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Hyresgästerna på plats i Ottebro lada

Helgen 29-30 januari var det dags för 
inflyttning i sex av de åtta lägenheterna 
i Ottebro lada. De två återstående lägen-
heterna får sina första hyresgäster i mars. 

För ca 6 år sedan köpte Haneberg säteri 
Ottebro och påbörjade utvecklingen mot 
en modern by. Den gamla mangårdsbygg-
naden stod först på tur och innehåller efter  
renovering två lägenheter.

Den nya huskroppen står på exakt sam-
ma plats som den gamla ladan som gav 
byggprojektet sitt namn – Ottebro lada. 
Den innehåller åtta lägenheter för uthyr-
ning. Två lägenheter med 2 rum och kök 
och två med 3 rum och kök finns på nedre 
plan. Alla har uteplats. På övre plan åter-
finns två lägenheter med 2 rum och kök 
och loftvåning samt två med 3 rum och 
kök och loftvåning. Samtliga lägenheter 
på övre plan har vardagsrum med dubbel 
takhöjd samt balkonger.

Förutom vackra vyer får hyresgästerna 
möjlighet att hyra båtplats eller stallplats 
med tillgång till ridbana. Egna odlingslot-
ter, lekplats och bollplan utlovas också.

Intresset för att flytta till Ottebro lada 
visade  sig vara stort och bostäderna blev 
snabbt bokade av intresserade. Majorite-
ten av hyresgästerna utgörs av nya näshul-
tabor berättar Eva Jonsson på Haneberg. 

Byggherre är Haneberg säteri, arkitekt 
Jan Kruhsberg och med och förvaltar är 
RG Bostad. RG är ett familjeföretag i 
tredje generationen grundat av byggmäs-
tare Reinhold Gustafsson 1956 nu med 
huvudkontor på Haneberg säteri i Näshul-
ta. På sin hemsida beskriver RG Bostad 
bygget ”som en modern lada med plats 
för människor istället för boskap”.
/LENA LINDHOLM

Sista helgen i januari var det dags för inflyttning i sex av de åtta hyreslägenheterna i Ottebro lada. 

Den 12 maj 2021 restes stommen till Projekt 
Ottebro Lada,
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distribueras utan kostnad till hushåll 
i Näshulta med 4 nummer per år 

REDAKTION
Hagen Ord & Bild

Magda Hagen | 643 97 V Näshulta
076 039 96 93

 info@hagenordobild.se

ANSVARIG UTGIVARE
Lena Lindholm

lena@hagenordobild.se

FOTO
Där inget annat anges har Johnny 
Lindholm tagit publicerade bilder.

UPPLAGA 850 ex

TRYCKNING
Linderoths Tryckeri,  Vingåker

ANNONSPRISER
 1/1   182x270    1440 kr
 1/2    182x135     840 kr
 1/4     90x120    480 kr
 1/8    90x60       300 kr

Näshultas föreningar annonserar 
kostnadsfritt. Vi tar ut en arbets-
kostnad för att göra annonser. 

BANKGIRO 5399-3788

UTGIVNINGSTIDER 2022

nr 2 vecka 24, mtrl 20/5
nr 3 vecka 37, mtrl 19/8
nr 4 vecka 47, mtrl 28/10

Bor du utanför Näshulta 
och vill meddela adressändring, 
kontakta Näshulta Hembygds-

förening, se sid 4.

Bygdebladet på nätet: 
www.hagenordobild.se

GGåårrddssbbuuttiikk        CCaafféé        RReessttaauurraanngg  

 Magda säteri, Näshulta, tfn. 016-800 18 

Dags för service? Lämna bilen till oss!
Vi servar alla bilmärken

Vi säljer tyska
kvalitetscyklar
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Mått Johanssons väg 24, Eskilstuna
016-51 03 60 www.gjbilverkstad.se

Laga stenskott eller byt din vindruta hos oss!
Vi har kalibreringsutrustning och tar emot alla bilmärken.

Alltid GRATIS torkarblad vid vindrutebyte.

Vi har även egen lack- och skadeverkstad och samarbetar
med försäkringsbolagen.

Om du vill slippa att köra in bilen till verkstaden i
Eskilstuna, kan du lämna och hämta bilen hos oss i
Näshulta. Lånebil finns att boka.

Tack
Elisabeth Kruhsberg

för bidrag till
Näshulta Bygdeblad!

Redaktionen
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Syföreningens auktion stor succé
Ett stort tack!

Det blev succé vid välgörenhetskvällen i 
Kommunalhuset den 26 november. Tack 
till alla som bidrog genom att köpa lot-
ter och bjuda frikostigt på de alster som 
erbjöds.

Jag riktar ett särskilt tack till de företag 
som bidrog med gåvor: Ljustorpet, Lyka-
lia K, Magdakullan, Julitahallen, Kera-
mik by Anna, Sketorps gård och Larssons 
jordgubbar.

Vid årsmötet i mars ska vi fördela peng-
arna (ca 25 000 kr) till olika organisatio-
ner.

Inga-Lill Folkesson
ordf Näshulta kyrkliga syförening

Vantar, raggsockor, torkade trattkantareller, kaffebröd och mycket annat auktionerades bort 
under Näshulta kyrkliga syförenings välgörenhetsauktion.

Vem har plats för Gerda vintertid?

s/s Gerda behöver en ny plats under tak där hon kan ligga vintertid.

Hej!

Efter att vi har haft vår vinterplats och 
verkstad på Malmen i över 13 år är vi nu
uppsagda från Malmen och söker en ny 
plats för GERDA.

Anledningen till uppsägningen är att 
veterinären på Malmen anser att risken att 
få in smitta har ökat från vildsvin i trak-
ten. Därför vill han inte ha obehörigt folk 
på området.

Föreningen Ångslupen Gerda ska ha 
lämnat området senast den 19/11 2022. 
Därför är det bråttom att hitta ett nytt stäl-
le för GERDA.

Det finns flera varianter på lösning.
• Bygga upp befintligt båtskjul på ny  
  mark. Skjulet är 18x7 m.
• Hysa in GERDA i en lada eller annan  
  lokal. Lokalen bör ha portar som är 4,4m  
  höga och 5 m breda.
  Lokalen behöver inte vara uppvärmd  
  men gärna 5-6 m i takhöjd.
• Förutom detta behöver vi en varm lokal  
  på 25-50 kvm och/eller en liten kall  
  som  lager på ca 25-50 kvm.

  Den varma ska fungera som verkstad  
  och förvaring av färg och liknade som  
  inte får frysa.

•  Vi skulle vilja få tillgång till verkstad  
 och lager i april/maj eftersom det finns  
 mycket att flytta!
• Tillgång till vatten och el 3-fas. Närhet  
 till toalett är inte heller fel.

Jag har säkert glömt något så kom gärna 
med frågor. 

Hans Rosén
ordförande 
Föreningen Ångslupen Gerda
070 119 15 90
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Näshulta Hembygdsförening
www.hembygd.se/nashulta

Adressändring 
Medlemsregistret i Näshulta Hembygdsförening sköts av: 
Ann-Britt Eriksson, Svalbo Gård, 635 17 Näshulta 
070-8304086, erikssonsvalbo@gmail.com

Öppet Hus och kaffe i Sockenstugan
I samband med Allhelgonahelgen bjöd vi 
in till Öppet hus och kaffe i Sockenstu-
gan.  Ett 40-tal besökare kom och då alla 
inte kom samtidigt gick det att hålla säkra 
avstånd trots att Sockenstugan inte är så 
stor./EVA JONSSON
Ulf Axelsson, Claes-Göran Eriksson och 
Ludvig Axelsson samtalar.

Lördag 4 december hölls julmarknad på 
Hökärr med stora avstånd och klädnypa 
till besökarna för att hålla koll på antalet 
personer i magasinet. 

Vädret skapade julstämning med rim-
frost och solsken. Några utställare, som 
Britt Forslund och Marie Danielson, hade 
slut på varor långt innan klockan fem. 

I år fick vi vara även i den gamla ladu-
gården, vilket gjorde att vi spred ut be-
sökarna mer och samtidigt kunde erbjuda 
tak över huvudet till bl a caféet. 

Hembygdsföreningen fick glädjande 
nog flera nya medlemmar och de som re-
dan var medlemmar kunde hämta ut sin 
julgåva som i år var en nyckelring med 
Näshultavapnet./EVA JONSSON 

Coronasäker julmarknad på Hökärr

Marianne Andersson sålde bl a sina hem-
sydda kassar och honung.

ÄR DU ÄNNU INTE MEDLEM? 
Du blir det enkelt genom att betala in medlemsavgiften, 150 kr/person och år eller 280 kr för familj (två 
vuxna och barn under 18 år i samma hushåll) till BG 233–9795 eller  PG13 72 24-2  och även via swish: 
123 602 2370. Märk din betalning med namn och gärna e-postadress.  

På gång till 
medlemmarna.
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Kallelse – inbjudan – till årsmöte 
söndag 27 mars kl 15.00 
i Näshulta Kommunalhus

Förutom stadgeenliga årsmötesförhandlingar bjuder vi 
naturligtvis på eftermiddagskaffe! 

Vi hoppas att utvecklingen av pandemin inte sätter 
käppar i hjulet för detta, men följ information på vår 
hemsida och på Facebook där vi uppdaterar om vi 
skulle tvingas skjuta på mötet av ”pandemiskäl”. 

Valberedningen skall ge förslag på hur nästa styrelse 
skall se ut. Mandattiden för ordförande är ett år och 
för övriga ledamöter två år, vilket innebär att hälften av 
styrelsen skall om- eller nyväljas. Ersättarnas mandat-
tid är ett år. Synpunkter och förslag på styrelse och r
evisorer kan meddelas till valberedningens ordförande 
Hanna Varis 076 227 87 35.

Måndagsvandringarna
De populära måndagsvandringarna hade terminsavslutning den 
13 december. 26 personer samlades vid badet i Svalboviken. Vi 
gick upp via Sörmlandsleden och vidare förbi Hanebergs berg-
täkt. Efter många meters höjdskillnad passade det bra med fi-
karast vid Hanebergs jaktstuga.

Vid Tyckenhed delade vi upp oss och ett gäng gick stora vägen 
tillbaka till badet medan övriga tog en extra sväng upp genom 
skogen och ner genom byn. Hembygdsföreningen bjöd på gril-
lad korv med bröd efter vandringen. 

Nu hoppas vi att allmänna restriktioner och rekommendatio-
ner lättar så att vi kan återuppta vandringarna igen! Håll utkik på 
Näshultas officiella Facebooksida!  

Näshultarundan
Hembygdsförbundets Riksstämma hålls i år i Nyköping och i 
anslutning till detta arrangerar Sörmlands Hembygdsförbund 
en helg med temat ”Hantverk och Byggnadsvård”. Denna helg 
infaller den 4-5 juni och vi tycker att det vore lämpligt att då 
arrangera en Näshultarunda då de två senaste varit väldigt upp-
skattade. Håll därför datumen redan nu och håll utkik i dagspres-
sen (?) och på de digitala forum som står till buds; hemsidan och 
Facebooksidan. 

Kan vi nå dig via mail?
En av de större kostnadsposterna för Hembygdsföreningen är 
portokostnader. Vi skulle därför uppskatta om du vill delge oss 
din mailadress för enklare utskick av information. 

Du gör det enklast vi vår egen mailadress: nashultahembygds-
forening@hotmail.com Ange ditt namn och medlemsnummer 
samt till vilken mailadress du önskar få informationen. Detta 
gör att vi kan lägga pengar på annat än frimärken och kuvert! 
Tack på förhand! 

Upptäck Näshultas nya fina hemsida!
Idag när allt mer digitaliseras vill vi också göra er uppmärk-
samma på att Näshulta har en ny, väldigt fin hemsida – www.
nashulta.se. Därifrån kan man länka sig till de flesta föreningar 
i bygden och få information om företag, skola och kultur. Häri-
från går det också utmärkt att länka sig till Hembygdsförening-
ens sida! Prova! 

EVA JONSSON

Hembygdsföreningen har alltid behov av hjälpande händer och 
tänkande människor! Vi har ett antal kommittéer med olika syf-
ten och inriktningar. Alla som är intresserade av att bidra till ett 
aktivt och engagerat Näshulta är välkomna att höra av sig till 
den som är sammankallande i respektive kommitté. Skulle du 
vara intresserad men ännu inte medlem – lugn, vi ordnar det!

Redaktionskommittén: Skapar och skriver artiklar som varje 
år publiceras i Hembygdsföreningens årsskrift. Sammankallan-
de: Claes-Göran Erikson, 072 302 70 63.

Torpinventering: Dokumenterar och underhåller registret över 
alla torp och gårdar i socknen. Sammankallande:  Claes-Göran 
Erikson, 072 302 70 63. 

Arkivgruppen: Samlar och registrerar händelser, texter och bil-
der som har anknytning till socknen och de som bor och verkar 
här. Sammankallande: Erik Hammarström, 070 664 59 71.

Näshulta Bruk: Tillsyn och underhåll av sågen och dess omgiv-
ning.Sammankallande Lasse Johansson, 070 375 20 52.

Svalboviksbadet: Underhåll och skötsel av badet och dess om-
givning. Sammankallande Hans Eriksson, Näshulta Brandkår, 
070 830 17 19.

Festkommittén: Föreslår sammankomster, aktiviteter och ut-
flykter. Sammankallande: Hanna Varis, 076 227 87 35. 

Skolgruppen: Håller kontakt och planerar aktiviteter som hem-
bygdsföreningen sponsrar. Sammankallande: Agneta Jansson, 
070 299 87 27.

Turist/guidegruppen: Planerar aktiviteter och projekt som 
främjar besöksturism till socknen. Sammankallande: Kristina 
Larsson, 070 279 57 44.

Ny Näshultafilm: Skapar underlag och innehåll i en ny Näshul-
tafilm. Sammankallande: Ihrene Karltorp, 070 389 20 02

Försäljningsansvariga: Underhåller och uppdaterar hem-
bygdsföreningens lager av försäljningsartiklar. Sammankallan-
de Agneta Jansson, 070 299 87 27.

Kursansvarig: Ordnar utbildningar och kurser för hembygds-
föreningens medlemmar. Sammankallande Torbjörn Andersson, 
070 630 16 34.

Hanebergs Gårdsmuseum: Registrerar alla föremål, städar 
och underhåller lokalen enligt ägarfamiljens önskemål. Sam-
mankallande: Tommy Andersson, 070 584 20 94.
/TORBJÖRN ANDERSSON, ORDF



6

Unik pop-up restaurang på Haneberg säteri

I slutet 
på okto-

ber var det premiär för pop-up restaurangen HP 12 
på Haneberg säteri. Initiativtagarna Anders Kruhs-
berg och krögaren Fredrik Wennerström testar ett 
koncept där de en gång i månaden under ett års tid 
arrangerar middagar på olika teman.
-Vi vill skapa en trevlig kväll i avslappnad atmos-
fär med nya koncept och matvinklingar till varje 
tillfälle. Varje kväll ska kännas unik, förklarar An-
ders Kruhsberg som tillhör ägarfamiljen på Hane-
berg säteri och är uppvuxen här. 

Menyn kommer att anpassas efter säsongen 
och planeras av Fredrik Wennerström som bl 
a varit kökschef på Högfjällshotellet i Sälen 
och jobbar som specialist på kött och chark på 
Martin&Servera.

Middagarna har ägt rum i olika lokaler som 
idag inte används, som t ex gamla ladugården och 
gamla stallet och man har tagit emot 25-30 gäster 
vid varje tillfälle. Antalet gäster kan komma att va-
riera beroende på i vilken lokal man håller till och 
vilket koncept som står på programmet. 
-Vi har som ett övergripande tema Vilt och Vin 
med djur som skjutits på Haneberg men ibland 
frångår vi detta, berättar Anders Kruhsberg.
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Vilt och vin serverat i lantlig och annorlunda miljö erbjuds på Haneberg säteri.

Initiativtagarna Anders Kruhsberg t v och 
krögaren Fredrik Wennerström.
Foto: Malin Kruhsberg

Gästernas reaktioner har varit posi-
tiva. Såväl kvaliteten på maten, pop-
up konceptet och stämningen får fina 
omdömen. 
-Framöver kanske vi provar lite stör-
re kvällar med en köttbuffé eller en 
sensommarfestival med mat och mu-

sik, säger Anders Kruhsberg.
Middagarna som erbjuds av HP 12 

marknadsförs på Facebook Hp12 och 
på Instagram vilt_av_wennerström 
och bokas på info@hp12.se

Nästa tillfälle är den 26 mars.
//LENA LINDHOLM

Maten tillagas i Näshulta friskolas kök 
men läggs upp i den lokal som används.
Öppningskvällen såg den fasta menyn ut 
så här:

PLOCK
Hjorttartar, rödbeta, senap och prästost.
Röding, palsternacka samt gurka.
Gravat rådjur, rotselleri, björnbär, has-
selnötter, dill och brynt smör..
VARMRÄTT
Hanebergshjort, svartrötter och chips,
senapskål, bryssel, pommes Anna, röd-
vin och svart trumpetsvamp
DESSERT
Bakad choklad, höstäpple med karde-
mumma.

Priserna kan variera lite men ligger 
nu på 1 295 kr per person för mat och 
dryckespaket.
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Näshulta församling

Bidra till en mer medmänsklig värld!
Stöd vårt arbete för de som behöver den mest i

Sverige och i 190 länder över hela världen.
Bg 287-5508/märk Näshulta  Swish 1233314960

STÖD NÄSHULTA RÖDAKORSGRUPP!
Kontakt: Roger Thörn tel 070-5701651

roger.g.thorn@gmail.com

Sedan 9 februari är samtliga restriktioner borta och vi är 
tillbaka fullt ut till hur det var innan pandemin. För mer in-
formation om våra verksamheter och andra arrangemang 
se kommande församlingsblad (antingen i brevlådan men 
kan också läsas på hemsidan) samt våra sociala medier. 
Tjänstgörande präster är kyrkoherde Patrik Skantze och 
Christer Björk, komminister.

Gudstjänster i Näshulta kyrka

Mars
lö 5/3 kl. 18: Helgmålsbön
sö 13/3  kl. 16:  Andrum (se församlingsblad/predikoturer  
  för mer info) 
sö 20/3  kl. 16:  Mässa
sö 27/3  kl. 11:  Högmässa

April
lö 2/4  kl.18:  Musikgudstjänst ”Delad konst är dubbel  
  konst”. Heléne Fredriksson med jazztrio
sö 10/4  kl.18:  Andrum med passionsvandring
to 14/4  kl.17:  Skärtorsdagsmässa
fr 15/4  kl.18:  Gravläggningsgudstjänst, Näshulta 
  manskör
sö 17/4  kl.11:  Högmässa, Församlingskören 
sö 24/4  kl. 11:  Högmässa
lö 30/4  kl. 21:  Valborg med Församlingskören, badet  
  intill kyrkan

Maj
sö 8/5  kl.18:  Musikgudstjänst med damkören Stella  
  och Änglakören
sö 15/5  kl.18:  Andrum med cirkeldans ledd av Jenny  
  Helena Ringwall
sö 22/5  kl.18:  Mässa med stora och små, familjekören
to 26/5  kl.07:  Gökotta. Samling vid Hållet 06.45
lö 28/5  kl.19  i kommunalhuset: ”Musikalisk soaré”.  
  Gott och blandat i musikväg med solo-  
  och allsång
sö 29/2  kl.11:  Konfirmationshögmässa 

Familjekör
Gillar du att sjunga roliga låtar? Har du barn som också 
verkar gilla att sjunga? Kom och sjung TILLSAMMANS!!!! 
Familjekören We Are Family övar i Näshulta kommunal-
hus. För mer info kontakta Inga-Lill Sjönneby vid intresse 
inga-lill.sjonneby@svenskakyrkan.se eller 0730-949284.
  
Vill du sjunga i Näshulta församlingskör el-
ler i Näshulta manskör?
Dessa körer leds av vår kantor Heléne Fredriksson. 
Intresserad? För mer info och kontakt
helene.fredriksson@svenskakyrkan.se eller 
0730-949285.

Pilgrimsvandring 7 maj
Mer information kring vårens pilgrimsvandring kan du läsa 
om i kommande församlingsblad.

För bokning av vigsel, dop och 
begravning samt övriga upplysningar                                                                     
Telefon: 016-429200 (vardagar 9-12)
Mail: husby-rekarne.pastorat@svenskakyrkan.se 
Pastorsexpedition: Husby-Rekarne och Näshulta för-
samlingar, Kyrkvallen 63518 Husby-Rekarne
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/husby-rekarnenashulta 
Facebook: Svenska kyrkan i Husby-Rekarne och 
Näshulta
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NÄSHULTA GYMNASTIK O IDROTTSFÖRENING
Bli medlem du också! Sätt in medlemsavgiften på Plusgiro 17 79 94-1 och ange namn, adress och 

födelseår.  Junior tom 16 år 150 kr, senior från 17 år 300 kr, familj (2 seniorer samt familjens juniorer) 600 kr. 

Besök oss på www.ngoif.com

Näshultastugor AB
Spången
63517 NÄSHULTA

Ordernr 318456
Datum

Korrektur

Bäste Kund!

Nedan visas korrektur på beställd reklamplats.

19190
Er referens Anders Nordin
Ert kundnr

OOBBSS!! Annonsören har ensam ansvaret för riktig korrekturläsning. Vi rekommenderar därför att
korrekturet läses igenom noga, och att tydliga rättelser görs vid eventuella fel. Det är din
marknadsföring det gäller!

Rättat korrektur skall vara oss tillhanda senast 22001133--0022--0011!

Om vi inte hör något ifrån Dig innan korrekturtidens utgång kommer annonsen att bli tryckt i enlighet
med utsänt korrektur.

Mediamäklarna Borås AB, Postadress: Albanoliden 1, 506 30 Borås, Telefon: 033-12 78 80, Fax: 033-12 78 81, Epost: info@mediamaklarna.se
Innehar F-skattsedel, Momsreg: 556628-9269, Bankgiro: 5434-3918, Postgiro: 198322-0, Bolagets säte i Borås,

2013-01-28

Produktion av nötkött i Näshulta 
Välj och beställ en köttlåda som passar dig på www.trebonder.se 

Vi utför både små och 
stora byggjobb.

Bra kontakter i branschen 
med andra yrkesgrupper.

Tobias Andersson
070-291 66 70

info@tmabyggserviceab.se
tmabyggserviceab.se
Vi finns på facebook

• Friggebodar • Villor
• Renoveringar • Utbyggnader

• Plåtslageri • Brädgård
Välkommen till Hökärr i Näshulta!

www.hokarr.com
info@hokarr.com • 016-800 09

Mina ljus är gjorda med kärlek och omtanke om vår miljö 
i 100% stearin, gjutna och dekorerade av mig.

Välkommen med din beställning på www.ljustorpet.se 
eller kontakta Pernilla 0703-120 345.

H-C Skogsvård Näshulta AB

• Röjning / Trädfällning
• Utrustning / Service av småmaskiner
• Skyddsjakt
• Skötsel av grönytor
• RUT-avdrag kan ordnas

Hans-Christer Andersson  070-949 00 56  hcskogsvard@yahoo.com
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