Promenad i Hälleforsnäs 2019
En dag i Hälleforsnäs som slutar i kvällsnöje Maj 2019
Genom  Face  Book  har  vi  skickat  ut  meddelande  om  vad  som  händer  i  Hälleforsnäs.  
Folket  kliver  av  vid  Hälleforsnäs  tågsta;on.  De  möts  av  en  skylt  där  det  står  ”Välkommen  ;ll  
Hälleforsnäs”  vi  och  besökarna  tar  oss  en  kopp  kaﬀe  med  en  bakelse  i  tågsta;onens  vänthall.  
Tillsammans  tar  vi  en  promenad  på  den  handikappanpassade  banvallen  ner  ;ll  Lager  157.  På  
vägen  ser  vi  barnen  och  ungdomarna  ta  hand  om  djuren  på  4  H  gården.    Vallen  är  i  fullgång  
med  fotbollsträningar,  tennis  och  friidroM.  
Vi  fortsäMer  vår  vandring  på  strandpromenaden  bakom  kärnmakeriet.  Det  är  en  varm  
majdag  så  vi  tar  oss  eM  dopp  vid  Folketspark  och  säMer  oss  i  bastun  som  är  etablerad.  Det  är  
folk  i  rörelse  i  folketspark.  Några  badar  och  andrar  paddlar  kanot  i  leden  som  går  upp  ;ll  
Fyrsjön.  
Vi  fortsäMer  vår  vandring  ner  ;ll  Lager  157.  Det  är  mycket  folk  i  rörelse  bland  det  stora  
utvalda  bu;kerna.  Vi  kan  handla  oss  presenter,  blommor,  skor,  och  mäMa  våra  magar  i  
resturangena  som  ligger  på  området  eller  på  samhället.    
Vi  stannar  ;ll  på  Kolhuset  där  det  bjuds  på  teater,  konsert  eller  stand  up  comiker.  Vi  passar  
på  aM  ta  oss  en  kall  öl  i  Hälleforsnäs  bryggeri.    
Några  av  oss  köper  oss  en  picknickkorg  och  promenerar  genom  den  väl  fyllda  
skulpturparken.  Här  kan  vi  gå  och  ;Ma  på  många  kända  skulptörers  verk.  Vi  hamna  åter  i  
Folketspark  och  nu  siMer  vi  och  lyssnar  på  ”KvällskviMer”  på  bänkarna.  
Andra  går  vidare  ;ll  Folkets  Hus  som  nu  är  *Ak;vitetshus  för  alla  genera;oner.  I  kväll  har  de  
en  digital  föreställning  av  lokala  förmågor,  som  en  gång  i  ;den,  har  repat  i  Folkets  Hus  
lokaler.  Det  kommer  folk  från  alla  håll  och  kanter..  Folkets  Hus  är  eM  populärt  nöjes  Hus.  
Ringlinjen,  som  är  en  eldriven  buss,  går  mellan  sta;onerna  i  Hälleforsnäs  och  släpper  av  
människorna  vid  sina  hem.  Bussen  tar  även  hem  de  människor  som  kommer  från  andra  orter  
i  Flens  Kommun.  Människorna  siMer  på  bussen  och  pratar  om  den  nya  ﬁlmen  som  spelas  in  
på  Bruket.  De  försöker  minnas  vad  skådespelarna  heter  som  en  gång  har  gåM  på  Bruksskolan.  
Bruksskolan  är  en  skola  som  är  i  fullgång  och  är  proﬁlerad  i  teater  och  ﬁlm.  Skolan  är  också  
känd  för  sin  speciella  skolform  som  är  framtagen  för  alla  barn.  
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Tågstop  med  skylt  ”Välkommen  ;ll  Hälleforsnäs”.  Det  ﬁnns  en  skulpturs;g  från  tpågsta;onen  ;ll  
skulpturparken.  Man  hör  musik  från  Bruket  och  Folkets  Hus.  Teatern  över  året  runt  och  här  ﬁnns  
skulpturpark  med  många  skulpturer.  Hälleforsnäs  har  blivit  Flens  kommun  kulturcentrum.  Man  kan  

boka  rum  i  vandrarhemmet  och  det  ﬁnns  en  mässhall  på  bruket  och  workshops  med  skulptur/musik/
teater  och  eM  ungdomshus  med  skatehall.    
Det  ﬁnns  gångväg  runt  sjön  med  bord  och  bänk.  Kartor  med  cykel-‐  och  kanotväger.    
Man  ser  ungdomar,  workshopdeltagare,  turister  och  kända  skådespelare.    
Här  ﬁnns  naturupplevelser  och  bilträﬀ  utan  för  Lager  157.    
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Museum  i  Stora  Huset  
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Vi  kliver  av  tåget  och  möts  av  eM  levande  samhälle,  vi  ser  de  stora  aﬃscherna  som  visar  vad  som  
spelas  på  kolhus  teatern  denna  sommar.  
Vi  vandrar  förbi  folketshus  och  hör  aM  det  är  många  ungdomar  som  besöker  vår  ungdomsgård.  
Vi  går  vidare  ner  ;ll  shoppingcentrum  nere  på  bruksområdet  där  vi  stannar  ;ll  vid  en  av  bodarna  och  
köper  ekologisk  mat  och  delikatesser.  
Vi  säMer  oss  vid  puben  och  tar  en  öl  och  ser  aM  just  ikväll  är  det  många  bussar  som  anländer  för  aM  
besöka  teatern,  som  vår  kända  kulturperson  som  bor  i  stora  huset  har  ha[  stor  dragningskra[  ;ll  
kvällens  föreställning.  
Nu  tar  trubaduren  en  paus  från  utomhus  scen  och  det  är  dags  för  oss  aM  vandra  vidare  ;ll  
bastuﬂoMen  som  vi  har  hyrt  vid  bruksjön,  vi  njuter  vidare  av  denna  kväll  för  imorgon  börjar  alvaret  
igen  med  studier  som  vi  nu  via  folketshus  kan  gå  på  föreläsningar  från  de  universitet  som  vi  idag  
samarbetar  med.  

