
SID 4: 
”NATUREN FÅR OSS  
ATT MÅ BÄTTRE”

SID 14: 
HOPP OM ATT ÅTER 
VANDRA PÅ EL CAMINO
 

SID 7: 
LYCKAD START FÖR 
NIF:S INTENSIVREHAB 
 

MISSA INTE
ATT UPPVAKTA PÅ 
MORS DAG 31 MAJ!

Fokus
Årg. 15  | 19 maj - 2 juni  |  www.fokusfinspang.se  |  Fokus Finspång når alla hushåll och företag i Finspång och Svärtinge

F I N S P Å N G

NR 09   |   2020

En halvmatt, lättarbetad akrylat- 
färg för träfasader utomhus.  
Klibbfri på en timme.   

* Gäller endast Alcro Stugfärg 10 L burk, 21–31/5 2020. 
Ord. pris från 2074:-. Lokala avvikelser kan förekomma.  
Med reservation för slutförsäljning.

GE STUGAN 
NYTT LIV

30%
PÅ ALCRO STUGFÄRG*

GÄLLER FÖR DIG SOM  
ÄR ELLER BLIR MEDLEM!

O b s !  G ä l l e r  e n d a s t  
d e n  2 1 – 3 1  m a j !

JAG
HANDLARI 
FINSPÅNG#



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

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  

2 445:- 
FM MATTSSON TRÄDGÅRDSKRAN

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

Vattna din  
Comfort-zon!
Comfort-zoner finns lite överallt.  
Ta hand om dina så att du kan njuta av dem  
ännu mer. Just nu får du en trädgårdskran  
från FM Mattsson, som klarar både frost  
och värmebölja, för endast 2 445:-  
inklusive installation.  
Enbart vattenutkastare 545:- 
 
Välkommen!

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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11 tecken på 
att vara 40 år
Om elva dagar kliver pojkspolingen 
och lillebrorsan Filip från Frövi över 
gränsen till magiska 40 år.  
Här kommer 11 tecken på att jag 
snart passerar gränsen: 
– ökad konsumtion av country 
– minskat gensvar på min pappahumor 
– Här-för-att-stanna-1: grå hårstrån 
– ökning av likheter med min egen far 
– mer stelhet i en redan osmidig kropp 
– Här-för-att-stanna-2: mer P1 i bilen
– fler himlande blickar från döttrarna
– närmare till tårar framför TV:n 
– jag är inte så cool som jag själv tror 
– Invant mönster vs. Innovation 9-1 
– Här-för-att-stanna-3: Wordfeud

Bakom varje framgångsrik man, 
och även bakom oss andra, står en 
kärleksfull kvinna. Snart är det Mors 
dag. Jag känner stor glädje över min 
egen mor och över den omsorgsfulla 
mamma min fru är till våra barn. Glöm 
inte att visa din uppskattning, helst 
med en lokal present! 

Använd #jaghandlarifinspång  
för att inspirera andra att också 
fortsätta att handla lokalt. 

                                                 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. 

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!

MAMMA FOREVER!
Skicka ett Blommogram på Mors dag 31 maj.

PRENUMERERA 
PÅ BLOMMOR!
EN PERFEKT GÅVA  

ATT GE BORT ELLER 
UNNA SIG SJÄLV!

Armband  Lightning 

349 :-

Armband Lee  

499 :-

Örhängen Swirl 

449 :-

 MORS DAGS- 
PRESENTER

Vi öppnar snart  
i ny lokal, följ oss 
på Facebook för 

mer info!
Lagers Ur & Foto 
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UNG I FOKUS

HANNA ADOLFSSON  
FÖDD 2002
PERSPEKTIV CURT NICOLIN GYMNASIET

Naturen kallar!
För ett dussin dagar sedan hade 
årskurs två på gymnasiet vår sista 
aktivitetsdag, och just denna  
vända fick vi spendera ute i det 
fria, soliga och ännu kalla Sverige.

I slutet av dagen fick vi själva 
fundera över vad en dag i naturen 
gör för positivt med kropp och 
knopp. Vi har alla hört hur viktigt 
det är med ett bra immunförsvar 
och att vi ska vistas ute nu i  
coronatider, vilket gör naturen  
till en utomordentlig plats. 

Vi i Sverige har fortfarande 
möjligheten att träffas i det gröna, 
så ta vara på den där promenaden 
med din mamma eller grillningen 
med kompisarna. Utevistelser 
får oss både att må och prestera 
bättre. Jag tar många gånger för 
givet att ha naturen nära, men mina 
klasskompisar har fått mig att 
inse att alla inte har skogen i sin 
trädgård. 

Innan jag går på min promenad  
i slutet av skoldagen, som jag  
försöker hålla i för att släppa  
stressen i sluttampen av läsåret, 
vill jag bara säga en sak. Om  
balkongen är det närmaste ute 
du kan komma, så är det ett stort 
steg i sig, ett steg i rätt riktning. 
Naturen kallar!

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

Med själ och hjärta i Finspång blev FinspongsEl en självklarhet,  
det stärker även det lokala näringslivet, säger Andreas Ramlöv. 

Välkommen som elkund 
Total Media & Reklam!

Andreas Ramlöv, VD Total Media & Reklam

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

KAMPANJPRIS PÅ  
NYA KÖKSLUCKOR!

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

Dags att fixa köket? 
Vi har mått- 
anpassade luckor 
och lådor som  
passar alla kök. 
 
Välkommen att 
boka ett kostnads-
fritt hembesök!

Svensk-tillverkat!
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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
NYHET! 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

Beställ era begravningsbinderier hos oss. Fri leverans inom  
Norrköping, Söderköping, Åby, Finspång och Skärblacka.

blomsterhusetsbc

blomsterhusetsbindericentral

BLOMSTERHUSETs
BINDERICENTRAL

Tel 011-12 19 48

Till glädje och sorgAngelica & Christer

PÅ BERGLAGSTORGET FREDAGAR 8-18

BÄGARRANKA  
HÖJD CA 70 CM   

195 kr 

STORA  
AMPLAR     

FRÅN   

150 kr 

LAVENDEL 

30 kr 

PELARGONER  
29,90 KR/ST

4 st för 100 kr 

SOMMARBLOMMOR  
6-PACK   

45 kr 

STJÄRNÖGA    
 2 ST FÖR 

50 kr 
VÄLKOMNA TILL OSS!
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Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

”Roligt och utmanande” är orden som beskriver  

Närsjukvården i Finspångs (NiF) första år med  

intensivrehabilitering.

Fokus Finspång träffar vårdenhetscheferna Erika Thorsell 
och Tomas Gilliot, som tillsammans har arbetat tätt och 
ansvarat för driften av NiF:s två intensivrehabplatser.
 – Det har varit ett roligt och utmanande första år. Vi har 
breddat vår kompetens och vår personal har verkligen fått 
testa sina kunskaper och vuxit i rollen, säger Tomas 

Olika individuella mål
Intensivrehabiliteringen är till för dem som exempelvis har 
förvärvade hjärn- och ryggmärgsskador.
 – Våra patienters individuella behov och målsättningar är 
mycket olika. För en patient kan målet vara att åter kunna 
borsta tänderna själv. För en annan kan det handla om att 
lära sig att kunna gå i en trappa igen, säger Erika.

Lugnt och familjärt
Patienterna har blivit väl omhändertagna och varit nöjda 
med bemötandet.
 – Jag tror att våra patienter har tyckt det har varit lugnt 
och familjärt att få komma hit till Finspång. Vi har kunnat 
ge dem stor uppmärksamhet och erbjuda dem träning i ett 
eget gym, säger Tomas. 

Fler platser 2021
I slutet av året flyttar NiF sin verksamhet till de nya lokalerna 
i Finspångs Vårdcentrum.  Under 2021 kommer Region 
Östergötlands intensivrehabsatsning i Finspång att utökas 
till totalt åtta platser och kommer då också att, förutom 
Östergötland, omfatta Jönköpings och Kalmar län.
                                              

                                                                Filip Ewertsson

Lyckad start för  
NiF:s intensivrehab

Tomas Gilliot och Erika Thorsell

 
SKOLMATEN VECKA 22-23

MÅNDAG 25 MAJ
Ungspannkaka, lingonsylt
Rösti, lingonsylt

TISDAG 26 MAJ
Alaskacrisp fisk, kall sås med örter,  
potatis, broccoli
Ärt och morotsbiff, kall sås med örter, 
potatis, broccoli

ONSDAG 27 MAJ
Tomatsås med linser, spagetti
Grekisk smulpaj, vitlöksyoghurt 

TORSDAG 28 MAJ
Kycklinggryta, ris/bulgur
Fransk timjangryta, ris/bulgur

FREDAG 29 MAJ
Kålpudding, sås, potatis, lingonsylt
Vegetarisk kålpudding, sås, potatis, 
lingonsylt

MÅNDAG 1 JUNI
Pannbiff, brunsås, potatis, lingonsylt 
Vegetarisk snitzel, brunsås, potatis

TISDAG 2 JUNI
Korvstroganoff, ris/bulgur
Kikärtsstroganoff, ris/bulgur, ärter

ONSDAG 3  JUNI
Miniflippersej/ inlagd sill, kall sås med 
gurkmix, potatis
Rotsaksmedaljong, kall sås med gurkmix, 
potatis

TORSDAG 4 JUNI
Tacos, tortillabröd, ris, tillbehör

Vegetarisk tacos, tortillabröd, tillbehör 

FREDAG 5 JUNI
Broccolisoppa, mjuk smörgås, ost
Dragondoftande rotsaksgratäng, ris  

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

Med reservation för eventuella ändringar

ORDINARIE ÖPPETTIDER
mån-fre 09.00-18.00

lör 10.00-15.00

MÅNADENS VARA

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

Smoooth payments by

TIPS TILL 
MORS DAG!

Köper du blommor till mor? 
Dekorera med en  

ljusslinga, välj mellan  
Fjärilar inkl. batteri 10:- 

Hjärtan eller stjärnor 
 inkl. batteri 29:-

NYHET 
Flammande blockljus 

vit utomhus med timer exkl. 
batteri H 14,5cm D 9cm 

88:-
Solcellsfackla Flame  

3in1 med flammande ljus 

110:-

Ljuskälla 
LED E27, MOM eller 
WOW beroende på  

om du har den i lampfot 
eller hängande

290:-

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.
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Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

”Roligt och utmanande” är orden som beskriver  

Närsjukvården i Finspångs (NiF) första år med  

intensivrehabilitering.

Fokus Finspång träffar vårdenhetscheferna Erika Thorsell 
och Tomas Gilliot, som tillsammans har arbetat tätt och 
ansvarat för driften av NiF:s två intensivrehabplatser.
 – Det har varit ett roligt och utmanande första år. Vi har 
breddat vår kompetens och vår personal har verkligen fått 
testa sina kunskaper och vuxit i rollen, säger Tomas 

Olika individuella mål
Intensivrehabiliteringen är till för dem som exempelvis har 
förvärvade hjärn- och ryggmärgsskador.
 – Våra patienters individuella behov och målsättningar är 
mycket olika. För en patient kan målet vara att åter kunna 
borsta tänderna själv. För en annan kan det handla om att 
lära sig att kunna gå i en trappa igen, säger Erika.

Lugnt och familjärt
Patienterna har blivit väl omhändertagna och varit nöjda 
med bemötandet.
 – Jag tror att våra patienter har tyckt det har varit lugnt 
och familjärt att få komma hit till Finspång. Vi har kunnat 
ge dem stor uppmärksamhet och erbjuda dem träning i ett 
eget gym, säger Tomas. 

Fler platser 2021
I slutet av året flyttar NiF sin verksamhet till de nya lokalerna 
i Finspångs Vårdcentrum.  Under 2021 kommer Region 
Östergötlands intensivrehabsatsning i Finspång att utökas 
till totalt åtta platser och kommer då också att, förutom 
Östergötland, omfatta Jönköpings och Kalmar län.
                                              

                                                                Filip Ewertsson

Lyckad start för  
NiF:s intensivrehab

Tomas Gilliot och Erika Thorsell

Fia Fi lur
i Fo uk s

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 3 juni. 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

2

1

3

5

VINNARE i nr 07
1: Sam Thorsell   

2: Nor Nilsson Book  

3: Isabel Jakobsson    

4

1 2 3 4 5

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

Snart är det Mors dag. 
Hur ska du fira?

ANNA LÖVHEIM 44 ÅR 
– Det är ju ett speciellt år i år. Jag 
uppvaktar min mamma med en 
blomma utanför hennes dörr.

HELÉN WIDGREN 57 ÅR 
– Jag brukar uppvakta min  
mamma. Har jag tur, blir jag själv  
ihågkommen av mina barn.

ANNA-KARIN GUSTAVSSON 40 ÅR 
– Vi kommer nog att fira med  
något gott att äta med min  
familj i vår trädgård.

Nästa Fokus Finspång 
Nummer 10 delas ut 3 juni.

OBS! Manusstopp 26 maj  kl. 12.
Vi kan aldrig garantera att annonsplats  

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

GRUS • SAND • JORD • TRANSPORTER

Behöver ni grusa vägen eller dammbekämpa med  
salt så hjälper vi gärna till. Vi har även sandlådesand och  

trädgårdsprodukter - som täckbark, barkmull och flis.

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!

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

gäller 14/5-1/6 2020.

KVALITETSTRALL

TRÄOLJA
Beckers Elit 2,7L 
För årlig behandling av obehandlat, 
tryckimpregnerat eller tidigare oljat 
trä utomhus. Rek. ca pris 427:-

179:-

BORRSKRUVDRAGARE
BOSCH
Laddningsbar skruvdragare GSR 18-2-LI 
Professional, 18 V Vikt: 1,3 kg. Inklusive: 
2 st 2,0 AH Li-ion batterier, laddare samt 
hård väska. Rek. ca pris 2 995:-

1 895:-

SPARA ÖVER 200:-

SPARA ÖVER 1000:-

14/5-1/6

Vår högsta prioritet är våra kunders 
och medarbetares säkerhet

TÄNK PÅ:  

TUMSTOCKSAVSTÅNDET!

En utfälld tumstock är det  
avstånd du bör hålla till andra.

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

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

BOKA TID
 FÖR HJULSK

IF
TENU!
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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.seKampanjerbjudandena 

gäller 14/5-1/6 2020.

KVALITETSTRALL

TRÄOLJA
Beckers Elit 2,7L 
För årlig behandling av obehandlat, 
tryckimpregnerat eller tidigare oljat 
trä utomhus. Rek. ca pris 427:-

179:-

BORRSKRUVDRAGARE
BOSCH
Laddningsbar skruvdragare GSR 18-2-LI 
Professional, 18 V Vikt: 1,3 kg. Inklusive: 
2 st 2,0 AH Li-ion batterier, laddare samt 
hård väska. Rek. ca pris 2 995:-

1 895:-

SPARA ÖVER 200:-

SPARA ÖVER 1000:-

14/5-1/6

Vår högsta prioritet är våra kunders 
och medarbetares säkerhet

TÄNK PÅ:  

TUMSTOCKSAVSTÅNDET!

En utfälld tumstock är det  
avstånd du bör hålla till andra.
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Friskt vatten. Förnybar energi.

VATTENBRUNNAR

BERGVÄRME

VATTENRENING

PUMPSERVICE

Industrivägen 2-4 | Finspång 

0122-100 64 | www.fbb.se

KLIPP UT OCH TA MED
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10%
RABATT PÅ VÅRA SMÖRGÅSTÅRTOR, 

STUBBAR OCH RÄKMACKOR
Vallonvägen 8, Finspång • www.hoteldegeer.nu • 0122-131 50

MOT  

UPPVISANDE AV 

KUPONG!

Tillfälliga öppettider:
Mån-fre 13.00-18.00. Lör 10.00-14.00

V
ib

er
ga

, 0
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10

6 
49
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w
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Mors dag! 
30% på allt i butiken

Missa inte vårt utbud av smycken!

Bomullstop 
Finns i flera färger

 149:- 

Blå trikåklänning 

299:-

Blåmönstrad  
top/kjol 

299:-/399:-

Top/shorts 

349:-/449:-

Mönstrad top 

299:-

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

KKööpp  ddiirreekktt  ffrråånn  ooddllaarreenn!!
KKoomm  oocchh  bboottaanniisseerraa  ii  vvåårraa  11000000  mm22  ssttoorraa  vvääxxtthhuuss..    

SSttoorr  ssoorrtteerriinngg  aavv  ssoommmmaarrbblloommmmoorr,,  kkrryyddddoorr,,  
ttoommaattppllaannttoorr  oocchh  ppllaanntteerriinnggaarr..

MMoorrssddaaggssttiippss!!  
AAmmppllaarr  ffrråånn  9955  kkrr
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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 10.00-12.00

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)

MAJ
Tor 21 10.00 Andrum   
 Stenviken. Medtag fikakorg!

Sön 31 10.00 Pingstdagen 
  Markus & Ewa-Marie Kihlagård   
 Stenviken. Medtag fikakorg

JUNI
Sön 7 10.00 Andrum   
 Stenviken. Medtag fikakorg

Sön 14 10.00 Andrum   
 Stenviken. Medtag fikakorg!

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

VÄLKOMMEN TILL EN KYRKA NÄRA DIG!   PROGRAM 19 MAJ – 2 JUNI

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: MAJ-JUNI

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

MAJ
Tor 21 8.00 Gökotta i Össby med   
 vandring i små grupper
 Medtag fikakorg

Sön 24 10.00 Gudstjänst på webben  
 (se hemsidan)
 ”Hjälparen kommer”
 Talare: Johanna Karlsson 
 Sång: Magnus Hasselqvist /  
 Kristina Hedman

 Sön 31 10.00 Pilgrimsvandring  
 i Slottsparken, samling vid kyrkan,  
 medtag fika. ”Den heliga Anden”
 Sänds även på webben    

 13.00 Söndagsskolavslutning  
 på Bönergården   

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

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

0122-173 00  •  www.fokusfinspang.se
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 åte
rvinns  

som biogas! Den 1 januari 

2021 införs o
bligatorisk   

insamling av matavfall.

FinspongsEl  
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fossiloljefri. Tryggt för dig och jättebra för klimatet.
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BOK I FOKUS

TITEL 
DU SPRINGER 

FÖRFATTARE
KARL MODIG,  
KLARA KRANTZ M.FL. 

Igenkännande 
om att vara ung!
Elva unga författare blev tillfrågade 
att skriva varsin berättelse om  
någon händelse eller tillfälle, stort 
som smått, som på något sätt 
formar en på vägen in i vuxenlivet. 
Resultatet blev denna novell
samling. Författarna berättar i korta 
noveller, dikter eller i serieformat. 
Det handlar om allt ifrån svikande 
vänner, krossade hjärtan eller att gå 
emot sina föräldrars förväntningar. 
Texterna innehåller många tankar 
om vad det egentligen innebär att 
vara vuxen, och ett ifrågasättande 
om man någonsin blir det.

I jobbet som bibliotekarie får 
man ofta möta gymnasielever som 
fått i uppgift att läsa och recensera 
en klassiker, detta med måttlig  
entusiasm. De borde få läsa denna 
bok istället, för den handlar om dem!

ELLINOR MONELL

   
  

Vardagar 7-18, lördagar 9-13 

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

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

*Gäller bokning senast 3/7 2020. **Gäller vid köp av minst 4 st vitvaror vid bokning senast 31/8 2020

25%  
PÅ KÖK  

HELA KÖK FRÅN  
STORSJÖKÖK 

Gäller beställningar  
på över 75 000:-*

15%  
PÅ VITVAROR FRÅN  

SIEMENS VID KÖP AV KÖK 
FRÅN STORSJÖKÖK

Gäller StudioLine- 
sortimentet**

Vi bjuder även på inmätning av stenskivor och  
komposit under kampanjperioden!* (värde 2 800:-)

Planer på nytt kök?
Vi hjälper dig hela vägen från plan till montering. Kom in och prata med vår köksexpert 
Lotta, du når henne också på 0122-44 01 08 eller lotta.larson@colorama.se.

Mån-Fre 9-18Mån-Fre 9-18
Lör 9-18 • Sön 13-18Lör 9-18 • Sön 13-18

KÄGELHALLENKÄGELHALLEN
• FINSPONG •• FINSPONG •

Stöd vår verksamhet genom att betala in din sponsring  
eller ditt bidrag på Kägelhallens bankgiro 5867-4490  
eller Swish 1234 469 474. Tack för Ditt stöd!

Centrumgallerian Finspång
0122-169 00  •  www.kagelhallen.se

HJÄLP OSS RÄDDA  
KÄGELHALLEN I FINSPÅNG!
Kägelhallen är i ett större behov än någonsin att få ekonomiskt  
stöd då vi på grund av coronapandemin tvingats stänga hallen.  
De flesta som jobbar ideellt är 70-plussare. Vi kommer under  
flera månader inte att ha några inkomster samtidigt som  
kostnader som hyra med mera måste betalas som vanligt.

Vi vill att en över 160-årig tradition ska leva vidare.  
Därigenom berika Finspångs centrum med utökat utbud  
av fysiska och sociala aktiviteter för gammal och ung. 

Sponsoransvarig :  Kassör: 
Biggan Gabrielsson  Carl-Henrik Gabrielsson
073-929 50 02  070-204 18 15
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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

EN ANNAN  
TRAFIKSKOLA

SEDAN 2009

KURSSTARTER  
JUNI

HANDLEDARKURS
Fullt

RISKETTAN
17/6

MOPED AM
15/6-16/6

CAMP INTENSIVKURS
1/6-12-6, 15/6-26/6

(Få platser kvar)

Med reservation för ändringar.

körkortscamp.se

enannantrafikskola.se

0122-101 99

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.

Det var en fantastisk vandring genom ett vackert och böljande jordbruks
landskap. Vi kände att denna vandring vill vi göra om, och kanske någon 
gång göra som en del av våra medvandrare gå hela leden på 835 km i ett 
svep. Typen av turism med lätt ryggsäck och enkla boenden utmed vägen 
var något som passade oss. Det gällde nu att hålla igång med vandring för 
att vara beredd för nästa utmaning.

Förra våren testade jag att träna på ett gym. En av träningsmaskin
erna var benpress där jag tränade mina benmuskler. Kanske ökade jag 
belastningen för mycket då jag efter ett tag började känna av smärta och 
trötthet ifrån min vänstra höftled. Jag utmanade mig själv och försökte 
hålla igång men det blev inte bättre.

Till slut ringde jag vårdcentralen och fick en tid hos sjukgymnastiken 
för genomgång. Sjukgymnasten mätte rörlighet i leden och konstaterade 
att jag led av höftledsartros. Som artrospatient blev jag erbjuden att 
delta i artrosskola samt träning för att styrka muskulaturen runt leden  
så effekterna av artrosen minskade. 

Vid artrosskolan fick vi lära oss att artros är vår vanligaste folksjukdom 
och att artrosen kan drabba alla leder i kroppen som innehåller ledbrosk. 
Enkelt uttryckt så innebär artrosen att brosket i leden bryts ned snabbare 
än det byggs upp och detta i sin tur innebär en ökad friktion i leden vilket 
kan leda till smärta och trötthet. Lösningen på problemet är inte att bli 
inaktiv. Om livet är sunt och om träning och kost är rätt kan man ofta leva 
ett bra liv trots artros.

Jag vill inte släppa utmaningen att om några år vandra ytterligare  
en sträcka på El Camino, även om det just idag känns avlägset. Sjuk
gymnasten talade vid första besöket om att sätta upp mål för sin träning 
och mitt mål är El Camino.

ANDERS OHLSSON

Jag har gått  
i artrosskola

Sommaren 2018 gjorde vi med ett par vänner  
en vandring på pilgrimsleden El Camino som börjar  

vid franska Pyrenéerna och sträcker sig genom norra  
Spanien till Santiago de Compostela. Vi gick de  

sista 12 milen på leden fram till målet. 

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

LADUGÅRDSBUTIKEN  
I LJUSFALLSHAMMAR  

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

instagram: @sandrawallmokrans 
0709-789 344

Mycket fint  Mycket fint  
till Mor!till Mor!  ♥

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.

Stort tack till alla skräpplockare!

Vår kommun  
har blivit renare!

I år slog Finspångs kommun rekord med över 3600 anmälda skräpplockare! Vi vill tacka alla 
som har varit med och plockat skräp, alla fantastiska elever, pedagoger, föreningar, företag 
och alla ni andra. Målet med dessa två veckor var att bidra med en extra insats för att hålla 
vår kommun ren och det har vi verkligen lyckats med! Bra jobbat! Vi är otrolig glada och 
stolta över ert engagemang!

Kristina Nyman-Johansson
Dipl. Medicinsk Fotvårdsterapeut

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

UPPSKATTA EN  
KÄR MAMMA MED  
ETT PRESENTKORT  

PÅ MORS DAG!

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.

TOTAL MEDIA & REKLAM AB  |  totalmedia.se

Snygga och professionella 
hemsidor för företag
Vi vill kunna erbjuda mindre eller nystartade företag möjligheten att  
kunna köpa en professionell och mobilanpassad hemsida. Istället för  
att bygga din egen hemsida kan ditt företag för en låg kostnad ta  
hjälp av oss. Snabbt och mycket enkelt!

Hemsida Startup 9.900:-
Vårt minsta paket passar kanske det  
nystartade eller mindre företaget allra  
bäst. Utöver startsidan ingår en sida om  
dina tjänster eller produkter, en sida om  
företaget och en kontaktsida. 

Hemsida Medium 14.900:-
Vårt mediumpaket är lämpligt för den  
som kräver lite mer av sin webbplats och  
behöver större utrymme för att beskriva sin 
verksamhet. Utöver start- och kontaktsida  
ingår ytterligare fem stycken undersidor.  

Läs mer på hemsida.totalmedia.se
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Våra skärmar  
ses av ca 15 000  

personer varje dag!

Boka din plats: 
0122-173 00.

www.fokusfinspang.se

FOKUSPRISER  
PÅ VÅRA  

REKLAMSKÄRMAR!
Nå invånare, inpendlare och besökare.  

Annonsera i Fokus Finspång och få specialpris på  
våra skärmar vid riksväg 51 och Arena Grosvad: 

30 dagar  3 990 kr 
14 dagar  2 990 kr 
7 dagar  1 990 kr

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

STICK UT MED STIL FRÅN ZETTERBLOM BIL

Att hålla avstånd är 
att visa omtanke

Zachowując odstęp, wykazujesz troskę o innych

له یو بله فاصله ساتل پاملرنه ده

Bëhu i kujdesshëm dhe mbaje distancen

فاصله گرفنت از یکدیگر مراقبت است

Ilaalinta masaafada ama kala fogaanshuhu 
waa arrin tixgelin mudan

information om coronavirus/covid-19 
från svenska myndigheter

ين ادارو لخوا د کوروناویروس /  د سویډ
کوویډ - 19 په اړه معلومات

Warbixin ku saabsan coronavirus / covid-19 oo ka 
socota maamulka cafimaadka dalka Sweden

Informacje szwedzkich władz na 
temat koronawirusa/COVID-19

Informacion rreth coronavirusit/Covid-19 
nga autoritetet suedeze

 اطالعات در مورد ویروس کرونا / کووید ۱۹
از مقامات سوئد

معلومات عن فريوس كورونا/كوفيد ١٩
من السلطات السويدية

 هي طريقة إلظهار االهتاممأن تحتفظ مبسافة

Информация о коронавирусе/Covid 19 
от шведских власте

Сохранять дистанцию означает проявлять заботу

Att hålla avstånd är 
att visa omtanke
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De Wijks väg 13, Finspång

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

BRA DÄCK 
RÄDDAR LIV!
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Kontakta oss på 073-44 88 777 

www.finspangsfonsterputs.se

VI LEVERERAR  
– DU NJUTER

 

VI GÖR DITT 
VÄXTHUS  

SKINANDE RENT
– miljövänligt med enbart vatten!

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

TIDIGARE STIPENDIATER
2019 Anna Hellerstedt & Astrid Joelsson | 2018 Peter Edwinzon

Svenska kyrkan i Finspång

TORSDAG 21 MAJ 
Ekumenisk friluftsgudstjänst 
INSTÄLLD! 
Össby, 08:00

Gökotta  
Ta med kaffekorg och egen stol. 
Isak Yrjas, tuba. Klara Yrjas, trumpet.  
Älgsjöns badplats, 08:00

Friluftsgudstjänst 
Ta med kaffekorg och egen stol.  
Vid regn är vi i Skedevi kyrka.  
Finspångs musikkår medverkar. 
Hävla kvarn, 09:00 
 
SÖNDAG 24 MAJ 
Gudstjänst 
Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 11:00

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!

MÅNDAG 25 MAJ
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 26 MAJ
Kökets hemligheter
Förskoleklass t.o.m. åk 3. 
Rejmyre församlingshem, 13:15

Följ oss på 

Barnverksamhet 

Gudstjänster Gudstjänst på finska   
INSTÄLLD! 
Mariagården 13:00 

Gudstjänst 
”Vårsånger”. 
Sammanlyst med Rejmyre. 
Skedevi kyrka, 15:00 
 
ONSDAG 27 MAJ 
Andakt 
Mariagården, 08:30 
 
LÖRDAG 30 MAJ 
Andakt med kyrkogårdsvandring 
I samarbete med Regna hembygdsförening. 
Regna kyrka, 10:00 
 
PINGSTDAGEN 31 MAJ 
Gudstjänst 
Konfirmation är flyttad till 31 aug.  
Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 11:00

ONSDAG 27 MAJ
Utedag 0-6 år 
Risinge prästgård, 10:00

TORSDAG 28 MAJ
Utedag 0-6 år 
Risinge prästgård, 10:00

MÅNDAG 1 JUNI
Utedag 0-6 år 
Risinge prästgård, 10:00

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 2 JUNI
Utedag 0-6 år 
Risinge prästgård, 10:00
 
Kökets hemligheter
Förskoleklass t.o.m. åk 3. 
Rejmyre församlingshem, 13:15

Gudstjänst 
Birgitta Yrjas, flöjt. 
Hällestads kyrka 11:00 

Gudstjänst 
Flyttad från Rejmyre. 
Skedevi kyrka, 15:00 
 
ANNANDAG PINGST 1 JUNI 
Friluftsgudstjänst 
Hembygdsföreningen serverar enkelt kaffe. 
Hällestad hembygdsgård, 19:00 
 
ONSDAG 3 JUNI 
Andakt 
Mariagården, 08:30

Lever du med hörselnedsättning?
Bli medlem i HRF lokalförening.

Fyll i formuläret på vår hemsida: www.hrf.se/ostraostergotland

Då får du:
• Medlemstidningen Auris
• Träffa andra med hörselskada
• Delta i ljudvänliga aktiviteter

• Köpa billiga hörapparats
batterier och rabatt på andra 
hörhjälpmedel

ÖPPETTIDER  CAFÉ:               MINIGOLF: 
maj, september, oktober mån-fre 9-18, lör-sön 11-17                 Alla dagar 11-18 
juni, juli & augusti      mån-fre 9-20, lör-sön 11-20                 Alla dagar 11-20

Vi har stängt 19-20 juni (midsommar)

Vibjörnsparken
– 0122-101 05 –
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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

HEMSIDOR

www.totalmedia.se

0122-173 00

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 10

Medicinsk fotvård för alla!
• Lunula laserklinik •

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

Behandlar och utför prov på  
nagelsvamp, nageltrång,  

hälsprickor och mycket mer.

GE BORT ETT 
PRESENTKORT  

TILL MOR!

ANHÖRIGFÖRENINGEN I
FINSPÅNG
TIPSPROMENAD
Torsdag 4/6 kl 14.00
Vi samlas på parkeringen vid
Vibjörnsparken. Ta gärna med
penna samt ev stol för kaffestund.
Begränsat antal deltagare eftersom
vi ska hålla avstånden! Anmälan till
Inga-Maj R senast måndag 1 juni på
tel/tel.svar
070 6031380. Inställes vid regn.
Välkomna!

UTHYRES!

Lägenhet 4 rok vid sjö 
och park i Finspång
Totalrenoverad i representativ 
kulturmiljö. 100 m2. Kök med sep. 
matrum, 2 sovrum, vardagsrum, 
badrum och gästtoa. Fiber finns. 
Bra bussförbindelser med Norr- 
köping (25 km) & Finspång (5 km).
Presentation och intresseanmälan 
lämnas till gunvor.edlund@telia.com
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0122-410 03

TRÄDGÅRD/MARKANLÄGGNING 

www.tradgard-mark.se

070-512 24 93

Se även annons på sidan 10

#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.

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!

Konsert 

Anna Bergendahl
Lördag 10 oktober 19:00

Biljetter: 280 kr hos Kulturhuset  
på 0122-853 00 eller på  
www.tickster.com

Anna Bergendahl slog igenom som  
16 åring i Idol 2008 och vann  
Melodifestivalen två år senare. I år 
tävlade hon igen med låten ”Kingdom 
Come” som gick direkt till final och 
slutade på en tredjeplats!

Nu tar hon med sig hela sitt band och 
kommer till Kulturhuset Finspång!

Standup och musik

Greatest hittills  
med Ronny Eriksson
Fredag 23 oktober 19:00

Biljetter: Biljetter: 220 kr  
hos Kulturhuset på 0122-853 00 
eller på www.tickster.com

Arrangör:  
Finspångs Riksteaterförening

Ronny Eriksson gör en ny show med  
sina bästa och mest älskade nummer 
tillsammans med kapellmästare  
Benneth Fagerlund. 

Det blir en musikalisk helkväll med 
sylvass satir, varm humor och bekymrad 
ståupp.

Dansföreställning                          

Àjttega
Onsdag 16 september 19:00

Biljetter: 120 kr hos Kulturhuset på 
0122-853 00 eller på www.tickster.com

Med jojk och dans får ni färdas till de plat-
ser förfäderna har vandrat och banat väg till 
samhället som vi lever i idag. Med Invisible 
People Contemporary Dance Company.


