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Företagspresentation:
OKQ8
Företagspresentation:
Jakobssons smide
Vingåker för mig:
Bosse ”Rödfärgaŕn” Söderqvist

0760-29 06 24
Nya sommardäck? Se vår hemsida:

www.bylesdäck.se

®
Tel. 0760-29 06 24 • www.bylesdäck.se

Byles Däck
Däck - Fälgar - Service 

Prisexempel:
195 / 65 - 15:    från 695:-/st
205 / 55 - 16:    från 795:-/st
225 / 45 - 17:    från 895:-/st
Alla priser inkl. montering, balansering 
och miljöavgift.
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Vingåkersbladet nu även på nätet:

www.vingakersbladet.se

Som förening eller företagare kan ni få egen skribent inloggning.
Kontakta Kjell Sternberg eller maila annons@vingakersbladet.com
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Annonssäljare:
Jan-Erik Eriksson 070-130 95 39
Birgitta Stenström 070-534 37 15

Annonsmaterial:
annons@vingakersbladet.com

Wilsons Tryckeri & Redovisning,
Kåsta, Vingåker
Sternbergs Data & Fototjänst,
Köpmangatan 14, Vingåker

Ansvarig utgivare: Loove Pettersson
Produktion: Wilsons Tryckeri & Redovis-
ning AB, 0151-55 00 45
Tryck: Mittmedia Print Örebro
Distribution: Postnord
Upplaga: 4 907 st
Framsida: OKQ8 Vingåker
Foto: Kjell Sternberg

Jag träffar Thomas Widén på OKQ8 i Vingåker. Thomas har haft mack-
en i drygt nio år och blandar jobbet med sitt musikintresse. Det har hänt 
mycket under dessa år vad gäller utvecklingen på macken. Mackar idag 
är ju mer som små butiker. Allt från tillbehör och omvårdnad av bilen 
till att stilla suget i magen. På macken finns sex fast anställda och två 
extrapersonal.

I december 2016 uppdaterades biltvätten 
och man kan nu köra igenom och ut på 
baksidan, vilket gör att köandet blir bätt-
re. I den här tvätten kan du köra in med 
en bil på upp till 6 m lång och 2,75 m hög. 

Thomas berättar att även Gör-det-själv-
hallen har fått sig en uppfräschning. Den 
är ommålad och med ny belysning, län-
karmar till vatten och avfettning. 

Vad är det som gör att nya automat
tvätten är miljövänlig?
– Allt är nytt och idag är alla produkter 
miljöklassade. Den nya tekniken gör att 
det både är miljövänligare, effektivare 
kemprodukter samt går åt mindre vatten. 
Tiden påverkas också – nu går tvätten 
fortare. Jag har ett avtal med Constant 
Clean som sköter tekniken. Kemproduk-
ter servas och fylls på var fjortonde dag, 
säger Thomas.

Hur ofta behöver man byta ut bor
starna?
– Det beror ju på, men med normalt sli-
tage så cirka vart sjätte år.

När bilen maskinvaxas så kommer 
vaxet även på rutorna. Försämrar 
inte det sikten och hur påverkar det 
torkarbladen?
Det räcker att du kör med spolarvätska 
en gång så är det borta och det är ingen 
fara för torkarbladen.

Inom en snart framtid kommer man att 
kunna tvätta bilen dygnet runt. Man 
betalar med kort eller köper ett kort i 
förväg. Tvätten övervakas med kameror 
från Constant Clean som kan rycka ut 
om något problem uppstår.

Undertecknad har tvättat bilen i den nya 
hallen och kan konstatera att programmet 
Renast var mycket snabbare än tidigare. 
Vill du tvätta bilen miljösmart så ska du 
göra det på OKQ8 i Vingåker.

Text: Majsan Wickert

Företagspresentation!

Vingåkers miljövänligaste biltvätt

Den nya automattvätten på OKQ8. Foto: Thomas Widén

Besök gärna något av våra 
annonskontor:

Köpmangatan 14, Vingåker

Kåsta skola, Vingåker

Eller maila oss: 
annons@vingakersbladet.com

Ring oss på
0151-370 370 eller 0155-150 900
för att boka tid för visning.
Det går även bra att maila på info@vinterklasen.se. 
Mer information på www.vinterklasen.se.

Lediga lägenheter
Lägenhet Adress Prisexempel Ledig 
 
Centrala Vingåker    
1 rum & kök 30,5 m² Storgatan 36 A, 1 tr ring ring
2 rum & kök 59,5 m² Köpmangatan 14, 1 tr 4.995 kr/mån 1/5
2 rum & kök 74 m² Vannalavägen 4, 2 tr 4.902 kr/mån ring
1 rum & kök 40,6 m² Ålandsgatan 3 C, nb ring 1/6
2 rum & kök 58 m² Storgatan 28 B, 1 tr 4.549 kr/mån 1/5
2 rum & kök 53 m² Köpmangatan 14, 2 tr 4.960 kr/mån 1/6

    
Högsjö    
3 rum & kök 68,5 m² Ekvägen 3 A, 2 tr 5.357 kr/mån Omg.
3 rum & kök 70,8 m² Ekvägen 1 A, 1 tr ring 1/4
2 rum & kök 68 m² Ekvägen 1 A, 1 tr 5.207 kr/mån 1/5
2 rum & kök 55 m² Ekvägen 3 A, nb ring 1/4
2 rum & kök 66,7 m² Björkvägen 4 B, 2 tr 4.768 kr/mån 1/5
3 rum & kök 83,8 m² Björkvägen 4 A, nb ring 1/6

Lägenheterna söks via Bostadsregistret.
www.bostadsregistret.se
Tel: 036-299 97 00 Måndag-Fredag 09:00-16:00

www.vinterklasen.se

Personliga inramningar
Vi ”skräddarsyr” efter dina önskemål.

Speglar - måttbeställ!

Baggetorp 0150 - 221 36
Ring för öppettider.

Faktarutan

Den vinklade sidoborsten är ett 
eget, unikt patent från Christ och 
har funnits i sorti mentet i över 15 år. 
Funktionen gör att borsten anpas-
sar sig efter bilens form och tvättar 
karossidorna med ett jämnt tryck; 
effektivare, skonsammare och med 
bättre fördelning av vatten och tvätt-
medel än traditionella, raka borstar. 
Några av fördelarna:
• Jämnt tryck längs bilens sida ger 
bättre tvättresultat och spridning av 
tvättmedel
• Borstens form gör att den anpas-
sar sig extra bra till dagens bilar 
med sina skulpterade karossformer
• Når bilens karossidor både på tur- 
och returtvätt
Tryckfördelningen gör att borst-
materialet slits mindre.
Källa: Constant Cleans hemsida

Thomas i den renoverade Gör-det-
själv-hallen. Foto: Majsan Wickert
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snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT
Ring oss: 0151-750 600

Idrottsvägen 1, Vingåker
www.rorproduktion.se

NU utökade öppettider:
Mån - Tors:  07:00 - 16:00
Fred:  13:00 - 16:00

Måndag-söndag 8-21
0151-51 80 50 • www.ica.se Gäller tom 2/4.

15:-
/st

Knorr 
Lasagne mix
2 olika sorter 262-273g

Blomkål
Spanien klass 1

20:-

Potatis
3 kg fast & mjölig sort Sverige

10:-
15:-

/kg

15:-
/st

KATRINEHOLM    FLEN    VINGÅKER  
www.bygginterior.se
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Finns nedladdad i 
vårt system
och kommer att 
ligga i höger hörn 
i kommande 
annonser.
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0151/52 45 60

30% rabatt
på Tapeter från Fiona
Gäller ej i kombination med 
andra rabatterbjudanden

Erbjudandet gäller tom 15/4 - 2017

Starta våren med ren altan
Tralltvätt från 75:-  De populära kulörerna 2017 hittar du hos oss!

Välkommen till vår nya butik!

Apoteksgatan 8, Vingåker • Tel. 0151-51 84 80
Öppet: Vardagar 9.30-18.00 Lörd. 10.00-13.00

Marcus A.
Vitvaruservice

Micke W.
Vitvaruleverantör

Lena J.
Butikspersonal

Niclas M.
Butikspersonal

Tina D.
Butikspersonal

Samtliga erbjudanden gäller så långt lagret räcker, dock längst t.o.m. 13/4.

FORTSÄTTNING PÅ 
OMBYGGNADSREAN

GRAFISK MANUAL   5

LOGOTYP

Alternativ logotyp
Vår logotyp finns i två andra utföranden. Den stående  
varianten användsnär formatet kräver det, dvs när vår  

grundlogotyp är för lång. Den andra varianten  
lyfter upp våra olika produktkategorier. 

VINGÅKER

Skärtorsdag 13/4 09:30-16:00, Ordinarie öppettider from 18/4

Äggkokare 
OBH Nordica 6729

Pannkakspanna 25 cm
Indikerar vid optimal temperatur

SLÄPP LÄTT-BELÄGGNING

Ord. pris 399:-
199:-

Ord. pris 299:-
199:-

Ungsformar 3 liter 
OBH Nordica 8153

399:-
Matberedare 
Kenwwod FPP23

699:-



En solig och fin vinterdag besöker Vingåkersbladet Bosse Söder
qvist hemma på Storgatan, vid Berget strax utanför Vingåkers 
samhälle. Ja, det finns faktiskt två Storgatan i Vingåker, om nu 
någon trodde något annat? Bosse som ursprungligen kommer 
från Uppsalatrakten flyttade till Vingåker 1967 och blev snart 
känd som Bosse Röfärgar´n. Vingåker har han älskat sedan dess.

- Jag brukar säga att jag kommer från 
metropolen Vingåker, för det finns nog 
inget jag vurmar för så mycket som 
Vingåker och Högsjö. Brukssamhället 
Högsjö tycker jag är så charmigt, säger 
Bosse. 
Även företagsloggan på Bosses skåpbil 
ändras till ”Jag höjer upp Vingåker” när 
han höjer upp taket. Att göra reklam för 
Vingåker har alltid varit självklart för 
Bosse.

Men att bli en Vingåkers-
bo, då 1967, var inte lika 
enkelt.
- Ryktet i Vingåker gick 
att en tokig Stockholmare 
hade köpt Fågeltorp, utan-
för Marsjö, säger Bosse 
och skrattar åt minnet.
Bosse som arbetat en stor 
del av sitt liv med lantbruk 
och har lantbruksutbild-
ning vid Gålö och Ultu-
na, var ingen storstadsbo. 
Redan som 14-åring 1953 
flyttade Bosse hemifrån 
och varvade skolgång 
med arbete på olika bond-
gårdar och även som in-
struktör på Säbyholms 
Gård.

Påhittig och kreativ har 
han alltid varit. Samma 
år som han kom till Säby-
holms Gård började han 
fundera på att ha ett ex-
traknäck på lördagar och 
söndagar. Han såg då möj-
ligheten att börja rödfärga 

och hyrde en spruta och satte igång.
- Förvaltaren på gården förbjöd mig då 
att ha extraknäcket. Han tyckte jag skul-
le spara på energin till arbetet på gården.
Bosse var kvar på gården i ett år, men 
ledsnade sedan och sade upp sig.
- Jag sa till Förvaltaren att han kunde 
sköta jobbet själv.
Sedan började Bosse arbeta på en annan 
gård istället och var kvar där i knappt 
ett år.

När Berga Lantbruksskola sökte in-
struktör kände Bosse rektorn där och 
fick platsen. Men det var bara ett som-
marjobb så han började köra traktorgrä-
vare på en maskinstation istället.
- Till slut blev det så mycket grävjobb 
att de blev skyldiga mig en massa peng-
ar. Då tog jag över traktorgrävaren och 
började jobba som egen företagare, fort-
sätter Bosse som sammanlagt ägt fem 
olika företag genom åren.

En dag träffade Bosse en man med en 
verktygslåda alldeles nedstänkt med 
rödfärg.
- Jag frågade om det var roligt att röd-
färga?
- Hur kan du veta det? svarade mannen.
Bosse förklarade att det syntes på verk-
tygslådan och fick då veta att det fanns 
ett ledigt distrikt i Sörmland. 

Under alla år har Bosse varit med om en 
hel del. En gång skulle han åka över till 
Tockenön och titta på ett arbete. Man-
nen som skulle visa honom skulle han 
träffa vid sjutaget på morgonen ute vid 
Fiskeboda.  Bosse som kom lite tidigare 
såg en man i en hjälmarsnipa med en li-
ten pråm efter. Han lastade av fisklådor 
från pråmen och rodde sedan åt Bosses 
håll när han var klar. Bosse som hört 
talas om Vinöfärjan ropade till honom:
- Vet du var färjan till Tockenön lägger 
till?
Då svarade mannen:
- Ja, det är jag det!
Det var inget skämt. Mannen med hjäl-
marsnipan kallades för färjan.

En annan gång skulle kyrkan och mu-
seet på Julita Gård målas, men ingen av 
Bosses stegar räckte upp till taket. Han 
såg då en kopparkabel som visade sig 
vara åskledaren och klättrade upp med 
hjälp av den. Spik efter spik lossnade 
och Bosse hörde då en farbror nedanför 
som oroligt sa:
- Oj oj oj, måtte det gå bra för pojken.
Som tur var satt åskledaren fast i tup-
pen på taket, så Bosse kom upp utan att 
ramla ner.

Nya utmaningar har aldrig skrämt Bos-
se. När han flyttade till Vingåker köpte 
han först Fågeltorp. Därefter har han 
ägt Berga i Österåker, Hacksta Gård 
och Vannala Gård. För några år sedan 
beslutade han och hustrun Gerd sig för 
att flytta och börja om vid Berget strax 
utanför Vingåkers samhälle. 

Där det tidigare varit orörd skogsmark 
står nu några fina timmerhus (bostads-
hus och uthus).
- Inte en meter gräsmatta, säger Bosse 
och visar runt.
Allt är väldigt charmigt och praktiskt 
med plattgångar som om man vore i en 
stad och en härlig trädgård mitt i med 
blåbärsris. 
- Gerd brukar plocka många liter blåbär 
där, påpekar Bosse. 

En hobby är att samla pennor med fö-
retagsnamn. Kartonger, plastbackar och 
lådor svämmar över av pennor hemma 
hos Bosse. Drömmen är att få komma 
med i Guinness Rekordbok. Just nu är 
han uppe i svindlande 200 000 pennor, 
men tar gärna emot fler. Gamla som nya, 
fungerande eller inte spelar ingen roll.

Bosse har också tillverkat alla järndetal-
jer till hästselar och var den enda till-
verkaren på gammalt vis i Sverige. Det 
står Röfärgar´n Vingåker på Bosses de-
taljer som man kan se på nytillverkade 
hästselar, tillverkade av sadelmakerier i 
Sverige.

Att han fick bli den sista föraren i Picko 
Trobergs team känner han sig lite stolt 
över. Trots att det inte blev som han öns-
kade, när Picko fick sluta sina dagar på 
försommaren.

Bosse har också varit med och kört 
hjälpsändningar till Lettland och Vit-
ryssland åt Vingåkers Secondhand bu-
tik. Han har också varit politiskt aktiv 
och varit med i olika föreningar i Ving-
åker.
- Jag räknade en gång till 20 stycken 
olika, varav 7 stycken som ordförande, 
avslutar Bosse.

Text & Foto: Birgitta Stenström

Austin J40 som trampbil
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Bosse ”Rödfärgar´n” Söderqvist

Vingåker för mig!

Widenstedts Rör

JAN  WIDENSTEDT
070-277 28 25

janvvs24@gmail.com

GRATIS VA
TTENPROV

frå
n ac

kre
dite

rat
 la

borat
oriu

m

Gäll
er 

ap
ril 

- ju
ni

Värd
e 3

95
:-

ALLT INOM VVS!
Servicearbeten & reparationer

Vattenreningar (Aquaexpert)
Egna vattenanläggningar
Badrum
Värmesystem
Pannanläggningar
Glöm inte utnyttja ROT-avdraget!

NiVå
mat o dryck
NiVå
mat o dryck

Svensk husmanskost
A la carte, catering

Pizza, kebab, take away
Även utkörning

0151 - 109 84
Storgatan 46 • Vingåker

Öppet: mån 11-15, tis-fre 11-20, 
lör-sön 12-20

HJÄLP
Pennsamlaren

att komma med i

GUINNESS BOOK OF RECORDS
Skänk dina pennor! (Gamla som nya)
Berget, 643 94 Vingåker
070-663 37 76 TACK!
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ANVEMAS HB
Vingåker

Vi utför bl.a. 
� yttstädningar

För mer info eller offert 
maila till:

anvemas@telia.com

0738 - 33 42 05
anvemas@telia.com • www.anvemas.se

SE969734331801

Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13
Engelbrektsgatan 18, VINGÅKER (Mitt emot värmeverket)

Tel & Fax: 0151-511 435
Bengt: 070-731 16 29, Håkan: 070-277 60 29

Akut behov av gas & gasol, jour: 070-680 67 08, 070-522 35 53

hakan@perssonsbyggvaror.se    bengt@perssonsbyggvaror.se

Perssons 
Byggvaror AB

FP18 och FPV 18 är två profiler som är helt anpassade för väggmontage.
Profilerna  har blivit populära tackvare sina många användningsområden.
De breda topparna och smala bottnarna ger dem ett vackert utseende.

 Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad- och
lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

FP18/FPV18

Borga Byggprofiler AB Telefon: 0512-208 80 www.borgabyggprofiler.se
Motorgatan 2 Telefax: 0512-203 33 info@borgabyggprofiler.se
534 92 TRÅVAD Org.nr:  556590-0213

FP18

FPV18

Vår FP35 är en väggprofil med breda toppar och smala bottnar vilket
ger den ett robustare utseende. Tack vare sin höjd klarar FP35 ett
längre avstånd mellan väggreglarna.

FP35 ändvänds med fördel till ekonomibyggnader ,lagerlokaler och
industribyggnader.

 Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad-
och lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

FP35

Borga Byggprofiler AB Telefon: 0512-208 80 www.borgabyggprofiler.se
Motorgatan 2 Telefax: 0512-203 33 info@borgabyggprofiler.se
534 92 TRÅVAD Org.nr:  556590-0213

Eftersom vår TR18 har en täckbredd på hela 1070 mm är den en
kostnadseffektiv takprofil för bl.a. lantbruksbyggnader och industri-
lokaler. Tack vare sin vattenrilla blir sidoöverlappet säkert och effektivt.

TR18 går även att få med kondensskydd.

 Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad- och
lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

TR18

Borga Byggprofiler AB Telefon: 0512-208 80 www.borgabyggprofiler.se
Motorgatan 2 Telefax: 0512-203 33 info@borgabyggprofiler.se
534 92 TRÅVAD Org.nr:  556590-0213

Vår populära TR20-profil har många användnings områden tack vare
sin liksidiga utformning, allt från industrilokaler till lantbruksbyggnader.
Den används lika bra på tak som på vägg.

TR20-profilen har blivit väldigt uppskattad på grund av sin mycket
säkra och effektiva sidoöverlapp.  1-1/2 vågs överlapp ger ett snabbare
montage då överlappen styr plåten i rätt position.

 Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad- och
lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

TR20 går att få med kondensskydd eller perforering i vit eller vinröd.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

TR20

Borga Byggprofiler AB Telefon: 0512-208 80 www.borgabyggprofiler.se
Motorgatan 2 Telefax: 0512-203 33 info@borgabyggprofiler.se
534 92 TRÅVAD Org.nr:  556590-0213

TR35 ger ditt tak karaktär och design.
Profilen kännetecknas av mycket god gåbarhet och snabbt montage.
TR35 används med fördel när man önskar en stark och robust profil
till industritak, ekonomibyggnader och mindre garage.

TR35 går även att få med kondensskydd.

 Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad-
och lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

TR35

Borga Byggprofiler AB Telefon: 0512-208 80 www.borgabyggprofiler.se
Motorgatan 2 Telefax: 0512-203 33 info@borgabyggprofiler.se
534 92 TRÅVAD Org.nr:  556590-0213

TR35 ger ditt tak karaktär och design.
Profilen kännetecknas av mycket god gåbarhet och snabbt montage.
TR35 används med fördel när man önskar en stark och robust profil
till industritak, ekonomibyggnader och mindre garage.

TR35 går även att få med kondensskydd.

 Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad-
och lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

TR35

Borga Byggprofiler AB Telefon: 0512-208 80 www.borgabyggprofiler.se
Motorgatan 2 Telefax: 0512-203 33 info@borgabyggprofiler.se
534 92 TRÅVAD Org.nr:  556590-0213

Vår populära TR20-profil har många användnings områden tack vare
sin liksidiga utformning, allt från industrilokaler till lantbruksbyggnader.
Den används lika bra på tak som på vägg.

TR20-profilen har blivit väldigt uppskattad på grund av sin mycket
säkra och effektiva sidoöverlapp.  1-1/2 vågs överlapp ger ett snabbare
montage då överlappen styr plåten i rätt position.

 Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad- och
lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

TR20 går att få med kondensskydd eller perforering i vit eller vinröd.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

TR20

Borga Byggprofiler AB Telefon: 0512-208 80 www.borgabyggprofiler.se
Motorgatan 2 Telefax: 0512-203 33 info@borgabyggprofiler.se
534 92 TRÅVAD Org.nr:  556590-0213

TR35 ger ditt tak karaktär och design.
Profilen kännetecknas av mycket god gåbarhet och snabbt montage.
TR35 används med fördel när man önskar en stark och robust profil
till industritak, ekonomibyggnader och mindre garage.

TR35 går även att få med kondensskydd.

 Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad-
och lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

TR35

Borga Byggprofiler AB Telefon: 0512-208 80 www.borgabyggprofiler.se
Motorgatan 2 Telefax: 0512-203 33 info@borgabyggprofiler.se
534 92 TRÅVAD Org.nr:  556590-0213

Stort sortiment av trädgårdsplattor

Brett sortiment av kvalitétsvirke
Anläggningsprodukter

vägtrummor, dräneringsrör
Limträ i lager

Plåt

KC Jord & Skog 070 - 570 87 07
Fagerhult  kcjordskog@hotmail.com
643 32 Vingåker

Avverkning, Skogsvård

fonus.se

När en person dör förändras allt. 
Mitt i en omtumlande tid ställs du 

inför många val och beslut.  
Vi hjälper dig att skapa en ceremoni 

som blir ett personligt avsked 
och ett fint minne.

Personlig 
begravning

Vingåker, 0151-133 67 
Katrineholm, 0150-559 30 
Malmköping, 0157-202 78 

Flen, 0157-516 50



Sidan 6

Företagspresentation!

Jakobssons Smide & Motor AB
Jacobssons Smide & Motor AB i Vingåker är familjeföretaget 
som sakta men säkert växt från starten 1947 till dagens verk
samhet med försäljning och reparationer av lantbruks och 
entreprenadmaskiner till diverse svets och smidesarbete. Tis
dagen den 14:e februari firade företaget 70 år med många be
sökare.

- 1961 byggdes nuvarande byggnad, 
sedan har vi byggt till nio gånger se-
dan dess, säger Stefan Jacobsson som 
är tredje generationen i företaget och 
började 1994.

Farfar Eric Jacobsson var smed och 
började 1947 med hovslageri och smi-
desverkstad. Pappa Bengt Jacobsson 
som började 1961 är mekaniker och 
duktig på att svetsa. Han tog in maski-
ner i verksamheten och utvecklade fö-
retaget till vad det är idag. Sex personer 
inklusive Stefan och Bengt Jacobsson 
arbetar idag i företaget. 2012 blev de 
årets företagare i Vingåkers kommun.

- Vi har allt från ässja till gps styrda 
maskiner, säger Stefan för att visa på 
bredden och utveck-
lingen i företaget.

Jacobssons är åter-
försäljare av Kver-
neland redskap och 
under återförsäljare 
till Bil- och traktorser-
vice i Stigtomta. Man 
svetsar också skopor 
till maskiner och gör 
konstsmide som häl-
lar till spiskåpor med 
mera. 
- Efter sommaren tän-
ker vi också börja sälja 
fyrhjulingar, fortsätter 
Stefan.

Vid nostalgibordet 
som står framme för 
dagen visar Bengt 
gamla tidningsurklipp, 
böcker och foton från 
företagets början och 
framåt.

- I början av 1960-talet sålde företaget 
även bilar, säger Bengt och visar en an-
nons i dagstidningen från 1961. Kun-
derna välkomnades då att provköra nya 
Austin 1100 (stora hundkojan). Även 
bra begagnade bilar till semestern i oli-
ka prislägen visades samtidigt.

I kundböckerna från 1947 och framåt 
kan man läsa att det kostade 4 kronor 
att sko en häst.  
15 kg stål och 12 skruvar fick man för 
12 kronor och 25 öre.
 När jag lämnar Jacobssons Smide & 
Motor AB kan jag konstatera att det 
hänt väldigt mycket på sjuttio år.

Text & Foto: Birgitta Stenström

Skynda dig att gå in på WWW.GLOTTRASKOG.COM 
och registrera dig, så får du vårt nyhetsbrev.

TOMAS VIDFELT TORGNY GUNNARSSON OLA GUSTAVSSON BERNT ARVIDSSON KJELL RIBERS ULF BERGQVIST
Norr Örebro Närke Söder Örebro Närke Söder Örebro N Östergötland/Sörmland Sörmland Östergötland
070-310 48 36 070-233 27 27 0768-44 27 28 076-166 46 12 070-321 88 41 070-214 60 10
tomas.v@glottraskog.com torgny@glottraskog.com ola@glottraskog.com kjell@glottraskog.com ulf@glottraskog.com

Vi gör din skogsaffär
enkel och lönsam!

Tveka inte att ringa din personliga skogvaktare:

• Toppriser på timmer ned till diameter 10 cm. Även rötstock.

• Alltid fasta priser på samtliga sortiment.
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Vi gör din skogsaffär
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Tveka inte att ringa din personliga skogvaktare:
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MARKUS GUNNARSSON

070-438 27 27

www.macro.se
Erbjudandet gäller 5/3  t o m 2/4 och kan inte kombineras  
med andra erbjudanden. Gäller ej speciallösningar, Hansgrohe 
sortiment och reservdelar. Undantag termostatblandare vid 
köp av Fjord duschkabiner.

Nu får du 20% rabatt på 
alla duschar möbler och  
tillbehör från Macro Design. 

5/3 - 2/4

RABATT PÅ MACRO DESIGN
DUSCHAR OCH MÖBLER

20%

www.mahlqvist-ror.se

www.macro.se
Erbjudandet gäller 5/3  t o m 2/4 och kan inte kombineras  
med andra erbjudanden. Gäller ej speciallösningar, Hansgrohe 
sortiment och reservdelar. Undantag termostatblandare vid 
köp av Fjord duschkabiner.

Nu får du 20% rabatt på 
alla duschar möbler och  
tillbehör från Macro Design. 

5/3 - 2/4

RABATT PÅ MACRO DESIGN
DUSCHAR OCH MÖBLER

20%

För att hålla koll på 
nyheter, händelser m.m. 

i Vingåkersbygden

Nu även på nätet

www.vingakersbladet.se

Och Facebook

Gilla oss på facebook 

Lokal annonstidning i Vingåkers kommun  

Vingåkers
bladet

Vingåkers
bladet

Välkommen!
Fågelskådningens dag

lördag den 6 maj!
Vid Sjövikstornet, Kolsnaren

bemannat 07.00-12.00
Naturskyddsföreningen, Vingåker

Fika
bjuder

föreningen på.
Tipspromenad



Sidan 7

Nu har vi lokalkontor i 
Vingåker på Bondegatan 44

Välkommen att kontakta
Daniel Larsson 070-526 92 66

daniel.larsson@teknikservice.se

info@teknikservice.se • www.teknikservice.se

El och trygghetslösningar 
för hem och företag

Annika Widenstedt
Vingåker

Tel. 0730-55 30 30

Fönsterlyftet
Fönsterhantverk

Restaurering med linoljeprodukter.
(Återförsäljare för Allbäcks linoljeprod.)

• Färgborttagning
• Glasning
• Kittning
• Målning

Utnyttja
ROT-avdraget

Omklädsel & omstoppning.
Försäljning av möbler,
tyg, skinn och material.

Jag säljer:
Egentillverkade

får- och lammpallar,
fönsterspeglar,
nyckelskåp och
mycket annat.

Mat och dryck i unik bruksmiljö
Lokala råvaror, från bl.a Östergötland och Södermanland

Påskbuff é 395:-/pers. 
Barn 1-5 år gratis, 6-15 år 15:-/år 

Serveras skärtorsdag, långfredag och påskafton 13-15 april, 14:00

Rejmyregestgifveri.se 011 - 876 80
Öppet dagtid alla dagar 

Vingåkers 
Hundklubb

Enstaka platser fi nns i 
vårens kurser.

Välkommen på öppet hus 
måndagar 10:30

Promenad och fi ka året om.

Hundkvällar Onsdagar 
from 14/6

Tävla vid frukostbordet 
eller arbetsplatsen. 

Rätt svar finner ni i annonsen
hos A. Ljungströms Bygg.

10 poäng
 Vi reser västerut mot stad som initialt 

har teori. Vi lämnar stad där socialpo-
litiskt engagerad och belönad Anders 
som talat nedlåtande i kongressen hör 

hemma. Resmålet blev bombat av 
ryssarna under andra världskriget – 
som trodde de var i finskt luftrum.

 
8 poäng

 1981 köpte fotbollsspelande affärs-
man penicillintillverkande företag 
i vår stad och blev pga. denna affär 

både årets svensk och miljardär.  
Mekonomen och Peugeot har cen-
trallager här. Stadsrättigheterna är 

från 1336 och staden har brunnit bl.a. 
1473 och 1871.

 
6 poäng

 Peter Eriksson (miljöpartiet) är upp-
vuxen i vår stad som har drygt 13 
000 invånare. Musikgruppen Dia 

Psalma kommer från resmålet som 
har både domkyrka och väderkvarn. 
Hamnen kallas för Västerviksham-

nen.
 

4 poäng
 Riksväg 55 (Mälardiagonalen) och 

Europaväg tjog korsar varandra i 
vår stad. Regementet som har hetat 
som en radiokanal, men är mer känt 
med Annan siffra, lades ned 2005. 

År 1895 fick staden förbindelse med 
landets järnvägsnät genom bibanan 

till Åkers styckebruk.
 

2 poäng
 Vår stad börjar som den slutar och 

är Södermanlands läns fjärde stad. 
Spänd musiktråd mitt i ansiktet leder 

dig till staden som är belägen vid 
Mälarens södra strand.

Text: Linus Larsson

Vart är vi 
på väg?

ER TOTALENTREPRENÖR AV BYGGARBETEN

Lilla Lundbyskog • 643 91 Vingåker
www.ljungstrombygg.se • a_ljungstrom@hotmail.com

073 - 70 86 750

KVALITETSSÄKRAD AV 
BRA BYGGARE & 

VILLAÄGARNA
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OM- OCH NYBYGGNATIONER

arbetskläder • skodon • tvättme-
del • toapapper • olja • dränering 
• stängsel • jord • täckbark • häst-

tillbehör • hundmat • kattmat • 
fågelautomater • fågelmat • lant-

bruk • industri • hus • hem • hob-
by • trädgård • fritid • uteliv

Sävstaholmsvägen 5 • 0151-51 14 16
www.provinsbutiken.se

Öppettider: måndag-fredag 8-18, lördag 9-13

Sättpotatis: 
23 sorter, 1 & 3 kg

Sättlök
Blomsterlök: 
Dahlia, Gladiolus Liljor m.m.

Fröer, Drivhus, Såjord

Plast- och Lerkrukor: 
många storlekar

Trädgårdsjord, 
Naturgödsel, 
Barkmull, Täckbark
Beskärning: 
Grensaxar, Sekatörer, 
Långa Stångsaxar



Ditt lokala alternativ
Köpmangatan 14, 643 30 VINGÅKER

0151-77 88 10  •  0763-519 370 • info@sternbergs.eu

Datorer
Säljer bärbara & stationära datorer, samt surfplattor.

Utför service på alla Windows datorer.

Fotografering
Körkort • ID-foto • Bröllop • Barn • Familj • Djur

Flygfoto med drönare

Hemelektronik

På plats Rut-avdrag! Upp till 50% av arbetskostnaden.
Data-, Mobil-, TV-support, Utbildning

Kontorsmaterial
Kopieringspapper, kuvert, pennor m.m.

Öppettider: mån-fre 12-18

Titta gärna in i vår fräscha nätaffär:

kompetenspoolen65
www.kompetenspoolen.se

Handlarn Björkvik 

Handlarn Björkvik 

ÖPPETTIDER:
MÅ

Handlarn Björkvik 
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Kompetenspoolen erbjuder
Snickeri, trädgårdshjälp, målning, 

beskärning eller nedtagning av träd m.m. 
Med ROT- & RUT-avdrag

Kontaktperson: Anders Lund 070-677 13 54
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Kompetenspoolen erbjuder
Snickeri, trädgårdshjälp, målning, 

beskärning eller nedtagning av träd m.m. 
Med ROT- & RUT-avdrag

Kontaktperson: Anders Lund 070-677 13 54
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 1 kaffe, 1 Mer och  
2 nybakade bullar

45√

OKQ8 Vingåker 
Storgatan 45. Tel 0151-102 60.  
Mån–fre 6–21. Lör–sön 9–21.

Vårfika för stor och liten

rabatt på utvalda  
tvättprodukter

20%

Erbjudandet gäller under april månad.

Fixa bilen i vår miljövänliga 
tvätta-själv hall!

Kom in till vår nyrenoverade tvätta-själv hall där vi tar  
hand om smuts och spillvatten på ett miljövänligt sätt.  
Du kan läsa mer om våra erbjudanden på okq8.se 
Thomas med personal hälsar dig välkommen!

Det är dags att få bilen fin till våren

Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 
gulmarkerade ordet senast 16 april till:

annons@vingakersbladet.com
•

Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta

643 91 VINGÅKER
eller

Lämna hos Sternbergs, Köpmangatan 14

Vi drar tre stycken vinnare som vinner varsin trisslott.

Vinnare i nr 8: (av 28 rätt inkomna svar: Godisknuten)
Marie-Louise Ax, Vingåker
Bernt Valfridsson, Högsjö
Yvonne Kravos, Vingåker
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