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Båsenbergas förvandling från slutet av 1800-talet till idag är när-
mast otrolig. Från att ha varit fattighus, ålderdomshem och kurs-
gård till dagens lyxiga Hotell- och Konferensverksamhet. 2005 
köptes fastigheten och verksamheten av Thomas Neuendorf och 
Maria Rundberg. För sitt arbete med att utveckla verksamheten 
och renovera fastigheten samt för sitt professionella bemötande av 
alla gäster blev de årets företagare 2011.

Att Båsenberga blev deras arbetsplats 
var en ren tillfällighet, berättar Maria. 
Thomas och Maria träffades på jobbet då 
båda var i hotellbranschen. Tillsammans 
arbetade de sedan i sex år inom hotell-
branschen utomlands. När de kom hem 
igen fick de av en tillfällighet se en till 
salu annons i en branschtidning om ”60 
rum med bra kök”.
- Ja det stod faktiskt så, säger Maria.

Idag driver de Båsenberga Hotell och 
Konferens tillsammans med tolv anställ-
da.
- Vi lever på vår goda renommé, säger 
Maria. Det innebär att maten alltid håller 
en bra kvalitet, att det alltid är rent och 
snyggt och att allt fungerar. Ibland tar 
vi kanske på oss själva lite för mycket, 
men för att vi ska klara av allt krävs det 
ibland, fortsätter Maria och berättar att 
Thomas är VD och vaktmästare. Själv är 
Maria vice VD och hotellchef, men båda 
kan rycka in där det behövs.

Maria berättar om ett bröllop på Båsen-
berga då Thomas varit ute och klippt 
gräset när en liten pojke såg honom och 
fick åka med på traktorn. Han beundrade 
trädgårdsmästaren på Båsenberga som 
fick åka traktor om dagarna.
Efter bröllopet bjöd kyparen på drinkar 
och den lilla pojken blev helt bedrövad 
och utropade:
- But, but you are the gardener!  (Men, 
men du är trädgårdsmästaren!)
Då hade Thomas bytt yrke och klätt sig 
till kypare.  Den lilla pojken fick inte 
ihop att Thomas plötsligt befann sig på 
”fel ställe”.

Årets julbord på Båsenberga börjar den 
första advent. Det är ett populärt julbord 
som lockar många familjer som har in-
fört som tradition att återkomma år från 
år. Då samlas hela familjen med far- och 
morföräldrar, barn och barnbarn.
- Anledningen att de återkommer är att 
vi hittat ett koncept som även vänder sig 
till barnen med pysselstuga och jultom-
te. Och inte minst för den goda maten 
och den fina miljön, avslutar Maria.

Text & Foto: Birgitta Stenström

Företagspresentation!

Båsenberga Hotell & Konferens

Luciapromenad
Utgår från klubben

söndagen den 11 dec.
kl. 16.00

Efter promenaden
bjuder klubben på

luciafika med glögg.

Måndagar 10.30 året om träffas vi i 
klubbstugan för gemensam promenad 

eller egen träning.
Fika fi nns att köpa.

Välkomna

Julen står för dörren!
Hos oss fi nner du adventsgran, julgran och 
juldekorationer. 

Vi har massor med julklappsförslag. 

Stort urval av julblommor, krukväxter och snitt-
blommor.

OBS! ÖPPET 1:A ADVENT
Bakom Sävstaholms slott www.ekholmenstradgard.se

En del av KoopTjänst

Öppettider:
Vardagar 10-18
Lördagar 10-14
med reservation kring öppettider vid helgdagar

Telefon: 0151-13075

EKHOLMENS
Trädgård

Öppettider: 1:a advent söndag 27/11 har vi öppet 11-17

 mån-fre 08-18, lör 09-15 sön stängt

Storgatan 3 (tidigare City Konditori)

Vi sköter julbaket!

Kommer att fi nnas 
hela december:
Saffran, Pepparkakor
Vörtbröd, Småbröd
Marsipan, Julgodis

och mycket annat gott...

Besök gärna något av våra annonskontor:

Köpmangatan 17, Vingåker Kåsta skola, Vingåker

Eller maila oss: annons@vingakersbladet.com
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Har du något bok- och filmtips 
såhär i höstmörkret? 

Therese 
Rinderud

Jag är så torr och tråkig och töntig så 
jag läser amerikansk och kanadensisk 
litteratur om undervisning. Ser jag på 
film så ser jag helst kostymdraman, 
kanske Jane Austen..  

Linda
Åberg

I sanningens namn av Viveca Sten, 
samt Denise Rudbergs nya som jag 
strax ska läsa, På sex meters djup, he-
ter den. 
Jag har kört seriemaraton, så The blind 
spot, kan jag rekommendera. 

Marie 
Karlsson

Leaving time av Jodi Picoult, hon har 
skrivit många jättebra böcker, men 
den är bäst. 
Amelie från Montmartre - den är per-
fekt i novembermörkret. det tycker 
jag.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Redaktionen tipsar också om The big 
short - en film som handlar om finans-
krisen 2008. En lärorik film med en 
strålande skådespelarensemble. 

Och ett stående boktips från redaktio-
nen är Garp och hans värld av John 
Irving - rolig, sorglig, vacker.

Text & Foto: Linus Larsson

svarar

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.Välkomna in till oss!

Bondegatan 8-10
643 30 VINGÅKER
0151-141 30
mer info på: 
joans.se/cafeer/vingaker

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:

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

hakan@perssonsbyggvaror.se    bengt@perssonsbyggvaror.se

Perssons Byggvaror AB
Nyheter i vårt sortiment!

Gas   &   Gasol

Vi övertar Vingåkers Järns leveranser av gas och gasol.

Kontaktperson: Niklas Arvidsson 070 - 680 67 08

www.airliquide.se

Aligal®
– gas för livsmedelsindustrin

... bevara kvalitén med naturliga medel 
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snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT



Att det var hantverkare hon skulle bli var det nog ingen tvekan 
om. Annika Widenstedt gillar att arbeta med händerna. Med kre-
ativitet och stor kunskap om fönsterhantverk och möbeltapetse-
ring har hon byggt upp sitt företag som är hennes heltidssyssel-
sättning.

Att Annika kommer från Skåne hörs 
på dialekten och det var också där hon 
startade Möbellyftet 1993. Tapetserar-
utbildningen gick hon i Ljungby mellan 

åren 1989 och 1991. Från början arbe-
tade hon bara som tapetserare hemma i 
Skåne, men hon ville lära sig mer om 
hantverk och 1999 gick hon fönster-
hantverkarutbildningen i Ystad. 

Annika bar på en idé om att starta en 
hantverksgård i Skåne. Det skulle vara 
en vårdande verksamhet för människor 
som inte mådde bra. Hon ville väva 
ihop vårdande med olika typer av hant-
verk, därför utbildade hon sig också till 
undersköterska 2002-2004. 
- Om jag inte utbildat mig inom hant-
verk hade jag nog  arbetat som under-
sköterska. I alla fall någon form av vår-

dande yrke, säger Annika.

Någon hantverksgård i Skåne blev det 
aldrig. Däremot blev det en flytt norrut 

. På den tiden åkte Annika motorcykel 
och som färdig undersköterska 2004 
åkte hon på en MC-träff i Norrköping. 
Där och då träffade hon sin blivande 
man från Vingåker.

Vid Brinkbacken, Nyängslund lite ut-
anför Vingåkers samhälle i en ombyggd 
ladugård har hon sina två verkstäder, en 
för möbeltapetsering och en för föns-
terrenovering.  Att hennes arbetsplats 
ligger alldeles bredvid bostaden tycker 
Annika är bekvämt. Ute vid vägen sätter 
hon bara upp skylten ”öppet” när hon är 
där. I ett litet hus bredvid verkstäderna 
har hon sin försäljning av egentillverka-

de saker såsom nyckelskåp, speglar av 
gamla fönsterbågar, får- och lammpal-
lar. Annika tillverkar pallarna och sätter 
på lamm- resp. fårskinn. Med öron och 
svans ser de ut som små lamm eller får. 
Hon säljer även möbler, tyg, skinn och 
material. Där finns också utmärkta jul-
klappstips som t ex musmattor, bordsta-
bletter och flaskunderlägg.  Allt i fint 
utskuret skinn. Annika renoverar även 
andra saker och målar det mesta.

De flesta jobben hon får består av föns-
terrenovering som färgborttagning, 
glasning, kittning och målning och kan 
faktiskt utföras nästan året om. När hon 
tagit ut fönstren täcker hon för med iso-
lering, men det får inte bli för många 
minusgrader, berättar Annika. Annars 
är det alltid lite lugnare på vintern, även 
om tiden före jul kan bli ganska stressig. 
När det är lite lugnare får hon mera tid 
över till omklädsel och omstoppning av 
möbler. Många kanske inte förstår vil-
ken kvalitet det är på gamla möbler utan 
kanske går och köper en ny soffa eller 
fåtölj, vilket är synd, tycker Annika. 
Utöver sin tapetserarutbildning har hon 
även jobbat på tapetserarverkstaden på 
Östgötateatern i Norrköping.
- Det är det roligaste jobb jag har haft, 
säger hon.

2014 startades nätverket för byggnads-
vård i Södermanland där Annika sitter 
med i styrelsen, vilket hon tycker är jät-
teintressant. Hon var också med när det 
startades.
- Vi har gått upp i Byggnadsvårdsföreta-
garna , där man kan certifiera sig för att 
arbeta med kulturhistoriska byggnader, 
säger hon.

Till Annika kan man alltid vända sig 
även om man behöver hjälp med större 
arbeten då hon alltid har nätverket att ta 
hjälp av. Hon kan också hjälpa till att 
skicka vidare till snickare som hon sam-
arbetar med. 

Att Möbellyftet och Fönsterlyftet gör 
allt för kunden förstår man när Anni-
ka till sist skrattande berättar en rolig 
historia från 2008. Samma år som hon 
startade företaget i Vingåker. Det var 
vansinnigt mycket snö, meterhöga dri-
vor. Tillsammans med en anställd skulle 
hon leverera fönsterbågar till ett som-
marhus. Då huset låg långt från stora 
vägen bestämde de sig för att ta med 
en snösläde. Bilen fick de parkera vid 
stora vägen och snösläden kom verkli-
gen till användning, men inte alls på det 
sätt snöslädar är tänkta att användas till. 
Att skotta sig fram visade sig nämligen 
vara helt omöjligt. Blytung snö täckt av 
ett lager skare var mer än de klarade av. 
Inte heller kunde de gå på skaren utan 
att ramla igenom.
- Det slutade med att vi fick krypa fram 
över skaren och dra fönsterbågarna på  
snösläden efter oss, säger Annika. Och 
vad vi skrattade! 
Just då passerade en lastbil på stora 
vägen och chauffören högt upp i bilen 
måste ha sett dem och undrat vad de 
höll på med.
- Men vi ville ju bara göra vårt jobb, 
fortsätter Annika och skrattar ännu 
mera.

Text & Foto: Birgitta Stenström

Sidan 4

Företagspresentation!

Möbellyftet & Fönsterlyftet

Faktarutan

Byggnadsvårdsföretagarna är ett 
större nätverk, där alla nätverk i 
Sverige inom byggnadsvård kan gå 
med för att certifiera sig för att arbe-
ta med kulturhistoriska byggnader. 

De kan också ge tips och råd om vil-
ka företag som är bra om man har ett 
K-märkt hus och hur man får tag i 
hantverkare som arbetar på rätt sätt.
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NiVå
mat o dryck
NiVå
mat o dryck

Svensk husmanskost
Catering

Öppettider:
Mån 11-15, Tis-Fre 11-21

Lör 12-21, Sön 12-20

0151 - 109 84

KRÖK	PÅ	
RYGGEN			

ÄR	DRONT-
ERNA

PRINSESS-
PLÅGA

VIRKE	
KORTA	
DAGAR
TVÅ	

FJANTIG	
PERSON

OJÄMN									
ITU

SUMP-
BÄVER

BIS-								
FENOLA

TRÄ-	
NINGS-	
FORM

BOR							
NÄRA	DIG

BETE							
DEN	GER		
STÖTAR

DE	HAR	
FLUSTER

OM-							
GIVEN	AV				
VÄGGAR

SOM	EN	
HÖNA

STÖTTA
SOM	EN	
NOLLA

RÖD	I	
SMYCKE					
LUGN

FÖR-	
FÄDER

SNÄLL							
OCH								

VÄNLIG

VILL	EJ					
GE	BORT				
NÅGOT

BOK-							
HYLLA

TORKLÅDA		
KATT

HON	HAR			
SIN	EGEN		

DAG

SÄTTA				
FAST

MATAR		
ANDRAS			
BARN

DÖRR-	
TEXT

Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 

gulmarkerade ordet senast 30 november till:

annons@vingakersbladet.com
•

Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta

643 91 VINGÅKER
eller

Lämna hos Sternbergs, Köpmangatan 17

Vi drar tre stycken vinnare som vinner varsin trisslott.

Inget korsord i fg nummer, därav inga vinnare.

Men redaktionen önskar alla lycka till med detta korsord och dragning.

Lenás Skor
& Väskor

Secondhand
Storgatan 19 • Vingåker • 073 - 072 05 77

Öppet: månd stängt, tis 14-17
ons-tors 10-17, fre 10-14, lör 10-13

och
JULKLAPPAR

för en billig
penning!

Massor av
Adventsprylar

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

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

arbetskläder • skodon • 
tvättmedel • toapapper • 

olja • dränering • stängsel 
• jord • täckbark • häst-
tillbehör • hundmat • 

kattmat • fågelautomater 
• fågelmat • lantbruk • in-
dustri • hus • hem • hobby 
• trädgård • fritid • uteliv

Granar inför 
Advent & Jul
Kungsgranar  199-495:-
Rödgranar formklippta  295:-

Fågelmat i prima kvalitet!
Solrosfrö, viltfågelblandning/-lyx, 
jordnötter, hampfrö, talgbollar

Talgbollar (35% fett)

50 st 89:-
Solrosfrö skalade

2,5 kg 79:-

Fredagen den 25 november bjuder vi 
på korv med bröd. Välkomna!

I butiken24 november

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    
3 rum & kök 67,5 m² Storgatan 36 A, 2 tr 5.685 kr/mån 1/12
2 rum & kök 60,5 m² Storgatan 44 C, 1 tr 4.586 kr/mån 1/1 2017
3 rum & kök 69,5 m² Erikdahlbersgv 6 B, 2 tr 4.844 kr/mån 1/1 2017
3 rum & kök 87 m² Storgatan 30 B, 2 tr 6.213 kr/mån 1/1 2017
1 rum & kök 32 m² Storgatan 30 A, 1 tr 3.076 kr/mån 1/1 2017
2 rum & kök 57 m² Erikdahlbergsv 6 A, Nb 4.594 kr/mån 1/2 2017
3 rum & kök 67,5 m² Storgatan 36 B, 1 tr 5.685 kr/mån 1/2 2017 
   
Högsjö    
2 rum & kök 66,7 m² Björkvägen 4 A, 2 tr 4.493 kr/mån Omg.
2 rum & kök 48,5 m² Vingåkersvägen 2, 1 tr 3.950 kr/mån Omg.
3 rum & kök 68,5 m² Ekvägen 3 A, 2 tr 5.311 kr/mån 1/12
2 rum & kök 66,7 m² Björkvägen 4 B, NB 4.565 kr/mån 1/1 2017
4 rum & kök 95,9 m² Ekvägen 3 B, 2 tr 6.725 kr/mån 1/2 2017

www.vinterklasen.se
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Vingåker har många fantastiska idrottsföreningar. Vissa är över 
hundra år gamla och andra är betydligt yngre. En av de mer ny-
startade föreningarna i kommunen är Ekbackskyrkans inneban-
dyklubb. Adam Harknäs är ordförande i klubben och tränar ock-
så pojkar födda 2002 och 2003. Vingåkersbladet träffar Adam i 
sporthallen vid Slottsskolans högstadium i Vingåker där de ihåliga 
plastbollarna susar fram i luften och längst golvet. 

Adam berättar att det första innebandy-
laget kom till 2006 som en del av Ek-
backskyrkans verksamhet. Tre år senare, 
2009, bildades en egen förening för att 
verksamheten växte så mycket och för 
att få föreningsbidrag från Riksidrotts-
förbundet. ”Det var en naturig utveck-
ling att bli en egen förening”, berättar 
Adam. 

Det var Adam och en ungdomsledare på 
Ekbackskyrkan som pratade om att star-
ta en annan aktivitet utöver scouterna, 
körsång och andra gemenskapsgrupper 
som kyrkan hade. Både han och Adam 
var intresserade av innebandy och Adam 
hade en son som var intresserad av inne-
bandy. Och på den vägen föddes Ek-
backskyrkans innebandyklubb. 

”Vi började i liten skala och har vuxit för 
varje år, både med spelare och nya lag 
som utvecklas och växer – det är väldigt 
roligt och en utmaning. Innebandykul-
turen fanns inte innan – man möter lag 
som hållit på med innebandy länge och 
har en kultur, men det blir bättre för varje 
år. Och vi har ett stort engagemang från 
föräldrar och tränare”, berättar Adam. 

Medlemsantalet uppgick förra året 
till 140 personer. ”Nu är det fler”, sä-
ger Adam, ”men jag vet inte exakt hur 
många det är. Men vi har minst 100 ak-
tiva spelare.” 
De yngsta innebandylirarna är födda 
2011. ”Vi har verksamhet från unge-
fär sex år och uppåt, både pojkar och 
flickor”, berättar Adam och fortsätter: 
”Flickor är välkomna i pojklaget och vi 
har också ett renodlat flicklag för spelare 
födda mellan 2002 och 2006. Förutom 
04-05 finns alla åldersgrupper för poj-
kar, i princip. De äldsta är födda 2001, 
-02, -03 och vi har inget juniorlag. De 
som är 98, -99, -00 är med i a-laget, herr-
laget. Vi har i nuläget inget damlag, men 
det har funnits en del frågor om det – så 
det kommer säkert bli framöver. Och nåt 
mer tjejlag antagligen, kanske redan till 
nästa höst – det har varit ett stort intresse 
bland tjejer.” 

Hur gör man då om man är sugen på att 
testa innebandy? ”Man är välkommen 
som nybörjare eller om man har spelat 
innan. Kom och testa och låna klub-
ba!” säger Adam. Man kan kontakta 
Adam direkt eller gå in och läsa mer på 
http://idrottonline.se/Ekbackskyrkan-

sIBK-Innebandy. ”De flesta tränings-
tiderna är i stora sporthallen och några 
tider Hansjöhallen och där har vi ett eget 
förråd”, informerar Adam.
 
På utmaningssidan ser innebandyklub-
ben, antagligen som flera andra klubbar 
i kommunen, brist på träningstider. ”Vi 
kan inte växa så mycket mer på grund 
av brist på halltider. VVK (Vingåkers 
Volleybollklubb, reds anm.) har haft en 
stor del av tiderna, men nu har vi fått lika 
mycket och vi har kunnat samsas bra – 
men det blir kompromissande både för 
dem och för oss. Vi har en dialog med 
kommunen”, säger Adam. 

Hemmamatcherna spelas i stora sport-
hallen vid Slottsskolans högstadium. 
Herrlaget spelar i divison 3. ”Nu är det 
som mest intensivt med matcher”, berät-
tar Adam Harknäs, ”tjejer och killar spe-
lar matcher varje helg och bortamatcher 
varannan vecka i hela Sörmland, ofta 
långt bort som Nykvarn, Trosa och Ny-
köping. Så har vi precis startat upp för 
pojkar och flickor födda 2010-2011, så 
om det finns intresserade barn i kommu-
nen så är de välkomna!” 

Nästa hemmamatch lördagen den 20 
november, kl. 17:00 när herrlaget ställs 
mot Järna SK.

Text & Foto: Linus Larsson

Föreningspresentation!

Ekbackskyrkans Innebandyklubb

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

Peter Å.
Butikspersonal

99:-
Tänk på brandrisken!
Brandvarnare

Tina D.
Butikspersonal

Samtliga julerbjudanden gäller så långt lagret räcker.
dock längst t.o.m. 23/12.

Ljusstakar, julstjärnor,
ljusslingor

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

Ord. pris 119:-

från

89:- 9 V alkaliskt batteri

49:-
Ord. pris 59:-

Batteridrivna ljus i 
naturtroget utseende
med timer, 
i olika modeller 29:-från

ÖPPET: 1:A ADVENT 13-16

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

hakan@perssonsbyggvaror.se    bengt@perssonsbyggvaror.se

Perssons 
Byggvaror AB
Isolering
från

10% 
Rabatt på redan låga priser

Gäller tom 31 dec 2016
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Sedan 1947 har vi på Jacobssons Smide & Motor erbjudit 
lantbruksmaskiner, reservdelar och service. Idag, nästan  
70 år senare, har vårt produktutbud breddats rejält, men  
vårt genuina hantverk är detsamma som det alltid varit.  
Välkommen till oss på Jacobssons!

Vi har utökat 
vårt välsorterade 
sortiment av skruv 
och mutter.

Vi har släpet för din last! 
Vi tillhandahåller hela 
Fogelsta-sortimentet.

I vår nyrenoverade 
butik finns saker för 
såväl stor som liten!

Hos oss hittar 
du verktyg, 
servicemateriel, 
tillbehör och 
mängder av 
andra produkter. 
Välkommen in!

0151-107 60  -  www.jacobssonssmide.se
Du hittar oss vid Hacksta vägskäl

www.mahlqvist-ror.se

Mora Cera K5
Modern köksblandare med hög 
svängpip och Ecofl öde 9 l/min. 
Miljöanpassad enligt Eco Safe™ 
och utrustad med Mora ESS - ett 
energisparsystem som reduce-
rar varmvattenförbrukningen. 
Mjukstängning som förebygger 
smällar och tryckstötar i rör och 
blandare. 
Diskmaskinsavstängning.

Installerat & klart: 2.849:-
Exkl. installation: 1.499:-

Priset gäller produkt inkl. installation och ROT-avdrag.

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

RESTAURANG

A la carte, Grill, Pasta, Hamburgare, Pizza, Sallad

Trådgränd 5, Vingåker
Öppet: mån-fre 10:30-20:00, lör-sön 10:30-18:30

Tailor
0151 - 122 33



Julbord på Vinön
Den 26 nov -18 dec är det julbord på Värdshuset!

Lördagar: 13:00-16:00 & 18:30-23:00
Söndagar: 12:00-16:00

Även beställningar av större grupper utöver dessa tillfällen.

480:-/person 
(0-6 år gratis, 7-13 år 205:-)

Ring för bokning:
Johan Wilhelmsson: 070-763 21 56
Catrine Neiler: 073-940 00 61

Nu har du alltid skogs- 
bruksplanen i fickan!
Med appen ”Min skog – Holmens skogsbruksplan” kan du se kartor 
över din fastighet och navigera med hjälp av gps.  
Har du en skogsbruksplan? Perfekt, då har du den nu i din telefon. 
Hämta hem appen och ladda ner dina fastigheter i offline-läge så är  
de alltid med och du kan när som helst titta på din plan.

Hör av dig till någon av våra virkesköpare – de berättar gärna mer!

Rune Gerdtman Vingåker 070-584 84 20 

Logga in på www.holmen.com/appen

Ditt lokala alternativ
Allt inom Data & Fotografering

Köpmangatan 17, 643 30 VINGÅKER
0151-77 88 10  •  0763-519 370

info@sternbergs.eu

Hallå alla

VINGÅKERS
FÖRETAG & FÖRENINGAR

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

Joan´s Café & Bistro
Torsdagen 24 november kl 18:30

Per Stening - Äppelgården

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

Välkomna!
Anmälan sker senast den 21 november 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.


