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25 år sedan Gerdas återkomst

I år är det 25 år sedan ångslupen Gerda återvände till Näshultasjön efter 63 år på land. Under årets Näshultarundan gjorde hon turer.

Den 10 augusti 1996 – för drygt 25 år sedan – var en minnesvärd dag i Näshulta.
Då kom nämligen ångslupen Gerda tillbaka till Näshultasjön efter att ha legat på
land i 63 år. Dagen var för övrigt den 10:e
Näshultadagen och Gerda gjorde turer liksom hela veckan därefter.
Gerda byggdes på Lindholmens varv
i Göteborg 1865. År 1894 såldes hon av
Stockholms Ångslups AB till brukspatron
Skjöldebrand på Haneberg säteri. Per järnväg transporterades hon till Bälgvikens
station och sjösattes med kran i Bälgvikssjön. Hon döptes nu om till Haneberg och
utnyttjades främst för transporter för säteriets räkning och för persontransporter.
1932 drogs hon upp på land vid Haneberg sedan lastbilstrafiken tagit över mer
och mer och ångbåtarna spelat ut sin tidi-

gare så betydelsefulla roll. Då hade hon
under 36 år varit ett uppskattat inslag på
Näshultasjön.
I slutet på 1970-talet köpte Eskilstuna
kommun Gerda. Planer fanns på att rusta
upp henne och använda henne som turistbåt på Eskilstunaån men de ekonomiska
resurserna saknades.
Tack vare ett s k ALU-projekt [Arbetslivsutveckling] påbörjades i mitten på
1990-talet ett intensivt arbete med att få
Gerda i sjödugligt skick igen.
Alltsedan återkomsten 1996 har Gerda,
med undantag för några längre perioder
av renovering, sommartid trafikerat vattnen runt Eskilstuna.
Medlemmarna i Föreningen Ångslupen Gerda står för charterverksamhet och
visst underhåll. Efter 19 månader på land

har Gerda nu bl a fått nytt akterdäck.
Gerda är godkänd för 40 passagerare
och har normalt en besättning på fyra
man: en behörig befälhavare, en behörig
maskinist ånga, en eldare och en matros.
Under coronapandemin har antalet passagerare varit begränsat.
På Föreningen Ångslupen Gerdas hemsidan gerda.nu kan man läsa att Gerda förmodligen är den äldsta ångdrivna slupen i
Sverige och kanske ett av världens äldsta
propellerdrivna ångfartyg. 2015 fyllde
hon 150 år./LENA LINDHOLM
Källor:
www.gerda.nu. Hämtad 2021-08-16
Ruder, Åke, ”Ångbåten kommer”,
Ruder, Åke, ”Mera om båtarna”,
Näshultabygden 1990 resp 1995
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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 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

Mått Johanssons väg 24, Eskilstuna
016-51 03 60 www.gjbilverkstad.se
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Näshulta kyrkliga syförening
för bidrag till
Näshulta Bygdeblad!
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Stora Uvberget inte längre av riksintresse för vindkraft
I artikeln Nya planer på vindkraftspark i
Näshulta, som var publicerad i Näshulta
Bygdeblad nr 4 2020, anges att området
runt Mo i nordvästra Näshulta fortfarande
bedöms vara av riksintresse för etablering
av vindkraftverk. Detta har har visat sig
vara felaktigt som en uppmärksam läsare
påpekat. Vi ber om ursäkt för misstaget
och publicerar här korrekt information.
Hej!
På er hemsida står det att de planerade
vindkraftverken på Stora Uvberget ligger i
ett område som är utpekat som Riksintresse för vindkraft sedan 2008. Det stämmer
inte, så jag skulle vilja be er att revidera
det, då jag märkt att folk refererar till det
och att felaktig fakta därmed sprids. I de
uppdaterade riksintressena för vindkraft
2103 har Energimyndigheten valt att utesluta natur- och kulturreservat på förhand
och även natur- och kulturreservat som
tidigare pekats ut inom Riksintresse vindkraft plockades bort (bl a Stora Uvberget). Under arbetet med revideringen av
Riksintresse vindkraft ansåg merparten
av remissinstanserna, inklusive vindkraftbranschen, att natur- och kulturreservat
generellt bör undantas av myndigheten
på förhand. (Dnr 2010-5138). På Vindbrukskollen (https://vbk.lansstyrelsen.se/)
kan man se var riksintresse vindkraft finns
belägna runtom i Sverige om man är intresserad : )

nr 4
2020

Nya planer på vindkraftspark i Näshulta

Kartan visar det område som kan bli aktuellt för etablering av vindkraft i Näshulta.

Redan 2008 identifierades i Energimyndighetens Riksplan för vindbruk två områden i Näshulta som bedömdes vara av
riksintresse för etablering av vindkraftverk. Det ena området ligger runt Mo i
nordvästra Näshulta och det andra nordost
om Svalboviken. Runt Mo fanns för snart
10 år sedan planer på att bygga 7 vindkraftverk men dessa planer förverkligades
aldrig.
Nu planerar företaget RES Renewable
Norden AB att söka tillstånd för att uppföra en vindkraftsanläggning inom samma
område kallat Stora Uvberget. Området
som ligger ca 60-80 m över havet är bevuxet med barrskog. De fastigheter som
ligger närmast är Hjälmargården vid Näs-

hulta kvarn, Hagstugan och Gåstorp.
Anläggningen ska omfatta upp till
6 turbiner med en totalhöjd på 290 m och
en effekt på 6-7MW. De förväntas producera förnybar energi motsvarande 6500
hushålls årsförbrukning.
Enligt Gerda Gatenheim som är projektledare på RES är det inte säkert att anläggningen blir så hög som 290 m.
– De högsta vindkraftverken som byggs
på land i Sverige idag är 240 m, men utvecklingen går fort framåt och eftersom
tillståndsprocessen är så lång tar vi i det
här skedet höjd för teknikutvecklingen.
Ju högre upp i luften desto effektivare blir
verken, därför vill vi bygga så högt som
möjligt, förklarar hon.

Företagets policy är att så långt möjligt
undvika att placera vindkraftverk inom
1000 m från bostäder för att minimera
buller, men i vissa fall måste man ta hänsyn till t ex terrängen vilket kan innebära
en placering något under 1000 m.
– Det är 40 dbA som är den absoluta gränsen som vi måste förhålla oss till, men den
klarar vi alltid med god marginal, försäkrar Gerda Gatenheim.
Vindkraften blir allt viktigare för att
minska koldioxidutsläppen, men många
anser att de höga tornen har negativa effekter på landskapsbilden. Man har också
pekat på att fåglar och fladdermöss riskerar att dödas av rotorbladen. Buller från
turbinerna samt skuggor och reflexer från
rotorbladen kan också upplevas som störande för de närmast boende.
Inbjudan till samråd har gått ut till fastighetsägare inom en radie av 3 km från
utredningsområdet samt till vissa fastighetsägare utanför projektområdet som har
del i samfälligheter inom eller i närheten
av området.
Samrådet genomförs dels för att informera om projektet, dels för att berörda
ska få möjlighet att lämna synpunkter på
planerna. På grund av den rådande pandemin har samrådet genomförts digitalt och
på distans.
När samrådsredogörelsen är klar kan
Gerda Gatenheim på RES inte svara på.
– Kommunen har begärt anstånd med sitt
yttrande och det är ett omfattande arbete
att sammanställa och avpersonifiera de
synpunkter som kommer in, säger hon.
Efter samrådet tas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) fram där miljöeffekterna av vindkraftsanläggningen beskrivs
mer ingående.
Processen för att få tillstånd att anlägga
vindkraftverk är omfattande och tar i genomsnitt flera år.
Mer information finns på
www.ecogain.se/storauvberget
/LENA LINDHOLM
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Med vänliga hälsningar, Anna

Marianne Nystedt 100 år
Marianne Nystedt fyllde 100
år i somras. Det firades både i
Strängnäs och på Österby gård
i Näshulta dit Marianne Nystedt
flyttade som nygift 1944. Hon
och maken Bengt Nystedt fick
fyra barn tillsammans under tiden på Österby. Efter 25 år på
gården flyttade Marianne tillbaka
till barndomsstaden Strängnäs
där hon blivit något av en kändis.
Tack vare de nuvarande ägarna
till Österby gård Oona och
Johan Lagercrantz fick Marianne
Nystedt möjlighet att fira i sitt
tidigare hem.
100-åringen Marianne Nystedt och
dottern Beth Meurling vid firandet på
Österby gård.
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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

40-tal på årsmöte utomhus i strålande sol

Den 13 juni hölls Näshulta Hembygdsförenings årsmöte utomhus i vackert sommarväder.

Det var länge osäkert om det skulle gå att
genomföra ett årsmöte med fysiskt deltagande med tanke på alla restriktioner. Så
kom det några lättnader och vi beslutade
att hålla ett årsmöte utomhus, för säkerhets skull.

Just den dagen hade vi tur med vädret
och det kom ca 40 personer i det strålande
solskenet.
Mötet började med parentation, en tyst
minut för de under året bortgångna medlemmarna, och fortsatte med sedvanliga

frågor. Till ordförande för mötet valdes
Kjell Karlsson och till sekreterare Eva
Jonsson. Föreningens verksamhet och
räkenskaper gicks igenom och mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för
det gångna året.
Vidare genomfördes val och omval av
ledamöter till styrelsen för kommande år.
Medlemsavgiften kommer att vara
oförändrad men styrelsens förslag om en
familjerabatt om fler än en är medlem antogs. Från årsskiftet 2022 får familjen endast ett exemplar av varje utskick.
Efter mötet bjöds det på kaffe med tillbehör.
Därefter hölls ett konstituerande styrelsemöte. Ordförande på 1 år – vald av
årsmötet – Torbjörn Andersson. Omval av
vice ordförande på 2 år – Hans Eriksson
och av sekreterare på 2 år – Eva Jonsson.
Ordinarie ledamot – kassör – Ann-Britt
Eriksson. Nyval av ordinarie ledamot på
2 år – Kristina Larsson. Ordinarie ledamöter – Lena Johansson, Erik Hammarström.
Omval av ersättare på 1 år – Elin Eriksson
och Stig Eriksson. Nyval av ersättare på
1 år – Agneta Jansson.
/TORBJÖRN ANDERSSON

KOMMANDE EVENEMANG
Museets dag på Haneberg
11 september kl 10-15
har vi öppet hus på
Hanebergs Gårdsmuseum.
Röda Korset säljer fika.
Försäljning av
hembygdsföreningens varor.
Alla hjärtligt välkomna!

Inte mindre än fyra näshultaflaggor var hissade runt Näshulta skola under Näshultarundan den
14 augusti.
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Näshultarundan 2021 – ännu en succé
Årets Näshultarunda, den andra i ordningen, blev återigen en
succé med många besökare som åkte runt till försäljare och utställare i vårt vackra Näshulta. Det var så många besökare att
flera försäljare till och med sålde slut på sina produkter. Till våfflorna vid Rosendal, som Röda Korset serverade, var det sådan
rusning att våffelsmeten tog slut en stund, men det löstes med en
extrahandling i affären.
Vid Näshulta friskola stod Hembygdsföreningen och där såldes flaggor och annat så det stod härliga till. Även gårdsmuseet
vid Haneberg var öppet och det var en strid ström med besökare
dit. Efter önskemål från flera besökare blir det en extra museidag
under hösten.
För att underlätta för försäljare och besökare gjorde vi en utveckling av förra årets runda genom att samla ihop försäljare och
utställare på ytterligare fler ställen, men självklart coronasäkert
ändå.
Visst saknar vi den vanliga Näshultadagen, som delvis fyller
syftet med att folk som inte setts på länge får en chans att träffas
och prata, men vi tycker ändå att Näshultarundan, efter omständigheterna som vi haft de senaste åren, är en värdig ersättare.
Nästa år kanske vi kan ha både en Näshultarunda och en Näshultadag – vem vet?!
Slutligen vill vi rikta ett stort tack till alla som gjorde årets
Näshultarunda till en trevlig dag – försäljare, utställare och besökare. Vi vill också tacka alla ideella eldsjälar som har lagt ett
jättejobb på förberedelser med kartor, annonser och en massa
annat fix. Allt för att få dagen att flyta bra och att få hit så många
besökare som möjligt. Tack!

En stor samling tomtar och mycket annat sålde Rosita Bergström
med hjälp av dottern Camilla Nygård vid Smedstugan Hedensö.

Styrelsen i Näshulta Hembygdsförening och Näshulta Vision

I Näshultagården visade Nicke Helldorff ett urval av uppstoppade
fåglar från fågelskåpet som stått i Näshulta skola.

Grönsaker och blommor från Sketorp sålde
Karolina Svensson vid gårdsbutiken på Magda.

Olavi Tidefjärd ställde ut sina målningar med naturmotiv i Konsthallen på Haneberg säteri.

5

Hembygdsföreningen tar över måndagsvandringarna
När smittakten började avta och alla pensionärer haft möjlighet till en första vaccinsinspruta mot covid-19 återupptogs
måndagsvandringarna i början av maj.
Detta efter flera månaders uppehåll. Näshulta hembygdsförening har tagit över
ansvaret för vandringarna, från att de tidigare skett i privat regi. Det innebär att
aktiviteten ingår i föreningens försäkring
om något skulle hända.
Intresset var stort och vi har med något
undantag varit fler än 20 personer varje
vecka. Vi samlas på olika ställen i Näshulta eller i andra närliggande områden
där någon lagt en runda på ca 8 km. Vi går
mestadels på mindre vägar och stigar. Alla
har med sig sin egen matsäck, som vi intar på någon trevlig plats utefter vägen. Vi
upplever platser från andra håll än de man
vanligtvis ser och kommer också fram till
mål vi kanske annars inte skulle besöka.
Jag hoppas att ingen känner sig störd av
att vi kommer förbi.
En liten betraktelse från några av vårens
vandringar:
3 maj skedde årets första vandring. 25
personer kom till Svalbo gård i ett fint
vårväder. Vi gick förbi Liljedal och upp
genom skogen till dammen. Därefter via
småvägar fram till Berga. Medhavd matsäck förtärdes på Berga-Villes fort. Hemvägen gick förbi Kråksten. Vi tog oss upp
på Trollberget för att återuppliva minnet
av forna tiders majbrasor. Tillbaka vid
Svalbo hade vi gått ca 7,5 km.
10 maj. 24 personer kom trots att åska
och regn hängde i luften. Samling vid Visund. Därifrån ledde Mona Lundberg oss
på en vacker stig utmed sjön. Vi fortsatte
förbi Båtstan. Efter en kort bit på väg 214
gick vi upp förbi Spången och fortsatte
förbi Knutstorp. Stannade för fika efter att
vi tagit oss upp för backen. Vid Birgittelund tog vi vänster tillbaka ner mot 214.

Wilhelm Anderssons, ”Berga-Wilhelms”,
1858-1929, försvarsanläggning vid Berga.

Några valde att gå via Stora och Lilla Alstugan och genom skogen tillbaka till Visund. Det blev ca 1 km längre än de som
tog vägen tillbaka. Den kortare sträckan
mätte 8,3 km.
17 maj. 15 personer trotsade regnet och
slöt upp vid Pera. Regnet upphörde lagom
som vi gick iväg. Här tog vi upp till höger
efter gamla vägen, som vi använde som
parkeringsplats. Vi tog oss ner på baksidan av Risinge gård där vi fikade i den
vackra hagen bland blommande gullvivor.
Vi följde stigen utefter diket och passerade 214. Sedan följde vi småvägar tillbaka
till bilarna.
24 maj hade Lena Johansson lagt en tur
med samling vid Ryttersberg. 21 personer
var med och gick upp till Majstigen. Vi
följde den till Hållet. Där vek vi av och
gick till Grana. Vi funderade att gå upp på
Brotthatt men fortsatte ner till Hjälmaren
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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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där vi fikade. Efter att ha tagit oss över
ett hygge kom vi snart fram till Tallstugan
och Lövhult. Därifrån gick vi förbi Annelund och Östertorp på vår väg tillbaka till
Ryttersberg.
31maj. Trots att många anmält förhinder
var vi 20 personer som utforskade skogarna runt Runersholm med Stig Eriksson. Vi
fick en kort beskrivning av lagårdsbygget
vid Björnstugan. I en nybyggd lokal ska
det in två mjölkrobotar för ca 150 kor. Efter det myckna regnandet i veckan höll vi
oss på småvägar. Förbi Geteboda såg vi
Fäbosjön och hittade en fin backe i solskenet där vi intog vårt fika. Vi kom tillbaka
via Hagby gamla skola. Det är svårt att
känna igen husen när man ser dem från
en annan sida än när man åker på väg 214.
7 juni. Efter samling vid Magda fortsatte vi med bil långt ut på Stora Sundby
marker. Vi parkerade vid ett viltvatten där
Nysäter skola har legat och gick på fina
skogsvägar en ca 8 km lång bana. 25 personer närvarade. Även denna gång var det
Stig som hittade i skogen.
14 juni. Annika Karlsson och Marianne
Andersson hade lagt en trevlig bana med
start vid Dalby. Vi var 20 personer som
gick bakom Ekbacken och kom fram vid
Alphyddan. Därifrån fortsatte vi förbi
Kärrtorp och över till Rosendal. Sedan
gick vi via Vipphagen till Storudden. Fikastopp blev i Agneta Jansons trädgård,
där vi kunde betrakta maken Götes fina
odlingar. Vi fortsatte via Alstugan, över
214, och via Lövlund tillbaka till Dalby.
21 juni. Trots värmen anslöt 14 personer vid badet i Svalboviken. Vi gick förbi
Svalbo gård, Motorp och upp på toppen
av bergtäkten. Området är försänkt så
man kan inte se ner i brottet. Sedan tog
vi oss genom skogen till Hökhult. Därefter via stigar och lite skog till Tyckenhed.
Vi intog vårt fika i slänten ner mot Båsjön. Därifrån valde flertalet att ta vägen
tillbaka. Några tog skogsvägen upp förbi
Tyckenhed och kom tillbaka via Sörmlandsleden.
28 Juni. Samling i Svalboviken för samåkning till Heden. Stig Eriksson hade lagt
en bana via Boda, Dammkärr, Sörtorp och
till Sandviks hage. Där väntade grillad
korv med bröd. 18 personer promenerade
och ytterligare fyra var med vid korvgrillningen. Några passade på att bada efter
korven.
Information läggs ut på Näshulta facebooksida om startplats. Info kommer senast lördag inför nästkommande måndag.
/ANN-BRITT ERIKSSON

Prisbelönta tecknare i Näshulta Friskola
Sedan många år tillbaka anordnar Näshulta Hembygdsförening i samarbete med
Näshulta Friskola en teckningstävling
för barnen i åk ett till sex. Årets tema var
”Mitt sommarlov” och många fina teckningar kom in.
Företrädare från Hembygdsföreningen

valde därefter ut ett bidrag från varje årskurs, vilket inte var så lätt då det märktes
att mycket arbete, fantasi och engagemang lagts ner på bidragen.
Efter mycket vånda var ändå en vinnare i varje årskurs utsedd, vilka i samband
med skolavslutningen premierades med

ett presentkort på Magdakullan.
”Vanliga” år har teckningarna visats i
samband med Näshulta Kulturdagar på
Haneberg säteri, men eftersom pandemin
gjort denna vecka omöjlig även i år presenteras vinnarna här i Bygdebladet i stället./EVA JONSSON

Isabelle åk 1.

SÄLJES
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

Grillkol från egen mila
40 lit 200 kr
Johan Hagberg, Herrgölet, V Näshulta
070-659 74 54
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Idun åk 2. Pilträdet vid Näshultasjön på kvällen.

Gunnar åk 3.
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Sanna åk 5.

Moa åk 6.
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Det kommunala VA-projektet i Näshulta Österby

Arbetet med att installera kommunalt vatten och avlopp i f d Österby fritidsområde har pågått
sedan 2020.

ETT RÖTT MUSTIGT VIN

FRÅN ROCCA DI CISPIANO I TOSCANA

SOLATUS 99:-/ST

Cispiano Chianti DOCG, Rocca di Cispiano
Beställs på Systembolaget
• Art nr 72174-01
• 99:-/flaska
• 6 x 750 ml (endast i 6-p)

www.nebbiavinimport.se

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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Under 2020 startade arbetet med grävning och sprängning av schakten för nätet
inom området. Rör för avlopp, friskvatten
och fiber läggs ner och 0,5 m utanför varje
tomtgräns skapas, efter överenskommelse
mellan projektör och respektive fastighetsägare, en avlämningspunkt för detta.
Sedan får enskild fastighetsägare
i egen regi gräva och lägga ner rören på
egen tomt. Anslutning av dessa ledningar
får dock ej ske innan allt är testat och godkänt av Eskilstuna Energi & Miljö.
EEM installerar en vattenmätare i varje
fastighet. Man går fram helt eller delvis
utmed befintligt vägnät samt utmed delar av grönområden och jordbruksmark
främst inom vårt område. Det har blivit
betydligt mer sprängning än vad projektören räknat med vilket har medfört att vissa
delar tagit lite längre tid än planerat.
Ordinarie fordonstrafik påverkas förstås men framkomligheten generellt har
lösts med tillfälliga vägar. Att nå den egna
fastigheten har och kommer att vara ett
problem under kortare perioder med grävarbete i direkt närhet till den egna tomten.
Anläggningen i Bälgviken som tidigare
tagit hand om avloppsvatten och även
producerat friskvatten kommer att förändras. Den byggs nu ut för att endast ta hand
om avloppsvatten. Friskvatten kommer
att levereras från ett helt nytt vattenverk.
Byggnationen av detta, placerat öster om
och precis utanför vårt område ca 200 meter från båtudden, är i full gång.
De av EEM anlitade entreprenörerna
sammanställer varje vecka information
om vad som skall ske kommande vecka
och hur de boende eventuellt kommer att
påverkas. Detta veckobrev läggs ut på vår
hemsida så att alla medlemmar kan få information och hålla sig uppdaterade.
Eskilstuna kommun erbjuder sedan
några år tillbaka fastighetsägarna inom
vårt område möjlighet att friköpa sina
tomter. Nuvarande erbjudande som gäller
fram till årsskiftet 21/22 är friköp till 75%
av 2018 års marktaxeringsvärde.
Arbetet för en ändring av detaljplanen
för området har nu vunnit laga kraft. Ändringen medger utökade byggrätter om 140
kvm för huvudbyggnad och sammanlagt
60 kvm för komplementbyggnader. Utöver detta så får, med nuvarande regler,
friggebod om 15 kvm samt Attefall om 30
kvm uppföras utan bygglov. En viktig del
i förändringen är att den låga karaktären
av byggnationen fortsatt skall bibehållas.
Göran Pettersson
för styrelsen Näshulta Österby SFF

Näshulta församling
Då restriktionerna lättades upp ytterligare under sommaren öppnar vi nu upp igen med våra ordinarie verksamheter, likaså kan fler samlas i Näshulta kyrka än de maxantal som rådde tidigare, även om vi när detta skrivs ännu
försöker skapa utrymme i våra kyrkorum. Naturligtvis följer
vi utvecklingen noggrant och skulle läget förändras igen
under hösten lägger vi kontinuerligt upp information på
våra sociala medier.
Tjänstgörande präster under höstens gudstjänster är
utöver kyrkoherde Patrik Skantze våra två vikarierande
präster Marie-Louise Svensson, tidigare kontraktsprost i
Eskilstuna och Ma Oftedal, tidigare präst i Katrineholmsbygden, likaså författare och konstnär.

Gudstjänster i Näshulta kyrka
September
lö 4/9 kl.18: 		Helgmålsbön
sö 12/9 kl.14: 		Scoutgudstjänst i Hagberget
sö 19/9 kl.18: 		Andrum, gästbetraktelse Kikki
		Ragnarsson
sö 26/9 kl.11: 		Högmässa
Oktober
lö 2/10 kl 18: 		Helgmålsbön med Anders Nordin och
		Ulf Lundell
sö 10/10 kl.18: 		Skördefestandakt
		(se kommande församlingsblad)
sö 17/10 kl.18: 		Musikgudstjänst med Göran & Sara
		Kunstbergs samt Heléne Fredriksson
sö 24/10 kl.18:		Andrum (se hemsida, församlingsblad 		
		och predikoturer för mer info)
sö 31/10 kl.11: 		Högmässa med Församlingskören
		November
lö 6/11 kl.18: 		Minnesgudstjänst, solister Staffi Lontos 		
		och Magnus Bosson
sö 14/11 kl.16: 		Andrum med Näshulta manskör
sö 21/11 kl.16: 		Mässa med stora och små med familje		kören ”We are family”
sö 28/11 kl.11: 		Högmässa första advent med Näshulta 		
		församlingskör

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 vid tre tillfällen i höst.
Träffarna äger rum i Näshulta kommunalhus kl.15-16
söndagarna 26/9, 10/10, 7/11. Vi kommer som terminsavslut att uppträda på en enkel familjemässa 21/11 i kyrkan.
Kontakta Inga-Lill Sjönneby vid intresse
inga-lill.sjonneby@svenskakyrkan.se eller 0730-949284.

Babysång i Näshulta kyrka

Välkomna till höstens Babysång tillsammans med vikarierande pedagog Ella Almerén och vår musiker Heléne
Fredriksson. Efter sångstunden bjuds det på fika och
macka på plats. Vi börjar kl.10 och avrundar kl.11.
Naturligtvis är syskon eller andra vänner lika välkomna!
Träffarna äger rum onsdagarna 6 oktober, 3 november
och 1 december kl.10.

Pilgrimsvandring 23 oktober

Äntligen planeras det åter igen en pilgrimsvandring
någonstans i skogarna i och runtom Näshulta. Mer information kring tider finner du i kommande församlingsblad
samt på hemsidan. Anmälan senast 7/10 till
patrik.skantze@svenskakyrkan.se
  

Vill du sjunga i Näshulta församlingskör
eller i Näshulta manskör?
Dessa körer leds av vår kantor Heléne Fredriksson.
Intresserad? För mer info och kontakt.
helene.fredriksson@svenskakyrkan.se eller
0730-949285.

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
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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

Bli20medlem
Rättat korrektur skall vara oss tillhanda senast
13-02-01!

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.

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!

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

