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Det är fortfarande för kallt för att sätta igång i trädgården. Men en 
tur till Äppelgården väcker absolut mina drömmar och idéer om 
hur jag vill att min trädgård ska gestalta sig i sommar. 

Jag träffar Eva Lidén och Per Stening 
hemma i deras lantkök. Gården är från 
början en gammal bondgård som fått 
växa till en fantastiskt fin handelsträd-
gård. Här finns så många fina, vackra 
och roliga lösningar på hur en trädgård 
kan utvecklas.

Ett vackert orangeri, medelhavsträd-
gård, köksträdgården, dammen, barnens 
täppa, kaffe med hembakat, gårdsbutik, 

trädgårdsinstallationer och naturligtvis 
växter, växter och åter växter. Ta god tid 
på er när ni besöker Äppelgården. Och 
kolla in programmet som ordnas under 

säsongen. Det är både lärorikt och 
trevligt.

Jag är lite nyfiken på hur allt 
började. 
– Jag bodde i Vingåker och ar-

betade på Kjesäter 
som lärare, svarar 

Per. Jag undervisade i frilufts- och in-
formationskunskap. Och så hade jag en 
liten reklambyrå vid sidan av. Det slum-
pade sig så att jag kom över en biljett till 
Island. Och på den resan mötte jag Eva.

– När jag var ung önskade jag alltid att få 
åka till Island, säger Eva. Så jag var där 
på en geologresa.

– Jag såg Eva där i bussen och hon hade 
en tjock lång fläta ända ner till midjan. 

Hon var jättevacker, säger Per.

Och kärlek uppstod?
– Ja och eftersom Eva arbetade i Uppsala 
flyttade vi till Sala, säger Per. Där öppna-
de vi en liten butik och sålde krukor och 
trädgårdspynt. Det var inte så vanligt då. 
Och även om det var uppskattat så var 
det inte så lönsamt. 

– För ca 18 år sedan köpte vi den här går-
den. Och jag arbetade på SGU, Sveriges 
geologiska undersökning, först som geo-
log och sedan som informationsansva-
rig, säger Eva. I början var jag bara här 
på helgerna. Vi kan väl säga att vi starta-
de 2004 och sedan dess har det vuxit. Nu 
är vi båda pensionärer och gör detta på 
heltid, det här är vår hobby.

Kärleken till trädgården och växterna 
har väl bara vuxit sig starkare. Det syns 
tydligt när jag går runt bland krukor från 
Toscana, drivbänkar, rostiga eldkorgar 
och vacker trädgårdspynt.

– Nu finns Blomsterhultsrosen (tidigare 
kallad Österåkersrosen) till försäljning, 
säger Per. Och årets perenn är Krypflox, 
en frodig marktäckare med ljuvlig blom-

ning i maj–juni. Blommorna är rent vita, 
2–3 cm stora och sitter i klasar på de ca 
15 cm höga blomstänglarna.

– Och i år är det Sörmlands tur att in-
bjuda till Riksförbundet Svensk Träd-
gårds sommarmöte. Äppelgården är en 
av besöksträdgårdarna lördagen den 12 
augusti, upplyser Per. Mer information 
finns att hitta på www.tradgard.org och 
www.applegarden.se.

Äppelgården öppnade fredagen den 28 
april och håller öppet fram till oktober. 
De fyra första dagarna var det fullspäck-
ade program. Det var föreläsningar om 
byggnadsvård, klematis, rabarber och 
pelargoner. Och naturligtvis kaffe med 
hembakat. Håll koll på hemsidan vad 
som händer. Äppelgården är med på 
många marknader under säsongen.

Jag plockar med mig ett par Krypflox, 
ett par Vårälväxing (som var 2014 års 
perenn), Elefantgräs, en Trädgårdsruta 
och en Trebladsspira innan jag lämnar 
för denna gång. Jag är nog snart tillbaka.

Text & Foto: Majsan Wickert

Företagspresentation!

Äppelgården - här väcks 
trädgårdsdrömmarna!

Foto: Lars-Håkan Nilsson

snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT

Ärnebäcks Gård Vill Du köpa svenskt kött? 
Direkt från uppfödaren? Utan tillsatser och av 
djur uppfödda på ett etiskt vis? Vi säljer kött-
lådor i olika storlekar gjorda av mellankalvar 
som är uppfödda hos oss. God omvårdnad, 
kärlek och glädje till det vi gör är receptet till 
vårt goda kött. Köttet är lokalt slaktat, 
styckat och vacuumförpackat av Närke 
Slakteri/Närkekött. Och det bästa av allt..
hemkörning ingår! 

Varmt välkomna! 

www.arnebacksgard.se   •                   Ärnebäcks gård   •   0702 - 17 58 65

LÖRDAGEN 22 JULI

För mer information: 0705-172220
Gilla oss på 

HASSELBACKEN
• REGNA •

LÖRDAGEN 19 AUGUSTI

LÖRDAGEN 17 JUNI
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Brie
500g Saint Benoit

Kalvstek
Danmark

20:-

Körsbärstomater
kvist, 500g, Holland

10:-
2990

/st

15:-
/st

79:-
/kg

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

Vem bryr sig om 
både företaget

och företagaren?
Kontakta oss – vi är bra på det!

Vi ser till helheten för både företaget och 
ägarna och är ditt bollplank i alla ekonomiska 
frågor. Vi hjälper dig med kvalifi cerad revision, 
redovisning, bokslut, skatter och rådgivning, 

anpassat till dina och företagets behov.

Kontakta oss på 0151-136 00
eller

vingaker@lr-revision.se

Besök vår hemsida för mer information: 
http://orebro.lr-revision.se/ 
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Parabol - Fiber -Antenn
Installation och service.

AJ-Hemelektronik
Köpmangatan 5 • 643 30 VINGÅKER

Tel. 0151-133 30
Öppettider: Mån-Fre 10.00-18.00

Lör 10.00-13.00

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



Genom åren har han sålt biljetter och godis, städat, hämtat och 
lämnat tunga trälådor med film på bussgods i Katrineholm, suttit 
oräkneliga timmar i ett litet och mycket varmt maskinrum bland 
mycket annat. Karl-Erik Österman är Vingåkersbon som lägger 
en mycket stor del av sin tid på ideellt arbete.  Allt för att vi i Ving-
åker ska kunna se på film.

- Vingåker betyder mycket för mig och 
jag trivs ju här, men det bästa med Ving-
åker är att vi har en bio och att vi kunnat 
fortsätta att driva den.
Det är föreningen IOGT-NTO som be-
driver bioverksamheten och som även 
är ägare till fastigheten, men det är 
Karl-Erik Österman som står som bio-
föreståndare.
- Det måste finnas en föreståndare, an-
nars får man inte bedriva verksamheten, 
fortsätter Karl-Erik som även lägger 
mycket tid på att sköta om fastigheten.
Helt ensam om allt arbete är han dock 
inte, det skulle inte fungera.
- Vi är fem stycken som sköter allting, 
men det är jag som har huvudansvaret.  
Biografen och även fastigheten är ju 
mitt stora intresse.

Allt började en gång med att det fattades 
folk som kunde sälja biljetter vid film-
visningarna och även hjälpa till med 
andra saker i biografen. Karl-Erik som 
redan då var medlem i IOGT-NTO till-
frågades. 
- Så på den vägen är det.
Sedan fick han ansvaret för att filmerna 
kom fram och tillbaka samt att redovisa 
varje film till filmbolaget.

Filmkassetterna skickas först till 
AJ-Hemelektronik i Vingåker där 
Karl-Erik hämtar dem.  Digitalt förs 
därefter filmerna in i en server i maskin-
rummet.
- Mitt barnbarn Frederik Magnussen, 
som är huvudmaskinist, lägger sedan in 
filmerna i bions projektor där det finns 
plats för åtta filmer.

Förr kom filmerna i trälådor som kunde 
väga mellan 15-36 kilo. Karl-Erik häm-
tade och lämnade på Bussgods i Katri-
neholm före och efter varje filmvisning. 
I det pyttelilla maskinrummet som bara 
rymmer projektorn ett litet bord, en stol 
och en smal gång var han sedan tvungen 
att sitta hela filmen utan att kunna lämna 
rummet. Oftast i 35-36 graders värme. 
Även om han sett filmen flera gång-
er förut var han tvungen att titta noga. 
Uppe i högra hörnet på filmen visades 
små ringar som talade om att det var 
dags att ladda och starta nästa projektor. 
När ringarna visades för andra gången 
förde han över till den nya projektorn. 
På så vis blev det inget avbrott i filmen.
- För att köra projektorerna var jag 
tvungen att ha maskinistkörkort.

Endast några få gånger under alla år har 
han fått stå i foajén och säga till besö-
karna att filmen inte kunde visas.
Som den gången när endast en halv 
film - den ena av trälådorna – kom fram. 
Eller den gången när filmen kom fram 
dagen efter.
Endast en gång hände det att en hel film 
inte kom fram alls. De två trälådorna 
kom inte heller tillbaka till filmbolaget 
utan försvann någonstans i postgången.

Karl-Erik berättar vidare att allt över-
skott från biografen investeras i verk-
samheten och i fastigheten. I år ska det 
bli nytt tak över entrén till IOGT-NTO:s 
lokaler. Digitaliseringen av bion kunde 
genomföras med pengar från verksam-
heten samt bidrag från Kommunen och 
Filminstitutet.

- Från kommunen fick vi klartecken 
direkt, men Filminstitutet hade många 
krav vi var tvungna att uppfylla och 
först efter tredje ansökningen fick vi 
godkänt.

Mycket har blivit enklare efter digita-
liseringen 2012. Ändå är det ofattbart 
mycket som måste skötas om för att 
verksamheten ska fungera. Efter vare 
filmvisning i 3D måste t ex alla 3D-glas-
ögon - både glas och båge - noga tvät-
tas för hand för att finnas rena till nästa 
visning. 
- Om filmen slutar sent kan det bli väl-
digt sent innan vi kommer hem, säger 
Karl-Erik.
Hela biografsalongen måste även städas 
efter varje filmvisning. Tuggummin och 
snus på golvet tar extra tid att få bort. 
Varje film som visas måste också redo-
visas till filmbolaget.

Inte bara Vingåkersborna kommer till 
Biografen. Även från närliggande orter 
brukar det komma besökare. 

Tack vare eldsjälarna i IOGT-NTO med 
Karl-Erik Österman i spetsen, kan Ving-
åker stoltsera med en av Sveriges älds-
ta biografer som fortfarande visar film. 
Utan hårt arbete med driften och envis-
het för att digitalisera den hade den inte 
funnits kvar idag.

Text & Foto: Birgitta Stenström

Austin J40 som trampbil
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Faktarutan

Föreningen IOGT-NTO är Sveri-
ges största nykterhetsorganisa-
tion.

Karl-Erik Österman

Vingåker för mig!

Här är goda råd

INTE
RABARBER

DAGLILJOR

Bl a den nya svenska ´Barbro´ med 
sirligt växtsätt och oxalsyra under 
medel. Här finns också den delikata 
´Spangsbjerg´ som vinner alla smak-
tester, ´Elmsfeuer´med genomfär-
gade röda stjälkar, den starkväxande 
´Red Champagne´som innehål-
ler både oxalsyra och äppelsyra, 
´Holsteiner Blut´, en sen sort med 
rödgröna stjälkar och förstås också 
´Viktoria´, den vanligaste i Sverige.

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

Vi har 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

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

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

40 sorters svenskodlade klematis

Miljösmarta krukor och kärl från Kreta och Toscana 
formade av en passionerad 
mästares händer finns 
på Äppelgården.
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Nu finns åter
´Blomsterhult´
Vingåkers egen bourbonros 
som får över 100 kronblad 
och växer på varannan gård 
i byn Blomsterhult. 

DYRA

Många sorters

i olika färger
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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.

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

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

0151/52 45 60

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.

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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vårt system
och kommer att 
ligga i höger hörn 
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Tryckimpregnerad
trätrall
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MARKSTEN
Murar, gångar...
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SOMMARPRIS PÅ FÄRG
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VÅR STYRKA EGEN LASTBIL MED KRAN!

KUPONG
Få 1 m extra vid köp av minst 2 m

Klipp ut kupongen och ta med till butiken

Erbjudandet gäller tom 31/5 - 2017





NYHET:
Vaxduk 49:- /m

SOMMAR
PRISER!

Hund-kväll
Onsdagar kl 19:00

Vi träffas och umgås, kanske deltar 
på planerad aktivitet som kvällsvärd 
anordnar. 
Caféet öppet mellan 18:30-20:00, 
vissa kvällar fi nns nygräddade 
våffl or att köpa.

Vid frågor ring 070 - 623 40 30

 

”HUND-KVÄLL” 
Onsdagar Kl 19.00 

 

Vi träffas och umgås, kanske deltar på planerad aktivitet  
som kvälls värd anordnar. Café öppet mellan 18.30—20.00,  

vissa kvällar finns nygräddade våfflor att köpa. 
  

I samverkan med  

Vecka Dag Kvällsaktivitet Kvällsvärd 

24 14/6 

 Medlemsmöte med föreläsning Kl 19.00 
 
 

”Spårhundens arbetssätt & träningsmetoder” 
   
OBS! Denna kväll i Studiefrämjandes lokal.   
Entré avgift för icke medlem 50 kr 

Styrelsen  
 
Föreläsare: 
Per ”Bula”  
Kristoffersson 

25 21/6  Balansövning med hund ”Dogparkour” Madde/Kristina 

26 28/6  Apportering Lena.E/Lena.J 

27 5/7  Nosövningar Rebecka/Lena 

28 12/7  Tipspromenad Katarina/Charlotte 

29 19/7  Agility Ullis/Linnea/Ami 

30 26/7  Rallylydnad Rebecca/Kid 

31 2/8  Noswork uppvisning. Prova på Miranda 

32 9/8  Friskvård för din hund Johanna/Carro 

33 16/8  Upplevelsebana Britten/Lena/Helena 

  Reservation för ev. förändringar  

  Alla hjärtligt välkomna! 

 

”HUND-KVÄLL” 
Onsdagar Kl 19.00 

 

Vi träffas och umgås, kanske deltar på planerad aktivitet  
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I samverkan med  

Vecka Dag Kvällsaktivitet Kvällsvärd 

24 14/6 

 Medlemsmöte med föreläsning Kl 19.00 
 
 

”Spårhundens arbetssätt & träningsmetoder” 
   
OBS! Denna kväll i Studiefrämjandes lokal.   
Entré avgift för icke medlem 50 kr 

Styrelsen  
 
Föreläsare: 
Per ”Bula”  
Kristoffersson 

25 21/6  Balansövning med hund ”Dogparkour” Madde/Kristina 

26 28/6  Apportering Lena.E/Lena.J 

27 5/7  Nosövningar Rebecka/Lena 
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29 19/7  Agility Ullis/Linnea/Ami 

30 26/7  Rallylydnad Rebecca/Kid 

31 2/8  Noswork uppvisning. Prova på Miranda 

32 9/8  Friskvård för din hund Johanna/Carro 

33 16/8  Upplevelsebana Britten/Lena/Helena 

  Reservation för ev. förändringar  

  Alla hjärtligt välkomna! 

J 

Onsdag 14 juni Kl 19:00  
 

Studiefrämjandes lokaler 
 

(Järnvägsgatan 3) 

 SPÅRHUNDENS ARBETSSÄTT 
& 

TRÄNINGSMETODER 
 

Föreläsare Per ”Bula” Kristoffersson  
med 30 års praktisk erfarenhet 

 

MEDLEMSMÖTE 
 Kvällen börjar med kort information 

om vad som är på gång på klubben. 

I samverkan med  

Föreläsningen gratis till medlem, icke medlem entré 50 kr 
Klubben bjuder på fika. Lotteriförsäljning 

PK´s Eftersök
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Företagspresentation!

AJ Hemelektronik
På Köpmangatan 5 i Vingåker ligger butiken AJ-Hemelektro-
nik, som blivit känd i hela Sverige genom TV-programmet Lyx-
fällan. I hela sjutton säsonger har Anders Jakobsson dykt upp i 
programmet för att köpa begagnad elektronik.

Programledarna för Lyxfällan hade 
hittat AJ-Hemelektroniks hemsida och 
kontaktade Anders för att fråga om han 
var intresserad av att köpa begagnad 
elektronik.
- Jag tyckte det var en rolig grej, säger 
Anders och menar att det också varit 
bra reklam för butiken.
Många kunder kommer från både 
Stockholm och Norrköping.
Lyxfällan har ca 500 000 tittare vid nya 
program och repriser sänds hela tiden. 

Ibland är Anders med på TV flera gång-
er i veckan.
- Finns det barn i familjen köper jag 
aldrig av deras saker, även om det ser 
ut så på TV. Efteråt lämnar jag alltid 
barnens saker kvar, när jag åker.

AJ-Hemelektronik säljer TV-apparater 
och datorer. Gör service och installa-
tion av antenn, parabol, data, ljud och 
bild. Utför även viss reparation av 
elektronik.
- Vi klarar det mesta, säger Anders som 
har två fast anställda, men skulle vi inte 
klara av att reparera  en TV eller dator, 
tar vi ingenting betalt.

Att åka runt till kunder för att göra ser-
vice och installera elektronik tillhör 
jobbet, men ofta vill kunderna även 
ha hjälp med helt andra saker. ”När du 
ändå är här…” har Anders hört många 
gånger och har lett till att han har hängt 
upp allt från tavlor till gardiner, tagit 
bort fågelbon ur skorstenar, bytt glöd-
lampor m m.

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    
3 rum & kök 67,5 m² Storgatan 36 A, 2 tr 5.735 kr/mån 1/7
1 rum & kök 32 m² Storgatan 30 A, NB 2.967 kr/mån 1/9  
  
Högsjö    
3 rum & kök 70,8 m² Ekvägen 1 A, 1 tr 5.400 kr/mån enl. ök
2 rum & kök 66,7 m² Björkvägen 4 B, 2 tr 4.768 kr/mån enl. ök
3 rum & kök 83,8 m² Björkvägen 4 A, NB 5.616 kr/mån 1/6 
4 rum & kök 114 m² Furuvägen 1, 1 tr  6.758 kr/mån enl. ök
2 rum & kök 68 m² Ekvägen 1 B, 1 tr 4.331 kr/mån 1/8
1 rum & kök 37,7 m² Ekvägen 1 A, 2 tr 3.530 kr/mån 1/8

Finspång / Rejmyre
2 rum & kök 61 m² Degelvägen 24 B, 1 tr 4.649 kr/mån 1/7
2 rum & kök 61 m² Degelvägen 24 B, NB 4.717 kr/mån 1/8

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

Vilken annan bank satsar så mycket på lokal kompetens?
Sörmlands Sparbank är en liten bank med den stora 
bankens resurser. All vår personal känner väl till vårt 
sörmländska samhälle. Vi är en partner för trygghet 
- idag och i framtiden. Vi vill vara din samtalspartner 
genom livets olika skeden. 

Vid olika situationer eller tillfällen i livet finns det behov 
av rådgivare och djupare kunskap inom ett speciellt 
område. Hos oss sitter all expertis som behövs nära 
nog i rummet bredvid. Vi erbjuder privat- och företags-
rådgivning och kundtjänst har öppet alla vardagar.

Välkommen till oss på Sörmlands Sparbank i Vingåker!

020-SPARBANKEN / 0771-350 350 – sormlandssparbank.se Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker

Vi ses på 
Vingåkers
Marknad 

26 maj
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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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MARKUS GUNNARSSON

070-438 27 27

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

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

Hitta  
din egen 
favorit!

Sommarens  
godaste
korvstopp

rabatt på utvalda  
tvättprodukter

20%

Butik / Installation / Antenn / Fiber / Säkerhet

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. 4/6.

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

Fler grillar & tillbehör 
hittar du i butiken.

Matberedare 
Kenwwod FPP23

Dammsugare 
Electrolux SP1FLEX, 

räckvidd 12 m1995:-

299:-

Frukostset 
Elis & Elsa en serie moderna 
hushållsapparater

från                               /st 

Ord. pris 899:-
NU 699:-

Förläng utekvällen! 
Infravärme, energisnål uppvärmning
Eco 18T, 1800W, IP21

Gasolgrill 
Heron 3.0

1995:-
Besök vårt loppisbord under 

marknaden den 26 maj.

Vi tvättar och 
målar allt!

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



Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 
gulmarkerade ordet senast 11 juni 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 2: (av 36 rätt inkomna svar: CITYHALLEN)

Mariana Larsson, Vingåker
Nea Axelsson, Frövi

Viveka Lundberg, Högsjö

Mors dagsbuff é 28/5
En buff é i det medvetna köket

 295 kr/person (barn upp till 12 år 95:-)

Välkommna!

Boka bord: 011 - 876 80

Prova även våra populära 

Matlagningskurser 
som inkluderar: 

• Fördrink med tilltugg • 3-rätters middag • Matlagningskompendium

Endast 695:-

www.mahlqvist-ror.se

Damixa Hilina
Takduschpaket 

3.995:-
Ord. pris: 6.995:-

Priset gäller så länge lagret räcker.

www.vingakersgolf.se

0151-131 36
18-håls golfbana  •  Café  •  Shop  •  Drivingrange

Övningsområde  •  Gröna kortet-kurser

Besök 
oss!

Ringvägen 23, Vingåker
Telefon 0151-130 10 • Christer 0709-359 136 
www.ksbygg.com • christer@ksbygg.com

ALLT INOM BYGG
& ENTREPRENAD

Badrum
Kök
Asbestssanering
Betongsågning
& Borrning
Takjobb
Uterum


