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Näshultadagen blev Näshultarundan

Många besökte kolmilan som Johan Hagberg byggt vid Herrgölet. Trots att
en vägg rasat in tidigare i veckan gick milan att rädda.

På gården Spången sålde Daniel Larsson närodlade ekologiska
grönsaker från andelsjordbruket Mylla.

Den 34:e Näshultadagen blev i år på grund av coronapandemin istället Näshultarundan.
Arrangörerna Näshulta Hembygdsförening och Näshulta Vision
har fått enbart positiva erfarenheter från besökare och utställare och
kan konstatera att den första Näshultarundan blev en stor succé och
ett evenemang som man gärna ser en fortsättning på kommande år.

Aldrig tidigare har Näshultadagen fått en så stor uppmärksamhet i media. Vi kontaktade Eskilstuna-Kuriren som publicerade en artikel innan evenemanget och sedan ett stort
uppföljningsreportage. Dessutom gjorde P4 Sörmland en intervju i lokalradion./se sid 4!

Hyreslägenheter byggs på Ottebro

På Ottebro uppför Haneberg säteri 8 lägenheter för uthyrning med stomme av krysslimmat trä (KLT).

I höst påbörjas en nybyggnation på Ottebro.
En huskropp med 8 lägenheter för uthyrning,
en servicebyggnad med
tvättstuga, lägenhetsförråd, teknikrum samt
2 carports ska uppföras
nära den gamla huvudbyggnaden. Här anläggs
också odlingslotter, lekplats och bollplan.
Byggherre är Haneberg säteri och arkitekt
Jan Kruhsberg.
Enligt planerna ska
byggnaderna vara färdigställda till hösten
2021./se sid 3/
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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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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 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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Byggstart för 8 hyreslägenheter i höst
STORA
OTTEBRO
LILLA
OTTEBRO

NORR

LADAN

ODLINGSLOTTER

OTTEBRO
SITUATIONPLAN
SKALA 1:500

På platsen för nybyggnationen låg tidigare en gammal lada som revs i somras. Här
ska 8 lägenheter för uthyrning uppföras.
I markplan byggs 4 lägenheter, 2 med
2 rum och kök och 2 med 3 rum och kök.
Tvåorna blir på 62,6 m2 och treorna på
69,8 m2. Lägenheterna i markplan får var
sin uteplats.
På övre våningen byggs 2 lägenheter på
3 rum och kök (84,1 m2) samt 2 lägenheter på 4 rum och kök (91,8 m2). Samtliga
lägenheter på detta plan har en loftvåning
på ca 20 m2 och vardagsrum med dubbel
takhöjd samt balkonger.
Enligt arkitekten Jan Kruhsberg på Haneberg säteri är hyreskostnaderna ännu
inte satta eftersom man inväntar offerter
på byggkostnaderna./LENA LINDHOLM
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Skiss över bottenvåningen.
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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

Populärt att ställa om istället för att ställa in
I år har ju inget varit som vanligt med evenemang och tillställningar och vi insåg tidigt att Näshultadagen måste ställas in beroende på pandemin. Tidigare utställare och försäljare fick ett
personligt brev som meddelade detta.
Efter en tid började idéer växa fram om hur vi skulle kunna genomföra något som kunde ersätta Näshultadagen och samtidigt
vara ett alternativ som förde traditionen vidare i samma anda.
Hembygdsföreningen tillsammans med Näshulta Vision bildade
en arbetsgrupp som jobbade fram ett förslag. Detta gick ut på att
besökarna skulle åka runt och besöka utställarna hemma för att
undvika att många samlades på samma plats samtidigt.
Allt marknadsfördes och inbjudningar skickades via Facebook
och en annons under Föreningsnytt i Eskilstuna-Kuriren. 34 försäljare och utställare spridda över hela Näshulta socken anmälde
sitt intresse. Dessa fick själva marknadsföra sig via Facebook.
Vi gjorde en karta med siffror som visade var respektive utställare höll till. Kartan delades ut i Konsthallen på Haneberg och i
en postlåda vid infarten till Kyrkbyn. Den gick även att skriva ut
från föreningens hemsida.
Platser att besöka var bl a Konsthallen Haneberg, Fagernäs,
Sibirien, Spången, Ängsbacken, Nystugan, Rosendal, Blå Huset,
Lilla Näset, Torndyveln, Kvarnmagasinet Hjälmargården, Gärdesta, Nybylund, Befallarbostaden Hedensö, Hagtorp Alphyddan, St Spetby, Torpäng och Oppebyvägen 1.
Förutom ett antal loppisar fanns möjlighet att köpa saft, sylt
och kex, hembakat, fika, ägg och honung, handarbeten, ljus, canvastavlor, brickor och bordstabletter, böcker direkt från författarna, handsnidade fåglar, fårskinn, skålar, fat och fönsterprydnader i glas.
Besökarna fick bl a
se en kolmila vid Herrgölet, en fotoutställning
på Prästtorp, bilar och
utrustning på Brandstationen i Svalboviken,
scoutverksamheten
vid Hagberget och en
lapptäcksutställning på
Hökärrs magasin.
Näshultarundan var
tydligen efterlängtad då
tillströmningen till de
flesta av platserna var
mycket god. Besökarna
tog hänsyn till varandra.
och höll avstånd. /TORBJÖRN ANDERSSON

Handsnidade fåglar, bl a
denna pärluggla, visade
Nicke Helldorff på Hagtorp/Alphyddan.
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På brandstationen i Svalboviken har Näshulta Brandkår sin bas.
Brandvärnet består av 14 brandmän, varav 3 kvinnor, som arbetar
ideellt. Nils Pettersson, Jeanette Dagerud och John Starfelt Sandström
tillhör styrkan.

Tomaterna hade precis börjat mogna på andelsjordbruket Mylla.

Loppisar och fotboll välbesökta evenemang

Blå Huset har haft loppis vid flera tillfällen under sommaren.
Peter Zombory var en av dem som fyndade hos Reija-Liisa
Laine.

Denna säsong har Näshulta två fotbollslag, ett i div 6 och ett i div 7.
Den 8 augusti mötte Näshulta Stenkvista i div 6 och vann med 2-0.

Rättelse Näshultakatalogen
Per Anders Hedar 070-342 38 95

Tusen tack
alla härliga kunder
för denna säsong!

Varmt tack Björn Gedda
för bidrag till
Näshulta Bygdeblad!

Nästa år är ni välkomna
igen, fast till ett helt
nytt land som ligger vid
Fäboda, Julita. Endast ett
par kilometer från
nuvarande land.

På grund av
coronaläget är
höstens älgjägarmöte
inställt liksom
luftgevärsskyttet.

Vänliga hälsningar
Larssons Jordgubbar

Näshulta Jaktklubb

Almanacksbilder sökes

Nytt namn - samma
•
•
•
•
•
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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

Redaktionskommittén i Näshulta
Hembygdsförening söker bilder till
en ny almanacka.
Vi önskar högupplösta färgbilder på
natur, byggnader och vilda djur
från olika årstider tagna i Näshulta.
Formatet ska vara liggande A4 och
upplösningen 300 dpi.
Maila dina bilder till
info@hagenordobild.se senast den
11 september.
Redaktionskommittén väljer sedan
ut passande bilder. Frågor besvaras
av Johnny Lindholm 073-536 76 51.
5

Tack Karin Wibom för dina 10 år i Näshulta!

Efter 10 år i vår församling avgår kyrkoherde Karin Wibom med pension. Ny kyrkoherde blir Patrik Skantze t h.
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En insats som vi särskilt minns är Karins starka agerande i
samband med fiberutbyggnaden i Näshulta. Strängnäs stift krävde betydligt mer i intrångsersättning än vad entreprenören ville
betala. Karin ansåg att det var fel att Egendomsnämnden, som
förvaltar kyrkans jord och skog, skulle tjäna pengar på upplåtelsen av mark för grävning och gick emot stiftet. Hon fick ett
enhälligt kyrkoråd med sig vilket resulterade i att man använde
en fond för att säkra fiberinstallationen i kyrkan och i vaktmästarkontoret.
Karin var också en av de tolv kvinnor som 2012 fanns med i
kalendern Fräcka Fruntimmer. Kalendern såldes till förmån för
barn- och ungdomsverksamheten i Näshulta och togs fram på
privat initiativ.
Tack Karin för allt du gjort för oss församlingsbor och tack för
din stora medmänsklighet och värme!/LENA LINDHOLM

Foto: Birgitta Hedlund

I samband med högmässan i Näshulta kyrka den 28 juni hade
församlingsborna i Husby-Rekarne och Näshulta församlingar
möjligheten att avtacka vår kyrkoherde Karin Wibom som avgår
med pension.
– Tack för värme, kärlek, tålamod och rakhet, sade Karin till församlingsborna. Ta emot dem som kommer efter mig med samma
kärlek och rakhet.
– Tråkigt att behöva avsluta med de restriktioner som råder. Jag
hade velat avsluta med fest och glädje och med biskopsvisitation
och körsång, men festen blev krönt av en annan corona som man
inte önskar någon att få uppleva.
Ett mycket fint inslag under högmässan var när kantor Heléne
Fredriksson på fiol framförde Ransäter-Polkan av Erik Gustavsson.
Uppvaktade gjorde bl a Näshulta kyrkliga syförening med en
vacker väska.
Folkhälsomyndighetens nu gällande restriktioner innebär att
maximalt 50 personer samtidigt får vistas i kyrkorna. I bänkraderna står skyltar med texten Håll avstånd och Sitt här som visar
att endast varannan bänkrad ska användas.
Restriktionerna innebär också att den planerade biskopsvisitationen blivit inställd på obestämd tid.
Efter semestern återvänder Karin till sitt kära Värmland, men
inte till Ransäter där hon föddes. Hon och maken Robert flyttar
till Karlstad.
Ny kyrkoherde blir Patrik Skantze, som redan tjänstgör i församlingarna, och till ny komminister har utsetts Jenny Ludvigson från Katrineholmsbygdens församling
Redan i unga år stod det klart för Karin att hon skulle studera
till präst. Det har nu gått 40 år sedan hon blev färdig med sina
studier. De 10 senaste åren har hon vigt åt Husby-Rekarne och
Näshulta församlingar, först som komminister och sedan som
kyrkoherde.

Karin Wibom var december månads kvinna i kalendern Fräcka
Fruntimmer 2012.

Näshulta församling
Med anledning av Corona fortsätter vi under hösten att
följa de restriktioner som ännu finns om maxantal på
50 personer i kyrkan gällande både gudstjänster och
förrättningar. Det är således inga problem att boka vare
sig dop, vigsel eller begravning. Vi följer utvecklingen
noggrant och uppdaterar informationen på hemsida och
facebook. För mer detaljerad info kring våra verksamhetsstarter, kontakta respektive kör eller cirkelledare.

GUDSTJÄNSTER I NÄSHULTA KYRKA
September
Lö 5
kl. 18:
Sö 13 kl. 14:
Sö 20 kl. 18:
Sö 27 kl. 11:

Helgmålsbön, JL
Scoutgudstjänst i Hagberget, PS
Andrum i musikens tecken, JL
Högmässa med biskop Johan Dalman.

Kyrkoherdeinstallation av Patrik Skantze (se kommande
församlingsblad för mer info samt anmälan).
Oktober
Lö 3
kl. 18:
Sö 11 kl. 11:
Sö 18 kl. 18:
Sö 25 kl. 11:
Lö 31 kl. 18:
		

Älgmålsbön, JL.
Högmässa, PS. Församlingskören
Andrum i musikens tecken, JL.
Högmässa, JL
Minnesgudstjänst, PS. Inga-Lill Sjönneby
samt solister

November
Lö 7
kl. 18: Helgmålsbön, PS
Sö 8 kl. 16: Musikgudstjänst ”I mitt öppna jag”.
		
Heléne Fredriksson sjunger egna ton-		
		
sättningar till ackompanjemang av en 		
		
jazztrio bestående av David Ehrlin, sax. 		
		
Lenne Lehtonen, piano. Dan Jisei, bas. 		
		
Patrik Skantze bidrar också med egna 		
			kompositioner.
Sö 15 kl. 16: Familjegudstjänst, JL
Sö 22 kl. 16: Andrum, PS. Betraktelse av Kikki
		Ragnarsson
Sö 29 kl. 11: Högmässa första advent, PS/JL.
		Församlingskören

PS = Patrik Skantze. JL = Jenny Ludvigson
Patrik Skantze, ny kyrkoherde fr o m 1 september (läs
presentation i f-bladet eller hemsida).

Babysång

Under hösten fortsätter vi vår Babysång tillsammans med
musiker och pedagog. Efter sångstunden bjuds det på
fika och macka på plats. Vi börjar kl. 10 och avrundar runt
11. Naturligtvis är syskon eller andra vänner lika välkomna! Följande onsdagar kl 10 ses vi i kyrkan: 16 sep,
14 okt, 11 nov.

Syföreningen

träffas följande tisdagar kl. 12.30 i Kommunalhuset:
8 sep, 29 sep, 27 okt, 24 nov. Auktionen beräknas i
dagsläget hållas 27 november kl. 18 i Kommunalhuset
(se uppdaterad info när datumet närmar sig). Luncherna
kommer under hösten bli inställda men återupptas igen
när restriktionerna lättas upp.

Familjekör i Näshulta

Välkommen till en projektkör där barn och vuxna sjunger
tillsammans! Vi sjunger roliga låtar med ös. Inga förkunskapskrav. Intresseanmälan till inga-lill.sjonneby@
svenskakyrkan.se

För bokning eller övriga upplysningar

Pastorsexpedition. Husby-Rekarne och Näshulta församlingar, Kyrkvallen 635 18 Husby-Rekarne.
Telefon: 016-42 92 00 (telefontid må-fre 10-12).
Mail: husby-rekarne.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/husby-rekarnenashulta
Facebook: Svenska kyrkan i Husby-Rekarne och Näshulta.

Patrik Skantze, ny kyrkoherde
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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

