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Nya planer på vindkraftspark i Näshulta

Redan 2008 identifierades i Energimyn-
dighetens Riksplan för vindbruk två om-
råden i Näshulta som bedömdes vara av 
riksintresse för etablering av vindkraft-
verk. 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 vind-
kraftverk men dessa planer förverkligades 
aldrig. 

Nu planerar företaget RES Renewable 
Norden AB att söka tillstånd för att uppfö-
ra en vindkraftsanläggning inom samma 
område kallat Stora Uvberget. Området 
som ligger ca 60-80 m över havet är be-
vuxet med barrskog. De fastigheter som 
ligger närmast är Hjälmargården vid Näs-

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

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 pro-
ducera förnybar energi motsvarande 6500 
hushålls årsförbrukning.

Enligt Gerda Gatenheim som är pro-
jektledare på RES är det inte säkert att an-
läggningen blir så hög som 290 m. 
– De högsta vindkraftverken som byggs 
på land i Sverige idag är 240 m, men ut-
vecklingen 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 hän-
syn till t ex terrängen vilket kan innebära 
en placering något under 1000 m. 
– Det är 40 dbA som är den absoluta grän-
sen som vi måste förhålla oss till, men den 
klarar vi alltid med god marginal, försäk-
rar Gerda Gatenheim.

Vindkraften blir allt viktigare för att 
minska koldioxidutsläppen, men många 
anser att de höga tornen har negativa ef-
fekter på landskapsbilden. Man har också 
pekat på att fåglar och fladdermöss riske-
rar att dödas av rotorbladen. Buller från 
turbinerna samt skuggor och reflexer från 
rotorbladen kan också upplevas som stö-
rande för de närmast boende. 

Inbjudan till samråd har gått ut till fast-
ighetsägare inom en radie av 3 km från 
utredningsområdet samt till vissa fastig-
hetsägare utanför projektområdet som har 
del i samfälligheter inom eller i närheten 
av området. 

Samrådet genomförs dels för att infor-
mera om projektet, dels för att berörda 
ska få möjlighet att lämna synpunkter på 
planerna. På grund av den rådande pande-
min 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 miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) fram där miljöeffek-
terna av vindkraftsanläggningen beskrivs 
mer ingående.

Processen för att få tillstånd att anlägga 
vindkraftverk är omfattande och tar i ge-
nomsnitt flera år.

Mer information finns på 
www.ecogain.se/storauvberget
/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 900 ex

TRYCKNING
Linderoths Tryckeri,  Vingåker

ANNONSPRISER
 1/1   182x270    1440 kr
 1/2    182x135     840 kr
 1/4     90x120    480 kr
 1/8    90x60       300 kr

Näshultas föreningar annonserar 
kostnadsfritt. Vi tar ut en arbets-
kostnad för att göra annonser. 

BANKGIRO 5399-3788

UTGIVNINGSTIDER 2021
nr 1 vecka  8, mtrl 28/1
 nr 2 vecka 24, mtrl 20/5
 nr 3 vecka 36, mtrl 12/8
 nr 4 vecka 48, mtrl 4/11

Bor du utanför Näshulta 
och vill meddela adressändring, 
kontakta Näshulta Hembygds-

förening, se sid 4.

Bygdebladet på nätet: 
www.hagenordobild.se

God Jul
& Gott Nytt År

önskar
Lena o Johnny

Hagen Ord & Bild
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Vi har egen lack- och skadeverkstad och samarbetar med försäkringsbolagen.

Marléne Falk, Anton Malm, Klas Malm

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)

Alkohol i samband med arbete ökar risken för olyckor

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.

Hej Näshultabo!

Vill du engagera dig i vad som händer i bygden och därmed delta i 
utvecklingen av Näshulta?

Då ska du söka medlemskap i Näshulta Visions facebookgrupp!
Näshulta Vision är ett två-årigt projekt som tillsammans med bygdens 
eldsjälar driver utvecklingen framåt gällande bl.a. företagande, turism, 
att skapa samverkansytor mellan skolan, föreningarna och större sam-
hällsaktörer, samt att inspirera och sprida kunskap genom föreläsningar 
och workshops.

Vill du veta mer?
Maila till ase@nashulta.se

Hälsningar från projektledarna 
Åse Haukebö Roos, Kristina Larsson och Elin Ericsson
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LÖRDAGEN DEN 13/2 2021 kL.18 
Samla familjen hemma till en annorlunda kväll för att
- stämma av de gemensamma målen och framtiden för        
NNäshulta Vision 
- lösa Näshultakrysset (fint pris till vinnaren)

Mer information kommer senare 
via Facebook och anslag.

Hälsningar, 
Näshulta Visions Festkommitté  

📣📣📣📣
Vi kommer att 
sända live från 

Näshulta 
Kommunalhus

med bl a lite
levande musik.

NÄSHULTA VISION 
Tillsammans utvecklar 

vi landsbygden!

BOKA 
datumet
redan nu!

Näshulta Vision och Näshulta Intresseförening
bjuder in till Digital Bystämma/Bygdefest
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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

Blöt tipspromenad
med korvgrillning 

Den 4 oktober ordnade hembygdsföreningen en lagom lång tips-
promenad med efterföljande korvgrillning. Utgångspunkt och 
start var Hagberget, där man också återsamlades.

Efter genomförd promenad bjöds det på korv grillad över öp-
pen eld och nykokt kaffe, samt saft till barnen.  

Vädret var inte så inbjudande just den dagen, men trots allt 
kom det ett 20-tal deltagare.  

Samtliga frågor hade någon form av anknytning till Näshulta 
så det blev en kontroll av vad deltagarna kände till om vad som 
hänt i Näshulta genom tiderna. Det fanns även en utslagsfråga     
för att skilja på dem som fått på samma antal rätt. 

Vinnare blev Patrik Blomberg som hade 10 rätt av 13 frågor, 
och som belönas med omnämnande i denna artikel. GRATTIS! 

Då frågorna kan förekomma på andra tipspromenader kommer 
de ej att publiceras./TORBJÖRN ANDERSSON
 

Hembygdsföreningens tipspromenad hade start och mål vid 
Hagberget där deltagarna bjöds på grillad korv.

Julmarknaden på Hökärr inställd 
På grund av rådande pandemi blir årets julmarknad på 
Hökärrs magasin inställd. Vi ser tyvärr inga möjligheter att 
hålla  de av myndigheterna rekommenderade avstånden i 
detta mysiga magasin. 

I normala fall brukar vi dela ut julklappen på marknaden 
men i år kommer vi att åka runt i Näshulta och lämna den 
i brevlådorna. Till medlemmar som bor utanför socknen 
skickar vi den, som vanligt.  

Vill någon hjälpa oss med att lämna julklappen till släk-
tingar, vänner och bekanta är vi väldigt tacksamma. 
Kontakta i så fall Ann-Britt Eriksson, 070-830 40 86 eller 
Torbjörn Andersson 070-630 16 34 alternativt maila: 
nashultahembygdsforening@hotmail.com

Julbordet inställt
I år ställs även hembygdsföreningens julbord in.

Julgransplundring 10 januari 2021, kl 14.00
Julgransplundringen kommer att anordnas i någon form.
Hembygdsföreningen sponsrar som vanligt, men ingen 
från styrelsen kommer att delta på grund av pandemin.
Annelie Bosdotter håller i arrangemanget och även hur det 
kommer att utföras. Information om plats kommer senare.

Februaridansen inställd
Februaridansen är ännu en tillställning som vi tyvärr måste 
ställa in på grund av pandemin och de rekommendationer 
som myndigheterna anger.
Förhoppningsvis kan vi genomföra den 2022.

Hembygdsföreningens årsmöte 2021
Vi planerar att genomföra årsmötet i någon form sönda-
gen den 14 mars 2021 kl 16.00 

Mötet, liksom på vilken plats det hålls, kommer att an-
passas till vid tidpunkten rådande situation. Plats anges 
när den formella kallelsen skickas ut till medlemmarna.

Svalboviksbadet

Eftersom Hembygdsföreningen 
är ekonomiskt ansvarig för att 
hålla badet vid Svalboviken i 
ordning tar vi gärna emot bidrag 
som hjälper till med driften. 
Inför nästa säsong kommer ny 
tvärbrygga att monteras tillbaka. 

Pg 13 72 24-2, bg 323-9795
swish 1236022370
Ange ”Svalboviksbadet”.

Tack på förhand!
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H-C Skogsvård Näshulta AB
Nytt namn - samma

• 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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Spel i två divisioner med rekordstor trupp
Den här säsongen har Näshulta GoIF haft 2 fotbolls-
lag i seriespel – ett i Division 6 Nordvästra Herrar 
och ett i Division 7 Nordvästra Herrar. 

Laget som spelat i division 7 vann sin serie med 
31 poäng följt av Baggetorps IF på 24 poäng. De 
lyckades vinna 10 matcher, spela oavgjort i 1 match 
och förlora endast 1 match. Grattis! Tillsammans 
med Bie GoIF leder laget även publikligan med ett 
totalsnitt på 27 åskådare. Med 7 gjorda mål kvalifi-
cerade sig Markus Larsson till en tredjeplats i skyt-
teligan. Något avancemang till division 6 blir det 
tyvärr inte för laget eftersom Näshulta GoIF redan 
har ett annat lag i den divisionen.

Laget i division 6 slutade på åttonde plats av 12 
lag och lyckades få ihop 14 poäng på 11 matcher – 
4 vinster, 2 oavgjorda och 5 förluster. Publiksnittet 
låg på 34 åskådare och innebär en fjärdeplats. Bäste 
målskytt var Christian Johansson med 5 mål.
/LENA LINDHOLM

Näshulta GoIFs lag i division 6 slutade på en åttondeplats av 12 lag medan laget i 
division 7 vann sin serie.

Näshultabo klassegrade i 
EMK-Kannan
Svenska RallyCupen 2020 ställdes 
in p g a rådande coronarestriktioner. 
En av de deltävlingar som skulle ingått 
i cupen var Eskilstuna Motorklubbs 
EMK-Kannan. Tävlingen genomfördes 
utom tävlan för Svenska RallyCupen 
och utan publik den 12 september med 
en delsträcka i Näshulta.  171 bilar för-
delade på olika klasser var anmälda. 

Näshultabon Pär Johansson som täv-
lar för Eskilstuna Motorklubb vann 
klassen Volvo-original. Grattis Pär! /LL

Näshulta Fiber avvecklas
Den 13 september höll Näshulta Fiber 
ekonomisk förening extrastämma på 
Svalbovikens Brandstation. Stämman 
röstade enhälligt för att avveckla för-
eningen. Varje medlem får en återbetal-
ning på 100 kronor som avser insatsen 
samt ytterligare 150 kronor. Eventuella 
återstående medel skänks till Näshulta 
friskola. 

398 anslutningar har installerats va-
rav 289 till fast boende. 
– Enbart de fast boende räknas in i den 
procentsats som ska uppnås för EU-
bidraget. Vi kom upp till 92 % vilket 
var bättre än beräknade 88 %, meddelar 
Ann-Britt Eriksson i styrelsen för Näs-
hulta Fiber ekonomisk förening./LL

Kyrkan som pepparkakshus

Ingrid och Gunnar Nordholm, Karlskoga, har gjort Näshulta kyrka som pepparkakshus.
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Antalet näshultabor ökade med 32 personer

När vi tittar på befolkningsstatistiken 
2019-12-31 uppgick antalet näshultabor 
till 984 personer vilket innebär en ök-
ning med 32 personer jämfört med ett år 
innan. Näshultas befolkning vid årsskiftet 
utgjordes av 506 män och 478 kvinnor, en 
ökning med 6 män och 26 kvinnor. 

Största åldersgruppen var som tidigare 
år 60-64 med 109 personer, följd av grup-
pen 65-69 på 95 personer och 70-74 med 
86 individer.

Gruppen 60-64 bestod av 63 män och 
46 kvinnor. Åldersgruppen 0-4 ökade 
med 14 barn och bestod av 18 pojkar och 

28 flickor. 
230 näshultabor var i åldrarna 0-25 år, 

234 i åldrarna 25-49, 438 i åldrarna 50-74 
och 82 över 75 år.

Blir vi över 1000 näshultabor i år?
 /LENA LINDHOLM

 
Kära Näshultabor / läsare 

 
I år har vi i syföreningen ingen välgörenhetskväll med auktion 

p.g.a. Covid 19. 

Det betyder att vi behöver Ert stöd för att kunna ge 
hjälpbehövande ett bidrag även i år. 

Därför ber vi Er skänka valfri summa till vårt konto:  

82701 04825032-8 ( Swedbank, Näshulta kyrkliga syförening) 
eller 

 via Swish 0706911007 

 ( meddelande / Julgåva)   

Vi fördelar de pengar som kommer in på vårt årsmöte. 

 

Förra året fick följande organisationer vårt stöd.: 

Läkare utan gränser, Operation Smile, Sydsudan, Meja, Moa, 
Härberget och Näshulta Bygdeblad 

 

TACK FÖR ATT NI VILL HJÄLPA OSS HJÄLPA. 

 

Med vänlig hälsning 

Näshulta kyrkliga syförening / gm Inge-Gerd Claesson 

Under hösten har vi i Näshulta kyrkliga syförening hörsam-
mat Läkarmissionen som ville ha hjälp med mössor till ut-
satta nyfödda barn i världen.
Vi har stickat och nu skickat ett paket med 60 st små mössor.
/INGE-GERD CLAESSON

Mössor till Läkarmissionen

Kyrkliga syföreningen har stickat babymössor till Läkarmissionen.

Näshulta Jaktklubb
Årsmöte 

15 februari kl 18
i skolans matsal
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Näshulta församling

GGåårrddssbbuuttiikk        CCaafféé        RReessttaauurraanngg  

 Magda säteri, Näshulta, tfn. 016-800 18 

Med anledning av Corona fortsätter vi att följa de restrik-
tioner som ännu finns om maxantal på 50 personer i kyr-
kan gällande både gudstjänster och förrättningar. Det är 
således inga problem att boka vare sig dop, vigsel eller 
begravning under rådande riktlinjer om dessa respekteras. 

P.g.a. pandemin kommer den traditionella julkonserten i 
år bli inställd. Likaså kommer de flesta andra gudstjänster 
under advent- och jultid ske utan att stora körer medver-
kar. Detta då vi vet att våra kyrkor snabbt fylls på då. Dock 
planeras samtliga gudstjänster ske som vanligt, men då 
utan extra arrangemang. I de fall våra vuxenkörer med-
verkar är de reducerade. De har under hösten likaså övat 
uppdelade i mindre grupper. 

Precis som tidigare kommer varannan bänkrad att vara 
avstängd, allt för att skapa yta och avstånd. Gällande våra 
barn- och ungdomsverksamheter kommer vi följa de beslut 
som förskolor och skolor tar som är belägna i vårt pastorat. 
För de verksamheter som helt eller delvis ligger nere, kon-
takta respektive verksamhetsledare för mer information. Vi 
följer utvecklingen noggrant och uppdaterar informationen 
på hemsida och facebook.
/PATRIK SKANTZE, KYRKOHERDE

GUDSTJÄNSTER I NÄSHULTA KYRKA 
(för kontinuerlig uppdaterad info se hemsida, facebook, 
predikoturer eller kommande församlingsblad).

December
Lö 5  kl. 18:  Helgmålsbön, PS
Sö 6  kl. 16:  Familjegudstjänst, PS 
Lö 12 kl. 17.30:  Lucia med Änglakören, JL 
Sö 13  kl. 16:  Mässa med ungdomskören Nova, JL
Sö 20  kl. 16:  Andrum med Näshulta manskör, PS
Må 21  kl. 19:  ”Decemberljus” med damkören Stella, JL
To 24  kl. 12:  Samling vid krubban, JL
Fr 25  kl. 7:  Julotta. Församlingskören, JL
Sö 27  kl. 11:  Högmässa, JL
To 31  kl. 16:  Nyårsbön, JL

Januari
Sö 3  kl. 11:  Högmässa, PS
Sö 10 kl. 16:  Kvällsvesper med Heléne Fredriksson
Sö 17  kl. 16:  Andrum, JL
Sö 24  kl. 16:  Mässa, PS
Sö 31  kl. 11:  Högmässa, JL

Februari
Lö 6  kl. 18:  Helgmålsbön, PS. Scouternas fackeltåg   
  17.45 från Kommunalhuset
Sö 14  kl. 16:  Mässa, JL 
Sö 21  kl. 16:  Andrum, PS
Sö 28  kl. 11:  Högmässa, JL

PS = Patrik Skantze. JL = Jenny Ludvigson

OBS! Syföreningens auktion 27/11 
blir i år inställd! 
(Gällande insamlingen till välgörande ändamål se annon-
sen i detta blad).

Behöver du hjälp med matleverans 
eller hämta ut mediciner? 
Personer i riskgrupp och 70+ kan få hjälp med att handla 
och hämta ut medicin. I samarbete med Eskilstuna kom-
mun matchar Svenska kyrkan ditt behov av hjälp med vo-
lontärer som kan hjälpa dig. Du kan få hjälp på vardagar 
och vi vill gärna ha din beställning två arbetsdagar i förväg. 
Du kan betala dina varor eller medicin med Swish eller 
faktura. Volontärerna utför tjänsten utan kostnad men du 
betalar för dina inköp. Gå in på svenska kyrkans webbfor-
mulär och fyll i dina uppgifter på: www.svenskakyrkan.se/
eskilstuna/past-covid eller ring 016-710 10 00, telefontid: 
måndag-fredag 08.00-16.00.

Konfirmation, Näshultagruppen
Konfirmationsstarten kommer att äga rum lö 6 februari. Vid 
tidig anmälan får man mer än gärna följa med på vinterlä-
ger i Follökna herrgård med de andra konfirmationsgrup-

perna här 8-10 januari. Inbjudan till 
Näshultagruppen kommer att pos-
tas ungdomar födda år 2006 under 
december månad. 
För mer info kontakta 
jenny.ludvigson@svenskakyrkan.se 
eller 0730-949281. 
För bokning eller övriga upplys-
ningar: Pastorsexpedition. Husby-
Rekarne och Näshulta församlingar, 
Kyrkvallen, 635 18 Husby-Rekarne.
Telefon: 016-429200 
(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 
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NÄSHULTA GYMNASTIK O IDROTTSFÖRENING
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 från 17 år 300 kr, familj (2 seniorer samt familjens juniorer) 600 kr. 

Besök oss på www.ngoif.com

Näshultastugor AB
Spången
63517 NÄSHULTA

Ordernr 318456
Datum

Korrektur

Bäste Kund!

Nedan visas korrektur på beställd reklamplats.

19190
Er referens Anders Nordin
Ert kundnr

OOBBSS!! 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!

Rättat korrektur skall vara oss tillhanda senast 22001133--0022--0011!

Om vi inte hör något ifrån Dig innan korrekturtidens utgång kommer annonsen att bli tryckt i enlighet
med utsänt korrektur.

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,

2013-01-28

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

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

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

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.

• Friggebodar • Villor
• Renoveringar • Utbyggnader

• Plåtslageri • Brädgård
Välkommen till Hökärr i Näshulta!

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


