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Byggstart i vår för
Näshulta Trygghetsboende

Arkitekt och skisser Jan Kruhsberg.

Med planerad byggstart våren 2023 bygger Kruhsberg Fastigheter och RG Bostad
ett trygghetsboende med markbostäder i
Näshulta kyrkby.
Trygghetsboendet omfattar 16 lägenheter för hyresupplåtelse, 10 st 2 rok och
6 st 3 rok.
Vidare uppförs en gemensamhetslokal
på ca 50 m2 för gemensamma sociala aktiviteter.

Trygghetsboendet innebär en högre grad
av tillgänglighet i lägenheten, att det finns
personal dagligen och en lokal för gemensamma aktiviteter. Målgruppen är från 65
år och uppåt.
Förebilden är Rosendals Trygghetsboende vid infarten till Haneberg, som uppfördes i början av nittiotalet.
Läget i Kyrkbyn ger möjlighet att nyttja
Näshultagården med gym och fören-

ingslokaler, skolan med restaurang Tuppen, kyrkans lokaler samt promenadvägar
och motionsspår.
Intresseanmälan kan göras till rgbostad.
se eller till Eva Jonsson, Haneberg säteri,
016-810 00./JAN KRUHSBERG
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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

1/1
1/2
1/4
1/8

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 4 vecka 47, mtrl 28/10

Vi säljer tyska
kvalitetscyklar

Bor du utanför Näshulta
och vill meddela adressändring,
kontakta Näshulta Hembygdsförening, se sid 4.

Mått Johanssons väg 24, Eskilstuna
016-51 03 60 www.gjbilverkstad.se
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Varmt tack
till Stig och Gun Alfredsson
för bidrag till Bygdebladet!
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Bygdebladet på nätet:
www.hagenordobild.se

FÖRBUN

Sommar över förväntan för Näshulta Livs
Den 23 juni var det dags för den spännande öppningen av nya obemannade Näshulta Livs vid Ekudden längs väg 214.
Många var nyfikna på vad som rymdes i
den lilla butiken. Bland dem som samlats
utanför hördes bara positiva omdömen.
– Verkligen välordnat, menade Gunnar
Nordholm som har sitt sommarboende
nära butiken.
– Toppen! Otroligt bra sortiment! Bra avstånd för en morgonpromenad, sammanfattade Tuula Gustafsson från närbelägna
Rosendal trygghetsboende.
Veronica Angelöf, som är en av de
två franchisetagarna, berättar att det varit stressigt att kunna uppfylla målet att
öppna butiken före midsommar.
Så här sammanfattar hon sommaren:
”Sommaren har varit över förväntan. Vi
hade ju ingen aning om hur utfallet skulle
bli med en obemannad butik i Näshulta,
men det har gått riktigt bra.
Såklart inte helt smärtfritt dock. Vi har
haft lite strul med både inloggningar och
kassasystemet. Men det är väl så det är
med dagens teknik.
Första veckorna kändes det som att vi
bodde i butiken. Allt var nytt och mycket
att lära sig. Men nu börjar det falla på
plats och vi känner att vi har kontroll.

Vid den officiella öppningen av Näshulta Livs deltog fr v Tuula Gustafsson och Ulla-Britt
Hägglund, franchisetagarna Veronica Angelöf och Martina Ilar, Elin Ericsson, Lars-Åke och
Anneli Karlsson, PG och Eva Nilsson samt Håkan Lander som blåste i näverluren.

Det är roligt att folk kommer med
önskningar om varor och vi försöker tillgodose så långt vi kan. Det tråkiga är ju
när ingen sen köper det och datummärkningen hinner gå ut.
Vi hoppas och tror att våra kunder haft

förståelse för de bekymmer som varit.
Vi har fått så mycket positiv feedback
från alla möjliga håll, det värmer i hjärtat.
Nu gäller det bara att blicka framåt och
hålla i det här.”/LENA LINDHOLM

Välbesökt midsommarfirande med NGoIF

Efter två års inställda midsommarfiranden var det äntligen dags att samlas på Ekhammaren igen på midsommaraftonen.
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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

Trettiotal utställare på Näshultarundan

T v: I bostaden nära Österby Camping visade Kerstin Svensson sina
akvareller. Ovan: Torbjörn Andersson berättade om ramsågen vid
Näshulta Bruk för Ulf Nilsson.

Den 5 juni genomfördes ännu en upplaga av Näshultarundan.
Ett trettiotal utställare runt om i socknen öppnade upp sina
hem, garage, bodar eller trädgårdar för att erbjuda hantverk, loppis eller något ätbart.
Vid Hökärr, Hanebergs gårdsmuseum, skolans matsal och så-

gen vid Näshulta Bruk delade Hembygdsföreningen ut kartor
och gav information.
Solen sken och Näshulta visade upp sig från sin allra bästa
sida i försommartid
/EVA JONSSON

Teckningstävling

Ny hemsida

Även i år ordnade Hembygdsföreningen en teckningstävling för
barnen i skolan. Årets tema var ”vad jag vill göra i framtiden”
och många, väldigt fina, bidrag kom in.
Efter ett svårt domararbete utsågs Melwin Pettersson, Sebastian Varis, Astrid Lindell, Ludvig Lundkvist och Frida Rexnell
till vinnare i respektive årskurs och belönades med presentkort
på Magdakullan.

Studiecirkel Släktforskning

Vi har tidigare fått förfrågan om att anordna en studiecirkel i
släktforskning och vi har nu tagit en kontakt med ett studieförbund om möjligheterna till detta samt vidtalat Sören Andersson,
Spetby Skola om handledning. Nu väntar vi bara på din anmälan!
Tanken är att genomföra detta under hösten och vintern i en
eller flera grupper beroende på intresse.
Har du frågor, vänd dig till någon i styrelsen. Vill du anmäla
dig direkt – skicka ett mail till nashultahembygdsforening@hotmail.com.
Tack alla ni som hjälpt till med bidrag, såväl ekonomiska som arbetsmässiga, för att hålla Svalboviksbadet i fräscht skick. Tack vare er har vi bl a kunnat
snygga till omklädningshytten!
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Den 15 juni lanserades Hembygdsföreningens nya hemsida som
numera ligger direkt under www.nashulta.se
Vi upplever att den finns en fördel med att samla hela Näshulta
under ett ”paraply” istället för att leta efter information på flera
håll.
Sedan sidan lanserades i mitten på juni till mitten på augusti
har 2 900 besökare varit inne på nashulta.se, varav ca 1 100 hittat till Hembygdsföreningens sida.
Om vi alla hjälps åt att marknadsföra och fylla på med relevant information om bygden – t ex vilka företag som finns här
– får vi en heltäckande informationssida för hela Näshulta.

Almanacka

Redaktionskommittén planerar att återigen ta fram en almanacka
med Näshultamotiv för 2023 då dessa varit väldigt omtyckta av
våra medlemmar. Vi söker därför bilder tagna i Näshulta under
olika årstider. Bilderna ska vara i färg, i format A4 liggande. Är
du osäker på om bilden ”duger” – låt oss avgöra det! Det vore
kul om det var flera olika fotografer.
Skicka din bild till info@hagenordobild.se eller ring
073-536 76 51 om du har frågor!
EVA JONSSON

Näshultadagen – en uppskattad dag!

Hjalmarsson Entreprenad och R Bergdahl Entreprenad visade delar av sina respektive maskinparker.

Äntligen! Efter ett uppehåll på två år kunde vi åter genomföra den traditionella,
34:e Näshultadagen!
Det blev en varm, men mycket lyckad och uppskattad dag.
Inne i Näshultagården visade utställarna
upp sina alster till försäljning. Det fanns
allt från små väderkvarnar i trä till böcker
och bakat, virkat och stickat, silversmide
och lammskinn.
Hembygdsföreningen sålde både lotter
och profilmaterial såsom flaggor, paraplyer, dekaler och korrespondenskort.
Det nya – en plan över det planerade
trygghetsboendet vid Kyrkbyn visades
upp.
På planen utanför hallen fanns företag
som erbjöd sina tjänster och demonstre-

rade olika maskiner. Näshulta frivilliga
brandkår erbjöd barnen att prova brandsprutan och kaninerna hoppade. Här fanns
även försäljning av blommor och grönsaker. Dessutom underhöll Munktellsextetten vid flera tillfällen under dagen.
Ingen behövde gå hungrig då flera olika erbjudanden av mat och fika fanns att
köpa samt – naturligtvis – även sockervadd, godis och glass.
Då det är ett valår kom samtliga inbjudna politiska partier i kommunfullmäktige
för att prata med besökarna.
Ett stort tack till alla som hjälpt till med
förberedelser inför och efterföljande återställande av hallen, er ideella insats är beundransvärd./EVA JONSSON

Årets invigningstalare var vår kyrkoherde Patrik Skantze.

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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Foto: Malin Kruhsberg

Festival med musik och mat på Haneberg

Överst: Persson & Nya Packet
var det stora dragplåstret.
Ovan: Hamburgare på rådjursoch hjortfärs stod på menyn.
T h: Moa Lignell på scenen.
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Enkla träbord och bänkar erbjöd sittplatser.
Baren var, delvis, byggd av lastpallar och
scenen omgärdades av två balvagnar. Mellan
husväggarna hängde belysning som i augustikvällen gav ett magiskt ljus över området.
Maten, fyra rätter, hämtades när man själv
ville och i vilken ordning man önskade från
fyra olika stationer. Att på en festival erbjudas
hamburgare gjorda av rådjurs- och hjortfärs
från spelplatsen, dvs gården, tillhör nog inte
den vanliga festivalmenyn. Svenska råvaror,
närproducerat och väldigt gott – precis som
det ska vara!
Musikaliskt inleddes kvällen med Angelina
Pavanelli, en ”lokal” förmåga från Eskilstuna
som finstämt och med tydliga texter värmde
upp publiken. Angelina följdes av Gustav
Jonshult, Daniel4ever och därefter de lite mer

kända namnen Moa Lignell följd av Persson &
Nya Packet.
Trots SMHIs varningar och prognoser höll
sig vädret fram till strax före 21, men då kom
det – regnet. Inget stilla sommarregn, nej, åska
och skyfall. Det var åtskilliga millimeter som
kom på kort tid och delar av publiken troppade
tyvärr av, men trots vädret fortsatte Persson
& Nya Packet att spela – och gjorde det bra.
Riktigt bra.
Själv stod jag kvar, man kan liksom inte bli
mer än blöt, och njöt av musiken och den fantastiska stämningen som fanns på borggården
vid Haneberg denna kväll. Kan vi hoppas på en
fortsättning av detta koncept?
/EVA JONSSON

Foto: Malin Kruhsberg

Barhäng på borggården, musik och mat! Vad
kan gå fel? Ja, möjligen vädret då…!
Den 27 augusti bjöd HP12 in till fest på
Haneberg. HP12 är det koncept som Anders
Kruhsberg och Fredrik Wennerström provat på
under en 12-månadersperiod. HP (=HittePå)
12 (=12 gånger) har under året erbjudit middagar i lokaler vid Haneberg som annars till stor
del står tomma och inte används, såsom smedjan, lagården och fårhuset. Men i augusti tog
man ett större grepp och bjöd in till en festival
med fem artister/grupper och fyra maträtter.
Allt ägde rum i den s k borggården, på lagårdsplanen som omgärdas av byggnader på tre sidor och höjden upp mot museet på den fjärde.
Allt var synnerligen välorganiserat och man
kände verkligen den lantliga stämningen i
folkmyllret.

Näshulta församling
Efter en sommar full av gudstjänster, dop, vigslar, musik, sommarskola- och café samt annan gemenskap är
vi nu laddade inför hösten. Ni är alla så varmt välkomna
till våra gudstjänster såväl som andra verksamheter och
aktiviteter. För mer information kring allt som händer se
församlingsbladet, hemsida eller facebook.
Patrik Skantze, kyrkoherde

Gudstjänster i Näshulta kyrka
September
sö 4/9
kl.14:
sö 11/9 kl.18:
sö 18/9 kl.18:
			
sö 25/9 kl.11:
Oktober
lö 1/10 kl.18:
sö 9/10 kl.18:
lö 15/10 kl.18:
sö 23/10 kl.18:
			
sö 30/10 kl.11:
			
November
lö 5/11 kl.18:
sö 13/11 kl.16:
			
sö 20/11 kl.16:
sö 27/11 kl.11
			

Scoutgudstjänst i Hagberget, PS
Mässa, AF
Andrum, PS (för mer information se
församlingsbladet)
Högmässa, AF
Helgmålsbön, PS
Skördefestandakt, AF
Musikgudstjänst med Simon Erics, PS
Andrum, AF (för mer information se
församlingsbladet)
Högmässa med Näshulta församlingskör,
PS

Vill du sjunga i vuxenkör?
Kontakta kantor och körledare Heléne Fredriksson
helene.fredriksson@svenskakyrkan.se eller 0730-949285

Vill ditt barn prova på att sjunga i barnkör?
Kontakta kantor och körledare Amelie Lindén
amelie.linden@svenskakyrkan.se eller 0730-949284

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

Minnesgudstjänst, damkören Stella
Andrum, PS (för mer information se
församlingsbladet)
Mässa, AF
(Första advent): Högmässa med
församlingskören, AF

PS = Patrik Skantze, AF = Allan Forcado
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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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