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Stort intresse för Projekt Ottebro Lada

KLT: krysslimmat trä används i
stommen.
När det var dags för stomresning
på Ottebro Lada bjöd Haneberg
säteri och RG Bostad in till
pressträff.

Nu börjar projektet Ottebro Lada
ta form. I samband med stomresningen hölls en pressträff den 12
maj där även ledande politiker
från kommunen – Jimmy Jansson
(S), Arne Jonsson (C) och Jari
Puustinen (M) – fanns på plats.
Projektet ingår i en långsiktig
vision om en levande landsbygd
med utveckling mot en modern
by, berättade Anders Kruhsberg
– ägare, VD och projektansvarig
på RG Bostad – vilka är med och
förvaltar projektet. Han pekade
också på mervärden som finns i
bygden som Näshulta friskola,
Näshulta Hembygdsförening och
Magdakullan gårdsbutik, café
och restaurang samt de mål som
Näshulta Vision och näshultaborna satt upp – 65 nya jobb och 65
nya elever till Näshulta friskola
till år 2030.
Jan Kruhsberg – arkitekten
bakom Projekt Ottebro Lada –
har sedan familjen flyttade till
Haneberg säteri på 1970-talet arbetat för att skapa förutsättningar
för att få fler elever till skolan

genom att erbjuda bostäder till
barnfamiljer. Projektet Ottebro
Lada med hyresrätter är en del i
den satsningen. På platsen fanns
tidigare en gammal lada som revs
för att ge plats åt nybygget, vilket
godkändes av kommunen utan detaljplan då byggnaderna tog lika
stor yta i anspråk. Ottebro Lada
uppförs i s k krysslimmat trä och
träpanel som är klimatsmartare än
betong.
Byggnaden rymmer 8 lägenheter – i markplan 2 st om 2 rok
(62,5 m 2) samt 2 st om 3 rok
(69 m2). På övre plan 2 st lägenheter om 2 rok med loft (86 m2)
samt 2 om 3 rok med loft
(94 m2).
Förutom vackra vyer lockar Ottebro Lada med bl a fiber, egna
odlingslotter, lekplats, bollplan,
och carports. I skrivande stund är
alla lägenheter reserverade men
intresserade kan ställa sig i kö hos
Haneberg säteri 016-810 00 eller
info@haneberg.se. Enligt planerna ska inflyttning ske i februari
2022. /LENA LINDHOLM

Skiss: Basel Dahan, RG Bostad.
Arne Jonsson, Jimmy Jansson och Jari Puustinen på pressträffen den 12 maj.
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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

Gårdsbutik  Café  Restaurang
Magda säteri, Näshulta, tfn. 016-800 18

FOTO
Där inget annat anges har Johnny
Lindholm tagit publicerade bilder.
UPPLAGA 900 ex
TRYCKNING
Linderoths Tryckeri, Vingåker
1/1
1/2
1/4
1/8

ANNONSPRISER
182x270
1440 kr
182x135
840 kr
90x120
480 kr
90x60
300 kr

Näshultas föreningar annonserar
kostnadsfritt.Vi tar ut en arbetskostnad för att göra annonser.
BANKGIRO 5399-3788
UTGIVNINGSTIDER 2021
nr 3 vecka 36, mtrl 12/8
nr 4 vecka 48, mtrl 4/11
Bor du utanför Näshulta
och vill meddela adressändring,
kontakta Näshulta Hembygdsförening, se sid 4.

Dags för service? Lämna bilen till oss!
Vi servar alla bilmärken
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.
Vi säljer tyska
kvalitetscyklar

Bygdebladet på nätet:
www.hagenordobild.se

Varmt tack för bidrag
till Bygdebladet

Mått Johanssons väg 24, Eskilstuna
016-51 03 60 www.gjbilverkstad.se
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• Ingrid Ruder som sålt sin
näshultadräkt och skänkt
pengarna till Bygdebladet.
• Karin Berglöf Hedar som
köpte dräkten.
• Monica Eneblad
• Stig o Gun Alfredsson

FÖRBUN

Vid årsskiftet var vi 1001 näshultabor

I Näshultabygden 1988 kan vi läsa följande i artikeln Befolkningsförändringar
i Näshulta.
[...] År 1749 fanns i Näshulta 1009
personer. [...] Befolkningen ökade långsamt fram till mitten av 1800-talet, då
den började gå kraftigt uppåt. På 40 år
var uppgången 40 % .. [...] 1895 hade
vår socken den högsta befolkningssiffran
hittills, 1954 personer. Allt mer arbetsbesparande metoder [...] minskade kraftigt
arbetskraftsbehovet. [...] ..från 1895 till

1964 halverades befolkningen, d v s en
minskning med ca 1000 personer på bara
en mansålder.
Den lägsta befolkningssiffran hittills
var 1975 då det endast fanns 618 personer. Sedan har trenden vänt och vi har fått
en långsam tillväxt. [...].
Enligt data från Statistiska Centralbyrån passerade vi 2020-12-31 åter 1000
invånare med en persons marginal. Vi var
då 511 män och 490 kvinnor, en ökning
med 5 män och 12 kvinnor jämfört med

året innan.
Flest näshultabor finns i gruppen 60-64,
tätt följd av 70-74 och 65-69.
Gruppen 70-74 består av 54 män och
40 kvinnor. I gruppen 0-4 år återfinns 17
pojkar och 30 flickor och gruppen 10-14
består av 17 pojkar och 27 flickor.
225 näshultabor var i åldrarna 0-25 år,
253 i åldrarna 25-49, 435 i åldrarna 50-74
år och 88 över 75 år./LENA LINDHOLM

Ny infotavla med sevärdheter vid Kyrkvägen
Sedan något år tillbaka har Näshulta Intresseförening tagit över skötseln av tavlan från Näshulta Framtid. Vi har nu bytt
ut tavlan och gjort den öppningsbar med
ny karta och lite annan information.
Alla aktuella och inaktuella företagsnamn är borta. Istället har vi har valt att
pricka in sevärdheter i Näshulta samt var
man kan äta eller fika.
Tavlan ska också få belysning vilken är
sponsrad av vår lokala elfirma Eltec/Erik
Jonsson.
Styrelsen i NIF har tagit beslut om att i
första hand bara annonsera om samhällsinformation som berör Näshulta. Vill man
annonsera ska man vända sig till NIF.
Den gamla tavlan skänkte vi till Näshulta Camping där man annonserar med
ungefär samma information.
Den uppmärksamme kanske också har
sett att vi skyltat upp med att vi blev årets
Landsbygd 2019./GRIM ÖSTLUND

Näshulta Intresseförening har satt upp ny informationstavla med nytt innehåll vid Kyrkvägen.
Nu finns här en näshultakarta med sevärdheter utmärkta samt föreningsinformation.
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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

Svalboviksbadet redo för badsäsongen
Nu är badet i Svalboviken redo att ta emot
alla badsugna igen tack vare det arbete
som utförts av medlemmar i Näshulta
Brandkår.
Hans Eriksson berättar att en ny nästan
8 m lång tvärbrygga har byggts ihop och
lagts dit. Förra sommaren gick det inte
att få tag på flytblock till den nya bryggan förrän säsongen var nästan slut vilket
innebar att arbetet fick lov att vänta tills
i år. Bottnen under bryggorna har rensats
från gamla rör som hållit fast tidigare
bryggor och dasset som sjunkit ner i marken har lyfts upp.
Mycket välkomna initiativ för alla dem
som utnyttjar badet.
/LENA LINDHOLM

En ny tvärbrygga finns på plats i Svalboviksbadet lagom till badsäsongen börjar.

Årsmötet den 13 juni
Hembygdsföreningens årsmöte hölls den
13 juni och i skrivande stund kan vi endast konstatera att enligt planerna skulle
mötet ske utomhus på planen framför
Kommunalhuset och i händelse av regn
inomhus.
Stadgeenliga ärenden hölls, med val
och omval av ledamöter till styrelsen.
Detta år kunde vi inte bjuda på något
uppträdande eller annan underhållning,
utan endast avsluta mötet med att servera
kaffe med tilltugg. Kommande år hoppas
vi kunna göra ett mer attraktivt och underhållande årsmöte.
Torbjörn Andersson
ordf Näshulta Hembygdsförening

Foto: Kristina Knutsson

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
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Då Veronica Angelöf på uppdrag av Näshultagården städade vid Kyrkbadet tog hon hjälp av både hästkraft och vagn.

Vi träffade Nicke Helldorff och fågelskådade.
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H-C Skogsvård Näshulta AB
Sä

Den 23 mars 2021 besökte vi åk 5-6 Magdakullan och bland annat kollade på kor
och fågelskådade. Det var roligt typ hela
tiden.
Först fick vi lära oss om företag i Näshulta, Näshulta Vision för ungdomar och
om ekonomi. Näshulta Vision är ett projekt om hur ungdomar och vuxna vill att
det ska se ut i Näshulta i framtiden. Därför
fick vi lära oss om att det kan ta lång tid
att hitta sin sak att pyssla med. Sedan fick
vi lite gott fika.
Elin Ericsson som driver Hökärr Trä
och Bygg AB och Kristina Larsson som
driver företaget Lykalia K höll i lektionen.
Sedan fick vi lära oss om hur jordbruket
på Magda fungerar t.ex. hur de gödslar
åkern och planterar växter.
Vi fick också se vart kossorna på Magdakullan levde och vad de åt. Även lite
om Magdas historia.
Efter att vi hade vår goda mat så träffade vi Nicke Helldorff och fågelskådade.
Vi såg bland annat tranor, gräsand, stare,
ormvråk, svan och lärka. Det var roligt
men det var svårt att vara tyst. Sedan åt
vi Magdas goda korv som Johan Jonsson
hade grillat.
/ÅK 5-6 NÄSHULTA FRISKOLA

Foto: Näshulta friskola

23 mars besökte vi Magda och fågelskådade

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

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

ETT RÖTT MUSTIGT VIN

FRÅN ROCCA DI CISPIANO I TOSCANA

SOLATUS 99:-/ST

Cispiano Chianti DOCG, Rocca di Cispiano

Foto: Näshulta friskola

Beställs på Systembolaget
• Art nr 72174-01
• 99:-/flaska
• 6 x 750 ml (endast i 6-p)

www.nebbiavinimport.se
Vi åt Magdas goda korv som Johan Jonsson
hade grillat.

Ett fylligt vin med
smak av mörka körsbär,
inslag av vanilj, rostade
toner och ekfat. Bra kropp,
mjuka tanniner och en
lång eftersmak.
Passar utmärkt till grillat
nöt-, fläsk- & lammkött.

Alkohol i samband med arbete ökar risken för olyckor
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Näshultakretsen upphör men lokalgrupp bildad

Röda Korset Näshultakretsen höll sin 91:a och sista kretsstämma den 28 februari i Kommunalhuset. Deltog gjorde Arne
Rutgersson, ordförande i region Göta tillsammans med kretsens styrelse bestående av ledamoten Margot Andersson, kassören
Roger Thörn, ordföranden Carina Thörn, ledamoten Inga-Lill Lees, ledamoten Ulla Kaltea och sekreteraren Lisa Kruhsberg.

Svenska Röda Korset står inför en mycket
omfattande omorganisation. Dess Riksstämma har beslutat att att alla kretsar i en
kommun ska gå samman i en ny gemensam krets. Med sikte på år 2023 kommer
Svenska Röda Korset att vara organiserat
i ca 300 kretsar (lokalföreningar) från att
ha varit drygt 700. Man vill därmed få ett
helhetsgrepp över varje kommuns behov
och fokusera mer på verksamheten.
På kretsstämman i Kommunalhuset den
28 februari klubbades att Näshulta Rödakorskrets upphör som en egen krets i vår,
men för att bibehålla den starka lokala
närvaron och det stora engagemang som
funnits här har man bildat en lokal rödakorsgrupp. I den ingår den tidigare styrelsen och övriga medlemmar som vill vara
med välkomnas.
Näshulta Rödakorskrets har under drygt
90 år gjort betydande insatser för såväl
näshultaborna som för nödlidande i Sverige och i många andra delar av världen.
Kretsen bildades 1930 av Greta Cervin
på Haneberg som blev dess första ordförande. Vice ordförande blev Margit Arfwedson, Hedensö, förrådsförvaltare Lydia
Frick, Magda, och kassaförvaltare Ture
Eriksson, Hållet. Antalet medlemmar var
första året 17, men hade redan året därpå
ökat till 50.
Att köpa in strumpor till skolbarnen
blev kretsens första insats. Gummistövlar och skolskjutsar fanns inte vid den här
tiden så barnen blev ofta både våta och
kalla om fötterna på vägen till skolan.
Rödakorskretsarna har i många fall
varit pionjärer på det sociala området
med insatser för bl a skoltandvård och
6

läkarundersökning av skolbarnen innan
landstingen tog över. En hemvårdarinna,
som till stor del bekostades av kretsen i
Näshulta, anställdes 1939. Landstinget
tog över verksamheten 1945. Kretsen bekostade också skjutsar till barnavårdscentralerna i Julita och Näshulta under åren
1941-1947.
Brita Graflund, Hedensö, valdes till
ordförande 1971 efter Margit Eriksson,
Hållet. Hon tog initiativ till de mycket
populära vårfester som under många år
anordnades i Hedensö park då medel till
välgörenhet samlades in. Vice ordförande
Lennart Augustsson fick 1983 ta över
även ordförandeposten då man inte lyckades värva någon ersättare till avgående
Brita Graflund. Han skötte uppdraget till
1989 då K V Blomquist valdes till ordförande. 1998 lämnade han över klubban
till Gun-Britt Pantzar. Kretsens sista ordförande blev Carina Thörn 2016-2021.
Efter en omorganisation år 2000 har
näshultakretsen ingått i region Göta med
kontor i Jönköping.
Att samla in pengar för att kunna hjälpa
människor i nöd vid krig och katastrofer
är Röda Korsets viktigaste uppgift. Utan
varken affär, postkontor eller tätort i Näshulta har det varit svårt att samla in pengar med bössor. Med start 1983 har man
därför till alla hushåll i Näshulta delat ut
brev där man bett om bidrag, vilket visat
sig vara lyckat. Den s k Näshultamodellen
har blivit känd i hela region Göta.
Röda Korset arbetar också i närområdet. Återkommande inslag i verksamheten har varit kurser i första hjälpen för
eleverna i årskurs 6 i Näshulta skola, för

Näshulta Scoutkår och för andra näshultabor samt kurser i barnolycksfall och hjärtlungräddning. Att våra barn lär sig simma
har varit en hjärtefråga för kretsen som
under många år stått bakom simskolan för
5-10 åringar vid Österby Camping.
På Näshultadagen har kretsen sålt
skänkt bröd, lotter och rödakorsartiklar
och har under många års tid stått för kyrkkaffet vid den årliga friluftsgudstjänsten
på Haneberg. Även då Hanebergs gårdsmuseum haft öppet hus har kretsen deltagit med loppis och servering av kaffe och
korv.
Att skjutsa pensionärer till Solåsens
äldreboende i Hållsta för att spela bingo
har också varit en del av verksamheten.
Styrelsemedlemmar och andra medlemmar har deltagit i arbetet i Röda Korsets
secondhandbutik Kupan i Eskilstuna.
Ordföranden i region Göta, Arne Rutgersson, gästade den 91:a kretsstämman
i Kommunalhuset. Han hade med sig en
hälsning från svenska Röda Korsets ordförande Margareta Wahlström där hon
tackar för kretsens stora insatser.
Att man i Röda Korset både på central
och lokal nivå framhåller vikten av att behålla det lokala engagemanget ger hopp
inför framtiden./LENA LINDHOLM
Källor:
Svenska Röda Korset, https://kunskapsbanken.
rodakorset.se/hc/sv/articles/360013006718Om kretssammangående
Pantzar Gun-Britt, Strumpor första insatsen
av Näshulta Rödakorskrets, Näshultabygden
2008

Näshulta församling
Fr o m den 1 juni är den nya maxgränsen 50 personer
(inomhus). Detta innebär att vi åter igen går in på vårt
ordinarie gudstjänstschema och ingen anmälan längre
behövs. Våra digitala andakter på vår Facebook och
hemsida kommer att fortsätta, likaså läggs där ut fortlöpande information. En nyhet är att fram till 30 september
kommer Marie-Louise Svensson, tidigare kyrkoherde i
Hällby församling med Tumbo och Råby-Rekarne, att
vikariera som präst här i församlingarna.

Sommarkvällar i Näshulta kyrka
Tisdagar kl. 19
27 juli: Kören Nova under ledning av Inga-Lill Sjönneby.
3 augusti: Klassiska toner med Ingela och Emma Karp,
cello. Maria Säfsten, piano.

Varmt välkomna till våra gudstjänster och sommarkvällar!

10 augusti: ”Tema Simon & Garfunkel”. Patrik Skantze,
gitarr/sång. Heléne Fredriksson, sång/piano. Dan Jisei,
bas. Lenne Lehtonen, slagverk/piano.

Med önskan om en riktigt fin och välsignad sommar!
Patrik Skantze, kyrkoherde

17 augusti: ”Det kom ett brev om sommarsäd” med IngaLill Sjönneby och Heléne Fredriksson.

Gudstjänster i Näshulta kapell (intill kyrkan)
Juni
lö 5/6
sö 6/6
lö 12/6
lö 19/6
sö 27/6

kl.18:
kl.11:
kl.18:
kl.18:
kl.11:

Helgmålsbön
Konfirmation
Mässa
Helgmålsbön
Lekmannaledd gudstjänst

Pastorsexpedition:
husby-rekarne.pastorat@svenskakyrkan.se
016-429200 (vardagar 10-12)
Hemsida:
www.svenskakyrkan.se/husby-rekarnenashulta
Facebook:
Svenska kyrkan i Husby-Rekarne och Näshulta

Juli
lö 3/7 kl.18: Helgmålsbön
lö 10/7 kl.18: Mässa
lö 17/7 kl.18: ev. Helgmålsbön
		(se hemsida/predikoturer)
sö 18/7 kl.14: ev. Friluftsgudstjänst i Hanebergs kyrko-		
		
ruin (se hemsida/predikoturer)
lö 24/7 kl.18: Mässa
Lö 31/7 kl.18: Helgmålsbön
Augusti
lö 7/8 kl.18:
lö 14/8: 		
		
lö 21/8 kl.18:
sö 29/8 kl.11:

Mässa
Näshultarundan (se hemsida/facebook 		
för mer information)
Mässa
Högmässa

SÄLJES
Grillkol från egen mila
40 lit 200 kr
Johan Hagberg, Herrgölet, V Näshulta
070-659 74 54
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Nedan visas korrektur på beställd reklamplats.
OBS! 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!

NÄSHULTA GYMNASTIK O IDROTTSFÖRENING
Rättat korrektur skall vara oss tillhanda senast 2013-02-01!

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 Om
från
17 år 300 kr, familj (2 seniorer samt familjens juniorer) 600 kr.
vi inte hör något ifrån Dig innan korrekturtidens utgång kommer annonsen att bli tryckt i enlighet
med utsänt korrektur.

Besök oss på www.ngoif.com

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.

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,

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!

Produktion av nötkött i Näshulta
Välj och beställ en köttlåda som passar dig på www.trebonder.se
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www.hokarr.com
info@hokarr.com • 016-800 09

