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Obemannade Näshulta Livs på gång

Veronica Angelöf och Martina Ilar satsar på Näshultas första obemannade matbutik vid Ekudden.

För 48 år sedan stängde den sista lanthandeln i Näshulta belägen i Svalboviken.
Hållets Diversehandel som öppnade 1875
var den första butiken följd av Alphyddan.
Nu skrivs historia när bygdens första
obemannade matbutik snart står på plats
vid Ekudden längs väg 214 i korsningen
mot Haneberg och Magda.
- Jätteläskigt och jättekul, säger Veronica
Angelöf som tillsammans med Martina
Ilar ska driva butiken.
Butikens placering med närheten till väg
214 liksom trygghetsboendet Rosendal
ses som en stor fördel.
Marken där butiken ska stå arrenderas
av Arvidstorp och butiksbyggnaden har
köpts av Veronica och Martina. Den levereras färdig och är på 48 m2 där butiken
upptar 40 m2 och lagret 8 m2.
Bakom konceptet står 24SJU som är ett

nytt kraftigt växande företag inom franchising. I butiken kan du handla hela dagen och hela natten, varje dag, året om.
Priserna ligger någonstans mitt emellan
stormarknadernas och bensinmackarnas.
Affären kommer att innehålla ca 1000
varor av kända varumärken och man välkomnar även produkter från lokala producenter. Det kommer också att finnas
möjlighet att föra fram egna önskemål om
vilka varor man vill se i butiken.
- Vi vill inte konkurrera ut någon, påpekar
Martina. I Näshulta hjälps vi åt.
De båda franchisetagarna räknar med att
butiken kräver en 30%-ig tjänst som de
kommer att dela.
Idén till butiken fick Veronica och Martina genom sin medverkan i landsbygdsprojektet Näshulta Vision.
Att handla i butiken ska vara enkelt.

Först loggar man in med sitt BankID eller en tag för att öppna dörren. När man
plockat ihop sina varor scannar man dem
i kassan. Slutligen betalar man med kort
eller Swish. Skulle kunden stöta på något
problem finns telefonnummer att ringa eller en hemsida att konsultera för hjälp.
Planer finns dessutom för boxar för paketutlämning och bord med kaffe.
I butiken finns kameraövervakning och
Veronica
och Martina poängterar att
den som släpper in någon annan med sitt
BankID är ansvarig för eventuell stöld.
Eftersom bygglovet är klart och ingen
hittills överklagat väntar de båda ivrigt på
leveransen av själva byggnaden. Sedan tar
det 2-3 veckor innan butiken kan öppna.
- Drömmen är att få öppna till midsommar, säger Veronica./LENA LINDHOLM
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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
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Annonspriser
182x270
182x135
90x120
90x60

1440 kr
840 kr
480 kr
300 kr

Näshultas föreningar annonserar
kostnadsfritt. Vi tar ut en arbetskostnad för att göra annonser.
Bankgiro 5399-3788

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.

UTGIVNINGSTIDER 2022
nr 3 vecka 37, mtrl 19/8
nr 4 vecka 47, mtrl 28/10

Vi säljer tyska
kvalitetscyklar

Bor du utanför Näshulta
och vill meddela adressändring,
kontakta Näshulta Hembygdsförening, se sid 4.
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Mått Johanssons väg 24, Eskilstuna
016-51 03 60 www.gjbilverkstad.se
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Näshulta kyrkliga syförening
för bidrag till Bygdebladet!
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Bygdebladet på nätet:
www.hagenordobild.se

FÖRBUN

Massiv hjälpauktion för flyktingfamilj
från Ukraina
Den 2 april anlände en flyktinggrupp på 14 personer – 3 vuxna
och 11 barn – från Ukraina till sitt nya tillfälliga hem på Magda
säteri i Näshulta.
Några veckor tidigare hade Tommy Kvarsell lagt ut ett upprop
på Facebook.
- Här i Näshulta borde vi kunna göra något, uppmanade han.
Gensvaret blev fantastiskt och Tommy uppskattar att säkert
hundra personer involverades i hjälpauktionen redan i mars.
Monica Eneblad på Magda säteri upplät ett tomt hus som städades och möblerades med hjälp av ideellt arbetande näshultabor. Allt i huset har skänkts av givmilda människor – möbler,
mattor, tavlor, leksaker, kläder och sängkläder m m. Lokala
företag har arbetat gratis med bl a el och vvs.
Monica Eneblad, som under sitt yrkesverksamma liv bl a arbetat med att ta fram SFI-material, ställer upp med svenskundervisning. En knapp månads lektioner har redan gett goda resultat.
Tommy Kvarsell berättar att det främst är värdfamiljens ansvar att försörja flyktingarna. Från Migrationsverket betalas t ex
61 kr/dag för vuxna som delar hushåll och 50 kr/barn 11-17 år
vilket ska räcka till mat, kläder och skor, sjukvård och medicin,
tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter. Tommy och hustrun Marie har hjälpt till med ansökan
om bidrag från Migrationsverket vilket omfattar ca 15 000 kr
per månad. Näshultaborna har också bidragit till att flyktingarna
nu har tillgång till cyklar, bil och busskort.
Man imponeras stort över vad en grupp människor som går
samman för en gemensam sak kan åstadkomma. Ännu en gång
har vi sett prov på den s k näshultaandan och medmänsklighet,
handlingskraft och generositet.
Många – som t ex Näshulta LRF, MatHem och privatpersoner
– har bidragit med pengar.
Vill du också bidra till att hjälpa våra flyktingar – swisha din
gåva till 0730535589 Tommy Kvarsell och märk gåvan ”Ukraina”./LENA LINDHOLM

- Tommy Kvarsell
- All inredning i flyktingboendet är skänkt av givmilda människor.

DM i bruksridning och brukskörning på Magda

Jimmy Andersson med ardennern Höghults Aprillo.

På grund av pandemin så har vi inte haft tävlingar på ett tag.
Därför anordnade JUF Sörmland och ANH – Aktivitetsklubben
Nordiska Hästen – 29 april på Magda säteri det DM i bruksridning och brukskörning som skulle ha varit förra året med kval
till Bruks-SM på Hensbacka Herrgård, Munkedal 3-4 September. DM för att kvala till SM 2023 kommer att hållas i höst.
Totalt deltog 24 startande, varav 11 från Sörmland.
Vinnare blev: Körning – Johan Eriksson med ardennern Aramis, Ridning Senior – Emma Norlund med fjordingen Maximus, Ridning Ungdom – Elsa Lindahl med fjordingen Listra.
Alla hästraser kan delta! Syftet med bruksridning och brukskörning är att utbilda ryttare/kusk och häst så att förtroende dem
emellan byggs upp så att de kan hantera olika situationer. Målet
är att skapa förståelse för hur hästen fungerar vid god hantering
med bra hästmannaskap. Hästen ska lära sig lita på och lyda
sin ryttare/kusk. Brukskörningen omfattar 12 olika moment och
bruksridningen 13 moment under en maxtid.
Tack till Magda säteri!/VERONICA ANGELÖF
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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 omval av styrelsen

Duolette, bestående av Malva Granath och
Malin Attmarsson, bjöd på underhållning.

Hembygdsföreningens årsmöte samlade ett 40-tal medlemmar.

Almanacksbilder
Redaktionskommittén har beslutat att
Hembygdsföreningens julgåva 2022 ska
bestå av en almanacka. Därför söker vi
bilder från Näshulta på natur, djur och
byggnader.
- Bilderna ska vara i färg
- Formatet ska vara liggande A4
Maila dina bilder till
info@hagenordbild.se
Har du frågor, ring 073-536 76 51.

Hemsida
Nu bygger vi vår egen hemsida!
Hembygdsföreningens hemsida har legat
under Hembygdsportalen som är förbundets gemensamma plattform. Nu har vi
beslutat oss för att bygga en egen hemsida
direkt under Näshulta.se. Dels tror vi att
vi är lättare att hitta, dels kan vi utforma
sidan så att den passar just vår förening.
Här kommer du att kunna ta del av föreningens aktiviteter, hitta kontaktuppgifter
och söka medlemskap. Vår förhoppning
är att andra föreningar i Näshulta ska följa efter så att vår gemensamma sida blir
den enda webbadress du behöver för att
hitta det du söker om Näshulta!
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Studiecirkel
Släktforskning
Vid senaste öppet hus i Sockenstugan
kom det förfrågningar om Hembygdsföreningen kunde starta en kurs/studiecirkel
i släktforskning.
Vi vill gärna starta en sådan om intresset fortfarande finns. Det kan vara en
aktivitet att jobba med under kommande
höst och vinter. Det är lämpligt att vara 5
till max 10 personer per grupp.
Skicka in er intresseanmälan till: nashultahembygdsforening@hotmail.com

Bystämma 3/9
Boka datumet!

Den 27 mars höll föreningen årsmöte
i
Näshulta
Kommunalhus.
Den sittande styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2021 och omvaldes i sin helhet.
Förutom eftermiddagskaffe bjöds de c:a
40 deltagarna på musikunderhållning av
"Duolette", en duo bestående av piano
och fiol med förankring i bygden.
Lotteridragning avslutade mötet, varefter
styrelsen konstituerade sig.
/EVA JONSSON

Måndagsvandringar
Vandringarna är mycket populära och
uppskattade och samlar 20-25 personer
varje måndag, dessutom är det en stadigt
återkommande aktivitet.
Inför varje vandring läggs samlingsplats ut på Facebook under Näshulta
Hembygdsförening under helgen innan
så att alla vet varifrån man utgår.
Dessutom läggs gångsträckan ut med
en karta och längd efteråt för att visa
var vi gått och ge andra inspiration att gå
samma sträcka vid andra tillfällen.

Näshultadagen
Äntligen! I år hoppas vi kunna genomföra en traditionell Näshultadag,
andra lördagen i augusti, alltså den 13 augusti kl 10-15.
Arbetet för detta pågår som bäst, men då det är valår kommer vi, förutom sedvanliga utställare, även att bjuda in de politiska partierna.
Har du något du vill visa upp eller marknadsföra?
Hör av dig till Torbjörn Andersson, 070-630 16 34, för mer information
och möjlighet att boka ett bord.

Näshultas hemsida
Förra året fick Näshulta en ny hemsida som bättre skulle synliggöra vad som händer i bygden. Där finns presentationer av företagare, lokala producenter, evenemang, badplatser och vandringsleder som varit uppskattade, både av de som bor här och av
utomstående besökare.
Under sommaren är turisterna en viktig målgrupp för hemsidan eftersom de gynnar våra företag och på sikt blir bra reklam
för Näshulta. Genom att på hemsidan synliggöra allt bra som
händer kan vi attrahera människor att flytta hit och bidra till att
utveckla bygden.
Näshulta Intresseförening har nyligen startat en arbetsgrupp
som ska jobba med att hålla hemsidan levande och arbeta med
bygdens marknadsföring på olika vis. Gruppen består idag av
Grim Östlund, Eva Jonsson, Johnny Lindholm, Tord Wall,
Michael Carlén och Michael Bergman. Men vi har även plats
för fler som vill engagera sig och tar gärna emot förslag på innehåll till hemsidan.
Eva Jonsson berättar att Hembygdsföreningen bestämt sig för
att stänga ner sin gamla hemsida och flytta in på nashulta.se.
Den nya sidan hittar du på www.nashulta.se/hembygdsforening
och bör vara lanserad när du läser detta. Den gamla sidan var
krånglig att hantera och det kändes onödigt med en egen hemsida när vi redan har en som vi kunde ligga under, säger hon.
Även andra föreningar är välkomna att göra så om de vill.
Driver du en verksamhet som är av ”allmänt intresse” så är du
välkommen att höra av dig så kan vi skapa en egen sida med företagspresentation och bilder. Det vore troligtvis ett effektivt sätt
att nå ut som företagare i bygden och kan även bidra till att öka
trafiken till den egna hemsidan, som många gånger kan behöva
draghjälp för att synas i sökmotorerna.
Det finns idag möjlighet för alla boende i Näshulta att lägga
ut information om kommande evenemang, lediga boenden eller
tomter på hemsidan. Och det finns ett företags- och föreningsregister där man som företagare eller förening kan lägga ut sin
kontaktinformation för att enkelt bli hittad. Mejla till info@nashulta.se om du har något att lägga ut eller förslag på vad som bör
finnas på hemsidan./Michael Bergman

Premiär för mobilt pizzakök i Näshulta

Näshultaborna Thomas Holm och Jens Lord står bakom det mobila
pizzaköket 1472 Fahrenheit.

Den 6 och 7 maj var det premiär för det mobila pizzaköket 1472
Fahrenheit. Näshultaborna Jens Lord och Thomas Holm ska se
till att vi som bor i socknen får varma napoletanska pizzor. Med
en ombyggd släpkärra som innehåller två pizzaugnar som drivs
på gasol ska pizzaköket två gånger i månaden besöka olika platser i Näshulta för att baka pizzor.
Marknadsföringen sker på sociala medier och pizzorna ska
helst beställas några dagar innan de avnjuts. Därigenom vet bagarna exakt vilka ingredienser och hur mycket de ska ha med i
vagnen och svinnet blir obefintligt.
En napoletansk pizza gräddas i hög värme under kort tid. Jens
och Thomas, som båda har ett förflutet som inkluderar mat, satsar på bästa kvaliteten på råvaror med t ex vinmarinerad rostbiff
till kebabpizzorna och vedrökt karré till capricciosan. Det finns
åtta olika sorters pizza att välja mellan vilket ska passa både
vuxna och barn.
Fredagar och lördagar två kvällar i månaden besöker pizzaköket platser som Näshulta skola och Österby. Premiärturen gick
till Haneberg. Menyn finns på Facebooksidan 1472 Fahrenheit
och beställning sker via 079-3509414./LENA LINDHOLM
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Populär knivcirkel inne på sitt tjugoförsta år
Näshulta Jaktklubb bildades 1969 och är
en lokal jakt- och viltvårdsorganisation
inom Jägarnas Riksförbund – Landsbygdens Jägare. Klubben har ca 160 medlemmar och har avdelningar för jaktskytte,
fiske, ungdomsverksamhet och studieverksamhet. För att delta i studieverksamheten är medlemskap inget krav.
Sedan hösten 2001 pågår en knivcirkel
i samverkan med Studieförbundet NBV.
Man håller till i Näshulta friskolas träslöjdssal. Denna mycket populära cirkel
har pågått under inte mindre än 40 terminer med ett deltagarantal på 13 personer
per termin. Att få en plats här är inte lätt.
Det är inte ofta någon slutar och när det
sker fylls den tomma platsen genast av en
ny manlig deltagare. Någon kvinna har
ännu inte anslutit.
Från starten och fram till sin bortgång
2020 var Lars Strand kursledare. Nu axlar
Örjan Svensson uppgiften.

Att tillverka en kniv är en process som
tar sin tid. Man räknar med minst 30 timmars arbete innan alstret är klart.
Först bestämmer man vilken form kniven ska ha och gör en skiss. Bladet köps
in. Sedan väljs material till skaftet, t ex
masurbjörk, valnöt eller exotiska träslag.
Inslag av horn och stål, mässing eller silver ingår ofta. Formen sågas ut med bandsåg och sedan ska skaftet raspas, slipas,
putsas och poleras. Kniven ska också ha
en slida som sys i läder.
Att arbeta med händerna som kontrast
till t ex kontorsarbete uppskattas av många
som finner det rofyllt och avslappnande.
Den sociala samvaron och den gemensamma fikapausen är också viktiga bitar i
verksamheten.
Kontaktperson i Näshulta Jaktklubb är
Jörgen Carlsson 070-328 11 12.
/LENA LINDHOLM

- Olle Carlsson vid bandsågen.
- Yngste deltagaren Fredric Lundstedt skär ut
läder till knivslidan.
Några av kursdeltagarnas vackra alster.

Käpphästtävling i Näshultagården

Deltagarna i käpphästtävlingen samlade.

medaljer skänkta av Näshulta Hembygdsförening.
Mitt på dagen blev det paus
där det bjöds på fika.

Svår och lätt hoppning ingår.
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Den 24 april arrangerade Näshulta Intresseförening
med Grim och Ann-Sofie Östlund i spetsen en käpphästtävling för första gången i Näshulta.
Åtta ekipage deltog i tre olika moment; svår och
lätt hoppning samt dressyr. Rosetter delades ut till
de tre bästa i varje moment. Alla som deltog fick fina

Stort tack till våra sponsorer Näshulta
Intresseförening, Näshulta Hembygdsförening och Grimfia AB som gjorde att både
deltagare och publik fick en rolig dag.
Vem vet – det kanske blir en ny tävling
i höst?

Näshulta församling
Äntligen en sommar full av gudstjänster, musik, sommarkvällar och annan gemenskap. Fr o m 1 juni kommer även
vår nya komminister Allan Forcado vara på plats. Ny kantor och körledare efter Inga-Lill Sjönneby är Amelie Lindén
fr o m 1 augusti (även om hon kommer att hälsas välkommen under sin sommarkväll 21 juni). En närmare presentation av de två finner du i församlingsbladet.
Nu får jag önska er alla en välsignad och fin sommar!
Patrik Skantze, kyrkoherde

Gudstjänster i Näshulta kyrka
Juni
lö 4/6
kl. 18:
Helgmålsbön, AF
lö 11/6 kl. 18:
Mässa, PS. Invigning av den nya
			
mässhaken sydd av Kikki Ragnarsson
			
som kommer berätta lite om arbetet
			
med den efter mässan.
sö 18/6 kl. 16:
Helgmålsbön, AF
ti 21/6 kl. 19:
Sommarkväll med Amelie Lindén
sö 26/6 kl. 12.30: 	Gudstjänst med Carina Thörn, diakon
Juli
lö 2/7
kl. 18:
ti 5/7
kl. 19:
			
lö 9/7
kl. 18:
sö 17/7 kl. 14:
ti 19/7 kl. 19:
lö 23/7 kl. 18:
lö 30/7 kl. 18:

Mässa, AF
Sommarkväll med författaren Bengt
Lindblad (Kommunalhuset)
Helgmålsbön, AF
Friluftsgudstjänst på Haneberg, PS
Sommarkväll med VOJS
Mässa, PS
Helgmålsbön, AF

Augusti
ti 2/8
kl. 19:
Sommarkväll. ”Porgy and Bess” av
			George Gershwin
lö 6/8
kl. 18:
Mässa, AF
lö 13/9 kl. 18:
Helgmålsbön, PS
ti 16/8 kl. 18:
Sommarkväll med 70-tals hits! Fram			
förda av bandet NOSTALGIA (Skantze,
			
Fredriksson, Lehtonen och Jisei)
lö 20/8 kl. 18:
Mässa, AF
sö 28/8 kl. 11:
Högmässa, AF
PS = Patrik Skantze, AF = Allan Forcado

Sommarkvällar
Som ni kan se intill kommer även denna sommar fyllas av sommarkvällar med varierade program. Varje tisdag kl. 19 antingen i
Näshulta eller i Husby-Rekarne kyrka. Kaffe serveras från kl. 18.
För fullständigt program se församlingsbladet.

Sommarcafé:
Tisdagar 10-12 mellan 14 juni och 9 augusti
Välkommen till vårt sommarcafé utanför Kommunalhuset där det
i sommar kommer bjudas på smörgås och kaffe (vid regn sitter
vi inomhus). Närheten till badbryggan gör det perfekt att få i sig
något mellan doppen.
Varmt välkomna!

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 församlingar,
Kyrkvallen 63518 Husby-Rekarne
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/husby-rekarnenashulta
Facebook: Svenska kyrkan i Husby-Rekarne och Näshulta

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

Äntligen

återupptar vi
det sedvanliga firandet!

Välkomna
att fira midsommar
på Ekhammaren
24/6 kl 12-14.
Näshulta GoIF
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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

Bli medlem du också! Sätt in medlemsavgiften på Plusgiro 17 79 94-1 eller Swish 123 032 23 13 och ange namn, adress

Rättat korrektur skall vara oss tillhanda senast 2013-02-01!

och födelseår. Junior tom 16 år 150 kr, vuxna 300 kr, familj (2 vuxna samt barn/ungdomar t o m 16 år) 600 kr.

Om 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.

iamäklarna 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,

• 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

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

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
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