
NR 19. 9 September 2021 

Jag efterlyser en uggla i betong, handgjord en halv meter 

hög som stulits från min tomt i Aspa.  

Den satt på ett berg bredvid stugan. 

Adressen är Alexborg, Löthstugan (även kallad Minas stuga) 

som ligger i backen ovanför Rönnliden. 

Vid samma tillfälle stals också en gummiduk ur dammen på 

5 x 8 meter, den har skurits loss. Fem fågelholkar stals också 

och två spaljéer en rund och en fjäderformad.  

Jag har polisanmält händelsen och undrar om det är någon 

som sett något. 

Jag som blivit bestulen heter Birgitta Järvi 

tel. 070-647 94 49, 



 Välkomna till en mötesplats för barn och vårdnadshavare för ett par timmars umgänge 

i fria former i Runtuna kyrka och utomhus runt Klockstapeln. Vi börjar med en liten 

sångstund inne i kyrkan. Efter sången finns det möjlighet till enkelt fika, lek och trevlig 

samvaro. Den här hösten planeras det för 6 st träffar och en gemensam vardagsguds-

tjänst anpassad för yngre barn.  

OBS! KLÄDER EFTER VÄDER!  

 

Med tanke på pandemin kan vi tvingas ställa in med kort varsel. Både vuxna och barn 

visar hänsyn och stannar hemma vid alla former av sjukdomssymptom!  
 

Ring/smsa gärna och kolla att verksamheten blir av 070-498 87 11, Annica Borg  

Tisdagar kl.9-11  

Runtuna kyrka  

Datum: 7/9     14/9     21/9     28/9     12/10      19/10     26/10  

 

Tisdag 5 okt, vardagsgudstjänst Runtuna kyrka klockan 9.30  

 

Välkomna!  



Dags för hemmamatch för 
RIK 

 

Runtuna IK-Ärla IF lördag 18/9 
 

På Runavallen 
 

50kr 
 

14:00 
 

Matchbollar: Gammeläng Häst & Transport,  

Holmgrens Färghus, Storköksgruppen, Autolack,  

Söderströms Plåtslageri AB, Bygg- och takteknik i Nyk. AB 
 
 

 
 

 

 

VARMT VÄLKOMNA! 



 

 

GUDSTJÄNSTER: 
 
Lördag 11 september 
Lids kyrka kl. 18: Helgmålsandakt. Jenny Marmgård Grape & John Rosenqvist 
Lidström. Möjlighet till förtidsröstning. 
 
Söndag 12 september – 15:e söndagen efter trefaldighet 
Ludgo kyrka kl. 18: Söndagsgudstjänst. Jenny Marmgård Grape & John Ro-
senqvist Lidström. Möjlighet till förtidsröstning. 
 
Lördag 18 september 
Ripsa kyrka kl. 18: Helgmålsandakt. Jenny Marmgård Grape & Eva Lindqvist. 
Möjlighet till förtidsröstning. 
 
Söndag 19 september – 16:e söndagen efter trefaldighet 
Runtuna kyrka kl. 10: Söndagsmässa. Ellinor Svensson & Mikael Palo.  
 
Kyrkoval i vallokalen Runtuna kyrka, öppen kl. 11-13 och 16-20. 
 
BARNVERKSAMHET 

ÖPPET HUS - tisdagar kl. 9-11 under veckorna 36 - 43, för barn 0 år och uppåt 

med förälder. Vi träffas i Runtuna kyrka. Sångstund, lek och samvaro. Vid fint 

väder kanske vi går till klockstapeln!  

 

JUNIORER - onsdagar kl. 13.30–16.30 i Runtuna församlingsgård, för barn i åk 

3-6.   

MINIORER - torsdagar kl. 13.30–16.30 i Runtuna församlingsgård, för barn i F-

klass-åk 2.  

MÅNDAGSKLUBBEN - måndagar v. 37 - 42 kl. 13-16 i Råby–Rönö församlings-

hem, för barn i F-klass – åk 3.  

 

Kontakt: Annica Borg 070-498 87 11, Rosa Lundgren 070-284 00 89. 

 

RÅBY-RIPSA KYRKLIGA SYFÖRENING 

 

Syföreningen har höstupptakt den 22 september kl. 14, hemma hos  

ordförande Stina-Britt Gustafson, Råby Erikslund.  

Planen är sedan att träffas onsdagar kl. 14 jämna veckor under hösten. 

 

 
 
 



 

KYRKOVALET 
 

Nu är vi igång med kyrkovalet! 

Välkommen att förtidsrösta på församlingsexpeditionen  
i Runtuna Klockargård! 
 
Öppettider 6-19/9: 

Mån-fre kl. 10-12, 6/9 och 16/9 även 17-20. 

Lör. 11/9 kl. 14.30 - 16.30 

Lör. 18/9 kl. 14-16 

Sön 19/9 kl. 11-13 och 16-20 

 

Möjlighet till förtidsröstning finns också i samband med följande gudstjänster 

(1 tim. före och efter): 

11/9 kl. 18 Helgmålsandakt i Lids kyrka 

12/9 kl. 18 Söndagsgudstjänst i Ludgo kyrka 

18/9 kl. 18 Helgmålsandakt i Ripsa kyrka 

 

Förtidsröstning på Rönnliden tis. 14/9 kl. 10-12 

 

Förtidsröstning är också möjlig i samband med kommunens hämtning av 

grovsopor vid Aspavallen: 

Tis. 14/9 kl. 16-19 vid Ludgo Bygdegård, vi bjuder på fika 

 

På valdagen den 19 september är Runtuna kyrka vallokal för Rönö församling, 

den är öppen kl. 11-13 och 16-20. 

 

Vid förtidsröstning behöver du ta med dig id-handling och röstkort, i vallokalen 

på valdagen räcker det med legitimation.  

 

Behöver du ett nytt röstkort eller har frågor om valet kan du höra av dig till  

expeditionen: tel. 0155-241016, e-post rono.forsamling@svenskakyrkan.se  

 
Våra kontaktuppgifter: 
Expeditionen tel. 0155-24 10 16, e-post rono.forsamling@svenskakyrkan.se 
 
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/rono  
Facebook-sida: https://www.facebook.com/ronoforsamling.se 
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Ludgo-Spelviks hembygdsförening 

Ludgo-Spelviks hembygdsförening  

inbjuder sina medlemmar till 
 

Studiebesök till Tovetorps forskningsstation 

Fredag 17 september 14.00. 

Obligatorisk anmälan till kassören senast tisdag 14 september. 

e-post: alexandra_lowen@hotmail.com, mobil: 070–595 71 28 

Samling vid Tovetorp Kl. 13.45. 

Tovetorp forskningsstation tillhör Stockholms Universitets 

Zoologiska Institution. Vid vårt besök kommer de att  

berätta om Tovetorps historia samt om aktuell forskning.  

Vi kommer även att få träffa de tama dovhjortarna.  

 

Aktiviteten är endast för medlemmar i föreningen och är 

kostnadsfri.  



Inventering av sopkärl  

ska förbättra avfallshämtningen 

Under hösten kommer alla avfallskärl att få en tagg och en etikett med streckkod. 

Kärlen kommer sedan att läsas in och ge aktuella uppgifter i Renhållningens kund-

register, vilket ska leda till bättre service. Arbetet pågår under september och okto-

ber. Alla abonnenter uppmanas att låta avfallskärlen stå synliga under perioden. 

 

Renhållningen inventerar alla kärl för att kunna uppdatera kundregistret med rätt uppgifter om 

kärl, adresser och koordinater. Taggningen innebär att varje tömning kommer att registreras auto-

matiskt framöver. Det ska leda till bättre service för kunderna. 

- När vi är klara med inventeringen och taggningen kommer varje tömning att registreras av sopbi-

len. Då minskar risken att missa tömningar och det ger oss bättre möjligheter att svara på kundfrå-

gor kring abonnemangen, förklarar Emelie Nylund, renhållningschef i Nyköpings kommun. 

Kärlen bör stå synliga och tillgängliga under september och oktober 

Det är ett externt bolag som utför inventeringen, och deras besök kommer inte alltid att samman-

falla med de ordinarie hämtningsdagarna. De abonnenter som har villa, radhus eller fritidshus med 

eget abonnemang (med avfallskärl) får gärna underlätta genom att låta kärlen stå synliga från 

vägen, och tillgängliga, under september och oktober. 

- Vi har förståelse för att inte alla kan låta kärlen stå synliga under hela perioden, av olika skäl. Men 

de som kan hjälpa oss med detta kommer att underlätta mycket för oss. Om vi inte hittar alla kärl 

får vi försöka hantera dem vid ett senare tillfälle, säger Emelie Nylund. 

Även de avfallskärl som redan har en tagg och etikett ska inventeras och behöver vara åtkomliga. 

Informationen ska läsas in på nytt för att se att adress, koordinater och andra uppgifter om abon-

nemanget stämmer. 

 

Red: Kopierat från Nyköpings kommuns hemsida: https://nykoping.se/arkiv/nyheter/inventering-

och-taggning-av-avfallskarl 



 

 Barngymnastik  
 När ?   Söndagar kl. 9.15 – 10 med start den 26 september  

   och avslutning 21 november, uppehåll v. 44 för höstlov  

 

 

Var ?   Aspavallen  

 

 

Hur ?   Vi leker och rör på oss efter våra egna förutsättningar, 

   med syfte att ge allsidig träning och stärka barnens  

   motorik och koordination  

 

 

   Passar barn från cirka 3 år och uppåt  

 

 

   Medlemskap i Löthens GoIF krävs  

 

 

Anmälan  Skicka sms till Sara Lundberg, 072-710 80 38, eller  

   Madelen Månmyr, 076-764 22 97  

   för anmälan och uppge barnets namn och ålder  



Redaktion för Nyhetsbrevet 
Laurie Chapman -     laurie.chapman@telia.com 
Bengt Anglered -      bengt.anglered1@gmail.com 
Maggan Hornberg - margareta@hornberg-co.se 
Hans Liljeroth –        hans.akla@hotmail.com 
 

Bidrag till nummer 20 av Nyhetsbrevet bör vara redaktionen tillhanda senast tisdag 21 september 2021 

Det sägs att; Postnord skall börja med paketresor.  

Perfekt för dig som vill komma bort.  

Mobila återvinningen kommer  

till Aspavallen tisdag  

14 september Kl. 14—19 

Här kommer en uppdatering från loppisen och 

affären vid gamla ”Aspamacken” 

Från och med vecka 37 kommer vi ha 

stängt på måndagar och tisdagar.  

Men glöm inte att ni kan handla det mesta hos oss 

Välkomna önskar Leif 
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