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Sandvik – satsningen som kom av sig

Så här ser de sorgliga resterna ut idag av den en gång så imponerande ångbåtsbryggan vid Sandvik.

I juli 2003 invigdes den nya ångbåtsbryggan och rastplatsen vid
Sandvik. De skulle utgöra knutpunkten, navet, i Näshultas turistsatsning. Ångslupen Gerda skeppade passagerare, en del kom
med egna båtar och andra landvägen för att ta del av denna historiska händelse. 115 stolta och förväntansfulla personer var på
plats för att fira Näshultas nya rekreationscentrum.
Den 35 m långa bryggan byggdes av kommunens arbetsmarknadsförvaltning och bekostades av EU-medel inom ramen för
projektet Framtid Näshulta. Många ideella krafter samverkade
också för att skapa det nya Sandvik, bl a Näshulta Framtid, Näshulta Hembygdsförening, Föreningen Ångslupen Gerda och
Sörmlandsleden. Planer fanns på att hyra ut småbåtar och kanoter samt att förbättra parkeringsmöjligheterna.
Redan efter några år tog isen bryggan berättar Ulf Axelsson,
som var aktiv i Näshulta Hembygdsförening, och nu återstår inte
mycket av konstruktionen. De stolta planerna på turistsatsning
och samverkan kring denna rann ut i sanden.
Men kanske kan en liten ljusning vara på gång. Enligt Lars
Barrögård i Föreningen Ångslupen Gerda har föreningen planer
på att ta bort resterna av bryggan samt att söka bidrag hos Länsstyrelsen till en ny flytbrygga./LENA LINDHOLM

Ulf Axelsson förrättade invigningen av ångbåtsbryggan 2003.
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Vi har egen lack- och skadeverkstad och samarbetar med försäkringsbolagen.

FOTO
Där inget annat anges har Johnny
Lindholm tagit publicerade bilder.
UPPLAGA 900 ex
TRYCKNING
Linderoths Tryckeri, Vingåker
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1/4
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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 2020
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.
Bygdebladet på nätet:
www.hagenordobild.se

Gårdsbutik  Café  Restaurang
Magda säteri, Näshulta, tfn. 016-800 18
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Näshulta Centerkvinnor upphörde efter 75 år
Förra året firade Näshulta Centerkvinnor
75-årsjubileum. I år har vi nåtts av beskedet att föreningen lagts ned. Ingegärd
Andersson, som varit föreningen trogen i
många år, berättar att de flesta medlemmar är gamla och inte orkar hålla igång
verksamheten längre och att man inte haft
någon nyrekrytering.
Näshulta SLKF-avdelning (Svenska
Landsbygdens Kvinnoförbund) bildades
1944 vid ett möte på Nygård. Berta Ottestam/Ottebro valdes till föreningens
första ordförande. I styrelsen ingick också
Elsa Bååth/Nygård, Signe Eriksson/Alphyddan, Linnea Pettersson/Östersjö och
Signe Larsson/Karlskoga. Näshulta Bondeförbund hade då funnits sedan 1932.
Bondeförbundet bytte senare namn till
Centerpartiet och SLKF blev Centerns
kvinnoförbund (CKF).
Redan från början arbetade Näshulta
SLKF-avdelning, ofta tillsammans med
Näshulta Bondeförbund, aktivt med lokala frågor.
Man verkade bl a för att näshultaborna
en gång per månad skulle kunna besöka
en läkare som kom till distriktssköterskans lokaler i Tallbacka. Mottagningen
fanns kvar i många år.
1972 kom det mycket överraskande
beskedet att Eskilstuna kommun hade
för avsikt att sälja Tallbacka. I Näshulta
befarade man att det fanns planer på att
flytta distriktssköterskans verksamhet till
Hållsta. Tack vare massiva protester blev
försäljningen inte av och mottagningen
fick vara kvar ytterligare en tid.
En annan fråga som i högsta grad engagerade centerkvinnorna på 1970- och
1980-talen var utbyggnaden av barnomsorgen i Näshulta.
Att smycka kyrkan med grönsaker,
frukt och blommor på Tacksägelsedagen,
liksom att bjuda på kyrkkaffe efter gudstjänsten blev tidigt en tradition som varit
en del av verksamheten i mer än 60 år,
ända till föreningens upplösning. Allt som
använts som utsmyckning i kyrkan har
auktionerats ut och behållningen har gått
till olika slags hjälpverksamhet.
Ett annat mycket uppskattat inslag i
verksamheten har varit de årliga blomskottsauktionerna där besökarna kunnat
fynda trädgårdsplantor och krukväxter
som skänkts till föreningen. Överskottet
har gått till välgörenhet.
Listan över föreningens övriga aktiviteter genom åren är lång – studieverksamhet, insamlingar till olika länder, gökotta,
skördefester, utflykter m m.
Redan då föreningen bildades 1944

blev Dora Pettersson/Rotarbol medlem.
Hennes dotter Ingegärd Andersson blev
senare ordförande i föreningen och Ingegärds sonhustrur Annika Andersson och
Carina Andersson har varit ordförande
resp vice ordförande. Marta Söderberg/
Spången var ordförande i 10 år. Även dottern Solveig Nordin har varit mångårig
ordförande i föreningen.
Bland de många kvinnor som genom
åren axlat ordförandeposten finns också Karin Larsson/Ryttersberg, Dagmar
Karlsson,/Visund och nu senast Elisabeth
Anderson/Gustavslund. Dagmar Gustavsson/Björktorp var sekreterare i många år
och Vira Fredriksson/Ekbacken, kassör i
34 år./LENA LINDHOLM

Den lilla gullviveplanta jag köpte på blomskottsauktionen för några år sedan har nu
vuxit till sig rejält.

Grönsaker, rotfrukter, blommor och annat som prytt kyrkan på Tacksägelsedagen auktioneras
ut i Näshulta kommunalhus. På bilden från 2015 syns Eva Barrögård, Gun Barrögård,
ordföranden Elisabeth Anderson och Anita Karlsson.

2018 hölls blomskottsauktion på Rotarbol igen efter ett års uppehåll.
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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

Årsmöte med försmak av ny näshultafilm
Söndagen den 8 mars hölls föreningens
årsmöte i Näshulta kommunalhus.
Styrelsen omvaldes i sin helhet med
undantag för Kristina Månsson som efter
lång och trogen tjänst på kassörsposten
valt att avgå. I hennes ställe valdes AnnBritt Eriksson in i styrelsen tillsammans
med Lena Johansson som via fyllnadsval
efterträdde Björn Axelsson. Som ny ersättare efter Lena valdes Daniel Sundström
in. Kristina avtackades med en gåva samt
blommor. Även Ülo Süvari som haft hand
om bokföring och bokslut avtackades.

Trevlig Februaridans
Lördagen den 8 februari träffades ett 60tal dansanta och glada individer i Näshulta Kommunalhus för att umgås med
knytkalas och dansa en stund. Orkestern
”Holens” från Vingåker spelade traditionell dansmusik och golvet var fyllt med
danssugna från första till sista dans. Vi
hade en väldigt trevlig kväll tillsammans
och hoppas kunna upprepa detta nästa år
igen!/EVA JONSSON

Kristina Månsson avtackades av ordf Torbjörn Andersson efter många år som kassör.

Ülo Süvari avgick efter att ha skött föreningens bokföring och bokslut under lång tid.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar
och traditionellt eftermiddagskaffe visade
Michael Lander delar av den nya Näshultafilmen som just nu produceras.
Mötet avslutades med att de lyckliga
vinnarna i lotterierna fick sina vinster.
/EVA JONSSON

Näshultadagen 2020
INSTÄLLD
På grund av rådande omständigheter och
enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi beslutat att ställa in
den 34:e Näshultadagen.
Vi hälsar alla besökare, utställare och
sponsorer välkomna till nästa års Näshultadagen.
NÄSHULTA HEMBYGDSFÖRENING
STYRELSEN

Tog initiativ till utomhusträning i coronatider
Tisdagar och fredagar kl 11 samlas jympasugna på Hökärr för utomhusträning.
Barbro Graflund, som normalt är ledare
på Friskis & Svettis, är initiativtagare till
träningen som drog igång på långfredagen. Att delta är kostnadsfritt.
– Jag gör detta för att jag under rådande
omständigheter inte kan leda inomhus på
Friskis och jag känner att det är viktigt att
vi rör på oss, berättar Barbro.
Mellan 12 och 25 deltagare brukar sluta
upp varje gång. De flesta är i åldern 60+.
– Gräsmattan är stor och det finns plats
för fler. Vi är noga med att hålla avstånd.
Kom och delta! uppmanar Barbro.
Hon räknar med att hålla på till september
om coronarestriktionerna håller i sig.
Planer finns på att flytta fram jympan en
timme när det blir varmare.
/LENA LINDHOLM
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Sköna rörelser, härlig musik och massor av frisk luft får deltagarna på utomhusjympan på
Hökärr som leds av Barbro Graflund. Här finns gott om plats för fler.

Haneberg säteri mordplats i deckare
Näshultaförfattaren Bengt Lundblad kom i vintras ut med sin
sjunde deckare Midvintergästen som utspelar sig på Haneberg
säteri och Magda säteri i Näshulta.
Han debuterade 2014 med deckaren Apotekarmordet – den
första boken i serien Mälarmord. Boken har sedan följts av
ytterligare sex – Irrbloss, Domkyrkans duvor, Vad sker, sker i
ondskans spår, Guldbroschen, Viskningar i lunden och nu senast
Midvintergästen.
Huvudpersonen i bokserien, journalisten Henry Widman, löser
tillsammans med kriminalkommissarie Tage Kroon, kallad ”Älgen”, ett antal brott i Eskilstuna med omnejd under åren 19401970.
Noggrann källforskning och rika miljöskildringar som inkluderar såväl verkliga som påhittade personer kännetecknar Bengt
Lundblads böcker. Hans språk är mycket kreativt och dialogen
speglar den tidsepok som skildras. En stor inspirationskälla är
deckarförfattaren Stieg Trenter.
En tid efter publiceringen av Domkyrkans duvor, som utspelar
sig i Strängnäs och handlar om stölden av ett krucifix i domkyrkan, sker det mycket uppmärksammade tillgreppet av regalier i
samma kyrka. Både i boken och i verkligheten flyr gärningspersonerna i båt från platsen. Likheterna med verklighetens spektakulära kupp har resulterat i flera tidningsartiklar.
I sommar kommer Den svarta ryttaren där handlingen är förlagd till Älunda gård i Husby-Rekarne. Förbokas genom sms till
076-019 93 62 eller mail till bengtlundblad78@gmail.com.
Från juni till oktober genomför Bengt Lundblad i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan både coronaanpassade deckarvandringar för 70+ och vandringar för övriga i både Eskilstuna och
Strängnäs, men boksigneringar och föredrag är inställda.
Bengt Lundblads böcker kan köpas i bokhandeln, på nätet och
hos författaren och de första fem böckerna finns nu också som
ljudböcker och e-böcker. /LENA LINDHOLM

Bengt Lundblads sjunde deckare i serien Mälarmord har titeln
Midvintergästen och utspelar sig på Haneberg säteri.

Ljustorpet i nya större lokaler i Äsköping
Ljustorpet har flyttat till nya lokaler på
Handelsvägen 3 nära pizzerian i Äsköping. Den tidigare lilla boden på Norrtorp var trång och när lokalen i Äsköping
blev ledig tvekade Pernilla Eriksson inte
innan hon bestämde sig för att hyra den.

Den nya lokalen är mycket större och har bättre parkeringsmöjligheter. Meningen är att Pernilla ska flytta även ljustillverkningen hit så att
hon kan jobba samtidigt som hon har butiken
öppen. För öppettider hänvisas till hemsidan
www.ljustorpet.se./LENA LINDHOLM
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Röjning / Fällning ABCDE
Utrustning / Service
Skyddsjakt
Skötsel av grönytor

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

Pernilla Eriksson hälsar välkommen
till nya lokalen i Äsköping.
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INSTÄLLT!
PÅ HANEBERG SÄTERI 22–27 juni

Skyddsjakt på vildsvin vid
elljusspåret
I ett led att sätta hårdare tryck på vildsvinen så har Eskilstuna kommun erbjudit ett
avtal till jordbruksarrendatorn på kommunmarken med möjlighet till skyddsjakt.
NIF har nu tagit emot önskemål ifrån arrendatorn om att få utföra skyddsjakt även
på angränsande jordbruksmark till elljusspåret där det sedan 2000-05-22 finns en
uppgörelse om att all jakt är undantagen.
Styrelsen för NIF anser att skyddsjakt
bör få förekomma även på denna del av
marken varför en ny uppgörelse gjordes
2019-12-17 som säger bl a att:
Skyddsjakten skall i första hans genomföras efter kl. 22.00 och tydliga skyltar
skall vid varje tillfälle sättas upp vid spåret om att skyddsjakt pågår.
För Näshulta intresseförening
Göran Pettersson

Under rådande omständigheter kring
coronapandemin har vi beslutat att
ställa in årets upplaga av Näshulta Kulturdagar och sikta på Näshulta Kulturdagar 2021 istället.
Hoppas att ni är med oss då!
Christer Ilar
Näshulta Kulturförening

Ångslupen Gerda kommer inte att
sjösättas i år p g a coronapandemin.
Istället pågår byte av akterdäck och
renovering av maskin meddelar
Föreningen Ångslupen Gerda.

Sommarens simskola vid Österby
Camping är inställd.

Sommarlägret för barn och ungdomar
i juni i i Näshultagården är inställt.

Midsommarfirandet
på Ekhammaren är inställt.

ÖVNINGSSKYTTE 2020

Onsdagar från kl 18
Ändringar kan förekomma se nhajk.se samt på FB
”Näshulta (officiell sida)”

Ansvariga funktionärer vid Stavhäll

Blir det högt tryck på Stavhäll, kan det bli skytte under uppehållet.
Ons 10/6 Lennart Axelsson 070-5312831
Ons 17/6 Jens Lord 070-5211037
Ons 24/6 Tommy Larsson 070-5524122
Ons 1/7
Uppehåll
Ons 8/7
Uppehåll
Ons 15/7 Uppehåll
Ons 22/7 Uppehåll
Ons 29/7 Magnus Andersson 070-6775597
Ons 5/8
Sebastian Lantz 072-2511984
Ons 12/8 Nils Axelsson 070-5432596
Ons 19/8 Lennart Axelsson

SKJUTPROGRAM 2020

Träningseftermiddagar älg vid Härad kl. 14.00.
Jour dagar 6/9, 13/9 & 20/9.

Andra tävlingar i närheten
Kuljaktstig. Lördag 8/8 Hugelsta 08.00-13.00
Brors Minne Klass 1. Lördag 15/8 Hugelsta 13.00
Trelags skytte. Lördag 22/8 Härad 09.00 (Klass 1 samt Trap)

KM
Duva, Hare, Skeet Senior & Junior och Älg 20 m Junior
Söndag 23/8 vid Stavhäll. Anmälan 09.00.
Älg 80 m Senior & Junior
Söndag 20/9 vid Härad. Anmälan 14.00.
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DM Senior & Junior
Älg 80 m & 50 skott Skeet
Lördag 11/7 kl. 09.00 Hugelsta.
Kommunmästerskap vid Hugelsta
Skeet. Lördag 4/7 09.00
Trap. Inget datum klart.
Jägarduva. Inget datum klart.
Viltmål 50m. Lördag 5/9 09.00
Viltmål 80m. Lördag 5/9 12.00

RM Senior o Junior Söderköping juli uppskjutet till 2021.
Senast anmälan 10 juni 2021 till Tommy Larsson .

Näshulta församling
Med anledning av Corona fortsätter vi under sommaren att
följa de restriktioner som finns om maxantal på 50 personer
i kyrkan gällande både gudstjänster samt årets sommarkvällar som de alla kommer att äga rum i just Näshulta kyrka av
utrymmesskäl då det är pastoratets största kyrka.
Kyrkoherde Karin Wibom kommer att avtackas på Högmässan
28/6 då även vår nya komminister Jenny Ludvikson kommer
att välkomnas. Kyrkoherdeinstallationen av vår nya kyrkoherde
Patrik Skantze beräknas äga rum 27/9.

GUDSTJÄNSTER NÄSHULTA KYRKA/KAPELL
Juni
Lö 6
Lö 13
Sö 21
Sö 28

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

Helgmålsbön
Mässa
Gudstjänst
Högmässa

Juli
Lö 4
Lö 11
Sö 19
Lö 25

kl. 18:
kl. 18:
kl. 14:
kl. 18:

Helgmålsbön
Mässa
Friluftsgudstjänst vid Hanebergs kyrkoruin
Mässa

Augusti
Lö 1 kl. 18:
Lö 8 kl. 18:
Lö 15 kl. 18:
Lö 22 kl. 18:
Sö 30 kl. 11:

Helgmålsbön
Mässa
Helgmålsbön
Mässa
Högmässa med kvartett Jeanette

Kontaktuppgifter

Kyrkoherde Karin Wibom: tel 0730–94 92 81.
Vaktmästare i Näshulta församling: tel 0730–94 92 89.
Lokalbokning och övriga ärenden: expeditionen,
tel 016–42 92 00.
För övriga kontaktuppgifter se hemsidan,
www.svenskakyrkan.se/husby-rekarnenashulta

SOMMARKVÄLLAR I NÄSHULTA KYRKA
Dörrarna öppnar kl. 18.40. Programmen börjar 19.
Maxantal 50 pers. (först till kvarn).
Ti 30 juni: UNDER BAR HIMMEL
Magnus Bosson, solosång och Marie Bosson, piano & orgel.
Under bar himmel ryms många olika sånger, såväl gamla som
unga – ja, allt som har toner går att sjunga!
Ti 7 juli: KÄNSLIGA POP-PÄRLOR
Med betoning på 70-talet (med några undantag) kommer pastoratets präst Patrik Skantze (sång/gitarr) och kantor Heléne
Fredrikson (sång/piano) tillsammans med Dan Jisei (bas) och
Lenne Lehtonen (slagverk) framföra musik av artister som
Elton John, Supertramp, Bob Dylan, The Killers, Leonard Cohen,
Ted Gärdestad m. fl.
Ti 14 juli: EKO-ODLAREN DANIEL LARSSON
Daniel berättar om Mylla, det ekologiska andelsjordbruket han
driver tillsammans med Hanna Nordin i Näshulta, något som
ständigt växer ju medvetnare människor blir kring frågor om
mat, miljö och hälsa. OBS! föredraget äger rum i Kommunalhuset!
Ti 21 juli: INTERAKTIV ORGELKONSERT
Kantor Staffi Lontos djupdyker i orgellitteraturen och vaskar
bland annat fram koralfugor (vad är det?). Publiken medverkar
med psalmsång i denna interaktiva konsert.
Ti 28 juli: GÖR MIG GLAD
Familjebandet, d v s Maria, Mattias, Ellen och Samuel Eriksson
från Eskilstuna, bjuder på ett varierat musikaliskt program.
Ti 4 augusti: SLUTA ALDRIG SJUNGA. Ung scen —
ungdomskören NOVA, sångsolister och instrumentalister äger
kvällen.
Ti 11 augusti: MAN SKA LEVA FÖR VARANDRA
Pastoratets två kantorer, Inga-Lill Sjönneby och Heléne Fredriksson, bjuder på ett musikprogram med allsång, visor samt
klassiska toner på flöjt och fiol.

Varmt tack för bidrag
till Näshulta Bygdeblad
Näshulta Centerkvinnor
Näshulta kyrkliga syförening
Stig och Gun Alfredsson
Redaktionen
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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 till
min butik i Äsköping, Julita, Handelsvägen 3! Öppettider: se
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,

Bidra till en mer medmänsklig värld!
Stöd vårt arbete för de som behöver den mest i
Sverige och i 190 länder över hela världen.
Pg 185035-3 Swish 1230084004

BLI MEDLEM I NÄSHULTA RÖDAKORSKRETS!
Kontakta vår kassör Roger Thörn tel 070-5701651
roger.g.thorn@gmail.com

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

