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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!
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Nyhet – iTec! 
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luft/vattenvärmepump 
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Nej, här krävs det ordentliga sådana för att företaget ska rulla sä-
kert. Görans Transport är målet för mitt besök. En i viss mån dol-
dis men som ändå syns runtom i hela Mälardalen. 

När jag googlar på Görans Transport så 
får jag upp ”Görans Transport – Erbjud-
er transport, lagring och hantering av 
gods.” Hur fungerar det?

–  Vi tar uppdrag i hela landet men hu-
vudområdet ligger i och kring Mälarda-
len. 
Väldigt mycket går mot Stockholm. Ing-
en dag är den andra lik, vilket gör att 
jobbet blir väldigt varierande. I början av 
2000 så blev vår stora lokal på Bondega-
tan klar och den gör att vi kan mellanlag-
ra en del gods. Vi kan även hyra ut en del 
lagerutrymme över kort eller längre tid.

Vilken typ av transporter tar ni?
– Mest styckegods. Allt är paketerat och 
på pall. Vi kör en del transporter åt till 
exempel Weber, Silver & Stål och Spesab 
här i Vingåker. I stort sett alla transporter 
är över dagen.  Men vi har även stora och 

små budkörningar över hela landet. De 
här varierade uppdragen gör att vi får ett 
jämnt flöde av transporter över året.

Om jag backar lite, när startade du?
– Företaget har funnits i 25 år. Det bör-
jade med en bil och har nu vuxit till åtta 
stycken. Sex långtradare och två småbi-
lar (skåpbilar), säger Göran. 

Hur marknadsför ni er?
– Det gör vi inte mer än att vår logo syns 
på bilarna som rullar. Vi vill inte bli för 
stora, säger Göran, utan tycker vi ligger 
på en rätt bra nivå nu. Det går från mun 
till mun och vi har väldigt nöjda kunder 
– och det är väl bästa marknadsföringen.

Hur många anställda är ni?
– Nu är vi åtta fast anställda inklusive 
mig själv och systern Maria som sköter 
det administrativa. Och så har vi två till 

tre extra som kan hoppa in om det be-
hövs. Åldersspannet ligger mellan 40 
och 62 år. Vi har väldigt bra och duktig 
personal och ingen direkt personalom-
sättning. Vi är som en enda stor familj, 
säger Göran med ett leende. Jag kör själv 
och vill inget annat. I morse, till exem-
pel, var jag iväg vid fyratiden, tur och 
retur Stockholm. 

Är det alltid samma förare på en bil?
– Ja i stort sett. Vilket borgar för att for-
donen sköts om och minskar slitaget. 

Har ni några kvinnliga förare?
– Nej, det har vi inte. Och inte för att det 
skulle vara något hinder, Men som sagt 
vi har låg personalomsättning. Skulle det 

bli aktuellt att anställa någon så är det ju 
lämplighet och inte kön som spelar roll.

Ja det är ju sant, det kan ju inte under-
tecknad protestera mot. Kompetens och 
lämplighet gäller i alla lägen.

Text & Foto: Majsan Wickert

Företagspresentation!

Görans Transport
Låg profil - men inte på däcken!

Göran Söderlund och systern Maria Pettersson i snygga profiltröjor.

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.
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och lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

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

Brett sortiment av kvalitétsvirke
Anläggningsprodukter

vägtrummor, dräneringsrör
Limträ i lager

Plåt
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 25/6.

Salladsost
100g Delia

Parmigiano
Reggiano
200g Galbani

20:-

Majskolvar
2p, förkokta, Ica

10:-
15:-

/st39:-
/st10:-

/st

God Jul önskar
vi på Vingåkersbadet!

Välkomna till oss för bad, lek 
och träning under julhelgen. 

För öppettider och info se
www. vingaker.se/
vingakersbadet

God Jul önskar
vi på Vingåkersbadet!

Välkomna till oss för bad, lek 
och träning under julhelgen. 

För öppettider och info se
www. vingaker.se/
vingakersbadet

Vingåkersbadet
Öppet till 22 juni kl. 17:00

Öppnar åter 16 augusti kl. 09:00

Märkestagning vid våra 
utebad 26-30/6

Läs mer: 
www.vingaker.se/vingakersbadet

GRATTIS 
VINGÅKER

VI ERBJUDER ER:
Bra paketpriser på manuell & automat

Introduktionskurser
Risk 1 kurser

Köpmangatan 3 • 643 30 Vingåker • 0150-136 55 • 0760-90 11 32
www.se-trafi kskolan.se  •  batu@se-trafi kskolan.se

Öppettider: Mån 9-18  •  Tors 9-18  •  Fre 9-15 (lunch 12:15-13:15)

LÖRDAGEN 22 JULI

För mer information: 0705-172220
Gilla oss på 

HASSELBACKEN
• REGNA •

LÖRDAGEN 19 AUGUSTI

Här är goda råd

INTE DAGLILJOR
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

Sommarblommor i stora krukor!

Miljösmarta krukor och kärl från Kreta och Toscana 
formade av passionerade
mästares händer och 
brända i över 1000°.
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Nu finns åter
´Blomsterhult´
Vingåkers egen bourbonros på 
Äppelgården. Den får över 100 
kronblad och växer på varan-
nan gård i byn Blomsterhult. 

DYRA

Tjugo sorters

i olika färger

SEDUMMATTASEDUMMATTA

Sedummattan består av många 
olika sedumarter odlade på stark 
väv med integrerat armeringsnät. 
Den kan läggas på tak eller på 
marken och levereras i bitar om 
80 x 100 cm och kan skäras eller 
sågas.

Paradisblomster Dahlia
Jätteverbena Rosenskära



Kent och Monika Holen har spelat dansmusik i större delen av 
sitt liv. I januari 1999 startade de sitt eget dansband Holens. Med 
bandmedlemmarna Jerker Andersson och Kenneth Johansson 
har de tillsammans spelat dansmusik i 150 år.

Kent och Monika är helt överens om att 
Vingåker är geografiskt sett bra att bo 
i om man har ett dansband. Man kom-
mer långt på en radie av 35-45 mil från 
Vingåker.
- Sedan är det tryggt att bo här och jag 
gillar att bo lite på vischan, säger Kent.
- Vingåker ligger ganska centralt. Vi har 
tågförbindelse och nära till större städer. 
En stor del av vårt nätverk finns också 
här, säger Monika.
Båda tycker att det mesta man behöver 
finns i Vingåker och de berättar gärna 
om varifrån de kommer när de är ute 
och spelar.

Dansmusik har alltid varit en hobby för 
dem. Med två heltidsjobb och flexibla 
chefer som ger ledigt får de ihop det 

och menar att dansbandsturnerandet är 
en livsstil. Men de poängterar att allt 
måste planeras noga, både privatliv och 
musikliv. 
Men att spela på heltid har aldrig varit 
deras mål.
- Det blir helt andra krav om man ska 
spela på heltid och det är tufft att alltid 
ligga borta, säger Kent.

- Vi har spelat på Teneriffa en gång, det 
såg vi mest som en rolig grej, fortsätter 
Kent. 
Annars spelar bandet oftast i en radie på 
ca 45 mil. Ibland spelar de flera dagar 
i rad. 
- Då följer en del av dansarna oss, så när 
vi åker på spelturné så åker de på dans-
turné, säger Monika.

Efter spelningarna bjuder de ofta or-
kestern på mat som ibland brukar bjuda 
dessa fans på entrén.

Ofta återkommer samma personer på de 
olika danserna och har genom åren bli-
vit bekanta med Kent och Monika. En 
man på danserna i Stockholmsområdet 
brukar alltid komma med en bukett ro-
sor till Monika. Han har också berättat 
att hans måndagsnöje är att dricka kaf-
fe på café, kasta pil och läsa på Holens 
hemsida.

Dansa kan man göra i alla åldrar, berät-
tar Kent och Monika. I Örebro kommer 
det alltid en farbror och dansar trots sina 
104 år och han har inga planer på att slu-
ta än. Målet är att i alla fall slå sin faster 
som blev 105 år.

Ibland kan det vara svårt att komma 
ihåg alla de träffat, som den gången Ho-
lens spelade på en stor loge i Hormesta i 
Sörmland. Det var folk från hela Sveri-
ge, mest storbönder som ordnat en log-
dans för ca 250 personer.
 När Holens var ombytta och klara fick 
Kent se en kille som verkade väldigt be-
kant.
- Jag måste gå och hälsa, sa han och 
frågade samtidigt Monika om hon kom 
ihåg vem det var?
Det gjorde hon och Kent gick aldrig 
fram och hälsade. Det visade sig vara 
en av deltagarna från TV-programmet 
Bonde söker Fru.

En gång på en dans kom ett par fram 
till scenen. Tjejen frågade om de var 
intresserade av att sätta musik till hen-
nes text. Tiden är knapp till att skriva 
egen musik, men Monika tyckte det lät 
kul att prova en gång. Resultatet blev att 
låten spelades in på Holens första CD 
och därefter skickade tjejen in låten till 
Sörmlandstoppen, där den låg etta i sju 
veckor. Man fick max vara med i tio 
veckor på den tiden. Monika fick efter 
det åka upp till Stockholm tillsammans 
med tjejen som skrivit det mesta av tex-

ten på Stim Music Expo och träffa bl a 
Kakan Hermansson och musikern Kee 
Marcello.

Holens har spelat in två skivor hos Li-
nus Lindholm i studio Beach House i 
Katrineholm. De säljs via Ginza eller på 
danserna. Monika berättar att hon nyli-
gen fått veta att Holens första cd finns i 
svenskstater i USA tack vare en släkting 
till Roy Orbison som var i Skedevi på 
dop. Där spelades Holens cd och ski-
van fick självklart följa med till USA. 
Kent berättar också att Holens är ett av 
få dansband i Sverige som alltid spelar 
live. De flesta dansband har förinspela-
de bakgrunder i någon form. 
- Vi har infört på skoj att om någon spe-
lar fel blir det en ”straffrunda” på sce-
nen, säger Monika.

Kent är orkesterledare och brukar sköta 
det mesta av snacket från scenen, men 
på midsommarafton i Viala är det alltid 
Monika som håller i ringlekarna, vilket 
hon också kommer att göra i år för tju-
goförsta gången. 
På midsommardagen spelar Holens till 
dans vid Ekudden i Forssjö och den 18 
augusti 17.00-21.00 är det dans i Ving-
åkers Folkpark. Ett par gånger om året 
brukar Kent och Monika underhålla på 
Humlegården.
- Musik och sång är uppiggande. Att få 
önska melodier och sjunga med väcker 
minnen hos de gamla, detta har blivit en 
kär tradition för oss, säger de gemen-
samt.

Text & Foto: Birgitta Stenström

Foto: Hanna Maxstad
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Faktarutan

Stim Music Expo
är ett arrangemang som riktar 
sig till kompositörer, textförfatta-
re, musiker och förläggare.

Holens

Vingåker för mig!



Sidan 5

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
2 rum & kök 60,5 m² Storgatan 44 A, NB 4.625 kr/mån 1/9
3 rum & kök 75 m² Storgatan 46 A, 1 tr 5.613 kr/mån 1/9
3 rum & kök 73 m² Storgatan 28 A, 2 tr 5.560 kr/mån 1/10  
 
Högsjö    
3 rum & kök 70,8 m² Ekvägen 1 A, 1 tr 5.400 kr/mån enl. ök
2 rum & kök 68 m² Ekvägen 1 A, 1 tr  5.207 kr/mån enl. ök
2 rum & kök 66,7 m² Björkvägen 4 B, 2 tr 4.768 kr/mån enl. ök
2 rum & kök 66,7 m² Björkvägen 4 B, NB 4.768 kr/mån enl. ök
1 rum & kök 37,7 m² Ekvägen 1 A, 2 tr 3.530 kr/mån 1/8
2 rum & kök 66,7 m² Björkvägen 4 A, 1 tr 4.768 kr/mån 1/9

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

JAN  WIDENSTEDT
070-277 28 25

janvvs24@gmail.com

ALLT INOM VVS!
Servicearbeten & reparationer

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

Widenstedts Rörfonus.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

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. 31/7.
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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

från

Dammsugare 
Electrolux SP1FLEX, 

räckvidd 12 m 299:-

Frukostset 
Elis & Elsa en serie moderna 
hushållsapparater

från                               /st 

Välkommen till Sommarstugan
Spis Elektro Helios 
SK6551

4995:-
Kylar och Frysar 
Finns i vitt & rostfritt
Höjd från 50 cm

1995:-

Nu kommer värmen
Vi har laddat med
Luftkonditionering

Golv- och bordsfl äktar

Stort utbud av:
Kolgrillar från 299:-
Gasolgrillar från 1995:-

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



Sidan 6

Företagspresentation!

Vingåkers Fick & Skaldjur
Ivan Olausson och Gun Åström driver Vingåkers Fisk & Skaldjur 
sedan tio år tillbaka. Den första november 2006 köpte de fastighe-
ten. På nyårsafton kom de på idén att starta en butik med färsk 
fisk. På nyårsfesten i fastigheten berättade de offentligt.

- Men ingen trodde på oss, säger Ivan.
Idag är det inte bara Vingåkersborna 
som handlar i butiken. Vingåkers Fisk 
& Skaldjur lockar kunder långt utanför 
Vingåkers kommun. Ganska mycket 
kändisar brukar även regelbundet besö-
ka Vingåker för att handla i fiskaffären 
och många företag beställer skaldjurs-
brickor. Som ett alternativ till hambur-
gare finns strömmingsburgare eller fisk-
burgare som kan tas med hem eller ätas 
i butiken.

Fisken köps på fiskauktionen i Göteborg 
två gånger i veckan, torsdag och fredag, 
om det inte är helg. Därefter fraktas den 
på lastbil till Vingåker. Chauffören som 
har nyckel och kan sköta larmet ställer 
in fisken direkt i butikens kylrum.  Av 
Vinöfiskarna köper Ivan och Gun även 
fisk och kräftor från Hjälmaren som de 
hämtar i Hampetorp. 

Vingåkers Fisk & Skaldjur har öppet 
torsdagar och fredagar 10-18, samt lör-
dagar 9-13.

Idén om att kunna sälja lika färsk fisk i 
Vingåker som i Göteborg blev en succé 
och torsdagen den 20/7 firas butikens 
10-årsjubileum.
- Vi ska ha en liten tävling på torsdagen 
med mycket fina priser, avslöjar Ivan, 
men den veckan kommer det bara att 
vara öppet torsdag och fredag.

Vid speciella tillfällen brukar Ivan ta på 
sig ”torskmössan” när han står i buti-
ken. En skärmmössa genomborrad av en 
torsk. Det brukar kunderna tycka är ro-
ligt och många brukar vilja fotografera.

Att någon kund klagar tillhör inte van-
ligheterna, men Ivan och Gun avslutar 
med att berätta om den gången en kund 
kom in och var irriterad på att hon fått en 
hankrabba, då den inte hade någon rom. 
Ivan berättade då att de aldrig köper in 
hankrabbor.
 Då utbrast kunden:
- Jaha, då var det väl inte här jag köpte 
den då!

Text & Foto: Birgitta Stenström

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

Piggelin till barnen  
när du tankar för  
minst 20 liter!

Tvätta bilen hos oss så 
bjuder vi på Coca-Cola
Köp en X-Shine och få 2 st 6-pack eller köp en Renast och få 1 st 6-pack 
Coca-Cola. (Värde 49 kr/pack+pant). Erbjudandet gäller till 31/8 2017.

Erbjudandet gäller till 31/8 2017.Sommarens 
snabbaste 

sexpack

besök vår jeansavdelning

mer än 30.000 jeans
jeans från kända varumärken i olika tvättar och modeller

20 år
1997–2017

vfo.se välkommen in
öppettider   
mån-fre    10:00-19:00
lör-sön    10:00 -18:00

butiksadress 
widengrensvägen 1 
vingåker 

lee jeans
2 för 1000:-

dam & herr

jondrill 
hyperflex

replay

ord.pris 1599:-

899:-
slender

tiger of sweden

499:-
ord. pris 1399:-



Sidan 7

Tävla vid frukostbordet 
eller arbetsplatsen. 

Rätt svar finner ni i annonsen
hos JA-Bygg.

10 poäng

Vi lämnar stor flod för resa 
söderut längst kusten till annat 
land, där vårt resmål är landets 
största stad - ungefär lika stor 
som Stockholm. I vår stad har 

elbil central roll.

8 poäng

Vårt land segrade första och 
fjärde gången i stort mäster-
skap i för kontinenten stor 

idrott. Landets flagga har en 
sol på sig.

6 poäng

Vår stad är snart 300 år gam-
mal och ligger vi mynningen 
till omsjungen flod. På andra 
sidan denna flodmynning lig-

ger en annan huvudstad.

4 poäng

Staden vi nu närmar oss inle-
der bergigt och avslutas med 

teknikprodukt som var populär 
på 1980-talet.

2 poäng

Landet vi reser till har fler än 
tu u och ligger på södra halv-

klotet. 

Text: Linus Larsson

Vart är vi 
på väg?

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 & dryck

Svensk husmanskost
A la carte, catering

Pizza, kebab, take away
Även utkörning

Erbjudande mellan 21/6-27/9
Pensionärsrabatt

Studentrabatt 
(med CSN-kort)

0151 - 109 84
Storgatan 46 • Vingåker

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

15%

KS Förvaltnings AB

Hyr ut lägenheter och lokaler
i Katrineholm och Vingåker

0709-35 91 31 Sjödin

0727-34 06 60 Dahlqvist

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.

VALPKURS START 17 JULI

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

Låt oss 
göra

jobbet!

KAMPANJ!

Kampanjerbjudandena gäller 1/6–26/6 2017.
2% i bonus när du handlar 
med XL-BYGG kortet hos oss.

Utegolv

XLENT
Tryckimpregnerat trallvirke i NTRklass AB. Virkeskvaliteten är likvärdig 
med invändigt massivt furugolv och lister. Mindre och friskare kvistar och 
utskuret från trädets allra bästa delar. Sortering G4-1 med få inslag av 2. 
Dimension 28x120mm. Finns i flera längder. Åtgång ca 8,3 meter/kvm.
Rek. ca pris 174:-/kvm (20:90/lpm).

17:90 /lpm

  149:-/kvm

XLENT
VÅR FINASTE 

TRALL

Besök vår hemsida eller butik 
för fler erbjudanden!

Välkommen!
Öppet
Vardagar 07:00-17:30
Lördagar 10:00-13:00

Tfn: 0150-231 50
info@alsater.xlbygg.se
www.xlbygg.se/alsater

XL-BYGG ÅLSÄTER
64194 Katrineholm

LÅT OSS 
HJÄLPA 
DIG HELA 
VÄGEN
Du vet väl att du kan få hjälp med allt när du ska byta fönster 
eller dörr, lägga golv eller tak, fixa förvaringen eller byta 
garageporten? Prata med oss på XL-BYGG så fixar vi det, 
tillsammans med utvalda hantverkskunder. Råd, montering, 
material, besiktningar, garantier – ja rubb och stubb – ingår.

Våra samarbetspartners:

TAK FÖNSTER YTTERDÖRR 

FÖRVARING GOLV GARAGEPORT

NYHET!KAMPANJ!

2 % i bonus när

du handlar med

XL-BYGG-kortet

hos oss.

KAMPANJ!

Kampanjerbjudandena gäller 30/3-24/4 2017.
2% i bonus när du handlar 
med XL-BYGG kortet hos oss.

XLENT TRALL
Tryckimpregnerat trallvirke i NTRklass AB. 
Virkeskvaliteten är likvärdig med 
exempelvis invändigt massivt furugolv 
och lister. Noga utvald genom sortering 
i flera led. Mindre och friskare kvistar 
och utskuret från trädets allra bästa 
delar för maximal användarvänlighet 
och funktionalitet. Sortering G4-1 med 
få inslag av 2. Dimension 28x120mm. 
Finns i flera längder. Åtgång ca 8,3 meter/kvm. 
Rek. ca pris 174:-/kvm (20:90/lpm)

XLENT
Vår finaste trall

149 :-/kvm

17:90/lpm

28x145 Linoltrall

299:-/m²

NYHET!

Ti
llv
er
ka
d
17
04
25

Kampanjerbjudandena gäller t o m 29/5 2017.

XLENT TRALL
Tryckimpregnerat trallvirke i 
NTRklass AB. Virkeskvaliteten är 
likvärdig med exempelvis invändigt 
massivt furugolv och lister. Noga 
utvald genom sortering i flera led. 
Mindre och friskare kvistar och 
utskuret från trädets allra bästa 
delar för maximal användarvänlighet 
och funktionalitet. Sortering G4-1 
med få inslag av 2. Dimension 
28x120mm. Finns i flera längder. 
Åtgång ca 8,3 meter/kvm. Rek. ca 
pris 174:-/kvm (20:90/lpm)

    Exklusiv och underhållsvänlig linoljeimpregnerad trall av furu med det bästa 
rötskyddet som kan uppnås på svensk furutrall idag.
Först tryckimpregneras trallen, därefter kokas trallen i färgpigmenterad linolja

Formstabil, minimal 
rörelse

Beprövat i mer än 
30 år!

Vatten och 
fuktavvisande

Lång 
underhållsintervall: 

3-6 år!
Bra totalekonomi!

Priset gäller till den 31/7.
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Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 
gulmarkerade ordet senast 16 juli 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 3: (av 34 rätt inkomna svar: BYGG & INTERIÖR VINGÅKERSBUTIKEN)

Martin Åstrand, Laxå
Barbro Birgersson, Stora Mellösa

Lars Moqvist, Vingåker

snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT

Sommar!
Juni, juli, augusti

Öppettider:
 Måndag-tisdag 12-17
onsdag-lördag 12-21

söndag 12-17

Varmt välkomna!
011 - 876 80

Vi hjälper er med CATERING till ert evenemang

Prova våra populära 

Matlagningskurser 
som inkluderar: 

• Fördrink med tilltugg 
• 3-rätters middag 

• Matlagningskompendium Endast 995:-

Företagspresentation

Häxans Mix & Pyssel
Kan man få gifta sig med sitt skrot?

Att gå på loppis är populärt och det finns många att välja på i 
kommunen. Centralt i Vingåker så känner undertecknad till tre 
eller fyra stycken. Och de är alla värda ett besök lite då och då. 
Varför köpa nytt när det finns så mycket fint och prisvärt som 
någon annan kasserat. 

Jag kliver ner i källaren till Häxans 
Mix och pyssel på Köpmangatan. Här 
håller Rose-Mari Gustafsson (Rosi) till 
och oftast på lördagarna. Det är hennes 
alldeles egna lilla oas. Hennes hobby-
lokal som även vi andra kan få ta del 
av. 
Rosi närde den här drömmen om att 
ha en lokal att samla både saker och 
människor i. Och i december 2014 
skrev hon kontrakt. Eftersom  hon har 
ett fysiskt tungt heltidsjobb i Stock-
holm så gick många helger och kvällar 
åt till att få ordning, måla och fräscha 
upp i lokalen. I rättvisans namn ska väl 
nämnas att sambon Kenta hjälpte till 
en del. 

Lokalen är inte stor MEN här finns 
mycket att titta på. Och om ni gillar 
att pyssla själva så ska ni absolut göra 
ett besök här. Det finns knappar, kulor, 
stenar, pärlor, smycken, kedjor, band, 
textilier – ja i princip allt för den kre-
ative som vill skapa själv. För att inte 
tala om en massa gamla nostalgisaker.
Rosi älskar själv gamla saker och hela 
idén med återbruk. Hon gillar färger 
och att blanda saker som egentligen 
inte hör ihop och få till en helt ny pryl. 

Gamla saker får nytt liv i en helt ny 
skepnad. 50–70-tal är populärt. Gamla 
böcker eller bruksföremål med en his-
toria, gamla foton som berättar om den 
tid som flytt.

Rosie har också en tanke om att barn, i 
ålder som är lite självgående, kan sitta 
i lokalen och pyssla ihop egna saker. 
Kanske sysselsätta sig medan föräld-
rarna är och handlar. Men det handlar 
absolut inte om någon barnpassning 
skyndar hon sig att tillägga.

Jag får syn på en korg med riktigt gam-
la verktyg lite blandat skrot och några 
bruksföremål. Rosi ser det och får ge-
nast något drömmande i blicken. 
– Åh, det är min favoritkorg. Jag älskar 
såna här gamla verktyg och skrotsaker. 
Kan man få gifta sig med sitt skrot, sä-
ger hon och skrattar. 

Och där har jag ju den perfekta rubri-
ken till denna artikel. Jag förstår precis 
vad hon menar och innan jag tackar 
för mig och går så plockar jag ut några 
gamla mässingsknappar som jag ska ha 
till ett eget projekt. 
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