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Befolkningen ökade med en person 

År 2021 ökade Näshultas befolkning 
igen, men detta år med endast en person 
till 1002 invånare. Vi var då 509 män och 
493 kvinnor.

Flest antal näshultabor, 101 st,  fanns 

i åldrarna 60-64 år, tätt följda av 
65-69-åringarna och 70-74-åringarna med 
vardera 98 personer. Därefter följer grup-
perna 50-54 och 30-34 som båda omfat-
tade 61 personer.

Tittar vi på barn och ungdomar är störs-
ta gruppen åldrarna 15-19 med 56 perso-
ner.  5-9-åringarna var 54 och gruppen 10-
14 redovisar 52 barn.

I samtliga grupper från 0-19 år fanns 

fler kvinnor än män.
Fler män än kvinnor – 57 resp 41– hittar 

vi i åldrarna 70-74 samt i gruppen 50-54 
med 37 män och 24 kvinnor.

228 näshultabor befann sig i åldrarna 
0-24 år, 242 var 25-49 år, 434 personer 
50-74 och 98 var 75 år och mer.
/LENA LINDHOLM  

Pär Eriksson och ardennerhästarna Markus och Uffe tävlade i plöjning på Magda säteri.

Den 24 september anordnade Jordbrukareungdo-
mens Förbund, JUF, i Sörmland DM i veterantrak-
torplöjning och hästplöjning på Magda säteri. 

Deltog gjorde veterantraktorer från 1948, 1956 
och 1964 som tävlade i tre olika klasser – bogse-
rade plogar, hydraulburna plogar samt modernare 
veterantraktorer. Två hästekipage med vardera två 
ardennerhästar deltog också. De tävlande kom från 
Stallarholmen, Vingåker, Bettna och Katrineholm.

Tävlingen pågick i två timmar och innebar 
många kriterier som skulle uppfyllas. Domarna 
bedömde bl a fårornas rakhet, djup och bredd samt 
att ogräs och stubb var väl nedplöjda. 

Dagen bjöd framåt lunchtid på vackert höstväder 
och lockade en skara nyfikna åskådare till Magda. 
Imponerade gjorde inte minst ardennerhästarna 
med sin skicklighet och sitt lugn.
/LENA LINDHOLM

Hästar och veterantraktorer i DM på Magda
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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

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 2023
nr 1 vecka 9 , mtrl 8/2

nr 2 vecka 24, mtrl 19/5
nr 3 vecka 37, mtrl 18/8
nr 4 vecka 48, mtrl 7/11

Bor du utanför näshulta 
och vill meddela adressändring, 
kontakta näshulta Hembygdsför-

ening, se sid 4.

Bygdebladet på nätet: 
www.hagenordobild.se

Dags för service? Lämna bilen till oss!
Vi servar alla bilmärken

Vi säljer tyska
kvalitetscyklar
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Mått Johanssons väg 24, Eskilstuna
016-51 03 60 www.gjbilverkstad.se

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.
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Näshultas egen deckarkung, Bengt Lundblad, har 
med årets bok i serien Mälarmord skrivit impone-
rande tio böcker sedan starten 2014. Främmande 
Blå fågel, som den nya boken heter, presenterar 
samma gemytliga pusseldeckare med fina och de-
taljerade miljöskildringar, sammanvävd med en 
spännande mordgåta, som de tidigare böckerna. 

I årets bok får läsaren lära känna platser som 
Lindholms gård i Barva, Bondegatan i Strängnäs 
och Munkhagsgatan i Mariefred. Eskilstunas cen-
trala delar kring Köpmangatan är väl återgivna i 
boken. 

Det ständigt gnabbande paret Kroon/Widman får 
i denna bok uppdraget att i juli 1948 lösa mordet på 
en amanuens som ropat in en mycket sällsynt fågel 
på en auktion på Lindholms gård. 

Med frisk dialog, färgstarka personligheter och 
presentationer av vackra omgivningar får läsaren 
ta del av en finurlig deckare med detaljer som är 
avgörande för mordets uppklarande.
   Hur kommer de kommande böckerna att se ut? 
Ja, i princip kommer serien tuffa på med en bok 
varje år och innehålla samma typ av brott. Några 
förändringar kommer läsaren att se redan i nästa 
bok som högst troligt kommer att heta, Den röda 
mannekängen.
   Årets bok, Främmande Blå fågel, har funnits till 
försäljning sedan i somras och finns där böcker 
säljs./LENA LINDHOLM  

Deckarserien Mälarmord firar 10 år 

Näshultaförfattaren Bengt Lundblads senaste bok.
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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

rolig och givande skolresa till eskilstuna
Varje år ordnar Hembygdsföreningen en 
skolresa för eleverna i årskurs 1 till 6, 
som i år genomfördes den 16 september. 

Den här gången blev det en resa inom 
kommunen. I Eskilstuna besökte vi först 
Munktellmuseet där vi blev omhänder-
tagna av två guider som berättade om 
museet och om hur verksamheten en 
gång i tiden startade i Eskilstuna. Det var 
en intressant genomgång och eleverna 
kunde ställa frågor under tiden, vilket 
några gjorde. 

Efter genomgången fick vi vandra runt 
på egen hand och det var tillåtet att prov-
sitta alla traktorer och maskiner och låt-
sas vara förare. Alla var mycket ivriga att 
prova så många och stora maskiner som 
möjligt.

Efter Munktellmuseet gick vi vidare till 
Eskilstuna stadsmuseum. Där kunde vi 
inta den lunch som Näshulta skolas kök 
förberett och vi tagit med. Efter lunchen 

visade två guider bilder och berättade om 
Eskilstuna från förr och nu. Härefter de-
lades eleverna upp i två grupper och hade 
olika aktiviteter som passade respektive 

Studiecirkel Släktforskning
I mitten på oktober genomfördes ett informationsmöte kring en 
planerad studiecirkel i släktforskning.    

Ett tjugotal intresserade kom till brandstationen i Svalboviken 
och fick information om upplägget kring kursen. Eftersom det 
fanns både nybörjare och några mer erfarna kommer vi nu att 
starta upp två cirklar –  både nybörjarkurs och fortsättningskurs. 
Kurserna hålls med hjälp av Studieförbundet Vuxenskolan och 

åldersgrupp.
Detta var en rolig och givande dag både 

för elever och medföljande vuxna! 
/EVA JONSSON

Årets skolresa för eleverna i Näshulta friskola gick bl a till Munktellmuseet i Eskilstuna.

Vandringar under hösten 
Höstens första vandring var den 5 september. Sedan har 
vi gått varje måndag med undantag för första älgjakts-
veckan. 

Vi har gått vid många sjöar; Skogssjön, Hjälmaren, 
Näshultasjön och Båven (Den lilla sjön utefter Sörm-
landsleden mot Hälleforsnäs.) Förutom olika platser i 
Näshulta har vi varit på Hedlandet och i Hållsta. 

Vi har oftast varit drygt 20 personer. Alltid finns det 
någon som kan berätta något om platserna vi passerar.

 Mestadels går vi på mindre vägar och stigar, ibland 
orienterar vi oss även i terrängen för att få en lagom rund-
tur. Sträckan försöker vi hålla till mellan sju och åtta ki-
lometer. Efter varje vandring publiceras bansträckningen 
på Hembygdsföreningens Facebook-sida. Senast lördag 
innan finns det även information om mötesplats för näst-
kommande måndag där./ANN-BRITT ERIKSSON På en av höstens vandringar besöktes Torpkvarnsviken.
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Näshultas egen ”släktforskarexpert”, Sören Andersson, Spetby, 
kommer att delta för att dela med sig av sina kunskaper och 
erfarenheter. 

Planerad start för cirklarna är först då material, böcker m m, 
kommit hem, varför det är möjligt att ansluta till cirklarna även 
efter detta blads utgivning. 

Kontakta Hans Eriksson, 070-830 17 19, eller maila till 
nashultahembygdsforening@hotmail.com för mer information 
eller anmälan!/EVA JONSSON 
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näshulta klara för div 5!

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

Näshulta GoIFs herrar slutade på andra plats i Div 6 Sydvästra 
Södermanland med 53 poäng. Vinnande Högsjö BK säkrade se-
gern med 56 poäng. Det var alltså riktigt tight i toppen.

Näshultalaget gjorde 92 mål och släppte in 31 vilket bäddade 
för en målskillnad på 61 mål.

Bäste målskytt i serien blev Näshultas Fredrik Danielsson 
som gjorde inte mindre än 31 mål. Mycket imponerande! Lag-
kamraten Johannes Kullberg slutade på en fjärdeplats i målligan 
med sina 20 mål.

Sista hemmamatchen 9 oktober slutade 13-0 inför en publik 
på 60 personer.

Nästa säsong flyttar Näshulta upp till div 5. För 16 år sedan 
år 2006 besegrades Björkvik på hemmaplan vilket innebar att 
Näshulta för första gången i historien var klara för spel i div 5. 
Efter två säsonger blev det nedflyttning till div 6 igen.

För Näshulta GoIFs utvecklingslag gick säsongen inte lika 
bra. Laget kom på åttonde och sista plats i Div 7 Norra Söder-
manland./LENA LINDHOLM 

Festkommittén inbjuder till
Årets FeSt

Boka 4 mars 2023! 
Mer info kommer.

tack för alla almanacksbilder!
I år är det många som skickat in bilder till Hem-
bygdsföreningens väggalmanacka vilket är så roligt. 

Tyvärr hade en del bilder alltför dålig upplösning 
och blir suddiga när man förstorar dem till A4. Vi 
har också fått in många stående bilder vilket tyvärr 
inte fungerar. 

Inte mindre än nio fotografer har bidragit till nästa 
års almanacka som Hembygdsföreningens medlem-
mar får som julgåva. 
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aktivitetsdag för labradorer på Haneberg
Söndagen den 2 oktober arrangerade Sörmlands Labradorklubb 
en aktivitets-/prova på dag i parken på Haneberg Säteri. Trots 
duggregnet kom ca trettio labradorer med hussar och mattar för 
att testa olika aktiviteter som rallylydnad, viltspår, apportering 
och utställning. 

Detta var första gången en liknande dag arrangerades av klub-
ben och syftet var att locka hundägare att hitta nya aktiviteter 
tillsammans med sina hundar. 

Labradoren är populäraste rasen och i Sörmland finns ca 1600 
labradorer. Det är en väldigt lyhörd och lättlärd ras som avlats 
fram för att apportera fågel och småvilt vid jakt, men som lämpar 
sig för så mycket mer och trivs bäst om den får jobba lite med 
nos och hjärna! 

Klubben arrangerar tävlingar så som jaktprov i apportering och 
utställningar, men håller också kurser i viltspår och apportering. 

Denna prova på dag var gratis för att alla ska kunna hitta en 
aktivitet som passar just dem och deras hund och det bjöds på 
gratis korv och fika i Orangeriet. Vi hoppas detta ska bli ett åter-
kommande evenemang som turnerar runt om i Sörmland.
/MALIN KRUHSBERG 

GERDA blev uppsagd i november 2021 
från den vinteruppläggningsplats hon haft 
sedan ca 2007. Hon har legat på Malmen, 
som är företagsmark i Hållsta. 

Anledningen till uppsägningen är smit-
torisken på ett område med seminverk-
samhet. Det positiva i det hela är att se-
minstationen i Hållsta ska byggas ut vilket 
också påverkade att vi blev uppsagda.

GERDA ägs av kommunen och Fören-
ingen Ångslupen GERDAs (FÅG) huvud-
man är Eskilstuna Stadsmuseum.

FÅG är en ideell förening där alla job-
bar ideellt. Vi har ansvar för driften med 
behörig besättning. Vi ansvarar även för 
underhåll och reparationer av GERDA och 
har dessutom alla kontakter med Trans-
portstyrelsen då det gäller certifikat och 
besiktningar. GERDA har passagerarfar-
tygscertifikat för 40 personer.

GERDA har nu fått en plats på kom-
munens mark i Torshälla. Platsen hyrs av 
Stadsmuseet av Kfast Eskilstuna. 

I Hållsta hade föreningen ett stort tält-
skjul och tillgång till kalla lokaler i ett 
ödehus.Tältskjulet är ca 18x7 meter och 
rymmer GERDA med trailer.

Tältskjulet i Hållsta har nu rivits och 
återuppbyggts i Torshälla och eftersom 
det är 9 år gammalt så har vissa delar re-
noverats. 
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Gerda flyttad till vintervila i Torshälla

Då vi inte har tillgång till några lokaler i 
Torshälla har vi köpt en container för för-
varing av verktyg, färg och övrig utrust-
ning.

Efter en del markarbeten kom contai-
nern på plats i juni. Återuppbyggnaden 
av tältskjulet började i slutet av september 
och är nu klart med några mindre delar 
som ska justeras. Det mesta är nu flyttat 

från Malmen och GERDA står i sitt ny-
gamla skjul som har förvandlats till ett 
plåtskjul. I början av november ska flytten 
vara klar.

HANS ROSéN
ordförande 
Föreningen Ångslupen GERDA

 Ångslupen Gerda är nu på plats i sitt nygamla plåtskjul som här är under återuppbyggnad.

Ett trettiotal labradorer med hussar och mattar deltog i aktivitets-
dagen på Haneberg säteri.
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Näshulta församling

Gudstjänster i näshulta kyrka

sö 27/11  kl. 11: Högmässa med församlingskören, AF
1 adv.

December
lö 3/12  kl. 18:  Helgmålsbön, AF
lö 10/12  kl. 16: Julkonsert med KFUM-kören, PS
lö 17/12  kl. 16:  Julkonsert ”Dagen är kommen”, 
  Näshulta manskör, Församlingskören     
  samt damkören Stella
lö 24/12  kl. 10:  Samling vid krubban, Angelina Pavanelli,  
  sång. PS
sö 25/12 kl. 7:  Julotta med församlingskören, PS
lö 31/12: kl. 16:  Nyårsbön, Linnea Ortega, cello, PS

Januari
lö 7/1  kl. 18: Helgmålsbön i musikens tecken med     
  Heléne Fredriksson och Tommy 
  Johansson, sång 
sö 15/1  kl. 16:  Mässa, AF 
sö 22/1  kl. 16: Andrum, PS (för mer information 
  se församlingsbladet) 
sö 29/1  kl. 11:  Högmässa, AF
 

Februari
lö /2  kl. 18:  Scoutgudstjänst (fackeltåg från 
  Kommunalhuset 17.45). 
  Frida Johansson, sång. PS 
sö 12/2  kl. 16:  Mässa, AF 
sö 19/2  kl. 16:  Andrum, PS (för mer information 
  se församlingsbladet) 
sö 26/2  kl. 11:  Högmässa, AF

PS = Patrik Skantze
AF = Allan Forcado

näshulta kyrkliga syförenings auktion                                                           
25/11 kl.18 i Kommunalhuset.

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 Näs-
hulta

Julhälsning och tack från
Näshulta rödakorsgrupp

Tack till alla näshultabor och andra för ett 
generöst givande 2022!

För kollekter vid gökotta och friluftsguds-
tjänsten på Haneberg samt för försäljning 
på Näshultadagen.

Tack för ett glädjande resultat i våra bössor 
och swish under valdagen!

De insamlade pengarna ger oss möjlighet 
att bidra till hjälp och lindring i Ukraina.

Förslag på utgivningstider 2023
för näshulta Bygdeblad

nr 1   vecka 8       mtrl 27/1
nr 2   vecka 24     mtrl 19/5
nr 3   vecka 37     mtrl 18/8
nr 4   vecka 47     mtrl 27/10

Önskas ändringar kontakta redaktionen, 076-039 96 93.
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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 

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

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!

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

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

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

• Friggebodar • Villor
• Renoveringar • Utbyggnader

• Plåtslageri • Brädgård
Välkommen till Hökärr i Näshulta!

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


