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Varmt välkommen till vår butik

Sjömansängsv 10  –  Tel. 0122-180 70

Kören som sjunger 
allt mellan himmel 

och jord!

Välkommen med i  
Hällestads kyrkokör!

Bli medlem i 
Hällestads Hembygdsförening!

Välkommen till 

Månd, Tisd, Onsd, Fred 10.00-15.00
Torsdag 10.00-18.00

Bergslagsvägen 4, 
Finspång

Vxl 0122-240 00
www.swedbank.se

Telefon 0122-182 10

Finspång

Telefon 0122-190 30

Öppettider Mån-fre 6-20, lör-sön 9-18.
Vallonvägen 8, Finspång • 0122-102 64

Allt för bil- och industri
Välkommen till oss på Skäggebyvägen 24 

eller kolla vår katalog på Internet:

Tel. 0122-413 00, 181 80    www.mekonomen.se

Antrams Biltillbehör AB

®®
Viking
Industrimålning

Vard 07.00-17.00 Lörd 09.00-13.00 www.amdersonbaggman.se



3

Regissören har ordet
För två år sedan startades ett samarbete mellan 
Kyrkogårdsförvaltningen och De Geergymnasiet i 
Norrköping.  Mina elever på teaterinriktningen fick i uppgift 
att levandegöra människor som ligger begravda på gamla 
kyrkogården. En av gravarna tillhörde Aurore Pihl och 
det var på så sätt jag fick reda på att hennes födelseort 
var Hällestad. Då föddes idén om att låta Aurore spela 
huvudrollen i årets Gruvspel, en på sin tid stark och 
inflytelserik kvinna inom Norrköpings skolvärld.
Vi får följa Aurore från vaggan, om inte till graven så till 
hennes 60 års – dag 1910. Jag har låtit mig inspireras av 
Aurore Pihls egna anteckningar, tidningsartiklar från tiden 
och andra tidsdokument. Då flera av personerna i rollistan 
har funnits i verkligheten har jag tagit mig friheten att låta dem mötas i pjäsen - så här 
kunde det ha gått till. 
Under mitt arbete har jag slagits av att skoldebatten som den såg ut för 100 år sedan 
inte skiljer sig så mycket från dagens.  Jag sänder samtidigt en stor tacksamhetens 
tanke till alla de starka kvinnor som slogs för kvinnans rösträtt och rätt till yrkesliv utanför 
hemmet. En av dem var Aurore Pihl vars gärning som lärarinna och skolföreståndare 
lever vidare i namnet på den skolbyggnad som i dagligt tal alltjämt benämns Pihlska 
skolan, fast det är över 40 år sedan flickskolan lades ner. Idag hyser byggnaden 
Alstoms Sverigekontor.  
Kära publik
Hjärtligt välkomna till Gruvspelsgruppens åttonde sommarspel!

Ingbritt Swanö Wiklander 
Regissör och manusförfattare.

0122-291 49, 070-520 97 59
www.tuijaskok.se



Sonstorp    Tel. 0122-600 70
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Skäggebyvägen 9,  612 44 FinSpång

Telefon 0122-190 60

FInspångs 
glasmästerI aB

Allt i bilrutor!
Service dygnet runt!

Skäggebyvägen 46, Finspång
Tel. 0122-108 37

Mobil: 070-543 83 46, 070-543 83 47 

Leffes Cykel & Motor
Jonas Wenströmsv. 2
Tfn/fax 0122-149 55

Välkomna till cykelaffären 
med drag i!

Öppet:
Vardagar 09-18
Lördagar 09-13

Finspångs Begravningsbyrå
JourTeLefon 0122/100 94
ni kan nå oss dygnet runt, alla dagar.

Vi är anslutna till Begravningsbyråernas jour
Vår målsättning: Omtanke i minsta detalj.

Tfn 239 80

 

Dokumentation över begravningsuppdrag efter
Vi tackar för förtroendet att hjälpa till med begravningen efter 

Bifogat översänder vi en dokumentation där vi sammanställt de uppgifterna vi hittills pratat 
om. På sista sidan finns en prisuppgift där vi sammanställt kostnaderna specificerat. Några 
kostnader kan vara uppskattade som t.ex. blommor och solistarvode mm. Samtliga priser 
innefattar moms och ev. sociala avgifter.

Sistan sidan av dokumentationen återsänder ni till oss efter underskrift.

Om Ni önskar hjälp med något ytterligare, eller om det är någonting i de bifogade uppgifterna 
som verkar oklart, är Ni alltid välkomna att kontakta oss.

Med vänlig hälsning

Finspångs 
Begravningsbyrå AB

  

Postadress: Besöksadress Säte Tel.nr Postgiro
Box 89 Stationsvägen 4 Finspång  0122-100 94 14 30 37-0
612 23  Finspång 612 30  Finspång Org.nr Fax.nr Bankgiro
  556255-1696 0122-13990 405-0357

Dokumentation över begravningsuppdrag efter 
 
Vi tackar för förtroendet att hjälpa till med begravningen efter  
Bifogat översänder vi en dokumentation där vi sammanställt de uppgifterna vi hittills pratat om. 
På sista sidan finns en prisuppgift där vi sammanställt kostnaderna specificerat. Några kostnader 
kan vara uppskattade som t.ex. blommor och solistarvode mm. Samtliga priser innefattar moms 
och ev. sociala avgifter. 
 
Sistan sidan av dokumentationen återsänder ni till oss efter underskrift.Om Ni önskar hjälp med 
något ytterligare, eller om det är någonting i de bifogade uppgifterna som verkar oklart, är Ni 
alltid välkomna att kontakta oss. 
 
Med vänlig hälsning

Gunnar Elmberg

Gunnar

Anders Ohlsson

Norrköpingsvägen 36 • 0122-187 50

 www.colorama.se
Öppettider: 

Vardagar 07.00-18.00. Lördagar 09.00-13.00

ÖDMANS

www.byggrosen.se
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En plats där  historien får  liv
Hällestadbygdens historia har en stark anknytning till det äldre bergsbruket i Sverige. 
I vår tid är Östergötland knappast någon av de landsändar man i första hand kopplar 
samman med järngruvor och smältverk, men historiskt sett, spelade Järnbergen i 
Östergötland en betydande roll redan på medeltiden.
En naturlig följd är, att sådana socknar som Hällestad, Godegård, Risinge och Vånga, 
som alla en gång bildat egna Bergslag, gömmer kulturarv av stort värde. Det är värden 
som kan gå förlorade. De kan bli bortglömda eller bortodlade av vår egen tids rationella 
metoder för markanvändning.
Vår målsättning är att hålla historien levande.  Sommarteatern vid Gruvstugan är en del 
av den verksamheten. Våra teaterstycken speglar händelser, från en gammal bygds 
historia. I årets spel berättar vi om en person som levde bara ett par generationer före 
vår egen tid.  Nästa år kanske vi tar vår publik med oss flera hundra år tillbaka i tiden.
Gemensamt, från år till år är, att då vår publik tar plats på de provisoriska  sittplatserna 
innanför Gruvstugans gärdesgård, sker det på exakt samma ställe som våra förfäder 
slog  sig ner, när de varje försommar på 1600-talet höll Bergsting just här, då  liksom 
nu, under öppen himmel. 
 Vid Gruvstugan råder en påtaglig närhet till det förgångna. Det känns ibland som om 
våra förfäders andar månade om oss, därför  att vi bidrar till att hålla Järnbergens  
kulturarv levande.
En del kvällar händer det, att solen skiner rakt in i vår teaterscen. Då behöver vi inga 
strålkastare. Då har ”Gruvgubben,”  välvilligt tänt ”den stora lampan.” 

Jan-Eric Karlström



Telefon 
0122-501 19

www.barksbuss.se
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Hellka

Fastighetsservice

“Ett bra vatten är bättre!”

tJ:s pumpserVIce aB
• Vattenreningsutr.
• Fiterservice
• Filtermaterial
• Vattenanalyser
• Pumputrustning

Tel  0122-182 02
Mobil  070-628 14 06 

TIB-Möbler
EM Ljusfallshammar
0122 - 402 20

www.tibmobler.se

Tag möbelvägen till Ljusfallshammar

0141-620 90

Om du vill göra skillnad

www.mogard.se
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Manus och Regi: Ingbritt Swanö Wiklander

Scenografi, rekvisita Håkan Jegestad

Kostym Ann-Marie Karlström, Irene Jonasson
 Anne-Marie Gabrielsson

Bussguider: Jan-Eric Karlström, Gösta Johansson, 
  Ellinor Sundberg, Ann-Marie Karlström

Sakkunnig historiskt mtrl: Jan-Eric Karlström

Snickeri: Olle Bergman, Inge Edvinsson, Bertil
 Andersson, Fredrik Nord, Åke Joge

Pr/Affisch: Jan-Eric Karlström, Gösta Johansson, 
 Eva Johansson Hjorth

Foto, program Eva Johansson Hjorth, 
 Ingbritt Swanö Wiklander 

Ljud och ljus Michael Swanö, Martin Alsen

Trivselgrupp/fikaansvariga: Hällestads hembygdsförening

Ekonomi Gösta Johansson

Webbmaster: Eva Johansson Hjorth

Dokumentation          Kent-Inge Fredriksson

Tack till: 
NBV Östergötland, Holmens skog och alla andra som 

gjort detta möjligt!

Medverkande

Stödjer
projektet
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Prolog I intervjusoffan
Scen 1 Ankomsten
Scen 2 Födelsen
Scen 3 Dopet
Scen 4 Möte med prästänkan
Scen 5 I skolan
Scen 6 Tandvärk och brunnsdrickning
Scen 7 Flytten till Askersund
Scen 8 Hemma igen
Scen 9 Studierna framför allt
Scen 10 Framtidsplaner
Scen 11 Frieriet
Scen 12 Anställningsintervju

Akt 1

Lärarmötet
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Scen 13 Lärarmöte i Norrköping
Scen 14 Oro i klassrummet
Scen 15 Möte med herrarna Swartz
Scen 16 Kärt återseende
Epilog Talet till Aurore

Akt 2

Aurore möter Prästänkan

Musiklista
Sunny side of the street 
med Louis Armstrong
Div. småsnuttar från Multimediabyrån
Solskenspromenad BAO

Marsch Pannkaka BAO
Cirkus Finemang BAO
The Easy winners Scott Joplin

Tack till Dag Swanö för inspelningshjälp
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Anne-Marie Gabrielsson Ann-Marie Karlström 

Irene Jonasson Håkan Jegestad

Kostym och scenografi
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Anna Maria Lilljebjörn ........................................................Elisabeth Krey, journalist

Kerstin Thorsson .....................................................................Aurore Pihl som äldre

Emma  Andersson ...........Aurore Pihl som vuxen,  mamsell Walden barnmorska.

Ellinor Sundberg - sminkör .............................................. Aurore Pihl som tonåring

Alice Jarme  .............................................................................Aurore Pihl som barn

Margareta Joge ............................................... Sofia  Torparfru,  Charlotta Thesnau 

Fredrik Nord  ..................................................... Karl  vikarierande länsman, fadder,  
 Johannes far, Adjunkt Berg

Jonas Folkesson ..................................... PJ. Pihl Kronolänsman, Adjunkt Hagberg

Helena Andersson ....................................... Aurora Maria Pihl, Gerda von Friesen

Freja Ström  ..............................................................Carolina lillpiga, Hedvig, Karin

Meja Andersson ................................................................Stina, Maria, Magdalena

Ingrid Wastesson .............................................Torparfru, Fadder, Elisabeth Beskow

Jan-Eric Karlström ...............Kyrkoherde Emanuelsson, folkskolärare Sven Lindén

Audrey Chanson..................... Fadder, småskolelärare, Servitris, Fröken Kindberg

Ninni Ström  ....................Torparfru,   Johannes mor, Anna Clara Romanus Alfvén

Anita Kreutz Bergman ............. Barnets mor, Malvina Aurores moster, Gulli Petrini

Bertil Andersson ....................................................Barnets far,  Torpare, Per Swartz

Inge Edvinsson ..................................... Fadder, bonde med tandvärk,  Carl Swartz

Elvy Andersson ......................................................................Prästänkan, Sara Lind,

Tilda Antonsson .................................Fema, inackorderingsbarnet Martina,  Anna

Anna Håkansson ..  Ungfadder,  Lina, inackorderingsbarnet Lovisa, Signe, Ulrika

Ahja Jadama ...................................................................................... Birgit, Fredrika

Kenneth Oikarinen .................. Smeden i Sonstorp, Doktor Arpi,  Fredrik Bergdahl

Jakob Larsson ......................Ungfadder, Drängen med tandvärk, drängen Albert, 
 August son till Fredrik Bergdahl.

Rollista
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en garanti för flera års
problemfri användning

John Fröbergs väg 4 Tel 0122-293 75
610 13 LOTORP Fax 0122-293 76

mail@allmekano.se  •  www.famab.com

l RIARAMA erbjuder ett brett sortiment för uterumsbyggare.

l RIARAMA gör det lättare att välja en lösning som passar just dig 
 och din familj. Välj en standardlösning eller anpassa efter egna 
 önskemål.

l RIARAMA lättmonterade uterumsprodukter gör det extra lätt att 
 bygga ett uterum.

l RIARAMA kostar mindre än du tror, men höjer husets värde 
 högst väsentligt - både i trivsel och ekonomi.

Screen Print AB - 0122-419 66 (09.03)

Besöksadress:

en garanti för flera års
problemfri användning

John Fröbergs väg 4 Tel 0122-293 75
610 13 LOTORP Fax 0122-293 76

mail@allmekano.se  •  www.famab.com

l RIARAMA erbjuder ett brett sortiment för uterumsbyggare.

l RIARAMA gör det lättare att välja en lösning som passar just dig 
 och din familj. Välj en standardlösning eller anpassa efter egna 
 önskemål.

l RIARAMA lättmonterade uterumsprodukter gör det extra lätt att 
 bygga ett uterum.

l RIARAMA kostar mindre än du tror, men höjer husets värde 
 högst väsentligt - både i trivsel och ekonomi.

Screen Print AB - 0122-419 66 (09.03)

Besöksadress:

en garanti för flera års
problemfri användning

John Fröbergs väg 4 Tel 0122-293 75
610 13 LOTORP Fax 0122-293 76

mail@allmekano.se  •  www.famab.com

l RIARAMA erbjuder ett brett sortiment för uterumsbyggare.

l RIARAMA gör det lättare att välja en lösning som passar just dig 
 och din familj. Välj en standardlösning eller anpassa efter egna 
 önskemål.

l RIARAMA lättmonterade uterumsprodukter gör det extra lätt att 
 bygga ett uterum.

l RIARAMA kostar mindre än du tror, men höjer husets värde 
 högst väsentligt - både i trivsel och ekonomi.

Screen Print AB - 0122-419 66 (09.03)

Besöksadress:

box 163  612 24 finspång   TeL. 0122-410 03

Starta eget?
Boka rådgivning.

Kostnadsfritt!

Telefon 0122-164 80

Dannes
Golv & Byggservice AB

Golv • Kakel • Klinker 
• Badrumsrenoveringar • Plattsättningar

Kapellv. 54  •  Finspång

070-260 22 53070-260 22 53www.byggrosen.se

 Allt inom 
IT till Hem 
& Företag

0122-212 75
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Anna Maria Lilljebjörn Kerstin Thorsson Emma  Andersson

Ellinor Sundberg Alice Jarme Margareta Joge

Fredrik Nord Jonas Folkesson Helena Andersson
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Telefon
070-659 34 86

HÄLLESTA´
MASKINSTATION AB

• Entreprenadarbeten
Pontus Folkesson

Tel 0122-600 95, 070-396 45 30

Telefon
076-226 98 52

Grindvägen 3 • 0122-141 50 • www.xlbygg.se/finspang
Öppet: vardagar 06.45-18.00 lördagar 10.00-14.00

Ring så pratar vi!
Björn 070 643 70 17         Stig 070 643 70 45

RSTORPS GRUS&Sonstorps Åkeri AB
♦ Grus ♦ Krossprodukter ♦ Jord ♦ Transporter

Telefon: 0122-89000 www.sonstorpsåkeri.se

RSTORPS GRUS&Sonstorps Åkeri AB
♦ Grus ♦ Krossprodukter ♦ Jord ♦ Transporter

Telefon: 0122-89000 www.sonstorpsåkeri.se

RSTORPS GRUS&Sonstorps Åkeri AB
♦ Grus ♦ Krossprodukter ♦ Jord ♦ Transporter

Telefon: 0122-89000 www.sonstorpsåkeri.se

RSTORPS GRUS&Sonstorps Åkeri AB
♦ Grus ♦ Krossprodukter ♦ Jord ♦ Transporter

Telefon: 0122-89000 www.sonstorpsåkeri.se

www.ostgotaborrning.se

FINSPÅNG

www.hoteldegeer.nu

www.sonstorpsakeri.se
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Freja Ström Meja Andersson Ingrid Wastesson

Jan-Eric Karlström Audrey Chanson Ninni Ström

Anita Kreutz Bergman Bertil Andersson Inge Edvinsson
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Sov du lilla videung

Lärarmötet
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Sov du lilla videung
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Välkommen till

Kalkugnsvägen 1 – Finspång
Tel. 104 04, 186 40

joges verkstad ab
Levertorpsv. 1 • 612 44 Finspång

Tel: 0122-187 95
• Service
• Reparationer
• Påbyggnader på:
   – Lastbilar
   – Släpvagnar
   – Kranar

0122-431 30
labuss@telia.com

Nära Dej 
Hällestad
Örebrovägen 252, 610 12 Hällestad

Tel. 0122-500 14

Finspångs mest 
anlitade fastighetsbyrå

Fastighetsbyrån AB
Tel: 0122-26 00 10

formation och kostnadsförslag!

Medlem i
Certifierad
borrare

Industrivägen 2-4 • Finspång • 0122-100 64

www.finspangsbrunnsborrning.se

ÖVER

18.000
UTFÖRDA BRUNNAR

Ring oss för mer in
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Elvy Andersson Tilda Antonsson Anna Håkansson

Ahja Jadama Kenneth Oikarinen Jakob Larsson

Finspångs Tekniska Verk AB | 612 80 Finspång

C5-Kuvert.indd   1 09-10-14   11.24.28

Finspångs Tekniska Verk AB | Telefon 0122-851 80 | www.finspangstekniskaverk.se

Avfallshantering  | Energi
 
Gator och vägar  |  Vatten och avlopp

Tack till Ebba Joge som har ställt upp som stand in för div. roller vid sjukdom 
och förhinder. 
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Pontus Gunnarsson    070-376 77 92
Johan Gunnarsson      070-190 06 07

STIG PERSSON RADIO – TV
Stora Allén 27, Finspång

www.audiovideo.se
	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Ljusfallshammar  

              0122-‐431  85  

	  

	  

Ljusfallshammar    0122-431 85

Bergslagsvägen 22
612 37 Finspång

Företagstjänst
i Finspång ab
Tony Eloff  0122-139 00

Auktoriserad
Redovisningskonsult

Företagstjänst
i Finspång ab
Tony Eloff  0122-139 00

Auktoriserad
Redovisningskonsult

Företagstjänst
i Finspång ab
Tony Eloff  0122-139 00

Auktoriserad
Redovisningskonsult

0122-243 00
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Bergslagsv 9 (Kristallen), Finspång
0122-151 93

G-sons
Gummi AB
Finspång 
Telefon 
0122-160 40

Handelsbanken
Vi finns där du finns.

Bergslagsvägen 9
0122-132 00

0122-155 66

Vi för storlek 34-50
Kalkugnsv. 1, Finspång    Tel 0122-149 26

www.byggrosen.se

Åbergs



ÖPPET HUS 
Lördagen 21 september 

Kl 11:00-15:00 

Gruvstugan och 
Vandringslederna  öppna 

Filmen om gruvorna  
visas non-stop 

Jan-Eric berättar  
nyheter kl 11:00 

Ta med egen kaffekorg 

Välkomna! 

Allt för cyklisten
– har specialisten!

Bergslagsvägen 22 • Telefon 106 75HällestaD

Sörskatevägen 22, Hällestad
Tel: 505 56, bost. 502 17, bil 070-515 05 56

Fax 504 56

Blomstermästarna i Finspång

22

• Målning
• Fönsterrenovering
• Sprutlackering

Kontor och verkstad:
Skäggebyvägen 4, 612 44 Finspång

Tel 0122-181 20, fax 0122-127 30

nu både i Centrum & Viberga!
0122-102 05, 188 00 • www.edqvists.net

Finspång Ekonomisk förening



Skäggebyvägen 38 • 0122-127 10
Öppet mån-fre 8-17. Välkommen!
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Tel. 0122-602 50 • Fax 0122-600 90

:Aurore Pihl  Elisabeth Krey
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Följ med på shoppingresa till

För övriga resor gå in på: www.hallestabuss.se

Vi kör en gång i veckan hela hösten måndagar 
eller torsdagar med start i september

Datum: 23/9,   3/10,   7/10,   17/10,   21/10,   31/10,   
4/11,   14/11,   18/11,   28/11,   2/12, 12/12

Ullaredspris: 

200:-
Välkommen att boka hos oss på  0122-505 92



Låt oss vara Din spindel i nätet 
när det gäller trycksaker!
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NÄRA TILL EN BRA BILAFFÄR!

Roger Persson Bil AB
Skäggebyv. 52, Box 2073, 612 02 Finspång. 

Tel 0122-175 00

Transport-
bilarBERGSLAGS

LOMSTER
Bergslagsvägen 45
Tel. 100 85

PLICO
www.plico.se

Vi hyllar dig som inte 
släpper ner vem som 
helst i källaren. 
Vi chansar heller aldrig

Att installera en värmepump är många gånger ett 
komplext arbete. Men det är ingenting du behöver 
bekymra dig om. Vi låter bara våra certifi erade 
och specialutbildade återförsäljare installera våra 
värmepumpar. För vi chansar aldrig. Välkommen 
till din närmaste återförsäljare!

Vi hyllar dig som  
inte släpper ner vem 
som helst i källaren. 
Vi chansar heller aldrig.

Att installera en värmepump är många gånger ett komplext 
arbete. Men det är ingenting du behöver bekymra dig om. Vi 
låter bara våra certifierade och special utbildade återförsäljare 
installera våra värmepumpar. De kommer dessutom gärna hem 
till dig och gör en kostnadsfri besparingskalkyl, så att du vet i 
förväg hur mycket du kommer att spara. För vi chansar aldrig. 
Välkommen till din närmaste återförsäljare!

www.ivt.se

Linköping 
Nya Tanneforsvägen 96
tel 013-13 45 00
www.ivt.se/linkoping

Västervik 
Folkparksvägen 58 D
tel 0490-12 701
www.ivt.se/vastervik

Norrköping 
Fjärilsgatan 7
tel 011-31 88 80
www.ivt.se/norrkoping

Vi hyllar dig som  
inte släpper ner vem 
som helst i källaren. 
Vi chansar heller aldrig.

Att installera en värmepump är många gånger ett komplext 
arbete. Men det är ingenting du behöver bekymra dig om. Vi 
låter bara våra certifierade och special utbildade återförsäljare 
installera våra värmepumpar. De kommer dessutom gärna hem 
till dig och gör en kostnadsfri besparingskalkyl, så att du vet i 
förväg hur mycket du kommer att spara. För vi chansar aldrig. 
Välkommen till din närmaste återförsäljare!

www.ivt.se

Linköping 
Nya Tanneforsvägen 96
tel 013-13 45 00
www.ivt.se/linkoping

Västervik 
Folkparksvägen 58 D
tel 0490-12 701
www.ivt.se/vastervik

Norrköping 
Fjärilsgatan 7
tel 011-31 88 80
www.ivt.se/norrkoping



www.garageportexperten.se
Sveriges mest valda portar

Finspång Tel: 0122-102 14
Nyköping Tel: 0155-21 40 40
Linköping Tel: 013-31 20 00

Gnisslar det
i kvarteret?
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Tel. 0122-170 50
Bernt 0705-71 71 26
Tomas 070-32 99 720

Telefon 430 40 - Fax 433 63

Cityhallen
Cityhallen

Service • Matglädje • Kvalité

Finspångs Bilmarknad AB
Er HYUNDAI Återförsäljare,

Nu även Mekonomen Bilverkstad
0122-146 60
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En komplett leverantör 
för krävande uppdragsgivare
w w w . f i n s p a n g s - f i n m e k . s e

Telefon 0122-852 02
e-post: anhorigteamet@finspang.se

Nu kan du välja Internet 
och Telefoni från 

4 olika leverantörer.

För mer info: 
www.finet.se

”Hällestads Röda Korskrets 
i när och fjärran”
www rk.finspong.se

CRIMA RÖR AB
Magnus Karlsson, tel. 0122-506 28

Mobiltel. 070-376 82 11

Christer Hansson, tel. 0122-722 24
Mobiltel. 070-578 98 30

Utför snabbt alla rörinstallationer

Anhörighetsteamet i 
Finspångs Kommun.

Vill ni veta mer om 
anhörigstöd? 

Ring eller maila! 

VallonbygdenStora Allén 25, Finspång
0122-249 50

www.vallonbygden.se

Industri & Kraft
Finspång

0122-160 20
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In- och utvändig fönstermiljö
Skäggebyvägen 40, 612 44 Finspång

Tel: 0122-164 81

KALKUGNSVÄGEN 4 FINSPÅNG 0122-130 90

Skäggebyvägen 44, 612 44 Finspång
Telefon 0122-246 40

Mobil Erik Johansson     070-316 44 63
Mobil P.O. Brorsson       070-316 44 76

KG GUSTAFSSONS
SKOGSAVVERKNING

Telefon 0122-158 56 (

Finspång – Ingelsta shopping 
– Mirum Galleria, Hageby

www.arkenzoo.se
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Fikapaus

Olle och Inge 
i snickartagen

Scenbygge



 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

röst  och  tal              frigörande  dans  
  teater  och  regi                                            

    röstyoga            holistisk  yoga  
dansyoga          hormon  yoga              

                

	  
Ingbritts	  Röst	  Dans	  Rörelse	  

www.ingbritt.net	  
	  
	  

 

 0122-174 32
070-208 90 57  •  Johan 070-628 10 72
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DN:s Måleri
AB

Sätt färg 
på tillvaron!

Vi MÅLAr
allt åt alla

Tel/fax 0122-13 000                                        Mobil 070-550 91 96
             Vallonvägen 19                                    612 30 Finspång

Sörskatevägen 52, Hällestad Tel. 0122-505 00

Nu ingår

Reklam i Tryck

i Fröbergs!

Köp profilkläder och

presentreklam

hos oss!

Butiksförsäljning: Fröbergshuset, Lotorp
Stämplar • Skyltar • Flaggor • Trycksaker • Mattor

Tel: 0122-861 00 • info@frobergs.se • www.frobergs.se



Vi kan kosmetik!
Kom in så hjälper vi dig.

Kristallen –  0122-155 22

Smink Shopen
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BILPLÅT:   Skäggebyv. 46, 0122-164 34
BILLACK:  Levertorpsv. 3, 0122-105 00

MASKIN-
REPARATÖREN

Industrivägen 4, 
612 44 Finspång

0122-196 10

stöttar
Bygdespelet!

www.dahlias.se
Telefon: 070-33 31 509

Byggnads AB
Anderson & Baggman

www.andersonbaggman.se  •  Tel: 0122-180 70

Hantverk med kvalitet

Hällestad 
bygg & entreprenad ab

012260440/0761675793

Butik: Bergslagsvägen 41 Finspång
www.hallestadbygg.se



Öst

Kalkugnsvägen 8  – 612 30 Finspång
0122-416 35

AB BORGGÅRDS 
BRUK
Tel 0122-503 00

Skogen är bra för miljön

Kontor: Norrköpingsvägen 36, 612 44 FINSPÅNG
Tel. 0122-144 40, Fax 0122-164 40

www.golvochkakel.se

MATTor • KAKeL • KLINKerS • GoLV-
VärMe • SLIPNING • BYGGSerVICe

t
jä

llm
o grävmaskiner a

B

0141-407 31 • 070-526 03 68

 AB An-Jo Tryck, Finspång 2013 • 0122-126 37

www.byggrosen.se


