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Företagspresentation:

Elmontage

Företagspresentation:

KC Jord & Skog

Företagspresentation:

Katrineholms Lampaffär
Vingåker för mig:

Ellen Bergström
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LOGOTYP

Alternativ logotyp

Vår logotyp finns i två andra utförand
varianten användsnär formatet kräve

Samtliga erbjudanden gäller så långt lagret räcker, dock längst t.o.m. 21/10.
Butik / Installation / Antenn / Fiber / Säkerhet

Micke W.

Vitvaruleverantör

Lena J.

Butikspersonal

Niclas M.

Butikspersonal

Apoteksgatan 8, Vingåker • Tel. 0151-51 84 80
Öppet: Vardagar 9.30-18.00 Lörd. 10.00-13.00

Tina D.

Butikspersonal
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Sidan 2

Företagspresentation!
Han trivs i skogen!
KC Jord & Skog AB
Det här är precis som med älgarna. Jag ser dem sällan även om jag
är i skogen. Däremot kanske jag kan upptäcka var de farit fram.
Och när det gäller KC Jord & Skog så syns det verkligen. En doldis
som lämnar högar med virke efter sig.
Jag ger mig iväg till för mig ännu okända skogsmarker för att träffa Kenneth
Carlsson. Kenneth driver företaget KC
Jord & Skog och håller på med skogsavverkning. Just nu gör de en slutavverkning åt Skogsam i Vrålinge.

Kenneth startade 1991 och körde själv
fram till 2003. Nu är de 9 anställda inklusive honom själv. Han har 8 skogsmaskiner, 5 skördare, 3 skotare samt 2
traktorer som transporterar maskinerna.
Maskinen på bilden är en skördare, den

sågar ner träden sen kommer skotaren
och transporterar virket till vägen där det
senare lastas på timmerbil och körs till
olika sågverk,
Vem är kunden?
– Större företag är t.ex. Skogsam, Moelven Skog och Holmen Skog samt mindre
skogsägare. Det går även att som privatperson få hjälp att ta ner enstaka träd,
säger Kenneth.
I vilka områden jobbar ni?
– Det är i huvudsak i Västra Sörmland
och Östra Närke.
Jobbar ni året runt i alla väder?
– Ja i stort sett. På sommaren kan det bli
lite för varmt för maskinerna och på vintern, om det blir över –25 °C, får killarna
vara hemma, även vid hårda vindar.
Kenneth tillägger att han är väldigt nöjd
över sin personal.
– Det är duktiga och pålitliga killar som
jobbar åt mig. Jag är stolt över dem.
När jag åker hem så ångrar jag att jag
inte bad att få klättra upp i den stora
maskinen. Jag har ju alltid gillat att köra
stora fordon och det skulle varit kul att
känna känslan av power. Men det kanske
går fler tåg – eller maskiner.
Text & Foto: Majsan Wickert
Det är rejäla maskiner som jobbar
i skogen, detta är en skördare.

Annonssäljare:

Jan-Erik Eriksson 070-130 95 39
Birgitta Stenström 070-534 37 15

Besök gärna något av våra
annonskontor:

Annonsmaterial:

annons@vingakersbladet.com

Wilsons Tryckeri & Redovisning,
Kåsta, Vingåker
Sternbergs Data & Fototjänst,
Köpmangatan 14, Vingåker
Ansvarig utgivare: Loove Pettersson
Produktion: Wilsons Tryckeri & Redovisning AB, 0151-55 00 45
Tryck: Mittmedia Print Örebro
Distribution: Postnord
Upplaga: 4 907 st
Framsida: Vingåkers station
Foto: Loove Pettersson

ALLT INOM BYGG
& ENTREPRENAD

Köpmangatan 14, Vingåker

Kåsta skola, Vingåker
Eller maila oss:
annons@vingakersbladet.com

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

BY
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Omklädsel & omstoppning.
Försäljning av möbler,

Endast

Pizza 1-11 50:för avhämtning

Jag säljer:
Egentillverkade
får- och lammpallar,
fönsterspeglar,
nyckelskåp och
mycket annat.

(rabatten gäller tom 24 oktober)

info@teknikservice.se • www.teknikservice.se

Widenstedts Rör

Restaurering med linoljeprodukter.
(Återförsäljare för Allbäcks linoljeprod.)

ALLT INOM VVS!

• Färgborttagning
• Glasning
• Kittning
• Målning

Servicearbeten & reparationer
Vattenreningar (Aquaexpert)
Egna vattenanläggningar
Badrum
Värmesystem
Pannanläggningar

Utnyttja
ROT-avdraget

Annika Widenstedt
Vingåker

Tel. 0730-55 30 30

449
75
5::-

Julbordets sittningstider 25/11-22/12
Onsdag - Fredag 18:00
Lördag - Söndag 12:00 & 17:00

:375Julbuﬀé Onsdag - Fredag 12:00-14:30
Njut av julhandel i

Boka
bord
redan
nu:

på kvalitetslökar i lösvikt direkt från Holland!

* Se alla sorter på applegarden.se under JUST NU.
Klicka vidare till löklistor. Många sorter ekologiska!

2 20%

011 - 876 80

EKO

på sedummattor för
tak- eller markläggning!

11 olika sorters sedum odlade på stark väv
med integrerat nät. Levereras i bitar om
80 x 100 cm och kan skäras eller sågas.

Hösten är bra planteringstid för perenner. Nu ser du
var det behöver förnyas i rabatterna. Passa på och
fyll ut där det fattas.

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

applegarden.se
– alltid värt en omväg!

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

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

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

115g

15:-

på perenner. Många
höstblommande sorter!

35 sorter: allium, tidlösa, snödroppar, krokus,
kungsängslilja, kejsarkrona, pärlhyacint, scilla,
pingst- och påsklilja, tulpan, vintergäck. *

Philadelphiaost
190g Pringles

070-277 28 25

janvvs24@gmail.com

3 GODA SKÄL ATT BESÖKA 0SS!
1 10%
3 30%

REJMYRE
GLASBRUK & HANTVERKSBY

Chips

JAN WIDENSTEDT

Glöm inte utnyttja ROT-avdraget!

Välkommen till
Rejmyre Gestgifveris Julbord 2017

•

daniel.larsson@teknikservice.se

Storgatan 46 • Vingåker
mån 11-15, tis-fre 11-20, lör-sön 12-20

Fönsterhantverk

ANNO 1810

Välkommen att kontakta
Daniel Larsson 070-526 92 66

0151 - 109 84

Fönsterlyftet

•

Nu har vi lokalkontor i
Vingåker på Bondegatan 44

HÖSTRABATT

tyg, skinn och material.

REJMYRE
HANTVERKSBY

El och trygghetslösningar
för hem och företag

Mot Butikskupong

5:/st

Romansallad
ca 200g Sverige

10:/st

/st

Måndag-söndag 8-21
0151-51 80 50 • www.ica.se

Gäller tom 1/10.
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Företagspresentation!
Elmontage i Vingåker AB
Sedan starten 1994 har företaget Elmontage i Vingåker AB hjälpt
företag och privatpersoner med alla typer av elarbeten och larminstallationer. Efter flytten till före detta Sjötorps Hus kommer
de nya lokalerna att visas upp med öppet hus den 29 september kl.
13.00-17.00.
Företaget startades av Denny Bergelin
och Tommy Ekström och ägs idag av
Dennys son Anders Bergelin och Jimmy
Nordström, som gick in som delägare
tidigare i år. Tillsammans har de sex anställda samt Anders mamma Annica som
anlitas som konsult.
Under flera år letades nya lokaler då de
dåvarande lokalerna på Storgatan inte
räckte till, framförallt utomhus med alldeles för få parkeringsplatser. Man tittade på alla alternativ och var också inne
på att bygga helt nytt när möjligheten att
flytta in i Sjötorps Hus dök upp.

Men ibland blir det lite roligt också.
- En del tror att det spökar om t ex fläkten i badrummet startar eller en glödlampa tänds när man sätter på spisen, fortsätter Anders, men då är det oftast bara
huvudsäkringen som har gått.
Till sist berättar Jimmy om när strömmen hade gått på en stor bröllopsfest
och 150 personer stod och väntade på
honom.
- Då kände jag mig eftertraktad.
Text & Foto: Birgitta Stenström

Kunderna är byggföretag, lantbrukare
och andra företag samt privatpersoner.
Mycket jobb finns hos byggföretagen.
- Vi åker med dem på deras byggen, säger Anders.
Just nu har man precis avslutat en villa
på ön Oaxen öster om Mörkö i Södertälje kommun och en villa utanför Linköping. Katrinelund Gästgiveri och Sjökrog i Stora Mellösa samt Ruda Gårds
nya Camping vid Tisnaren är andra arbetsplatser. Därefter väntar ett hyreshus
i Katrineholm med 21 lägenheter m m.
- Så vi behöver anställa en elektriker till,
säger Anders och Jimmy och berättar
att de har en viss jourverksamhet också
man kan ringa vid behov.
Dessutom finns en liten butik i företagets entré med det mesta som har med
el att göra (dock ej vitvaror). Butiken är
öppen på vardagar 08.00-12.00, 13.0016.30.
Som elektriker får man ganska ofta hjälpa ”hemmafixare” att göra om och göra
rätt, berättar Jimmy.
- Många förstår inte hur farligt det är
med el.

Personliga inramningar
Vi ”skräddarsyr” efter dina önskemål.
Speglar - måttbeställ!

Redovisning, Fakturering, Löner,
Bokslut, Deklaration
Kontroll på dina företagspapper?
Wilsons Tryckeri & Redovisning ger dig möjlighet att jobba med det som
du är bra på. Vi hjälper dig och ditt företag med löpande redovisning,
momshantering, löner m.m.
Vi vill gärna träffa dig och höra hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

Baggetorp 0150 - 221 36
Ring för öppettider.

Välkommen att kontakta oss!
0151-55 00 45
info@tryck.com

Handlarn
Björkvik
MÅ
Ö

Med
ROT- & RUT-avdrag
Kontaktperson: Anders Lund 070-677 13 54

ÖPPETTIDER:

Snickeri,
trädgårdshjälp,
målning,
Snickeri,
trädgårdshjälp, målning,
Snickeri,
trädgårdshjälp,
målning,
beskärning
eller
nedtagning
träd,
beskärning eller
nedtagning
av trädav
m.m.
beskärning
ellerROTnedtagning
av träd m.m.
häckklippning,
murning,
putsning,
Med
& RUT-avdrag
snöröjning, sandning m.m.
Titta gärna in i vår fräscha nätaffär:

Med
kompetens
Kontaktperson: Anders Lund
070-677 13 54
ROT
& RUT
avdrag
Titta gärna in i vår fräscha nätaffär:

poolen65

www.kompetenspoolen.se

Handlarn
Björkvik
MÅ
Ö

Handlarn Björkvik
Handlarn Björkvik

Handlarn Björkvik
Handlarn Björkvik

Kompetenspoolen
erbjuder
Kompetenspoolen erbjuder

ÖPPETTIDER:
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Välkommen till
Vingåkers
Hundklubb

NiVå
mat &
o dryck
mat

Städdag 15/10 14:00
Medlemsmöte 22/10 16:00

AFFÄRSLUNCH
Förrätt
Varmrätt
Kaffe och kaka

Föreläsning: Lizette Olausson,
inlärning och kommunikation,
i Studiefrämjandets lokal
Klubben bjuder på korv & ﬁka.

Öppet Hus
Måndagar 10:30

Promenad och ﬁka året om.

Boka gärna bord innan:

0151 - 109 84

Storgatan 46 • Vingåker
mån 11-15, tis-fre 11-20, lör-sön 12-20

www.vingakershundklubb.se
070 - 623 40 30

Laddat för en rysligt mysig höst!
Handlarn Björkvik
Handlarn Björkvik

a in i vår fräscha nätaffär:

Köp vår bästa biltvätt
X-Shine så bjuder vi
på 1 kilo godis.

ÖPPETTIDER:

Handlarn
Björkvik
MÅ
Ö

Gäller 23/10–5/11 2017

Kanelbullens månad
Gäller 1–31/10 2017

OKQ8 Vingåker
Storgatan 45. Tel 0151-102 60. Mån–fre 6–21. Lör–sön 9–21.
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KVALITETSSÄKRAD AV
BRA BYGGARE &
VILLAÄGARNA
Besök oss gärna
på Storgatan 63.

ER TOTALENTREPRENÖR AV BYGGARBETEN
Lilla Lundbyskog • 643 91 Vingåker • www.ljungstrombygg.se • a_ljungstrom@hotmail.com

073 - 70 86 750
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underlagspapp
Underlagspapp
YEP 2200 0,7x15m
229:-/rulle
YEP 500 1x25m
495:-/rulle

tak & väggplåt
TR20 0,5mm 79:-/m2
125mm Hängränna
Svart & Vit 49:-/m

NYÖPPNING PÅ IDROT
takpannor

färg
25% Rabatt
På all färg

Betongtakpanna Candor
Svart & Tegelröd
79:-/m2

fönster
isolering

3-glas Fönster &
Fönsterdörrar
Trä & Aluminium
35% Rabatt

Hela sortimentet
1

15% Rabatt

Sidan 7

marksten
Tumlad Marksten
Grå 210x140x50mm
143:-/m2
Brett sortiment

limträ

Brett
lagersortiment
20% Rabatt

TTSVÄGEN 1(Vannala gärde)

Vår populära TR20-profil har många användnings områden tack vare
stegar
skruv
sin liksidiga utformning, allt från industrilokaler till lantbruksbyggnader.
Utskjutsstege
Den används lika bra på tak som på vägg.

std. 5,8m 1750:25% Rabatt
std. 7,9m 2475:På all skruv
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.

Perssons
Byggvaror AB

Samtliga erbjudanden gäller tom 31 okt 2017

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.

Öppet: Vardagar
7-18 • Lördagar
9-13 klimatet ger
Vår specialutvecklade
polyesterlack
för det nordiska
IDROTTSVÄGEN 1, VINGÅKER
byggnaden en
kulör435,
i flera
decennier.
Tel &vacker
Fax: 0151-511
Bengt:
070-731 16 29
Akut behov av gas & gasol, jour: 070-680 67 08, 070-522 35 53
bengt@perssonsbyggvaror.se
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Vingåker för mig!
Ellen Bergström
En glad tjej med stora drömmar som hon tyckte att hon inte kunde utveckla i Vingåker. Då var Ellen 18 år och hade precis tagit
studenten. Hon hatade Vingåker och ville härifrån så fort som
möjligt. Idag är hon 27 år, har utforskat världen och är jätteglad
och stolt över att komma just från Vingåker.

Idag betyder Vingåker lugn, ingen
stress. Att bara kunna ta bilen och åka
vart som helst utan att behöva tänka på
var man ska parkera. I Stockholm där
hon numera bor är det nästan omöjligt.
Att äta bananpizza på Joans i Vingåker är en favorit, också att åka dit på
kvällen och umgås, men
det finns så mycket som
skulle kunna utvecklas
här i Vingåker, menar
hon. Något mera ställe
för ungdomar att träffas
på, kanske en festgrej en
gång i månaden. Beachvolleyplan och utomhustennisbana att användas
fritt.

Vingåker, nyfikenheten har spelat en
stor roll också.
I underhållningsbranschen är det viktigt
med kontakter, så i början gick det inte
alls. Första året var tufft då hon flyttade
till Stockholm.

Men att inte vara uppväxt
i en storstad har också
hjälpt henne, menar hon.
- Man är ju inte lika kaxig när man kommer från
Vingåker. Man blir mer
ödmjuk och lite ”oförstörd”. Då måste man
fråga mera och då lär Ellen med pappa Östen.
man känna flera. Jag
överdriver inte när jag säger att jag nog - Det hände ofta att jag ringde hem till
känner minst en person i varje stad i pappa och bad om pengar med skam
Sverige, sen tror jag väl kanske inte att i rösten, det var jobbigt att inte kunna
det enbart beror på att jag kommer från klara sig själv. En gång fick jag panta

några burkar för att
sedan köpa en kexchoklad.
Från allra första början hade hon inte en
tanke på skådespeleri, även om hon
och hennes kompis
Stephanie
älskade
att både sjunga och
skådespela för sina
föräldrar när de var
mindre.
- Jag trodde inte det
gick utan utbildning.
I sjuan var hon med
och sjöng på skolavslutningen och fick
en mikrofon ställd
framför sig, hon
tyckte det var konstigt.
- Jag fattade inte att Ellen med mamma Maria.
jag kunde sjunga.
Därefter stängde de av alla ledarnas
I nian fick hon en av
huvudrollerna i skolans musikal och det larm och letade sedan i smyg reda på
var först då hon insåg att hon kanske prästens mobil och gjorde det samma.
hade fallenhet för att skådespela och Tyvärr var de vuxna ganska morgonuppträda. Som barn hade hon bara va- pigga och vaknade betydligt tidigare än
rit ovanligt kreativ och påhittig blandat Ellen och hennes kompisar hade räknat
med.
med livlig fantasi.
- Så vi fick bara sova tjugo minuter exTillsammans med kompisen Stephanie tra innan de kom in och ropade ”Vi har
startade hon en liten butik för att stå på försovit oss!” , säger Ellen och skrattar.
Vingåkers Marknad.
- Vi kallade oss för ”Fiskmåsarna” efter Till skillnad från i början har Ellen nuett visitkort från Spanien som vi hade mera en hel del på gång, även om hon
gjort om. Vi sålde hårspännen och träd- själv har valt att inte ta på sig för mycket
de pärlor på kundernas hår, även om .
inte särskilt många var intresserade av - Jag säger ofta nej.
det. Vi hade också fått T-shirtar av pap- Förra sommaren spelade hon med i en
pa med texten ” alla världens barn”. Det långfilm som heter Ankdammen, inspetrodde vi skulle bli en fluga på markna- lad i Katrineholm med Robert Andersson som regissör och producent.
den.
Hon har också varit med i Let´s DanInnan marknaden hade det varit ett ce. Varit på Fort Boyard och spelat in
hemskt rån på Cityhallen, med ett avså- Fångarna på Fortet, varit med i Doobigat gevär. På morgonen efter hade Ellen doo med Lasse Kronér samt spelat in en
råkat höra hennes mamma berätta om helt ny komediserie för SVT tillsammans med William Spetz. Tillsammans
det för hennes pappa.
med Andreas Weise ledde hon den stora
Lite senare frågade mamma:
- Ellen, när du var på ICA igår, såg du musikfesten vid Djulö i Katrineholm i
augusti. Ellen har också planer på en
något konstigt då?
- Ja, jag såg en maskerad man med ett Vingåkersfilm, baserad på verkliga hänavsågat gevär, svarade Ellen utan att delser från Vingåker.
blinka.
Ellens mamma berättade då för City- Hon har haft sporadiska småjobb ibland
hallens ägare Bengt och Karin Valberg för att klara hyran, men det är underhålvad hon hade hört. Några dagar senare la hon vill göra.
såg Ellen hennes mamma, Karin Val- - Det finns inget annat för mig. Jag klaberg och en polis komma fram till mark- rar inte av ett vanligt 9-5 jobb med fasta
nadsståndet där hon och kompisen stod. rutiner, jag blir deprimerad av det. Jag
måste känna frihet och göra det jag älsDe ville prata lite med henne.
- Jag sa att jag inte hade tid med det, för kar, avslutar Ellen.
jag var tvungen att räkna pengar, vilket
jag absolut inte behövde, säger Ellen
Text: Birgitta Stenström
och skrattar åt minnet, även om det inte
Foto: Privat
var så kul just då.
Då blev de arga och Ellens mamma sa
att hon måste komma med.
- Då började jag gråta och talade om att
jag ljugit, att jag bara råkat höra mamFaktarutan
ma berätta om det för pappa.
På ett konfirmationsläger visade det sig
att ledarna inte kunde sätta på larmet
på sina mobiltelefoner för att de skulle
vakna i tid morgonen därpå. Ellen och
hennes kompisar var då väldigt hjälpsamma och utropade:
- Men det kan vi!

Ellen Lisa Maria Bergström
Född 7/11 1989
Skådespelerska
Sångerska
Familj: Föräldrarna Östen
och Maria samt syster Kajsa.
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Lediga lägenheter
Lägenhet

Adress

Prisexempel Ledig

Centrala Vingåker
3 rum & kök 67,5 m²
3 rum & kök 69,5 m²
1 rum & kök 40,6 m²
3 rum & kök 81,7 m²

Storgatan 36 A, 2 tr
Erikdahlbergsv. 6 B, 1 tr
Storgatan 59 C, 1 tr
Köpmangatan 14, 2 tr

5.735 kr/mån
5.011 kr/mån
3.298 kr/mån
7.430 kr/mån

1/10
1/11
1/11
1/12

Högsjö
2 rum & kök 68 m²
2 rum & kök 66,7 m²
1 rum & kök 37,7 m²
3 rum & kök 83,8 m²

Ekvägen 1 A, 1 tr
Björkvägen 4 B, NB
Ekvägen 1 A, 2 tr
Björkvägen 4 B, 1 tr

5.207 kr/mån
4.768 kr/mån
3.530 kr/mån
5.616 kr/mån

Enl. ök
1/11
Omg.
1/12

Rejmyre
2 rum & kök 61 m²
1 rum & kök 43,5 m²
3 rum & kök 76,5 m²
2 rum & kök 61 m²

Degelvägen 26 A, 1 tr
Degelvägen 26 B, NB
Glasbruksv. 45 A, 1 tr
Degelvägen 26 B, 1 tr

4.658 kr/mån
3.310 kr/mån
5.325 kr/mån
4.718 kr/mån

1/10
1/12
1/12
1/12

snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom
byggnation,
litet som STORT

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

AVUNDSJUK

Mer information på:

www.vinterklasen.se

GÅR NURUTNÄT
DISTER PÅ JORDEN

BRUKAR
BARN HA

BYTS NÄR MAN
ÄNDRAR SIG

ALLTING
MED OCH

Det går även bra att maila på:

info@vinterklasen.se

NYTT KRAFTPAKET FRÅN
MITSUBISHI ELECTRIC

SJUK-DOM
F.D. SAL

SÄLUNGE

KONSTLÄDER

LAG FÖR
BARN
HYR

SPELKORTSUTDELN.

FRANSK
STAD
BEHÖVER
ELDSTADEN

BÄLTE
TILL
KIMONO

SPELBOLAG
ÖLSORT
4 I ROM
VASSBÅT

AKTIEBOLAG
KAN EN
MÖRNBÄCK

SOM EN
AKROBAT

FJANTIG
NUMMER
SJU

Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det
gulmarkerade ordet senast 15 oktober till:
Mitsubishi Electric kan stolt presentera den nya luft/luft värmepumpen HERO.
Med högsta energiklass A+++, motsvarande nominell värmeeffekt ner till -15ºC,
inbyggd WiFi och drift ned till -35ºC, är HERO framtidens värmepump.

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 4: (av 26 rätt inkomna svar: VINGÅKERSBADET)

www.mahlqvist-ror.se

Ole Broböl, Närkesberg
Viveka Lundberg, Högsjö
Yvonne Kravos, Vingåker

Sidan 10

Vem bryr sig om
både företaget
och företagaren?
Kontakta oss – vi är bra på det!

Ledig hyreslägenhet, 3 rok, på Trollegatan 8
i Vingåker. Ledig 1/11 eller 1/12.
Intresserad? Hör av dig till 0150-724 90.

Vi ser till helheten för både företaget och
ägarna och är ditt bollplank i alla ekonomiska
frågor. Vi hjälper dig med kvalificerad revision,
redovisning, bokslut, skatter och rådgivning,
anpassat till dina och företagets behov.

www.sjotorpshus.se

På plats Rut-avdrag!

Upp till 50% av arbetskostnaden.
Data-, Mobil-, TV-support,
Utbildning i hemmet

Kontorsmaterial

Kopieringspapper, kuvert, pennor m.m.

Erbjudande:

Hel kartong kopieringspapper (2500ex)
MultiCopy A4 hålat

280:- (så länge lagret räcker)

Datorer

Säljer bärbara & stationära datorer, samt surfplattor.
Utför service på alla Windows datorer.

Fotografering

Kontakta oss på 0151-136 00
eller
vingaker@lr-revision.se
Besök vår hemsida för mer information:
http://orebro.lr-revision.se/

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!
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!

Körkort • ID-foto • Bröllop • Barn • Familj • Djur
Flygfoto med drönare

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

Ditt lokala alternativ
Köpmangatan 14, 643 30 VINGÅKER
0151-77 88 10 • 0763-519 370 • info@sternbergs.eu

Öppettider: mån-fre 12-18

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
Sternbergs Data & Fototjänst HB
969729-6607 | 2017-09-15

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

Årsmöte

Sidan 11
Vart är vi
på väg?

Samverkarna
Samverkarna
Vingåker
Vingåker

Vingåkersbygdens
Företagar- och
Föreningsförening

Vi jobbar för Vingåker nu och i framtiden.

Tävla vid frukostbordet
eller arbetsplatsen.
Rätt svar finner ni i annonsen
hos Glottra Skog.

Företag

Föreningar

Bli medlem!
Företag 300:-/år
Föreningar 100:-/år

10 poäng
Vi lämnar stort hamnområde för resa mot vattendrag i
dubbel bemärkelse. Här finns
Milans färger i flaggan och en
sjö som har namn i alfabetisk
ordning. Vårt resmål är mer än
700 år gammalt.
8 poäng
Två kända konstnärer kommer
från vårt resmål, liksom två ur
känd trio som flyttade söderut.
Staden har nästan lika många
cyklar som invånare. Varm
dryck har central roll i vårt
resmål, men platsen har fått sitt
namn på samma sätt som kall
dryck.
6 poäng
Vår stad har haft OS och har
tunnelbana med tre linjer. Vårt
lands flagga har tre färger, men
landet är mer känt för en annan
färg som har rojalistisk koppling. Lamporna däremot, är
röda. Staden har ungefär 800
000 invånare och tydlig diskmedelskoppling.
4 poäng
Arbetsmarknadsstyrelsen har
given plats här och det ter sig
inte särskilt manligt. I New
York finns många kopplingar
till vår stad och vårt land och
det amerikanska finns både i
början och slutet. Vår stad ligger bara 2 m.ö.h. och avslutas
med en tolva.
2 poäng
Vi närmar oss tulpanernas stad
och totalfotbollens ansiktes
födelseort. En europeisk huvudstad i ett oranget land.
Text: Linus Larsson

Vingåkersbygden

Evenemang

Kontakta: Kjell på Sternbergs
Data & Fototjänst

• Berikande och stimulerande av föreningsliv och näringsliv i Vingåkersbygden.
• Verka för att företag och föreningar skall kunna göra sig hörda.
• Verka för ett aktivare näringsliv och föreningsliv i Vingåkersbygden genom att utveckla
idéer, marknadskrafter, evenemang och vara en plattform i dialog exempelvis med
kommunen.

Samverkarna
Vingåker

• Att i egenskap av Vingåkers samverkare stärka företagandet och föreningslivet - för att
synas och kunna påverka för framtiden.

Samverkarna
Vingåker

Inbjuder till

POLITIKER
AFTON
Inför valet 2018
Fokus på:

Närings- och Föreningslivet
i Vingåkersbygden

Var står partierna inför valet.
Vad vill politikerna i Vingåker.
Samtliga 9 partier i Vingåker inbjudna.
Plats:

Sävstaholms slott
Torsdagen 26 oktober kl: 18-21
Frågor och anmälan!
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 kaffe med tilltugg.

ning.
- Vi kommer även att ha gardinstänger
och tillbehör, samt mera sybehör och
ännu mera moderna lampor, fortsätter
Kimona.
Lampaffären har även köpt in ett stort
specialsortiment av äldre glödlampor
från grossister som har kvar i sina lager,
då Kimona tycker att vissa armaturer gör
sig bättre med de gamla glödlamporna.
En idé är att ta in lakan, påslakan och
presenter i sortimentet och i bakhuvudet
ligger en internetbutik och gror.

Företagspresentation!
Katrineholms Lampaffär
Under sommaren har Vingåker fått en helt ny butik. På Köpmangatan 14 har Katrineholms Lampaffär flyttat in. Med samma
sortiment som i den före detta Katrineholmsbutiken har man nu
installerat sig och idéerna är många om både större lampsortiment och helt nya produkter.
Lampaffären som drivs av Kimona
Kjellberg med hjälp av mamma Inger
Kjellberg och Kjell Johnson har varit i
familjens ägo i fyra år, men erfarenheten av att både driva och arbeta i affär är
lång. Kimona har jobbat på Cityhallen i
Vingåker och varit butikschef i en sportaffär i Trelleborg, bland annat. Mamma
Inger drev Ingers Tyg och Hantverk i en

Flera av lampaffärens gamla kunder från
Katrineholm har redan hittat butiken i
Vingåker. En del långväga gäster på besök i Vingåker har också hittat dit samt
förstås alla Vingåkersbor som blivit glatt
överraskade av en helt ny butik.

del av nuvarande Joans Café och Bistros
lokaler i Vingåker för cirka femton år sedan. Även Kimona jobbade där i nio år.
- Så vi tycker det är jätteroligt att vara
tillbaka i Vingåker.
maskiner, gardiner, tyger och sybehör.
- Just nu har vi 70% på alla gardintyger i
lager, säger Kimona.
Gardinsömnad görs också på beställ-

Förutom att sälja armaturer, lampor och
tillbehör från Skandinaviens ledande
tillverkare och grossister säljs också sy-

Lampaffärens öppettider är:
måndag – fredag 10.30-17.30
lördag 10.00-13.30
Text & Foto: Birgitta Stenström

Rätt svar: Vart är vi på väg? Amsterdam
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• Toppriser på timmer ned till diameter 10 cm. Även rötstock.

enkel
!moch
asnölönsam!
l hco lekne

• Alltid fasta priser på samtliga sortiment.

Tveka inte att ringa din personliga skogvaktare:

• Toppriser på timmer ned till diameter
rötstock.
TOMAS VIDFELT10 cm.
TORGNYÄven
GUNNARSSON
OLA GUSTAVSSON

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

BERNT ARVIDSSON
Närke Söder Örebro N Östergötland/Sörmland
0768-44 27 28
076-166 46 12
ola@glottraskog.com
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070-310 48 36
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KJELL RIBERS
Sörmland
070-321 88 41
kjell@glottraskog.com
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ULF BERGQVIST
Östergötland
070-214 60 10
ulf@glottraskog.com

• Alltid fasta priser på samtliga sortiment.

Tveka inte att ringa din personliga skogvaktare:
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Närke Söder Örebro
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