
SID 3: 
DEN LOKALA HANDELNS 
DAG 25 APRIL

SID 6: 
NÄR ABBA KOM
TILL REGNA
 

SID 4: 
HANNA HAR FIXAR-
HANDSKARNA PÅ! 
 

SID 13: 
NIF GER TIPS FÖR 
FÄSTINGSÄSONGEN

Fokus
Årg. 15  | 22 april - 5 maj  |  www.fokusfinspang.se  |  Fokus Finspång når alla hushåll och företag i Finspång och Svärtinge

F I N S P Å N G

NR 07   |   2020

En miljöanpassad och vattenavvisande 
behandling som tränger djupt ner i 
virket. Använd en gång per år för att 
hålla ditt trädäck i trim. 

* Gäller Alcro Träolja 24/4–10/5 2020. Ord. pris från 187:-. Lokala 
avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning.

LÅT OLJAN JOBBA20%
PÅ ALCRO TRÄOLJA*

GÄLLER FÖR DIG SOM  
ÄR ELLER BLIR MEDLEM!



Kalkugnsvägen 8, Finspång, 010-19 60 100

www.fonusost.se

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

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

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

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

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

Erbjudande
Värdecheck på 250 kr, 
dras av från kostnaden 

för den tjänst man bokar.  
 

Gäller hela 2020 och går att kombinera  
med andra erbjudanden.
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Respekt men 
med glädje
Jag ska erkänna att jag har lite halv-
ångest att skriva den här inledaren. 
Å ena sidan hyser jag den största 
respekt för de som på olika sätt 
är offer för Coronakrisen i form av 
uppsägning, ekonomisk kris, sjukdom 
eller som anhörig till de som dött 
av viruset. Men å andra sidan är jag 
född optimist och vill alltid försöka se 
tillvaron från den ljusa sidan. Som  
att krisen driver oss till ökad omsorg  
och sammanhållning och faktiskt  
kan skapa en ny kreativitet.

En livshållning är att, i möjligaste 
mån, leva vidare precis som vanligt. 
På lördag är det ”Den lokala handelns 
dag”. Ett utmärkt tillfälle att passa på 
att köpa den där tröjan, festa till det 
med en god fika eller varför inte lyxa 
till det med restaurangmat?  Använd 
gärna #jaghandlarifinspång för att 
inspirera andra att också fortsätta 
att handla lokalt. 

En livshållning är också att njuta 
av flera ljusa och soliga timmar som 
våren kommer med.  

                                                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. 

Preliminär nyöppning  
Bergslagstorget 9 maj

FLYTTREA  
UPP TILL 50%

Handla hos oss
på Den lokala handelns dag 25 april

#jaghandlarifinspång

d a m  &  h e r r

Bergslagstorget   |   0122-149 26 

20%
RABATT

HELA DAGEN!

Telefon: 0122 155 00 
DU HITTAR OSS PÅ BERGSLAGSTORGET!

BARNKLÄDER • LEKSAKER • PRESENTER
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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

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

LÅT VARDAGSRUMMET  
FLYTTA UT  
Inred med belysning. Tips! Vi har  
även fått in solcellsbelysning.

Bordslampa  
inkl. vädertålig  

lampskärm för utomhus. 
Välj mellan skärm i 

färgen natur eller rost

1 277:-

Flex out  
lampupphäng tak för 
utomhus 2,5 m svart 

185:-

Lampskärm Classic Outdoor  
vädertålig exkl. takupphäng.  

Välj mellan färgen saffran eller rost

640:-

UNG I FOKUS

HANNA ADOLFSSON  
FÖDD 2002
PERSPEKTIV CURT NICOLIN GYMNASIET

Fixartiden är här!
Nu är det inte långt kvar till som-
maren, så känns det åtminstone för 
många skolelever som nu haft sitt 
sista lov för läsåret och återvänt till 
distansstudierna. Jag har själv hört 
från både klasskompisar och lärare, 
och ni har säkert många hört även 
era ungdomar säga att dem saknar 
skolan. Vi är många som saknar 
vardagen och allt dess innehåll, det 
är en sådan imaginär situation vi har 
blivit satta i.

Jag tycker däremot det är  
toppen att vi i denna tid kan ta hand 
om den plats där vi nu spenderar 
hela våra arbetsdagar, nämligen 
platsen vi kallar hemma. Min familj 
har som så många andra tagit på 
oss fixar-handskarna och påbörjat 
hemmaprojekt. 

Jag tittar ut genom fönstret 
och ser snöflingor falla, i mitten av 
april är det visst fortfarande vår. 
Den ständiga omväxlingen mellan 
shortsväder och regnstorm är 
påtaglig. Men jag lovar, sommaren 
kommer snart! 

Tills dess får vi tillsammans 
blicka framåt, men nu ska jag i väg 
och köpa mig ett par egna hant-
verksbyxor och en drös med växter, 
för jag tänker göra det bästa jag 
kan med det jag har!
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Stora Allén 27 Finspång, 0122-149 60

ALLTID FRI SUPPORT – direkt i butiken och på telefon!

mån-fre 9-18 (lunch 13-14)

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

ALLA DESSA TV-KANALER INGÅR UNDER TRE MÅNADER!

0:-
Utrustning och  

installation

TV FÖR ALLA VIA FIBER  
ELLER PARABOL  

från 269:-/mån

Nytt sportpaket
från 39:-/mån

Uppgradera  
till satellit
Stabila TV-signaler  
och täckning överallt

Start- 
avgift

0:-

Installa-
tion 

0:-
Tre fria 

månader  

0:-
Box

0:-
Parabol 
ingår vid 
behov

Surfplatta 10” 
på köpet! 

– Se även alla kanaler  
direkt på surfplattan!

Värde 1 695:-

Använd 
denna som 

tvilling!

FINSPÅNG 

COMFORT FINSPÅNG
Sjömansvägen 10, Tel 0122-180 70

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

INSTALLERAT OCH KLART  

1 495:- 
EFTER ROT

DAMIXA SPACE TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

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

VI UTFÖR ARBETEN SOM
• SERVICE 
• SERVICE AV LUFTVÄRMEPUMPAR
• RENOVERING BADRUM.
• SERVICE OCH INSTALLATION AV  
 FJÄRRVÄRMEVÄXLARE



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

SKOLMATEN VECKA 16-17

 

MÅNDAG 27 APRIL

Grillkorv, pasta, ketchup

Vegetarisk biff, pasta

TISDAG 28 APRIL

Ost och broccolisås, makaroner

Brenäs vegetariska biffar, vitlöks- 
yoghurt, makaroner

ONSDAG 29 APRIL

Fiskburgare, potatismos, ärter

Broccolibiff, potatismos, ärter

TORSDAG 30 APRIL

Lasagne, ketchup

Morotslasagne, ketchup

FREDAG 1 MAJ - 1:a Maj

MÅNDAG 4 MAJ

Krämig pastasås med rökt hönskött,  
ris/bulgur

Basilikakryddad böngryta, ris/bulgur

TISDAG 5 MAJ

Miniflippersej, kall sås med gurkmix, 
potatis, morötter

Örtbiff, kall sås med gurkmix, potatis, 
morötter

ONSDAG 6 MAJ

Pannbiff, brunsås, potatis, lingonsylt

Grönsaksbiff caribbean, brunsås, potatis

TORSDAG 7 MAJ

Grönsakssoppa, mjuk smörgås, ost

Coucouspytt, kall vitlökssås

FREDAG 8 MAJ

Falafel, vitlöksyoghurt, bulgur/ris,  
broccoli

Vegetarisk bolognese, ris/ bulgur, 
ketchup 

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

Med reservation för eventuella ändringar

SKOLMATEN VECKA 18-19

När ABBA  
kom till Regna

Sällan har väl Hembygdsdagen i Regna  
dragit så många besökare som den 17 juni 1973.  

Nästan 3000 människor samlades för att se det som skulle  
bli en av Sveriges största musikexporter och en av  
världens mest framgångsrika popgrupper – ABBA.

GÄSTSKRIBENT

Tidigare det året hade gruppen medverkat i Melodifestivalen med 
låten ”Ring Ring” och nått sin första stora framgång tillsammans, 
trots att låten bara kom på tredje plats i tävlingen. Spelningen i Regna 
var bokad redan 1972, alltså innan det stora genombrottet, och trots 
försök från managern Stikkan Anderson gick det inte att avboka. Priset 
som festkassören fick betala för att boka ABBA var 2 400 kronor, 
idag ungefär 15 000 kronor, en ganska saftig slant för en bokning 
till Hembygdsdagen. Många trodde att bokningen skulle innebära en 
brakförlust för Hembygdsföreningen. Trots att det var mycket pengar 
för föreningen var det en spottstyver jämfört med vad det senare 
skulle kosta att boka en spelning med ABBA.

Med våra ögon idag är ABBA en riktig framgångssaga men under 
1970-talet var bandet en vattendelare. För kommersiellt, tyckte 
många. 1974 vann ABBA både Melodifestivalen och Eurovision Song 
Contest med ”Waterloo” vilket innebar att tävlingen skulle anordnas  
i Sverige året därpå. Som protest mot detta hölls Alternativfestivalen 
i ett cirkustält i Stockholm. Här bjöds det på alternativ till schlager och 
pop i form av folkmusik, rock och jazz. På scenen framträdde bland  
andra karaktären ”Sillstryparn” från Nationalteatern som i sin sång 
”Doin’ the omoralisk schlagerfestival” sjöng ”Och här kommer ABBA, 
i kläder av plast, lika döda som sillkonserver”.

Men just den där junidagen 1973 var det idel solsken, när det 
blivande svenska popundret spelade på Hembygdsgården i Regna.

NIKLAS NORLIN & IDA RÅDEGÅRD,
ETNOLOGER
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www.vallonbygden.se

JOBBA MED OSS! 
VI SÖKER EN ELEKTRIKER
Du ingår i ett starkt serviceteam som underhåller Vallonbygdens fastigheter. Du är vår behöriga  
installatör i det dagliga arbetet som består av löpande underhåll, installationer och felsökning. 

Välkommen till en arbetsplats med laganda och framtidstro! Läs mer och ansök här:  
www.vallonbygden.se/artikel/ledigajobb

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

VÄLKOMMEN TILL  
SKANDIAMÄKLARNA FINSPÅNG
0122-44 01 20 • skandiamaklarna.se/finspang
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Lillås, Sonstorp • 070-333 15 09 •  dahlias.sedahlias.se

Allt du behöver för att lyckas  Allt du behöver för att lyckas  
med din odling och trädgård. med din odling och trädgård. 
Jord, gödning och krukor. Mindre sortiment med 

trädgårdsredskap. Stor sortering av sommarblommor!

Öppet: vardagar 10-18
lör-sön, röda dagar 10-14

FRÅGAN

Vad ger dig energi just nu?

BELLA FRÖBOM 32 ÅR 
– Att det är vår i luften och att 
 jag snart ska börja att jobba  
efter förldraledighet.

JOHANNA LARSSON 26 ÅR 
– Just nu är det solen som ger  
energi och att se resultatet för  
vår renovering hemma.

MELINA LEO 13 ÅR 
– Solen. Man blir på bättre humör 
när det är varmt ute. Jag får också 
energi av att vara med vänner.

Nästa Fokus Finspång 
Nummer 8 delas ut 6 maj.

OBS! Manusstopp 27 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

Anders Ohlsson 

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

www.ostgotabegravning 
De Wijks väg 13, Finspång

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

VÄLKOMMEN  
ATT HÄMTA  

MATERIAL MED DIN  
SLÄPKÄRRA!

Vår 100% förnybara vattenkraft är ett naturligt energival för dig som värdesätter det lokala och vill bidra 
aktivt till långsiktigt hållbar energiförsörjning där eventuellt överskott återinvesteras i Finspång.

Vi utvinner energin ur avfall, biobränslen och spillvärme från industrin vilket gör vår fjärrvärmeproduktion 
fossiloljefri. Tryggt för dig och jättebra för klimatet.

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

FinspongsEl är det naturliga och 
perfekta valet för den som 
värdesätter lokal och hållbar 
energiförsörjning.

Finspångs Tekniska erbjuder 
kunder att återinvestera i  
Finspång. FinspongsEl är svensk 
förnybar vattenkraft som berikas 
med lokalproducerad el från kraft
stationer i Lotorp, Butbro och Stjärnvik.

”Bättre koll på våra elkostnader”
Sedan 1 april använder Coops alla butiker i  
Finspång, Rejmyre och Skärblacka förnybar FinspongsEl  
från Finspångs Tekniska. 

  – Precis som att vi önskar att  
 kommuninvånarna handlar i våra  

 butiker vill vi vara ett gott  
 föredöme och handla lokalt i  
 Finspång. Det borde ligga i allas  
 intresse att välja och stärka de  
 lokala aktörerna. FinspongsEl  
 ligger dessutom i linje med Coops 

gröna inriktning. Tack vare den  
tekniska expertis som vi får i det  

nya avtalet har vi nu mycket bättre  
koll på våra elkostnader. Vi har ett  

gott samarbete med Finspångs Tekniska 
och tittar på flera gemensamma aktiviteter. 

Exempelvis får alla nya kunder som tecknar avtal  
med FinspongsEl ett presentkort hos oss på Coop Finspång   
– vänd er till Finspångs Tekniska för mer information.

Vi jobbar för ett  
hållbart Finspång!

Dina sopor återvinns  
som biogas! Den 1 januari 
2021 införs obligatorisk   
insamling av matavfall.

FinspongsEl  
– Coop Finspångs gröna val
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Vår 100% förnybara vattenkraft är ett naturligt energival för dig som värdesätter det lokala och vill bidra 
aktivt till långsiktigt hållbar energiförsörjning där eventuellt överskott återinvesteras i Finspång.

Vi utvinner energin ur avfall, biobränslen och spillvärme från industrin vilket gör vår fjärrvärmeproduktion 
fossiloljefri. Tryggt för dig och jättebra för klimatet.

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

FinspongsEl är det naturliga och 
perfekta valet för den som 
värdesätter lokal och hållbar 
energiförsörjning.

Finspångs Tekniska erbjuder 
kunder att återinvestera i  
Finspång. FinspongsEl är svensk 
förnybar vattenkraft som berikas 
med lokalproducerad el från kraft
stationer i Lotorp, Butbro och Stjärnvik.

”Bättre koll på våra elkostnader”
Sedan 1 april använder Coops alla butiker i  
Finspång, Rejmyre och Skärblacka förnybar FinspongsEl  
från Finspångs Tekniska. 

  – Precis som att vi önskar att  
 kommuninvånarna handlar i våra  

 butiker vill vi vara ett gott  
 föredöme och handla lokalt i  
 Finspång. Det borde ligga i allas  
 intresse att välja och stärka de  
 lokala aktörerna. FinspongsEl  
 ligger dessutom i linje med Coops 

gröna inriktning. Tack vare den  
tekniska expertis som vi får i det  

nya avtalet har vi nu mycket bättre  
koll på våra elkostnader. Vi har ett  

gott samarbete med Finspångs Tekniska 
och tittar på flera gemensamma aktiviteter. 

Exempelvis får alla nya kunder som tecknar avtal  
med FinspongsEl ett presentkort hos oss på Coop Finspång   
– vänd er till Finspångs Tekniska för mer information.

Vi jobbar för ett  
hållbart Finspång!

Dina sopor återvinns  
som biogas! Den 1 januari 
2021 införs obligatorisk   
insamling av matavfall.

FinspongsEl  
– Coop Finspångs gröna val

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

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

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.
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www.fokusfinspang.se

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

 

TACK TILL NYA OCH  

GAMLA KUNDER FÖR ATT NI ANVÄNDER 

TJÄNSTEN COOP ONLINE.

Vi arbetar så fort och  
effektivt vi kan för att hjälpa våra kunder.

På grund av en rejäl ökning av  
tjänsten kan det ibland medföra viss väntetid.

Tack för  
visad förståelse!

Kontroller och projektledning 
för alla typer av byggnationer!
Vi finns med från bygglovsansökan, tekniskt samråd, till  
slutsamråd och slutbesked

Byggcontroll i Finspång AB  |  Leverstorpsvägen 1  |  612 44  Finspång  |  Bengt 070-396 80 88  |  Peter 076-305 66 54  |  E-post: info@byggcontroll.se |  www.byggcontroll.se
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GÄLLER  

MAJ UT50%
P Å  A L L A  K E P S A R  

&  S O L H A T T A R 
       Lilla Nalle & Jag           Lilla nalle & jag

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

TRYGGA MIL MED ZETTERBLOM BIL

Skäggebyvägen 50  •  0122-139 82 
     Följ oss på Facebook  •  www.sonstorpsbil.se

*GÄLLER VID BOKNING AV SERVICE  
  (MATERIAL OCH ARBETE) SENAST 29/5.

10% 
   rabatt på service!*

Vi är auktoriserad serviceverkstad  
för Hyundai, Mazda och Saab.

PERFEKT TILLFÄLLE
ATT TA HAND 
OM DIN BIL!

DEAL FÖR DIN BIL! 
GÄLLER ALLA BILMÄRKEN

Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

Närsjukvården i Finspång informerar om det  
du behöver veta för fästingsäsongen.

 
– Långbyxor och långärmat ger ett visst skydd mot fästing-
bett. Att söka noggrant efter fästingar på kroppen efter en 
dag i naturen minskar också risken för bett. Har man väl fått 
ett fästingbett ska fästingen plockas bort från kroppen så 
fort som möjligt. Använd en pincett eller en fästingbort- 
tagare som finns att köpa på apotek, säger distrikts- 
sköterska Lina Asserhed på Närsjukvården i Finspång. 

Ett fästingbett ger oftast en liten rodnad och svullnad som 
kan sitta i några dagar efter att fästingen har tagits bort.  
I de flesta fall stannar symptomen där. Men det finns flera 
sjukdomar som kan spridas med fästingar. De vanligaste  
i Sverige är borrelia och TBE.

– Borrelia orsakas av en bakterie. Symptomen är att  
rodnaden kan återkomma och breda ut sig efter några 
veckor. Man kan också känna sig trött, få huvudvärk, lätt 
feber och ledbesvär. I dessa fall bör man uppsöka  
vårdcentralen för att få antibiotika, säger Lina Asserhed. 

TBE orsakas av ett virus. Det finns inget botemedel,  
men däremot kan man vaccinera sig. Symptomen är huvud-
värk, muskelsmärtor, trötthet och feber. Symptom som  
kan tillkomma är även yrsel, ljuskänslighet, kraftig allmän-
påverkan och i vissa fall även talrubbningar, rörelsepåverkan 
samt koncentrations- och minnesstörningar. 

FILIP EWERTSSON 

Nu är  fästing- 
säsongen här

Lina Asserhed

FÄSTINGSÄSONGEN

Mer information finns på www.1177.se  

På www.fasting.nu kan du hitta vaccinatörer

Redovisningsbyrån med  
kompetens och lokalkännedom
Det flexibla kontoret! Kolla in vår nya hemsida www.bcredovisning.se

BC Redovisning AB |  Leverstorpsvägen 1  |  612 44  Finspång  | info@bcredovisning.se  | Annika 070-225 88 25  |  Jessica 072-386 31 05  |  www.bcredovisning.se

Flexibilitet – Kunskap – Erfarenhet   Kontakta oss så hjälper vi dig!
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Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

Närsjukvården i Finspång informerar om det  
du behöver veta för fästingsäsongen.

 
– Långbyxor och långärmat ger ett visst skydd mot fästing-
bett. Att söka noggrant efter fästingar på kroppen efter en 
dag i naturen minskar också risken för bett. Har man väl fått 
ett fästingbett ska fästingen plockas bort från kroppen så 
fort som möjligt. Använd en pincett eller en fästingbort- 
tagare som finns att köpa på apotek, säger distrikts- 
sköterska Lina Asserhed på Närsjukvården i Finspång. 

Ett fästingbett ger oftast en liten rodnad och svullnad som 
kan sitta i några dagar efter att fästingen har tagits bort.  
I de flesta fall stannar symptomen där. Men det finns flera 
sjukdomar som kan spridas med fästingar. De vanligaste  
i Sverige är borrelia och TBE.

– Borrelia orsakas av en bakterie. Symptomen är att  
rodnaden kan återkomma och breda ut sig efter några 
veckor. Man kan också känna sig trött, få huvudvärk, lätt 
feber och ledbesvär. I dessa fall bör man uppsöka  
vårdcentralen för att få antibiotika, säger Lina Asserhed. 

TBE orsakas av ett virus. Det finns inget botemedel,  
men däremot kan man vaccinera sig. Symptomen är huvud-
värk, muskelsmärtor, trötthet och feber. Symptom som  
kan tillkomma är även yrsel, ljuskänslighet, kraftig allmän-
påverkan och i vissa fall även talrubbningar, rörelsepåverkan 
samt koncentrations- och minnesstörningar. 

FILIP EWERTSSON 

Nu är  fästing- 
säsongen här

Lina Asserhed

FÄSTINGSÄSONGEN

Mer information finns på www.1177.se  

På www.fasting.nu kan du hitta vaccinatörer

Fia Fi lur
i Fo uk s

VINNARE i nr 05
1: Tuva Persson  

2: Elvin Thorsell  

3: Fanny Jönsson   

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 6 maj. 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

R E D A K T I O N E L L  A N N O N S
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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 INSTÄLLT
Tor 18.30 Beta INSTÄLLT
Fre 19.30 SPACE, tonår INSTÄLLT

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

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

APRIL
Sön 26 11.00 Andrum  
 (Bibel, bön & lovsång)

MAJ
Se www.fralsningsarmen.se/finspang 
och facebooksidan  
Frälsningsarmén Finspång! 

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 22 APRIL – 5 MAJ

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-MAJ

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

APRIL
Sön 26 10.00 Pilgrimsvandring  
 i mindre grupper. Samling vid kyrkan
 Medtag fika

 10.00 Andakt via hemsidan  
 Kan ses efter angiven tidpunkt

MAJ
Sön 3 10.00 Gudstjänst    
 OBS! Endast via Hemsidan
 “Vägen till livet”
 Predikan: Johanna Karlsson

VARJE VECKA
Tis 15-17 Kyrkan öppen för bön  
 och samtal 
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

Med hänsyn till varandra och COVID-19

GUDSTJÄNSTER & ÖVRIGA  
SAMLINGAR ÄR OMSTÄLLDA TILL
• Öppen kyrka söndag kl 10-12 & tisdag  
 kl 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

2 september 2020 
är det dags för Sveriges  
härligaste småstadslopp!

finspangsstadslopp.se

Gå, jogga eller spring 
– Upplev glädje, motion 

och gemenskap. 

xl2244LILLA SLOTTSRUNDAN
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Välkommen att kontakta Finspångs kommuns 
energi- och klimatrådgivare
Rådgivningen är kostnadsfri och riktar sig till hushåll, företag, bostadsrättsföreningar, idrottsföreningar och 
andra organisationer. Rådgivning kan ske per telefon eller via e-post.

finspang.se

Så når du energi- och klimat- 
rådgivningen:
Telefon: 0122-857 86
E-post: energiradgivning@finspang.se

Till energi- och klimatrådgivningen kan du ställa frågor om bland annat: 

• Värmesystem
• Solenergi
• Energieffektivt byggande
• Elanvändning
• Fönsterbyte

• Tilläggsisolering
• Ventilation
• Belysning
• Aktuella bidrag, stöd  

och energideklarationer.

Fackliga Aktiva i Finspång, det tvärfackliga  
nätverket i Finspång, hade planer på att ha ett 
demonstrationståg i Finspång Första maj. 

På grund av rådande Coronasituation, kommer  
vi anordna ett digitalt Första maj för att  
uppmärksamma arbetarnas dag. Du är inbjuden!

Vi har skapat en Facebooksida (Lo Facken i  
Finspång) där vi kommer att lägga upp korta  

tal från Fackligt Förtroendevalda i Finspång,  
men även från lokala politiker som delar  
arbetarrörelsens värderingar.

Vi vill att denna dag ska handla om arbetarnas  
situation och lyfta fram en arbetsmiljö och  
facklig-politiska frågor som vi anser är värdigt  
en arbetare i dagens samhälle.

Välkommen till en digital Första maj på Facebook!

DIGITALT PÅ ARBETARNAS HÖGTIDSDAG

FÖRSTA MAJ



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

Friskt vatten. Förnybar energi.

VATTENBRUNNAR

BERGVÄRME

VATTENRENING

PUMPSERVICE

Industrivägen 2-4 | Finspång 

0122-100 64 | www.fbb.se

EN ANNAN  
TRAFIKSKOLA

SEDAN 2009

KURSSTARTER  
MAJ

HANDLEDARKURS
3/5, 11/5, 17/5, 18/5

RISKETTAN
6/5

MOPED AM
1-2/5

CAMP INTENSIVKURS
Fullt

körkortscamp.se

enannantrafikskola.se

0122-101 99

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

VI LEVERERAR – DU NJUTER

DAGS FÖR FÖNSTERPUTS!  
Vi erbjuder även enbart utvändig fönsterputs.

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

enbart utvändig fönsterputs?

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

ALLT INOM 
BYGG OCH 

REPARATION!

Vad behöver du hjälp med?

STORA  
PLANER INFÖR 

SOMMAREN?
TILLSAMMANS SER VI  

TILL ATT DE GENOMFÖRS!

 Kontakta oss för kostnadsfri offert.

0122-109 80
Följ oss på Facebook!Viberga

Öppettider:  
mån-fre 10-18     
lör 10-15

BUTIKEN UPPHÖR

50%  
RABATT  
PÅ ALLT I BUTIKEN

STORT TACK TILL ALLA  
KUNDER GENOM ÅREN
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KOMPLETT 
KÖK 

24.900:-
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  
EGEN FABRIK
LÖRDAGAR  

11-14

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

TOTAL MEDIA & REKLAM AB  |  totalmedia.se

Smarta idéer och rätt produkter 
när de behövs som allra mest. 
GOLVDEKALER

Med tydliga och snygga golvdekaler kan ditt företag hjälpa kunder 
att hålla rätt avstånd till varandra, allt för att behålla dina kunder 
friska och krya. Vi hjälper dig från idé till montering!

BAKGRUNDSKÄRMAR

Det är många som arbetar hemifrån just nu. Digitala möten,  
livesändningar och föreläsningar varvar vartannat som aldrig  
förr. För att bibehålla ett professionellt uttryck kan vi hjälpa er  
med stilrena  bakgrundsskärmar som förmedlar just det ditt  
företag vill förmedla.

Intresserad? Kontakta oss!
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BOK I FOKUS

TITEL 
HUR MÅR  
FRÖKEN  
FURUKURA? 

FÖRFATTARE
SAYAKA MURATA

Hur mår  
fröken  
Furukura?
Huvudpersonen i boken är 36 år,   
bor i Tokyo och arbetar som  
timanställd i en närbutik. Där har 
hon jobbat i 18 år. I ett samhälle 
hon aldrig passat riktigt in i är det 
bara i närbutiken, med sina enkla 
tydliga regler och rutiner, som hon 
har hittat och trivs med sin plats  
i ”världens maskineri”. 

Alla i hennes närhet undrar 
ständigt varför hon fortfarande 
arbetar där, varför hon inte träffat 
någon, gift sig eller skaffat barn. 
När hon träffar den opportunistiske 
Shiraha som även han har svårt att 
anpassa sig till samhällets normer, 
börjar hon vackla i sitt val att leva 
och känner att hon (i andras ögon) 
skulle behöva bli mer normal.

Boken ger dig en glimt av 
japansk kultur och är härligt 
 uppiggande och svår att lägga  
ifrån sig.

TINA SJÖBERG

FINSPÅNGS BIBLIOTEK

fokusfinspang

Instagrambilden!
Under taggen #fokusfinspång hittar du  

fantastiska bilder från Finspång, till exempel  
den här strimman av sol i en karg omgivning.

Fotot är taget av @smonkenphoto

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

FORNO

   
 PERFECT

J G

Bergslagsvägen 28–30 • 0122-107 70

SUPERERBJUDANDE!

Familjegrillbricka 
499 kr 499 kr 

(3-4 pers) Ord pris 599 kr

3 kycklingspett, 3 fläskfiléspett, 3 shishkebab spett, 
sallad, pomme, klyft eller ris, 2 tzatzikisås,  

2 bearnaisesås, 2 vitlöksbröd

Njut 
av god 
mat!

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

 

TACK

STORA COOP VIBERGA | COOP REJMYRE
COOP BERGSLAGSHALLEN | COOP SKÄRBLACKA
COOP ÖSTERMALMSHALLEN | COOP.SE/HANDLA 

COOP RESTAURANG | COOP CAFE

till alla våra trogna kunder för att ni visar  

hänsyn och följer våra anvisningar när ni handlar!

Vi fortsätter att vara den goda kraften i Finspång och 
Coop följer utvecklingen i Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.



Coop Finspång 010-74 74 600     www.coop.se             Gilla oss på Facebook!
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20 w w w. f o k u s f i n s p a n g . s e

Finspångs Begravningsbyrå
Björkdahls Begravningsbyrå Begravningsbyrån Timglaset

Bossgårds Begravningsbyrå C.A. Roséns Begravningsbyrå

Centrala Begravningsbyrån Åtvidabergs Begravningsbyrå

Blir

www.capellaab.se

Svenska kyrkan i Finspång

SÖNDAG 26 APRIL 
Gudstjänst 
Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 11:00 
 
Gudstjänst 
Skedevi kyrka, 11:00 
 
Gudstjänst - INSTÄLLD! 
Rejmyre kyrka, 15:00 
 
ONSDAG 29 APRIL 
Andakt 
Mariagården, 08:30 
 
FREDAG 1 MAJ 
Vårkonsert - INSTÄLLD! 
Folkströms kyrka, 16:00 
 
SÖNDAG 3 MAJ 
Gudstjänst 
Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 11:00  
 
Ekumenisk familjegudstjänst 
Regna hembygdsgård, 15:00

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

I Finspångs församling följer vi Folkhälsomyndighetens generella råd och tillämpar dem i vår verksamhet, vilket medför att 
vissa verksamheter måste anpassas, ställas in eller skjutas på framtiden med anledning av den smittorisk som för närvaran-
de råder. Vi väljer att fokusera på det vi faktiskt kan göra, så som t ex att hålla våra kyrkor öppna 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. 

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 vardags-
morgon 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 högre 
upp i annonsen. Susanne tar emot ditt namn och telefonnummer och förmedlar det vidare till någon av våra präster och 

diakoner som sedan kontaktar dig. Till sist vill vi tillönska en bra dag och Guds välsignelse!

VÅRA KYRKOR ÄR ÖPPNA! 
Från och med 1 april är Risinge, Rejmyre, Skedevi, Hällestad och Regna 
kyrkor öppna vardagar från 08:00 till 15:00 för ljuständning. Hällestads 
kyrka håller även öppet torsdagar 17:00 - 19:00. Risinge kyrka är öppen 
för samtal och bön 27, 28 och 29 april 11:00 - 14:00. Välkomna!  

TORSDAG 23 APRIL
Öppen förskola 0-1 år 
Mariagården, 09:00

MÅNDAG 27 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

Sång och spagetti - INSTÄLLD! 
Hällestads församlingshem, 17:00

TISDAG 28 APRIL
Öppen förskola 0-3 år
Mariagården 09:00

Vuxen-barn
Hällestads församlingshem, 12:30

MÅNDAG 4 MAJ
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 5 MAJ
Öppen förskola 0-3 år
Mariagården 09:00

Vuxen-barn
Hällestads församlingshem, 12:30

Följ oss på 

Barnverksamhet Gudstjänster 
www.byggochrep.se

Johan Bergling 
070-628 10 72

ALLT INOM  
MARK- 

ENTREPRENAD!

Vad behöver du hjälp med?

STORA  
PLANER INFÖR 

SOMMAREN?
TILLSAMMANS SER VI  

TILL ATT DE GENOMFÖRS!

 Kontakta oss för kostnadsfri offert.

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

HÖG TID ATT  
BESTÄLLA 

 SOMMARDÄCK!

Följ oss på 
Facebook och Instagram!



Svenska kyrkan i Finspång

SÖNDAG 26 APRIL 
Gudstjänst 
Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 11:00 
 
Gudstjänst 
Skedevi kyrka, 11:00 
 
Gudstjänst - INSTÄLLD! 
Rejmyre kyrka, 15:00 
 
ONSDAG 29 APRIL 
Andakt 
Mariagården, 08:30 
 
FREDAG 1 MAJ 
Vårkonsert - INSTÄLLD! 
Folkströms kyrka, 16:00 
 
SÖNDAG 3 MAJ 
Gudstjänst 
Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 11:00  
 
Ekumenisk familjegudstjänst 
Regna hembygdsgård, 15:00

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

I Finspångs församling följer vi Folkhälsomyndighetens generella råd och tillämpar dem i vår verksamhet, vilket medför att 
vissa verksamheter måste anpassas, ställas in eller skjutas på framtiden med anledning av den smittorisk som för närvaran-
de råder. Vi väljer att fokusera på det vi faktiskt kan göra, så som t ex att hålla våra kyrkor öppna 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. 

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 vardags-
morgon 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 högre 
upp i annonsen. Susanne tar emot ditt namn och telefonnummer och förmedlar det vidare till någon av våra präster och 

diakoner som sedan kontaktar dig. Till sist vill vi tillönska en bra dag och Guds välsignelse!

VÅRA KYRKOR ÄR ÖPPNA! 
Från och med 1 april är Risinge, Rejmyre, Skedevi, Hällestad och Regna 
kyrkor öppna vardagar från 08:00 till 15:00 för ljuständning. Hällestads 
kyrka håller även öppet torsdagar 17:00 - 19:00. Risinge kyrka är öppen 
för samtal och bön 27, 28 och 29 april 11:00 - 14:00. Välkomna!  

TORSDAG 23 APRIL
Öppen förskola 0-1 år 
Mariagården, 09:00

MÅNDAG 27 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

Sång och spagetti - INSTÄLLD! 
Hällestads församlingshem, 17:00

TISDAG 28 APRIL
Öppen förskola 0-3 år
Mariagården 09:00

Vuxen-barn
Hällestads församlingshem, 12:30

MÅNDAG 4 MAJ
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 5 MAJ
Öppen förskola 0-3 år
Mariagården 09:00

Vuxen-barn
Hällestads församlingshem, 12:30

Följ oss på 

Barnverksamhet Gudstjänster 
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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

Se även annons på sidan 16

VIBJÖRNSPARKEN 
FINSPÅNG

Torsdagar kl. 09.00 - 15.00
Beroende på virusläget och restriktioner  
anpassar vi startdatumet av loppisen.  
Preliminär startdag är torsdag 28 maj.  

På vår hemsida www.svenskalag.se/sonstorpsik 
hittar du den senaste informationen.

LOPPIS
TORSDAGAR

För information och ev förbokning
070-294 99 49, 070-546 01 75

SONSTORPS IK

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

TBE-VACCINATION

Vaccinbilen finns för dig i 
Finspång och i Norrköping:

COOP Viberga
ICA MAXI Ingelsta

www.vaccinkliniken.se

Vi har också tidsbokad  
mottagning året om i  

Norrköping.  
Boka tid via hemsidan.
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Se även annons på sidan 16

Kristina Nyman-Johansson
Dipl. Medicinsk Fotvårdsterapeut

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

FÖTTER MÅSTE  
GÅ VIDARE...

OCH VI MED DOM
Välkommen till fotvården i ett

lugnt och naturskönt läge.

#jaghandlarifinspång 
Inspirera andra att också fortsätta  

att handla lokalt

www.fokusfinspang.se



PROGRAM 

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

www.facebook.com/kulturhusetfinspang

Konstutställning

Jonathan Josefsson  
& Olav Lunde
Utställningen är öppen  
12 – 25 september under  
Kulturhusets ordinarie öppettider. 

Vernissage 12 september 14:00
Vi bjuder på kaffe och tårta!

Jonathan Josefsson även kallad Ollio är en 
street art konstnär från Göteborg som 
började som graffitimålare. Han använder 
sig av starka färger och mönster, och rör 
sig fritt mellan textilkonst, illustration och 
graffiti. Vi kommer att få se smakprov på 
hans textila verk i form av tuftade mattor. 

Olav Lunde är en konstnär från Finspång 
som ofta arbetar i metall och skapar  
skulpturer som gestaltar människan och 
den tillvaro vi alla försöker finna oss 
tillrätta i.

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.

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).

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 

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

NYTT DATUM!


