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Vägen till mitt nästa uppdrag är rena naturupplevelsen. Först de 
söta smågrisarna alldeles bredvid vägen efter rondellen, längre 
fram en flock hjortar på gärdet. Väl framme vid Hedgölets Blom- 
och trädgårdskrukor går det hästar i hagarna. Här är rena idyllen. 

Susanna Olsson kommer mig till mötes 
i sällskap av sambon Anders Ljungkvist 
och hunden Princen. Vi går in i det fina 
röda huset och där är som en godisbutik 
med fina saker.

Susanna eller Sussi, arbetade tidiga-
re på ICA inne i Vingåker men slutade 
då hennes ryggbesvär satte stopp. Hon 
hade länge velat starta något eget och 
bestämde sig för att satsa. Först byggdes 
den mindre delen med ett litet lager på 
baksidan med krukor och diverse träd-
gårdspynt. Därefter byggdes den stör-
re delen och sedan förrådsbyggnaden. 
Krukor kan ju vara tunga och då hjälper 
Anders till så allt kommer på plats. I bu-
tiken finns mycket fina och roliga saker 
även för inomhusbruk. Vill du ha vild-
svin som inte ställer till det så finns även 
det – i betong. 

Du kör detta på heltid, har du öppet 
året om?
– Ja, men under lågsäsong har jag bara 
öppet på helgerna. Högsäsong från maj 
till oktober är öppet onsdag till söndag. 

Jag har en Facebooksida, där finns infor-
mation om öppettider. 

Vad frågar kunderna mest efter?
– Än så länge är det så nytt så jag vet 
inte. Nu är det ju stora krukor och träd-
gårdskonst. Höst och vinter säljer jag 
bland annat kransar som jag gör. Inte tra-
ditionella utan med annat pynt. Höst och 
till jul är det mycket ljuslyktor. Före jul 
har jag haft pysselkvällar där kunderna 
får göra exempelvis egna kransar. Utö-
ver krukor och pynt säljer jag riktigt fin 
planteringsjord men inga blommor. Jag 
säljer även sorterad matjord per ton. I 
framtiden skulle jag vilja att kunderna 

ska kunna köpa kaffe och bulle. Men här 
måste jag kontrollera vilka regler som 
gäller.

Varifrån beställer du dina produkter. 
Har du varit på Formex och hittat le-
verantörer? 
– Jag började med att leta på internet och 
sen besökte jag Formex vilket jag har 
fortsatt med två gånger per år. 

På fritiden håller Sussi på med sina 
hästar, då funderade Anders på vad han 
skulle göra. Eftersom han är snickare 
så byggde han en friggebod och la ut på 
Blocket. Det tog 20 minuter så var den 
såld. Så har det fortsatt. Han bygger från 

1–18 kvm, friggebodar, redskapsbodar, 
lekstugor och gäststugor. Han bygger 
klart i garaget, rullar ut dem och lyfter 
på lastbil och levererar. Stugorna kan 
beställas efter önskemål. Marknadsfö-
ringen går efter principen mun-till-mun. 
Kunden målar och tapetserar själv. Om 
det behövs hjälp med underlag så finns 
det.

När jag lämnar Sussi, Anders och Prin-
cen känner jag mig mycket upplyft och 
glad och fylld av trädgårdsdrömmar. Jag 
är naturligtvis inte tomhänt.

Text & Foto: Majsan Wickert

Företagspresentation!

Allt för att förgylla trädgården

Princen, som är en korthårig Collie, viker inte gärna från mattes sida.

Besök gärna något av våra 
annonskontor:

Köpmangatan 14, Vingåker

Kåsta skola, Vingåker

Eller maila oss: 
annons@vingakersbladet.com

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
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Måndag-söndag 8-21
0151-51 80 50 • www.ica.se Gäller tom 30/4.

Grekisk Lantbröd
Vallmolimpa
560g Butiksbakad, Dafgård

Fläskmästarbit
Svensk Nyberg

20:-

Wiener/Varmkorv
650-900g Made in Sweden

10:-1790
/st

15:-
/kg4990

/kg
3990

/st

Nu lanserar vi luft/vattevärmepumpen iTec – byggd för 
nordiskt klimat och med den senaste invertertekniken. 
Effektiv energibesparing ända ned till 25 minusgrader. 

Hur mycket kan du spara? 
Kontakta oss direkt, så gör vi en kalkyl!

iTec – vår mest energieffektiva
luft/vattenvärmepump någonsin

A+++

A++

Med styrning:

Utan styrning:Utan styrning:

thermia.se/iTec

NYHET!

www.mahlqvist-ror.se

Bondegatan 8-10 • 643 30 VINGÅKER • 0151-141 30

www.joans.se/vingaker

total
renoverat

Välkomna 
in till oss!

Valfri kaffe* och
Wienerbröd. 

29√

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

Skäm bort dig själv!

Detta goda erbjudande gäller under maj månad.

Erbjudandet kan utnyttjas 90 dagar från inköpsdatum.
Gäller 21/4–19/5 2017. 

* Allt vårt kaffe är  
  Fairtrade-märkt

Dags att tvätta bilen!
Köp 3 tvättar. Vi bjuder  
på den billigaste. 

Svanenmärkt kem

Gäller X-Shine  
och Renast.

3 för 2



Att det var skådespelare han skulle bli har han alltid vetat. Som 
liten cyklade Niclas ofta till Folkparken eller till scenen i Tennis-
parken och lekte teater. Han drogs till sådana ställen. 
Ända sedan yngre tonåren har han uppträtt och var med och star-
tade Vingåkersrevyn 1992. Sedan dess har han utbildat sig och 
spelat mycket teater och operetter runt om i Sverige, men när han 
står på scenen i Vingåker känns det alltid speciellt.

När jag träffar Niclas och frågar vad 
Vingåker betyder för honom är ödmjuk-
het det första ord jag kommer på.
- Allt är så lätt i Vingåker, säger han. Det 
känns alltid positivt och tacksamt att 
uppträda här. Det kommer alltid mycket 
folk och jag känner mig alltid välkom-
men. 
Niclas vill också särskilt nämna Lars 
Furborg som alltid stöttade och trodde 
på honom från det att han var ganska 
ung. Han upplever inte heller någon 
jantelag i Vingåker.

Niclas brukar alltid tala om att han kom-
mer från Vingåker och berättar gärna 
om både Säfstaholmsäpplet och Ving-
åkersdräkten. En gång såg han att Göran 
Persson satt i publiken och bestämde sig 
för att skoja lite med honom och sa till 
publiken:
- Vi är två stora stjärnor som kommer 
från Vingåker. Det är jag och Göran …  
Greider.

Niclas är gift med Mia Poppe och pa-
ret är numera fritidshusägare i Vingåker 
och trivs väldigt bra här båda två. På 
samhället kommer ofta trevliga Ving-
åkersbor fram och pratar.
- Mia känner snart flera här än vad jag 
gör, säger Niclas och skrattar.

I tonåren umgicks Niclas ofta med Tho-
mas Widén, men de tappade kontakten 
när Thomas kom in på musikhögskolan 
och Niclas började på Calle Flygare te-
aterskola. Många år senare skulle Tho-
mas och Johanna Widén skriva musik 
till Sjöråa - en teater som skulle utspela 
sig på Hjälmaren - och kontaktade då 
Niclas som först tyckte att det kändes 
konstigt att spela teater på en båt. Allt 
blev dock jättebra och numera uppträ-
der paren ihop. Nu senast i 50-år med 
Svensktoppen. Båda familjerna umgås 
även privat.
- Julkonserten i Ekbackskyrkan kom-
mer vi att göra för nionde gången i år, 
fortsätter Niclas.

Som frilansande skådespelare och un-
derhållare menar Niclas att man ibland 
får vara lite kreativ. Det är en tuff 
bransch och man kan inte bara sitta och 
vänta på att någon ska höra av sig.
- Finns inga jobb får man skapa sig 
egna, säger han.
Niclas undervisar även i musik, dels för 
att han tycker det är kul men också för 
att det är skönt med en fast del av in-
komsten.  

Fram till nästa sommar är dock alma-
nackan fulltecknad med jobb. Snart 
börjar repetitionerna med Soldat Fabian 
Bom på Vallarnas friluftsteater i Falken-
berg, där både Niclas och Mia ska vara 
med. 
Att få vara med i Soldat Fabian Bom 
som var en av Nils Poppes stora roller, 
känns jätteroligt, säger Niclas. Tyvärr 
hann han aldrig träffa sin svärfar innan 
han gick bort.
Efter Vallarna är det Nöjeskryss på ho-
tellet i Vingåker i september tillsam-
mans med Widéns. Därefter fortsätter 
Soldat Fabian Bom på olika teatrar 
runt om i Sverige. I december är det 
julkonserten tillsammans med Widéns 
i Ekbackskyrkan och hela våren 2018 
fortsätter sedan Soldat Fabian Bom på 
Lisebergsteatern i Göteborg.

Som skådespelare och underhållare får 
man alltid vara beredd på att oplanerade 
saker kan hända. Niclas som sjungit på 
många äldreboenden brukar låta publi-
ken önska någon favoritlåt och gjorde 
så även denna gång. En herre höjde då 
rösten med en alldeles speciell önskan:
- Skulle du kunna tänka dig att ta en 
paus?

En annan gång befann sig Niclas I Bot-
kyrka för att underhålla i en hyresgäst-
förening. Mannen som skulle presentera 
Niclas för publiken inledde med orden:
- Det kommer en här som ska sjunga för 
oss, så passa då på att ta en paus och gå 
ut och sträcka på benen.
 - Det var inte alldeles lätt att komma 
in och försöka få med sig publiken då, 
skrattar Niclas.

I ett av barnen anar Niclas att skåde-
spelaryrket har gått i arv.  På en teater 
i Nyköping ville sonen som då var 3-4 
år absolut vara med och se pjäsen som 
pappa skulle vara med i. För att inte stö-

ra den övriga publiken placerades han 
i den kungliga logen. Hela första akten 
satt han helt tyst. Plötsligt i den andra 
akten reste han sig upp, gjorde en gest 
med armen och utropade:
- MINA DAMER OCH HERRAR, 
NICLAS STRAND! 

Ofta uppträder Niclas och Mia på Popp-
egården, där Mias mamma Gunilla Pop-
pe fortfarande bor. En gång i 1800-tals 
pjäsen Pelikanen av Strindberg, skulle 
Niclas i slutscenen bryta ihop och kasta 
sig i knäet på sin mor. Den dramatiska 
avslutningen blev dock inte som det var 
tänkt när den välkända melodislingan 
från glassbilen plötsligt ljöd över hela 
Poppegården.

Till slut berättar Niclas historien om när 
han mitt på scenen plötsligt kom på att 
han glömt telegrammet han behövde 
senare i pjäsen. Han kom då på att han 
kunde teaterviska till en av dansöserna i 
baletten att han glömt telegrammet i lo-
gen. Balettdansösen fortsatte då dansan-
de ut i logen, hämtade telegrammet och 
överlämnade det elegant i en dansgest 
utan att publiken märkte något.

Text: Birgitta Stenström
Foto: Eric Bleckert

Austin J40 som trampbil

Sidan 4

Faktarutan

Född 1974

Gift med Mia Poppe

Skådespelare och underhållare

Utbildning:
Stockholms Improvisationsteater 
Calle Flygare teaterskola 
Teatervetenskap 
Stockholms Universitet
Olle Westholms filmkurs

Niclas Strand

Vingåker för mig!
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ligga i höger hörn 
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DAGS ATT PLANERA SOMMAREN!
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BYGG & INTERIÖR VINGÅKER Vannalavägen 0151-52 45 60

JABO är Sveriges ledande 
tillverkare av träprodukter för din trädgård

BYGG & INTERIÖR VINGÅKER Vannalavägen 0151-52 45 60

BYGGA UTE
Altan, uterum...
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Tryckimpregnerad
trätrall

BYGG & INTERIÖR VINGÅKER Vannalavägen 0151-52 45 60

MARKSTEN
Murar, gångar...
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FÄRG

Professionell
kvalitet
– när träet behöver
behandling

3liter

199:-
GÄLLER FÄRGLÖS TRÅOLJA AQUA

Välkommen till våra

ÖPPNINGSDAGAR
28-29-30 april-1maj kl 10-17

 FREDAG 28 APRIL
RABARBER

i samarbete med

Kaffe med 
hembakat bröd

 SÖNDAG 30 APRIL  MÅNDAG 1 MAJ

Kl 10.30  
Nya klematis på Äppelgården

Kl 12.00 
Så kan du använda

klematis i din trädgård
Kl 13.30 

Klematis - arter och sorter
Kl 15.00 

Odla klematis i kruka och ampel

KLEMATIS
JAN LINDMARK  är klematiskän-
naren som fått en egen klematis 
uppkallad efter sig. Idag tar han oss 
med på en spännande vandring i 
klematissläktets klättrande, kläng-
ande, doftande och färgstarka värld.

 LÖRDAG 29 APRIL
PELARGONER
LILLEMOR FRISÉN och ELISA-
BET OLOW från Pelargonsäll-
skapet i Sörmland ska tillsam-
mana med LENA och MORGAN 
FREDRIKSSON svara för dagens 
program. Pelargonsticklingar 
finns till försäljning.

Kl 10.30  
Från frö till färdig planta

Kl 12.00 
Miniatyr- och dvärg-

pelargoner, vad är skillnaden?
Kl 13.30 

Från frö till planta
Kl 15.00 

Miniatyrer och dvärgar

BYGGNADS-
        VÅRD

LARS AX och MIA ÖRNKLEV  från 
Fönsterstallet kommer att berätta 
om hur man med gamla traditionella 
och beprövade material kan åter-
ställa de ursprungliga kvalitéerna.

Kl 10.30, 12.00, 13,30 och 15.00  
Renovering och reparation med 

gamla traditionella och 
beprövade material

Stäng ute hjortarna och 
stäng inne blommorna!
Med våra franska kastanjestaket i olika 
höjder är det lätt att hålla djuren borta och 
med rabatt-
kanter av stål 
hålls växterna 
på plats.

2 mm tjock plåt, längd 115 cm, höjd 19 cm. 
Sätts ihop med skarvplåt som ingår. 

Rabattkanter 
av Cortenstål

Ordinarie öppettider ons-fre 10–18. Lör 10-14. 
Du kan betala med kort!

– här är goda råd inte dyra!

Mot Heden efter vägen K-holm – Österåker • GPS N 59° 5  ́8,7´́   E 16° 3  ́20,5´́
www.applegarden.se • 070-734 30 40 • 070-535 37 10

- här nya sorter på Äppelgården!
C.´Princess Kate´

C.´Blue Tapers´ C.´Kaiu´C.´Gravety Beauty´

40 sorters svenskodlade klematis

Blomklot i rostig
plåt från EldGarden

Pinjekotte i 
hårdbränd 
lera plus 
många andra 
miljösmarta 
terracotta-
produkter 
finns på 
Äppelgården.

Mer än 300 olika 
perenner och kryddväxter

MONIKA och HANS NAESS  är 
matkreatörerna som tar rabarbern 
till nya höjder. Monika kommer att 
koka rabarbermarmelad och bjuda 
på provsmak av olika rabarberpro-
dukter.

Hans är agronom, rabarberälskare 
och Sörmlands egen matambassa-
dör. Han kommer att prata om hur 
och varför man ska odla rabarber.
Rabarberprodukter till försäljning.

Kl 10.30, 12.00, 13,30 och 15.00  
Rabarberkok och rabarberprat

Storgatan 63 • 643 30 Vingåker
Tel. 0151-100 37

Låt oss 
göra

jobbet!snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT

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
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Företagspresentation!

Svartvit hund
Hundpensionat & hundkurser

Miranda Norberg flyttade 2012 från Stockholm till det gula hu-
set i Österåker tillsammans med sambon Joakim Fröberg och 
startade det lilla hundpensionatet Svartvit Hund som ser till in-
dividen – både människan och hunden.

Hundpensionatet bedrivs i liten ska-
la med två hundrum. För Miranda är 
det viktigt att vistelsen ska kännas 
hemtrevlig för hunden och att hundä-
garen ska känna sig helt trygg att läm-
na hunden där. Daglig långpromenad 
samt aktivering av olika slag erbjuds. 
För hundägare med större krav finns 
extra aktivering och tilläggstjänsten 
lyxinackordering, som innebär extra-
passning på dagen och att man sover 
tillsammans med hunden på natten. 
Pensionatet erbjuder även kursverk-
samhet.

För Miranda har djur alltid varit ett 
stort intresse. Under hela uppväxten 
fanns hundar i hemmet. Hon ställde 
också ofta upp som hundvakt åt andras 
hundar och hjälpte till på hundstallet i 
Stockholm.  När hon och sambon Joa-
kim skaffade sig sin första egna svart-
vita hund Puyol - döpt efter en spansk 

fotbollsspelare - upptäckte hon att det 
var en speciell hund med lätt att lära. 
Hon bestämde sig då för att gå en ett-
årig hundinstruktörsutbildning. 
- Sedan har det bara fortsatt, säger Mi-
randa som gått många hundutbildning-
ar sedan dess.

Att sambon Joakim arbetar hemma 
som It-konsult i det egna företaget gör 
att även han kan rycka in på pensiona-
tet vid behov eller ta hand om famil-
jens tre egna hundar. Ibland till hundar-
nas förtjusning brukar han även agera 
”lekfarbror”.

Den 29 april kommer Miranda att hålla 
en Nose Work tävling klass 1 i Ving-
åkers Tennishall.  Mer info på hemsi-
dan.

Text & Foto: Birgitta Stenström

Mer information på:
www.vinterklasen.se

Det går även bra att maila på: 
info@vinterklasen.se 

Lediga lägenheter
Lägenhet Adress Prisexempel Ledig 
 Centrala Vingåker    
2 rum & kök, 74 m² Vannalavägen 4, 2 tr 4.902 kr/mån enl ök
1 rum & kök, 40,6 m² Ålandsgatan 3 C, NB 3.700 kr/mån 1/6
2 rum & kök, 53 m² Köpmangatan 14, 2 tr 4.960 kr/mån 1/6
1 rum & kök, 33,1 m² Storgatan 38 B,1 tr  2.969 kr/mån 1/7
    
Högsjö    
3 rum & kök, 70,8 m² Ekvägen 1 A, 1 tr 6.143 kr/mån 1/5
2 rum & kök, 68 m² Ekvägen 1 A, 1 tr  5.207 kr/mån 1/5
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 5.616 kr/mån 1/6
2 rum & kök, 66,7 m² Björkvägen 4 B, NB 4.605 kr/mån enl ök
4 rum & kök, 114 m² Furuvägen 1, 1 tr  6.758 kr/mån omg

Finspång / Rejmyre
2 rum & kök, 61 m² Degelvägen 24 B, 1 tr 4.649 kr/mån 1/7
1 rum & kök, 47 m² Glasbruksv. 45 B, 1 tr 4.046 kr/mån 1/8 ev tid

Våra lägenheter förmedlas via Bostadsregistret.
Anmäl er via hemsidan: www.bostadsregistret.se
Tel: 036-299 97 00 Måndag-Fredag 09:00-16:00

www.vinterklasen.se

Hallå alla

VINGÅKERS
FÖRETAG & FÖRENINGAR

Som företagare eller förening i Vingåkers kommun inbjuder 
Samverkarna Vingåker dig till:

Joan´s Café & Bistro
Torsdagen 18 maj kl 19:00

Per Stening - Äppelgården

Presenterar sin verksamhet och några tankar om hur ett 
litet företag på landet kan marknadsföra sig.

Välkomna!
Anmälan sker senast den 15 maj till:

Kjell Sternberg, Sternbergs Data & Fototjänst, 076-351 93 70, info@sternbergs.eu
Loove Pettersson, Wilsons Tryckeri & Redovisning, 0151-55 00 45, loove@tryck.com

Under kvällen serveras det kaff e med tilltugg.

Du kan jobba oerhört mycket-
BARA du har koll på återhämtningen.
Vad är stress och vad händer i kroppen när vi stressar? 
Kan stress vara ”nyttig” och när tar vi skada av stress? 
Hur kan stress rädda liv men samtidigt om den bli långvarig, 
bryta ner oss? 
Olika aspekter kring återhämtning lyft s också fram.

Inga-May Sternberg

Samverkarna
Vingåker

Samverkarna
Vingåker

Här ärGODA RÅD Massor av stora sommarblommor i  2- och 3,5 literskrukor

Pinjekotte i hård-bränd lera och kruka ´Vaso con Rosette´ från Impruneta, Toscana plus många andra miljösmarta terracottaprodukter finns på Äppelgården.

inte dyra!

På Äppelgården vet vi vad vi talar om 
när det gäller våra växter, krukor och 
pynt. Du får den hjälp och den tid du 
behöver och blir du inte nöjd med ditt 
köp försöker vi alltid rätta till det. 
Välkommen önskar Eva och Per!

2 mm tjock plåt, längd 115 cm, höjd 19 cm. 
Sätts ihop med skarvplåt som ingår. 

Stäng ute hjortarna och stäng inne blommorna!Med våra franska kastanjestaket i olika höj-
der är det lätt att hålla djuren borta och med 
rabattkanter av stål hålls växterna på plats.

JUST NUingen fraktkostnad på staket i lager som hämtas på Äppelgården!Rabattkanter av Cortenstål

Öppet ons-fre 10–18. Lör 10-14.  Du kan betala med kort!

– alltid värt en omväg!Mot Heden efter vägen K-holm – Österåker • GPS N 59° 5  ́8,7´́   E 16° 3  ́20,5´́

www.applegarden.se • 070-734 30 40 • 070-535 37 10

KLEMATIS i knopp och blom– cirka 40 sorter!

FO
TO

: H
Ö

G
AB

Ö
KE

www.applegarden.se

– en bra bit av Sörmland!

svenskodlade klematis

Clematis Atragene-gr ´Kajsa´ATRAGENEKLEMATIS 
Svensk sort framtagen på Balsgård 2010. Sorten har 

ett rikligt vårfl or med 8 cm vida kraftigt violettröda 

halvdubbla klockor. Passar i krukor och amplar. Kan 

beskäras direkt efter vårblomningen och blommar 

då om på årsskotten.

C. Atragenegruppen ´Kajsa´blommar nu och blommar 
om hela sommaren! Svensk klematis från 2011.

Mat och dryck 
under 

Raggarröjet

Rejmyregestgifveri.se 
011 - 876 80

Öppet alla dagar maj-sept 12:00-17:00
Fredagar kvällsöppet 18:00-23:00 
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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.

Tävla vid frukostbordet 
eller arbetsplatsen. 

Rätt svar finner ni i annonsen
hos Oppunda el.

10 poäng
Vi lämnar landets trea för resa mot 
stad som inte är utan anmärkning. 
Fyra bokstäver i rad i alfabetet, där 
den sista flyttas först ger historisk 

viktig förkortning för staden och dess 
invånare.

 

8 poäng
Vår stad är nästan 2800 år gammal 

och grundades ett visst datum denna 
månad. Staden vi lämnade har ett av 
landets mest kända vattendrag i sitt 
namn. Kapten Haddock gillar vår 

stad.
 

6 poäng
I vårt land har boxare central roll och 
i vår stad är Capitolium en stöttepela-
re. Fotbollsmässigt  har ”Z” en cen-

tral roll i ett av stadens lag. Resmålet 
har nästan tre miljoner invånare.

 

4 poäng
OSMCMLX leder rätt på fler än ett 
sätt. Staden har kulört likhet med 

Tyresö och här finns tunnelbana som 
bara möts på en plats: Stazione Ter-

mini. Vår stad har länge kallats ”Den 
eviga staden”.

 

2 poäng
Anita Ekberg har gjort välkänt fram-
trädande i vår stad. Hur man än åker 
kommer man hit, enligt ett av många 
talesätt om staden. Här kan du också 
dra din mamma baklänges och här 

finns en stat i staden. 

Text: Linus Larsson

Vart är vi 
på väg?

Välkommen!
Fågelskådningens dag

lördag den 6 maj!
Vid Sjövikstornet, Kolsnaren

bemannat 07.00-12.00
Naturskyddsföreningen, Vingåker

Fika
bjuder

föreningen på.
Tipspromenad

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

JAN  WIDENSTEDT
070-277 28 25

janvvs24@gmail.com
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ALLT INOM VVS!
Servicearbeten & reparationer

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

Widenstedts Rör

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

RESTAURANG

THAI  WOK
Köpmangatan 15

Lunchbuffé
Med 10 olika rätter

79:-
Öppettider:

Mån-Fre 11-19 • Lör 12-19

TEL: 0151-136 50

Ditt lokala alternativ
Köpmangatan 14, 643 30 VINGÅKER

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

Datorer

Fotografering
Körkort • ID-foto • Bröllop

Barn • Familj • Djur

Flygfoto med drönare

På plats Rut-avdrag! 

Öppettider: mån-fre 12-18



Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 
gulmarkerade ordet senast 14 maj 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 1: (av 31 rätt inkomna svar: BOA KONST & INRAMNINGAR, 
BAGGETORP)

Margareta Andersson, Vingåker
Katarina Lindberg, Katrineholm
Solweig Andersson, Vingåker

Tips!

Trädgårdsfestivalen
Lördagen den 20 maj arrangerar Vingåkers Trädgårdsvänner i 
samverkan med Säfstaholms slott och studiefrämjandet en träd-
gårdsfestival i slottsparken. 

Idén om en trädgårdsfestival fick Ving-
åkers Trädgårdsvänners ordförande 
Monica Carlsson från Västerorts Träd-
gårdsförening i Stockholm - där hon 
också är medlem - där man anordnat 
trädgårdsfestival i slottsparken vid 
Åkeshovs slott i Bromma.

Vingåkersfestivalen startade första 
gången för två år sedan. 
- Men vi hade ett uppehåll förra året, då 
vi kände att vi inte orkade, säger Mo-
nica och berättar vidare att det krävs 
mycket arbete för att anordna en fes-
tival. 

Säljare kommer att vara - förutom 
medlemmarna i trädgårdsföreningen 
- företag och privatpersoner. Även ett 
antal konstnärer kommer att visa och 
sälja sina alster.

För att slippa bilar vid slottet kommer 
bilburna att anvisas till parkering i när-
heten varifrån man också kommer att 
ha en tipspromenad. Lunch kommer att 
kunna köpas i slottscafeét.

Text: Birgitta Stenström
Foto: Monica Karlsson

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. 7/5.

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

Grilltillbehör 
hittar du i butiken.

Gasolgrill 
Heron 3.0/106591

Matberedare 
Kenwwod FPP23

1995:-
2495:-

Rena rökargrillen 
Grill Tennesse 200/108230

59:-från

Solcellslampor 59:-
Stämningsfull 
vacker lykta

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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LURIG						
MÅNAD

DANSK						
MAN

SNUR-
RADE

AVDRAG						
SOM	UR-				
SPRUNG

RUTA	I								
MONO-						
POL

ABCDE							
ÄR	GOD-	
KÄNDA
HÅLLER					
UPP										
TID

FEMTIO									
I	ROM

HÖRS	VID		
ÅSK-						
VÄDER

MÅTT-			
ENHET						
LAGA

NANNE						
GRÖN-					
VALL

ÄR												
GREV-						
ARNA

ORT		I					
SCHWEIZ

SVIN-					
HUSEN

GLATT						
ANSIKTS-	
UTTRYCK

GE										
BRÖST-
MJÖLK

LAR
NORPAT				
KÄND						

DOKTOR

PIGG									
INTE

INGELA							
FORS-						
MAN

TALLHED				
NÄSA	PÅ				
SPETS

BOOK-						
LÅT

KÄNNER		
PÅ													
SIG

MANDA-
RIN	I	ASIEN

DEL	AV	
PJÄS

ELIOT							
FÖRFAT-
TARE

NAT-							
RIUM


