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Företagspresentation:
Ärnebäcks gård
Vingåker för mig:
Steve & Doris Söderlund

 Vingåkersbladet tackar för i år och 
önskar alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt År

Sandra Svensson
Rådgivare

Mattias Orest
Rådgivare Företag

Kristina Heckscher
Rådgivare Bolån

Jennie Fällman
Rådgivare Privat

Linda Hurtig
Chef Privat

Jenny Lindblom
Rådgivare Premium

Jim Lindström
Lokal bankchef

Joakim Knutsson
Rådgivare

God Jul och 
Gott Nytt År
önskar vi på Sörmlands Sparbank i Vingåker

I stället för att skicka julkort, ger vi i år 
ett bidrag till Världens Barn.
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Annonssäljare:
Jan-Erik Eriksson 070-130 95 39
Birgitta Stenström 070-534 37 15

Annonsmaterial:
annons@vingakersbladet.com

Wilsons Tryckeri & Redovisning,
Kåsta, Vingåker
Sternbergs Data & Fototjänst,
Köpmangatan 17, Vingåker

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

Familjen Kindström på Ärnebäcks Gård älskar alla sina djur. Ge-
nom ordning och reda samt att allt på gården ska vara helt och 
rent får de djuren att trivas och må bra. Den lilla fritid som blir 
över ägnas till stor del åt westernridning.

Från början arbetade Åsa som Trav ban-
domare i Lindesberg och Örebro. När 
hon senare började arbeta på en större 
gård träffade hon förmannen Joakim. 
De började fundera på en egen gård och 
den sista september 2006 köpte de Ärne-
bäck. Den första oktober i år firade de 
10-års jubileum med att gifta sig.

På gården finns ca 250 kor och ungdjur. 
Därutöver finns höns, hästar, hundar, 
katter och kaniner. Gården drivs av Joa-
kim och Åsa Kindström samt Denny 
Andersson som är anställd. Även barnen 
Oskar och Kajsa-Stina hjälper gärna till 
att valla kor, vilket man gör från hästryg-
gen med hjälp av hundarna.  Om en kalv 
ska tas hem brukar Joakim ta upp den i 
sadeln och rida hem med den. Då kom-
mer korna automatiskt efter.

På fritiden rider och tävlar 
hela familjen i westernrid-
ning. Barnen brukar tävla i 
fartgrenar som Barrel race 
(man rider i ett mönster runt 
tunnor) och polebending 
(man rider slalom). 
- Och då är det full galopp 
som gäller, säger Åsa.

På Ärnebäcks Gård kan man 
köpa köttlådor av mellan-
kalv. Slakt, styckning och 
vakuumförpackning sker på 
Närkes slakteri. Två gånger 
i månaden levererar Åsa och 
Joakim hem till kunderna 
som finns i Sörmland, När-
ke, Östergötland, Västman-
land, Dalarna, Värmland 
och Stockholm. De säljer 
även viltkött som vildsvin 
och hjort. De har också ägg, 
mjölk och råmjölk i sorti-
mentet.

Planen är att även skaffa fri-
gående grisar berättar Joa-
kim och Åsa och drömmen 
är att ha ett eget gårdsslak-
teri och även en gårdsbutik.

Varje vår är det öppet hus på Ärnebäck 
med betessläpp och försäljning av gril-
lade hamburgare. Då kan alla som vill 
komma och titta på djuren. Man kan 
även ringa till Åsa och Joakim året runt 
om man vill komma direkt till gården 
och köpa kött m m.

- Vi brinner för att alla människor ska ha 
bra mat, avslutar Åsa.

Text & Foto: Birgitta Stenström

Företagspresentation!

Ärnebäcks gård

ALPINBUTIKEN
Outletområdet Vingåker

FYRVERKERIER
Försäljning och uthyrning av 

alpin skidutrustning 
och fritidskläder

vard: 10:30-19:00
lörd & sönd: 10:30-18:00

073-626 77 31
roland@alpinbutik.com

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

FÖRSÄLJNINGSSTART 18 DEC

Ditt lokala alternativ
Data, Fotografering samt kontorsmaterial

Köpmangatan 17, 643 30 VINGÅKER
0151-77 88 10  •  0763-519 370 • info@sternbergs.eu

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
Ny lokal från nyår

Köpmangatan 14 (Vingåkers järnhandel)

Joakim hos några av småkalvarna

Besök gärna något av våra 
annonskontor:

Köpmangatan 17, Vingåker

Kåsta skola, Vingåker

Eller maila oss: 
annons@vingakersbladet.com
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Traditionell

Nyårsvaka
i Vingåkers

Folkets Park
31/12 2015

Kl. 19.00
2-rätters Supé
Kl. 20.30 (ca.)
börjar dansen

till Cedrix orkester
Pris: Supé och dans 350:-

enbart dans 170:
(Förhandsanmälan till Supén)

Ring: (före 23 december)
Tommy: 0151-450 66, 070-51 23 708

Heidi: 070-82 49 475
Vingåkers Nya GDV

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

RESTAURANG

THAI WOK

0151-136 50
www.thaihouse.se

Öppettider:
Vardagar: 11-19
Lördagar: 12-19

Köpmangatan 15, Vingåker
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

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

Vi har julklappar till 
liten som stor.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

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

Låt oss 
göra

jobbet!

Anders med personal 
önskar 

God Jul & 
Gott Nytt År

Måndag-söndag 8-21
0151-51 80 50 • www.ica.se Gäller tom 18/12.

25:-
Arbogapastej
500g, skivbar

Morötter
1 kg, Stora Mellösa

790

20:-

Julpapper
Ica Home, 0,7x3 m

10:-



För Steve och Doris Söderlund handlar det mesta i livet om att 
samla på olika saker, förutom barn, barnbarn och två stycken 
barnbarnsbarn. Genom åren har de besökt samlarmässor och 
loppisar i stora delar av Sverige för att hitta nya saker till sina 
stora samlingar. Ofta letar de sådant som har Vingåkersanknyt-
ning.  Något som är extra roligt då både Steve och Doris kommer 
härifrån och alltid trivts just här.

- Men jag har flyttat från övre Vannala, 
säger Steve och skrattar.  
Arbetat har han gjort på Vingåkersfö-
retag, först som möbelförsäljare hos 
Bengt Söderlund på All-Möbler.  Det 
låg ungefär där S-E banken ligger idag. 
Det var innan Cityhallen byggdes. Se-
dan flyttade All-Möbler in i det numera 
rivna huset som låg bredvid badhuset. 
Steve jobbade där till 1975 innan han 
bytte yrke till lastbilschaufför och blev 
anställd hos Sven-Olov Söderlund på 
åkeriet i stället. När sonen Göran star-
tade Görans Transport fortsatte han där 
fram till pensionen. 
- Det händer att jag fortfarande kör åt 
honom någon gång ibland, säger Steve.
Även Doris har arbetat i Vingåker med 
att köra budbil på åkeriet och inom 
hemtjänsten.

Mycket av parets samlade saker finns 
framme året runt, som den stora tom-
tesamlingen med ca 1100-1200 tomtar. 
Till jul kommer flera fram och då är det 
minst 1500 stycken, berättar Steve.
- Vi har alltid tyckt det är roligt med 
tomtar, så vi fortsatte på utsidan av hu-
set, fortsätter han.
- Ska ni inte sätta upp tomtarna snart? 
brukar alla fråga, säger Doris.
Juldekorationen ute har de haft i alla fall 
i tio år. De försöker hitta på något nytt 
varje år, men nu börjar det bli svårt. I 
snart sagt varje vrå av tomten huserar en 
eller flera tomtar. Nytt för i år är idén 
om att sätta ut en ljusstake i växthuset. 
Sedan kom de på att även tomtarna kun-

de flytta in där. 
Folk brukar stanna och titta på alla tom-
tar, när de går förbi, berättar Steve.

Vingåkersvykort har de samlat på i 
minst 35 år, men att hitta nya är inte lätt. 
De flesta finns redan i samlingen. Signe-
rade kort, skämtkort och Påskkort med 
tomtemotiv har de också.
- Det är inte många som vet om, säger 
Steve, men för ca hundra år sedan skick-
ades många Påskkort med julmotiv.
- Det finns ganska många, berättar Do-
ris, men det är mest gamla, några nya 
finns nog inte.
Även alla julkort som skickats under 
åren till Steve och Doris har sparats in-
satta i pärmar.
I minst 28 år i rad har de åkt till De-
geberga i Skåne och gått på loppisar. 

Även där har de hittat Vingåkerssaker. 
De har också varit på storloppisar i både 
Stockholm och Göteborg. Även på Sol-
valla Travbana har de varit på storlop-
pis, när travbanan försökte komma in i 
Guinness rekordbok. Paret brukar också 
besöka samlarmässor.

I samlingarna finns också tallriksserien 
”Ett år i Sverige” som är tallrikar i olika 
mönster med Vingåkersdräkten på. 
- Även gammal Vingåkersreklam tycker 
vi är roligt, säger Steve.
I hallen hänger klädhängare i trä med 
gamla företagsnamn från Vingåker 
många av oss aldrig ens hört talas om. 
Ovanpå skåpen i köket står hundratals 
fina gamla plåtburkar i pedantisk ord-
ning.

Förutom samlandet tycker Doris om att 
handarbeta. Hon broderar, stickar och 
virkar.
Steve gillar gamla bilar och att åka på 
veteranträffar. Då brukar han köra sin 
Austin. Och som den samlare han är 
finns förstås en likadan hemma i var-
dagsrummet i form av en trampbil.

Text & Foto: Birgitta Stenström

Austin J40 som trampbil

Påskkort med julmotiv var vanligt för ca hundra år sedan.
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Steve & Doris Söderlund

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

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR

El och trygghetslösningar 
för hem och företag

Vingåker för mig!

Julen står för dörren!
Hos oss fi nner du: 

Närodlade & ekologiska julgranar 
Juldekorationer 
Massor med julklappsförslag 

Stort urval av julblommor, krukväxter och snittblommor

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

Även:FågelfröTalgbollar
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Välkomna in till oss!

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

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

ALLT INOM BYGG
& ENTREPRENAD

GOD JUL
&

GOTT NYTT 
ÅR

KATRINEHOLM    FLEN    VINGÅKER  www.bygginterior.se

KATRINEHOLM    FLEN    VINGÅKER  www.bygginterior.se

KATRINEHOLM    FLEN    VINGÅKER  www.bygginterior.se
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Finns nedladdad i 
vårt system
och kommer att 
ligga i höger hörn 
i kommande 
annonser.
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FREDRIK MED PERSONAL
ÖNSKAR

ALLA KUNDER

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR

Välkomna
in och

 se vårt
breda

sortiment

0151/52 45 60

I butiken 
januari 2017

AMMUNITION

Thermia Aura är en högeffektiv luft/luftvärmepump som är helt anpassad för vårt 
nordiska klimat. En kompletterande värmekälla till villa eller fritidshus, som ökar 
komforten och kan sänka uppvärmningskostnaden radikalt. Den ger en effektiv 
energibesparing ända ner mot -30 °C. 

Återförsäljare:

Ring oss: 0151-750 600
Idrottsvägen 1, Vingåker
www.rorproduktion.se

Höjdgatan 7, 641 93 Katrineholm  
Tel.0150-200 33  www.rorproduktion.se

Njut av värmen!

ERBJUDANDE!
Thermias högeffektiva 
Luft/luft Värmepump, 
modell AURA. 

PRIS: 19 500:- inkl. 
montering, inkl. ROT vid 
standard-installation.

Viking 200 är en modern pelletsbrännare med miljövärden i 
absolut toppklass, touch-display och automatisk rengöring.

BILLIGT OCH BEKVÄMT MED NY 
VED- OCH PELLETSTEKNIK
Att värma upp huset med ved eller pellets gör 
plånboken glad. En normalstor villa värmer man för 
bara 7000 kronor om året med ved.

NY VÄRMEANLÄGGNING?
Passa på att byta er värmeanläggning innan hösten.
Värmepump • Vedpanna • Fjärrvärmeväxlare

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR

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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snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT
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Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 

gulmarkerade ordet senast 31 december 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.

Vinnare i nr 7: (av 36 rätt inkomna svar: Strandviks blommor)
Margareta Andersson, Vingåker

Kerstin Fors, Högsjö
Solweig Andersson, Vingåker

Trisslott är på väg

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

Isolering
från

10% 
Rabatt på redan låga priser

Gäller tom 31 dec 2016

GOD JUL &
GOTT NYTT 

BYGGÅR

Utgivningsplan 2017

Nr. 1 ons 29 mars - vecka 13
Bokningsstopp:
onsdag 15 mars

Nr. 2 ons 26 april - vecka 17
Bokningsstopp:
onsdag 12 april

Nr. 3 ons 24 maj - vecka 21
Bokningsstopp:
onsdag 10 maj

Nr. 4 ons 21 juni - vecka 25
Bokningsstopp:
onsdag 7 juni

Nr. 5 ons 27 sep - vecka 39
Bokningsstopp:
onsdag 13 sep

Nr.6 ons 25 okt - vecka 43
Bokningsstopp:
onsdag 11 okt

Nr. 7 ons 22 nov - vecka 47
Bokningsstopp:

onsdag 8 nov

Nr. 8 ons 20 dec - vecka 51
Bokningsstopp:

onsdag 6 dec
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VÄLKOMMEN! NU HAR VI ÖPPNAT PÅ 
ENGELBREKTSGATAN 23 I VINGÅKER.

Projekt1.qxp_Layout 1  2016-09-29  14:18  Sida 5

Vad önskar du dig i julklapp? 

Jenny 
Lindström

Om jag får vara riktigt egoistisk, så 
önskar jag mig längdskidor.  

Inger 
Frestadius

Jag önskar mig fred på jorden! 

Agnes 
Larsson

Jag önskar mig en elgitarr, en mobil-
telefon, Lego Friends-tivolit och nya 
skridskor.

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.

NiVå
mat o dryck
NiVå
mat o dryck

önskar er alla

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Öppettider:
24-26 dec: stängt
27-30 dec: 11-21
31 dec: stängt

1 jan: 12-20

0151 - 109 84

 

 
Byggledning - Projektering - Kontrollansvar 

 www.nbateknik.se 

 

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.

Vingåkers Hundklubb
önskar alla

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Egenträning i ridhuset Brogetorp 
söndagar 8/1-26-3 9:00-12:00, 

pris 400:-.
Anmälan på hemsidan eller 070-623 40 30.

Du tränar själv eller ihop med de 
du kommer överens om.

Agilityhinder och rallylynadsskyltar 
fi nns på plats.

Vårens kurser fi nns på 
hemsidan 
from 31 jan. 



ER TOTALENTREPRENÖR AV BYGGARBETEN

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

073 - 70 86 750

KVALITETSSÄKRAD AV 
BRA BYGGARE & 

VILLAÄGARNA

TÄVLING
Nu lanserar vi vår nya hemsida: 

www.ljungstrombygg.se
Det fi rar vi med en tävling!

Vinn en kostnadsfri dag med en av våra snickare!

För att delta besöker du www.ljungstrombygg.se och dela sidan. 
Skriv sedan en motivering till varför just du ska vinna. 

Tävlingen pågår fram till julafton.

Känd
från
TV!

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 B, 1 tr 5.685 kr/mån 1/2 2017
3 rum & kök 87 m² Storgatan 30 B, 2 tr 6.213 kr/mån 1/2 2017
3 rum & kök 69,5 m² Erikdahlbersgv. 6 B, 2 tr 4.844 kr/mån 1/2 2017
2 rum & kök 60 m² Storgatan 36 A, 3 tr 4.768 kr/mån 1/4 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 omg.
1 rum & kök 37,7 m² Ekvägen 1 B, 2 tr 3.887 kr/mån 1/1 2017
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 
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

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

Tina D.
Butikspersonal

Gäller endast lagervaror i butik.
Så långt lagret räcker, dock längst t.o.m. 30 december.

JULKLAPPSTIPS

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

KÖKSMASKINER
Electrolux EKM
4000 röd, 4100 beige, 4300 svart

OBH Nordica
6682, 6696, 6697

EKM4000 Food Preparation

Förvandla vardagsutmaningar i köket till njutbara stunder med
hushållsassistent. 1000 W, degkrok, visp, blandare och två stora skålar gör att
du kan förbereda en fest för 20 personer eller en middag för två. Det går även
att utrusta din Assistent med ytterligare tillbehör från Electrolux.

Kraftfull maskin i metall med 1000w motor,
utmärkt till att knåda, vispa, blanda och mycket
Ska du laga mat för en stor familj eller en trevlig
middag med dina vänner? Närhelst du behöver mer
än två händer, erbjuder Assistenten från Electrolux en
1000W motor som kan göra allt det jobbiga - som att
knåda, vispa, mosa och mycket mer - så att du inte

Pålitlig att leverera toppresultat varje gång

Du kan lita på Assistent för enastående resultat varje
gång du gör en läcker tårta, vispar en välsmakande
maräng eller förbereder flera limpor av färskt bröd på
en gång. Denna mångsidiga köksmaskin är helt i
metall och stark nog för att hjälpa dig i köket i många

Fler produktfördelar :
Mångsidig för de tuffaste jobben i varje hastighet och med två olika storlekar
på bunkar

•

Olika tillbehör för knådning, vispning och blandning•

Produktegenskaper :

Ballongvisp•
10 hastighetsinställningar•
Tillbehören ger dig alla möjligheter•
Prepare food easily with the illuminated
knob

•

Shine a light on your cooking•
1000 W•
2 stora skålar•
LED-belyst vred•
LED-belysning över skål•
Degkrok•
Visp•
Blandare•
Smidig uppfällningsanordning•
Extra tillbehör•

Teknisk data :

Höjd, mm : 360•
Bredd, mm : 370•
Djup, mm : 210•
Sladdlängd, (ca) m : 1•
Blad : Nej•
Pulsknapp : -•
Hastigheter, steg : 10•
Effekt, W : 1000•
Säkring, A : 10•
Produktnummer (PNC) : 910 013 070•
EAN-kod : 7332543280803•
Färg : Watermelon Red•
Färg : Watermelon Red•

Produktbeskrivning :

Förvandla
vardagsutmaningar i
köket till njutbara
stunder med
hushållsassistent. 1000
W, degkrok, visp,
blandare och två stora
skålar gör att du kan
förbereda en fest för 20
personer eller en
middag för två. Det går
även att utrusta din
Assistent med ytterligare
tillbehör från Electrolux.

NU 2.495:-
Ord. pris 3.995:-

Öppettider helger: 23 dec 9.30-16.00,    27-29 dec 9.30-18.00,   30 dec 9.30-16.00,      
                              2-4 jan 9.30-18.00,   5 jan 9.30-16.00 (f.r.o.m. 9 jan gäller ordinare tider)

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR TILL ALLA

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!

Torsdagen den 15 december stänger vi kl: 16:00

Invigning Biltvätt 
OKQ8 Vingåker 

Köp X-shine så får du en Aladdin 
(Gäller hela december) 

Thomas  
med personal 

Prova X-shine, vårt bästa tvättprogram med både 
föravfettning och polering med äkta Turtle Wax 

Nu med genomfart 

Invigning Biltvätt 
OKQ8 Vingåker 

Köp X-shine så får du en Aladdin 
(Gäller hela december) 

Thomas  
med personal 

Prova X-shine, vårt bästa tvättprogram med både 
föravfettning och polering med äkta Turtle Wax 

Nu med genomfart 

Invigning Biltvätt 
OKQ8 Vingåker 

Köp X-shine så får du en Aladdin 
(Gäller hela december) 

Thomas  
med personal 

Prova X-shine, vårt bästa tvättprogram med både 
föravfettning och polering med äkta Turtle Wax 

Nu med genomfart 

Invigning Biltvätt 
OKQ8 Vingåker 

Köp X-shine så får du en Aladdin 
(Gäller hela december) 

Thomas  
med personal 

Prova X-shine, vårt bästa tvättprogram med både 
föravfettning och polering med äkta Turtle Wax 

Nu med genomfart 

Invigning Biltvätt 

OKQ8 Vingåker 

Köp X-shine så får du en Aladdin 

(Gäller hela december) 

Thomas  
med personal 

Prova X-shine, vårt bästa tvättprogram med både 

föravfettning och polering med äkta Turtle Wax 

Nu med genomfart 


