi faktiskt kan göra, 
så som t ex att hålla kyrkan öppen 
och erbjuda möjligheter till möten 
och samtal samt att fira gudstjänst 
(under gudstjänster kan vi vara max 
50 personer inklusive personal och 
kommer tyvärr att stänga dörrarna 
när maxantalet är nått. Besök vår 
hemsida för löpande information 
om vilken verksamhet som berörs.

 Barnverksamhet
TISDAG 14 APRIL
Öppen förskola 0-3 år
Mariagården 09:00

Vuxen-barn
Hällestads församlingshem, 12:30

TORSDAG 16 APRIL
Öppen förskola 0-1 år 
Mariagården, 09:00

MÅNDAG 20 APRIL
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 21 APRIL
Öppen förskola 0-3 år
Mariagården 09:00

Vuxen-barn
Hällestads församlingshem, 12:30

Vi finns här för dig! 
Vid tider av rädsla och oro behöver vi människor varandra. Rapporterna om 

Coronaviruset gör många av oss oroliga och vi kan bli både rädda och osäkra. 
Det är fullt naturligt att känna sig orolig och vi vill finnas här för dig även när 

våra ordinarie aktiviteter har begränsats. Kyrkans personal har god rutin på att 
arbeta i svåra situationer. Kontakta oss gärna på telefon eller via e-post om du 
vill prata eller få stöd. Behöver du eller någon du känner, hjälp med att handla, 

hämta medicin eller har du andra praktiska frågor? Du behöver inte vara  
medlem i Svenska kyrkan för att få hjälp. Varje vardagsmorgon så samlas  

några av oss på Mariagården för att be för de behov som uppstår. Vi  
omsluter alla i våra tankar och böner. Ingen ska behöva känna sig bortglömd. 
Vi kan också be för dina personliga behov. Hör av dig med dina böneämnen.

Välkommen att höra av dig till Susanne Lilja på församlingsexpeditionen 
via e-post eller telefon, se kontaktuppgifter längst ner på sidan. Susanne tar 
emot ditt namn och telefonnummer och förmedlar det vidare till någon av 

våra präster och diakoner som sedan kontaktar dig.

ONSDAG 15 APRIL 
Andakt 
Mariagården, 08:30 
 
SÖNDAG 19 APRIL 
Gudstjänst 
Annika Wiggander, sång.  
Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 11:00 
 
Gudstjänst 
Hällestads kyrka, 11:00 
 
Musikgudstjänst 
”Konsert a la Alice Babs - en 
hyllningskonsert till vår kära 
jazzsångerska”. Ann-Christin 
Hallgren, sång och Marcus 
Österlund, piano. OBS! Max 
50 personer, så kom i tid!  
Regna kyrka, 15:00 
 
ONSDAG 22 APRIL 
Andakt 
Mariagården, 08:30

Glad påsk!
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CENTRUMKYRKAN HÄLLESTAD FRIFÖRSAMLING MISSIONSKYRKAN FRÄLSNINGSARMÉN

Inga ordinarie gudstjänster pga Corona.

KYRKAN ÄR ÖPPEN FÖR BÖN PÅ 
söndagar kl 11.00-13.00 samt på 
tisdagar kl 13.00-15.00.

För övrig information se vår hemsida eller 
kontakta pastor Olivia Liebgott.

VARJE VECKA
Mån 19.00 Bön
Tis 18.00 Tisdagsklubben, 
  från 7 år

Tor 18.30 Beta INSTÄLLT
Fre 19.30 SPACE, tonår

VARANNAN VECKA
Tis 18.30 Stickcafé (jämn) INSTÄLLT
Fre 18.00 HIGH FIVE 
 från 11 år (ojämn)

Se vår hemsida och facebooksida  
Frälsningsarmén Finspång, för aktuell  
information (med anledning av Corona)

APRIL
Sön 12 11.00 Påskdagen Bibel,  
 bön och lovsång

Sön 19 15.00 Bibelsamtal  
 Filipperbrevet

Sön 26 11.00 Bibel, bön och lovsång

VARJE VECKA:
Mån   15.00 Språkverkstad  
 INSTÄLLT
Tis   10.30 Bokcirkel (ojämna veckor)  
 INSTÄLLT
 11.30 Tjejlunch (jämna veckor)  
 INSTÄLLT
 Tacotisdag för tjejer fr åk 6 
 (ca 1 gång/månad, ring för mer info)
Tors  18.00 Torsdagsklubben från åk 1

VÄLKOMMEN TILL EN KYRKA NÄRA DIG!   PROGRAM 9 – 21 APRIL

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

Vårens RPG:s samlingar är inställda tillsvidare med anledning av Corona

RPG: APRIL

Se vår hemsida för aktuell information om 
våra samlingar (med anledning av Corona) 

APRIL
Tor 9 18.00 Gudstjänst med nattvard
 Skärtorsdag. Malena Andersson
Fre 10 10.00 Gudstjänst
 Långfredag. Johanna Karlsson

 Sön 19 10.00 Gudstjänst
 “Påskens vittnen”. Malena Andersson

VARJE VECKA
Tis 15.00 Internationellt Café   
 Inställt tills vidare

 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

Med hänsyn till varandra och COVID-19

• Gudstjänster & övriga samlingar
 är omställda till

• Öppen kyrka söndagar 10 - 12 & 
 tisdagar 13 - 15 för bön, ljuständning & samtal

• Följ gärna gudstjänster i TV, radio 
 eller andra medier

• Har Du behov eller vill hjälpa riskgrupper
 Kontakta då vår pastor Julia som nås på:
 - Mail: julia@centrumkyrkanfinspang.se
 - Mobiltel:  070-32 80 033

Guds välsignelse önskar pastor  
och församlingsledning

VARJE VECKA
Inställt tills vidare pga Corona 

Tors 15.00 Internationell  
 mötesplats
 Språkträning - Enkelt fika

SECOND HAND DE BESHEVÄGEN 3
Stängd tills vidare pga Corona

Tis - Tors Öppettider 14.00 - 17.00
Lör  Öppettider 10.00 - 13.00

Pepp! Gör det DU  
kan för att stoppa  
virusspridningen!

Håll avstånd tilll dina nära och kära 
(och alla andra). En sisådär 2 meter  
 är rekommenderat på allmän plats.

Stanna hemma om du har möjlighet.

Ni har läst det förr men här kommer 
det igen: Håll en god handhygien, 
undvik att peta dig själv i ansiktet och 
hosta/nys i armvecket. 

Sitter du 
i karantän?
Här kommer ett pyssel för dig  
med barn eller dig som är en  

riktigt uttråkad vuxen.

RECEPT PÅ PLAY-DOH

Ingredienser

5-6 dl majsstärkelse (eller potatismjöl)

2,5 dl balsam

Karamellfärg

Gör så här:.

Blanda ihop ingredienserna i en bunke.

Dela degen i olika bitar och tillsätt 

valfri karamellfärg ifall du vill ha färgad 

deg. Ett tips är att använda sked/

handskar till det här momentet

Klart. Dags att börja skapa!

Tips!
HAR DU LITE ÄLDRE BARN? 

Gör en stop-motionfilm! 

Skapa figurer som rör sig genom 
att ta ett foto varje gång de 
förflyttas och skapa en film.

Matchajobben.nu är en ny sajt 
skapad av en enda anledning  

–  att förmedla kontakt mellan 
företag med olika behov, med 
anledning av Coronaviruset. 

Med hopp om att företagare ska 
kunna hitta nya vägar till uppdrag 

eller kunna utbyta arbetskraft  
för att klara sig igenom den  

svåra kris som många företag  
just nu genomlider

matchajobben.nu

#jaghandlarifinspång
Är du frisk och inte har några restriktioner utifrån myndigheternas beslut?  

Då kan du du bli en hjälte! Stötta den lokala handeln genom att hämta mat, köpa fika, 

kläder, examenspresenter eller julklappar redan nu!  – Ett smart sätt att bidra till att 

fler av våra lokala företag och verksamheter kan klara sig lite bättre genom krisen!

Använd gärna #jaghandlarifinspång i sociala medier  

för att inspirera andra hjältar att också handla lokalt!

SE OCH LE- 
GENERATORN

Allvaret och oron kan ibland  
behöva stillas, så bra då att SVT 
har skapar en plats där vi kan dra 
på smilbanden lite. En generator 

som slumpar fram korta klipp 
som kan få oss att tänka framåt 

eller tillbaka på goda tider.

www.svt.se/special/ 
se-och-le-generatorn

#BACKAKROGEN
Visst vill vi stötta alla  

våra fantasiska (och otroligt  
kreativa har det visat sig) mathak  

här i Finspång. Lyxa till det med  
en hemkörning eller take away  

ikväll! Pepp till er!

Våra reklamskärmar ses varje 
dag av ca 15 000 personer!

Boka din plats nu!     info@totalmedia.se     0122-173 00

www.fokusfinspang.se
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Pepp! Gör det DU  
kan för att stoppa  
virusspridningen!

Håll avstånd tilll dina nära och kära 
(och alla andra). En sisådär 2 meter  
 är rekommenderat på allmän plats.

Stanna hemma om du har möjlighet.

Ni har läst det förr men här kommer 
det igen: Håll en god handhygien, 
undvik att peta dig själv i ansiktet och 
hosta/nys i armvecket. 

Sitter du 
i karantän?
Här kommer ett pyssel för dig  
med barn eller dig som är en  

riktigt uttråkad vuxen.

RECEPT PÅ PLAY-DOH

Ingredienser

5-6 dl majsstärkelse (eller potatismjöl)

2,5 dl balsam

Karamellfärg

Gör så här:.

Blanda ihop ingredienserna i en bunke.

Dela degen i olika bitar och tillsätt 

valfri karamellfärg ifall du vill ha färgad 

deg. Ett tips är att använda sked/

handskar till det här momentet

Klart. Dags att börja skapa!

Tips!
HAR DU LITE ÄLDRE BARN? 

Gör en stop-motionfilm! 

Skapa figurer som rör sig genom 
att ta ett foto varje gång de 
förflyttas och skapa en film.

Matchajobben.nu är en ny sajt 
skapad av en enda anledning  

–  att förmedla kontakt mellan 
företag med olika behov, med 
anledning av Coronaviruset. 

Med hopp om att företagare ska 
kunna hitta nya vägar till uppdrag 

eller kunna utbyta arbetskraft  
för att klara sig igenom den  

svåra kris som många företag  
just nu genomlider

matchajobben.nu

#jaghandlarifinspång
Är du frisk och inte har några restriktioner utifrån myndigheternas beslut?  

Då kan du du bli en hjälte! Stötta den lokala handeln genom att hämta mat, köpa fika, 

kläder, examenspresenter eller julklappar redan nu!  – Ett smart sätt att bidra till att 

fler av våra lokala företag och verksamheter kan klara sig lite bättre genom krisen!

Använd gärna #jaghandlarifinspång i sociala medier  

för att inspirera andra hjältar att också handla lokalt!

SE OCH LE- 
GENERATORN

Allvaret och oron kan ibland  
behöva stillas, så bra då att SVT 
har skapar en plats där vi kan dra 
på smilbanden lite. En generator 

som slumpar fram korta klipp 
som kan få oss att tänka framåt 

eller tillbaka på goda tider.

www.svt.se/special/ 
se-och-le-generatorn

#BACKAKROGEN
Visst vill vi stötta alla  

våra fantasiska (och otroligt  
kreativa har det visat sig) mathak  

här i Finspång. Lyxa till det med  
en hemkörning eller take away  

ikväll! Pepp till er!
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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

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

Måleri Service, Stefan Lindblom 

070-372  81 46

SVETSNING

www.ybsvets.se

070-628 28 43

METALLSKROT

www.jarnvarulagret.se

011-16 71 17

ENTREPRENAD/MARKARBETEN

www.brorssonsab.se

0122-212 00

www.gravarn.se 

070-624 81 80

BYGG

bjorksbygg@hotmail.se

076-022 00 43 

BRUNNSBORRNING/BERGVÄRME

www.fbb.se

0122-100 64

STÄDNING

www.stadforetaget.se

0122-410 03

TRÄDGÅRD/MARKANLÄGGNING 

www.tradgard-mark.se

070-512 24 93

IF METALLS
PENSIONÄRSFÖRENING
MEDLEMSMÖTET ÄR INSTÄLLT
15/4 kl 14.00
Även Bussresan den 11/6 är
inställd.Vi återkommer i höst med
full kraft,med både medlemsmöten
och resor till kända och okända
platser. Vi ses då hälsar styrelsen.

FINSPÅNGS RPG
TRÄFFAR FÖR DAGLEDIGA
Våren
Vi följer Folkhälsomyndighetens råd
och ställer in alla träffar och resor
under våren. Vi vill uppmana alla att
följa myndighetens råd att avstå från
kontakter utanför hemmet. Tag
gärna en promenad. Vi får vara med
och ta vårt ansvar för att inte sprida
viruset vidare.
Var rädda om varandra!
Styrelsen för Finspångs RPG

SÖKES!

Extrajobb!
Multitalang med erfarenhet 
sökes. Kontor, lager, logistik  
och programmering. 
 
Skicka din intresseanmälan till: 
krister.andersson@hotmail.com
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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

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

Måleri Service, Stefan Lindblom 

070-372  81 46

SVETSNING

www.ybsvets.se

070-628 28 43

METALLSKROT

www.jarnvarulagret.se

011-16 71 17

ENTREPRENAD/MARKARBETEN

www.brorssonsab.se

0122-212 00

www.gravarn.se 

070-624 81 80

BYGG

bjorksbygg@hotmail.se

076-022 00 43 

BRUNNSBORRNING/BERGVÄRME

www.fbb.se

0122-100 64

STÄDNING

www.stadforetaget.se

0122-410 03

TRÄDGÅRD/MARKANLÄGGNING 

www.tradgard-mark.se

070-512 24 93

FINSPÅNGS BIL & DÄCKSERVICE    •    LINKÖPINGSVÄGEN 50 B, FINSPÅNG    •    076-703 68 70    •    WWW.FBDS.SE

VI REPARERAR OCH SERVAR ALLA BILMÄRKEN!

Finspångs Bil & Däckservice
MÅN - FRE 8-17
(LUNCH 12-13)
LÖRDAGSÖPPET I APRIL 8-14 

BETALA RÄNTEFRITT MED VASA KREDIT UPP TILL 12 MÅNADER

DAGS ATT BOKA TID FÖR DÄCKSKIFTE! 

Däckförvaring 250:-/säsong  •  Hjulskifte 250:- •  Kompletta hjul 18” från 8 500:-   

STANDARDDIMENSION FRÅN 
HANKOOK, SAILUN, LAUFENN 
OCH GOOD YEAR PÅ LAGER.

 Good Year: 205/55-16

1095:-
inkl. montering

Sailun 205/55-16

850:-
inkl. montering

Castrol Oljeservice

från 995:-
inkl. 5 l olja + oljefilter



PROGRAM 

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

www.facebook.com/kulturhusetfinspang

Invigning av två offentliga konstverk & vernissage
Lördag 12 september

13:00 Invigning av Jonathan Josefssons konstverk på Bergska Skolan

13:30 Invigning av Olav Lundes metallskulptur på Kulturhuset Finspång

14:00 Vernissage för konstnärernas gemensamma utställning på Kulturhuset (Fri entré!)

Vi bjuder på kaffe och tårta!

Kulturskolan medverkar under dagen!

Dramatiserad guidning i Trollkäringeskogen 
Trollkäringeskogen i Finspång ruvar på hemska minnen. Efter den största häxprocessen någonsin i Östergötland 
avrättades år 1617 nio kvinnor som beskylldes för att vara häxor. Följ med på en dramatiserad guidning och 
upplev stämningarna från en av de mörkaste tiderna i vår svenska historia. Du får möta kvinnorna som flydde 
från anklagelserna om häxeri. Följ dem när de jagas genom skogen, besök dem i grottan där de gömmer sig.  
Var med när de till sist infångas, och bevittna rättegången, domen och slutligen straffet.

Biljetter: Ordinarie 150 kr / Ungdom upp till 18 år 100 kr,  
hos Kulturhuset på 0122-853 00 eller på www.tickster.com 

Dagbio

Hope Gap
Onsdag 15 april 14:00
Ålder: Barntillåten

Bio

Människans lott  
/ Ihmisen osa
Onsdag 15 april 19:00
Ålder: Ej fastställd

Balett på bio   
Romeo och Julia 
Söndag 26 april 15:00
Biljetter: Ordinarie 225 kr / Ungdom upp 
till 18 år 169 kr, hos Kulturhuset på  
0122-853 00 eller på www.tickster.com 

En inspelning från Bolsjoj i Moskva –  
ett av världens främsta kompanier. Den 
romantiska baletten av Prokofjev bygger 
på Shakespeares odödliga tragedi där 
familjerna Capulet och Montague bekämpar 
varandra, vilket får tragiska följder när 
Romeo och Julia från respektive familj blir 
handlöst förälskade.

Bio

And then we danced
Onsdag 22 april 19:00
Ålder: 7 år

Detta är det program som Kulturhuset Finspång planerar för 
när tidningen går till tryck. Om situationen med coronaviruset 
covid-19 gör att situationen förändras, så kan ni se uppdaterat 
program på www.kulturhusetfinspang.se 
Vi följer Folkhälsomyndighetens beslut och släpper endast  
48 biljetter / evenemang (med plats för 2 personal).

NYTT DATUM!

Lördag 27 juni  10:00 - 12:00

Fredag 10 juli  10:00 – 12:00

Lördag 11 juli  10:00 – 12:00

Fredag 24 juli  10:00 – 12:00

Lördag 25 juli  10:00 – 12:00

Fredag 31 juli  10:00 - 12:00

Lördag 1 augusti  10:00 – 12:00

Lördag 15 augusti  10:00 – 12:00


