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Företagspresentation:
Oppunda El 
Föreningspresentation:
Matakuten
Vingåker för mig:
Bengt Andersson

Butik / Installation / Antenn / Fiber / Säkerhet

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

Vitvaruleverantör
Lena J.

Butikspersonal
Niclas M.

Butikspersonal
Tina D.

Butikspersonal

Samtliga erbjudanden gäller så långt lagret räcker, dock längst t.o.m. 18/11.

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

Dammsugare 
Electrolux SP1FLEX, 

räckvidd 12 m

299:-

Frukostset 
Elis & Elsa en serie moderna 
hushållsapparater

från                               /st 

Sodastream kolsyremaskin 
Genesis megapack

699:-
Glaskeramikspis 
Elektro Helios SK 6554
Varmluftsugn, stor ugnsvolym

6295:-

STOR INVIGNING 1-3 NOV

UNDER CONSTRUCTION   UNDER CONSTRUCTION
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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. 

Snart är det första advent

Ord. pris 899:-
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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 14, 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: Vingåkers bilverkstad
Foto: Kjell Sternberg

Matakuten hjälper till när det är eller uppstår brist i hushålls-
kassan. Det finns behövande bland långvarigt sjuka, pensionärer, 
arbetslösa, stora barnfamiljer, migranter och nysvenskar. Mata-
kuten bidrar till miljöarbetet när de tar hand om och bearbetar 
överblivna matvaror.

Therese Allard var initiativtagare och 
startade Matakuten på prov i januari i år. 
I mars bildades föreningen. 
– Nu får vi matvaror från ICA Vingåker 
och så hämtar vi på ICA Maxi i Kat
rineholm. Coop har en annan besluts
gång och som det är nu kan vi ändå inte 
ta emot mer, säger Therese. 

För företagen som ger, blir det en tids
besparing och miljövinst då Matakuten tar  
hand om förpackningar och dåliga mat  
varor. Allt som inte skänks källsorteras.

Matakuten får låna lokaler av Ekbacks  
kyrkan. I köket vill de inte ha för stort 
flöde av människor av hygieniska skäl. 
Fina förpackningar försöker de att inte 
röra för att få så lite hantering som möj
ligt. På frukt och grönsaker kan det vara 
lite kantstött. Bitar som är dåliga skärs 
bort och så plastas det friska in. Frukt 
och grönt fördelas lika i röda kassar som 
knyts ihop. 
Några volontärer kommer varje onsdag 

och fredag och hjälper till. Mottagarna 
kan inte välja utan det är Matakuten som 
fördelar lika och packar. Påsarna delas ut 
eller hämtas och är en gåva. 
– Idag fick vi ganska mycket bröd så då 
packas det två och två i påsar. Då får de 
en påse med frukt och grönt samt bröd. 
Ibland får vi även mejeriprodukter och 
ägg, men inte idag, säger Therese. 

Hon tillägger att om vi får fikabröd och 
vet att det ska vara något evenemang på 
Mötesplatsen så ger vi det dit. 

I nuläget når vi cirka 100 behövande 
hushåll i veckan. Vi har hjälp av volon
tärer som kommer från Öster åker, Mar
morbyn och Högsjö. Inne i Vingåker så 
hjälper bland annat Misha Tavassoli till 
att köra ut till Vannalaplan, Ormen och 
Jägaregatan. Det kan ibland vara svårt 
med språken men Misha kan persiska 
och ryska. 

Jag frågar Therese om de får någon som 

helst ersättning för sitt jobb eller för att 
de kör omkring i samhället.
– Nej, som det fungerar idag har vi ing
en ersättning utan det bygger på volon
tärt arbete och vi åker i våra egna bilar. 
Men i framtiden hoppas vi att de som kör 
omkring och levererar kanske ska kunna 
få någon liten peng som ersättning. Mat
akuten är en ideell förening och vi gör 
detta på vår fritid.

Den som känner att den har det tufft och 
vill ta del av överflödet kan kontakta 
matakuten_i_vingaker@telia.com.

Vill du skänka pengar så gör du det till 
bg 52041555, eller bli medlem, swisha 
20 kr till 123 466 02 13, glöm inte ange 
namn och telefonnummer.

Pengarna går till att inhandla material 
som vi behöver för att bereda, ta hand 
om och packa matvaror på ett hygieniskt 
sätt. Jag säger tack och stort lycka till!

Text & Foto: Majsan Wickert

Föreningspresentation!

Matakuten i Vingåker

Misha Tavassoli, en volontär som 
hjälper till att packa.

Faktarutan

Lasse Wennman skapade idén till  
Matakuten 2013. På ideell basis 
började Lasse att köra runt och 
hämta upp överbliven mat från 
butiker i Gävle, för att sedan 
dela ut till behövande människor.
”Jag såg hur mycket bröd som 
kastas av butiker i Gävle. Det 
kändes så fel då det finns så 
många som är hungriga och inte 
har möjlighet till att ens ha bröd 
på bordet.”
Lasse Wennman utsågs 2016 
till svensk miljöhjälte på Svens-
ka Hjältar galan 2016 för att 
han ser till att butikernas mats-
vinn hamnar på bordet hos 
de behövande istället för att 
kastas. Se mer information på  
http://matakuten.ccproduction.
se

Lars Olsson, Anita Blidh och There-
se Allard, de utgör en del i styrelsen 
för Matakuten i Vingåker.

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 Rör

Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13
IDROTTSVÄGEN 1, VINGÅKER

Tel & Fax: 0151-511 435, Bengt: 070-731 16 29

Akut behov av gas & gasol, jour: 070-680 67 08, 070-522 35 53
bengt@perssonsbyggvaror.se

Perssons 
Byggvaror AB

Samtliga erbjudanden gäller tom 31 okt 2017

Underlagspapp 
YEP 2200 0,7x15m 229:-/rulle
YEP 500 1x25m 495:-/rulle 

All färg 25% Rabatt

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

Plåt 
TR20 0,5mm 79:-/m2

125mm Hängränna Svart & Vit 49:-/m

Betongtakpanna Candor Svart & Tegelröd 79:-/m2

Isolering 15% Rabatt

Tumlad Marksten Grå 210x140x50mm 143:-/m2

25% Rabatt på all skruv

20% Rabatt på limträ

Utskjutsstege
std. 5,8m 1750:-
std. 7,9m 2475:-

NYÖPPNING PÅ IDROTTSVÄGEN 1
(Vannala gärde)

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
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Måndag-söndag 8-21
0151-51 80 50 • www.ica.se Gäller tom 29/10.

Salladsost
150g Salakis

Potatis
5 kg Svensk

20:-

Glass 
Mandel 3 pack Giea

10:-
10:-

/st25:-
/st10:-

/st

Titta gärna in i vår fräscha nätaffär:

kompetenspoolen65
www.kompetenspoolen.se

Handlarn Björkvik 

Handlarn Björkvik 

ÖPPETTIDER:
MÅ

Handlarn Björkvik 
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Kompetenspoolen erbjuder
Snickeri, trädgårdshjälp, målning, 

beskärning eller nedtagning av träd m.m. 
Med ROT- & RUT-avdrag

Kontaktperson: Anders Lund 070-677 13 54
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Kompetenspoolen erbjuder
Snickeri, trädgårdshjälp, målning, 

beskärning eller nedtagning av träd m.m. 
Med ROT- & RUT-avdrag
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Snickeri, trädgårdshjälp, målning, 
beskärning eller nedtagning av träd, 
häckklippning, murning, putsning, 

snöröjning, sandning m.m.

Med
ROT & RUT

avdrag

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

Endast

50:-

Catering 
för företag

Pizza 1-11 
Kebabtallrik

Hamburgare 150g

0151 - 109 84
www.onlinepizza.se

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

 

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

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 75 m² Storgatan 46 A, 1 tr 5.613 kr/mån 1/11
3 rum & kök 87 m² Storgatan 30 B, 2 tr 6.358 kr/mån 1/12
3 rum & kök 81,7 m² Köpmangatan 14, 2 tr 7.430 kr/mån 1/12
2 rum & kök 58,7 m² Storgatan 38 B, NB 4.647 kr/mån 1/12 
1 rum & kök 39,3 m² Köpmangatan 14, 2 tr 3.552 kr/mån 1/1 2018
2 rum & kök 58,7 m² Storgatan 38 B, 1 tr 4.647 kr/mån 1/1 2018
2 rum & kök 58 m² Erikdahlbergsv. 6 A, NB 4.230 kr/mån 1/2 2018
1 rum & kök 30,5 m² Storgatan 36 B, 1 tr 3.103 kr/mån 1/2 2018 

Högsjö    
1 rum & kök 37,7 m² Ekvägen 1 A, 2 tr 3.530 kr/mån Omg.
2 rum & kök 68 m² Ekvägen 1 A, 1 tr 5.207 kr/mån Enligt Ök
2 rum & kök 66,7 m² Björkvägen 4 B, 2 tr 4.768 kr/mån 1/11
2 rum & kök 66,7 m² Björkvägen 4 B, NB 4.768 kr/mån 1/11 
3 rum & kök 83,8 m² Björkvägen 4 B, 1 tr 5.616 kr/mån 1/12
2 rum & kök 68,8 m² Vingåkersvägen 4 B, NB 4.328 kr/mån 1/1 2018

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



Att stå på scen och få folk att skratta är det bästa han vet. Sedan 
våren 2005 har han varit med i Högsjö Kultur- och Teatergrupp 
och tog även över ordförandeklubban i februari i år. Men att allt 
blev som det blev, ja, det är brorsan Mickes fel…

 Det var han som lurade med mig, sä
ger Bengt och skrattar medan kattungen 
Zingo  gör allt för att få husses upp
märksamhet.
Det började med att brorsan Micke An
dersson frågade om han ville ha någon 
liten roll i en fars. 
 Jag var fruktansvärt tveksam. Jag kun
de inte se mig själv stå på scen inför en 
massa folk. Det skrämde mig. Så jag sa 
nej först.

 Men det tog bara en kvart för brorsan 
att övertala honom och sedan har det 
bara fortsatt.
 Jag insåg att det var kul att stå på scen 
och få folk att skratta. Sedan var jag 
fast, fortsätter Bengt.

 Då och då kommer folk fram och säger 
att han borde söka till Stockholm, men 
Bengt har alltid samma svar:
 Jag är hellre bra i Högsjö än dålig i 

Stockholm.
Men när brorsan Micke brukar säga att 
de är amatörer med en proffsig inställ
ning håller han med.
Dessutom vill han inte lämna Vingåker. 
Det är en trygg och bra hemort.
 Jag trivs och känner inte att jag har 
någon anledning att flytta, säger Bengt 
bestämt.

I teatergruppen som startade 1978 job
bar alla ideellt och gör det för att det är 
så kul.  
- Det finns så mycket talanger i och runt 
Vingåker. Det måste vara något i vatt
net, säger han skämtsamt. 

Någon skådespelardröm har han aldrig 
haft, men intresset har nog alltid funnits 
där. Sitt allra första scenframträdande 
minns han från Högsjö skola i ettan. Tre 
elever spelade ekorre och hade en enda 
replik tillsammans.
 Jag tror det var något i stil med, inför 
vintern samlar vi frukt och bär och nöt
ter. Så min replik var …och nötter.

Att spela teater kan man ha nytta av 
även i andra sammanhang. När Bengt 
arbetade på Coop Konsum kände han 
att det var lättare att få en bra kundkon
takt om han vågade bjuda lite på sig 
själv. Och den gången som bananerna 
tillfälligt tagit slut i butiken och det blev 
lite tråkiga kommentarer från kunderna, 
tänkte Bengt att det kanske kunde lösas 
med lite humor och satte upp en skylt 
med texten ”Yes we have no bananas 
…!” 
 Då blev det lite gladare stämning.

Det är inte heller bara publiken i Högsjö 
som Bengt gillar att roa med sin humor.
 Jag hittar ju gärna på bus för att sätta 
dit mina kollegor på scenen också.
I bilen hem efter en föreställning av 

Taxifruar satt Bengt och kollegan Fred
rik Andersson och försökte komma på 
något. De visste att Jeanette Andersson 
som spelade Fredriks fru hade lätt att 
komma av sig, så planen var att sätta dit 
henne genom att plötsligt ändra lite i en 
replik. Båda tyckte att de hade kommit 
på en jättebra plan, men de hade inte 
bestämt i vilken föreställning det skulle 
ske. 
Senare funderade Bengt på om inte de 
andra förväntade sig att de skulle göra 
det i den sista föreställningen. Så den 
näst sista helgen mitt på scenen i sista 
sekunden bestämde sig Bengt: ”Nu gör 
jag det.”
 Publiken älskade att se Fredrik kom
ma av sig. Jag hade ju inte förvarnat 
honom. Men jag var nöjd efteråt. Ett 
oväntat skämt fick ett oväntat slut.

Nils Poppe, Gösta Ekman och Robert 
Gustafsson är alla förebilder för Bengt 
och minns en recension av Catarina 
Nitz i KatrineholmsKuriren.
 Hon skrev att mitt elastiska porträtt av 
sonen Ragnar påminde väldigt mycket 
om just Nils Poppe, Gösta Ekman och 
Robert Gustafsson. Då blev jag väldigt 
rörd. Den recensionen träffade rakt i 
hjärtat.

Text & Foto: Birgitta Stenström

Bengt Andersson med katten Gizmo

Bengt som mullvad i ”Det susar i 
säven”. 
Fotograf: Micke Andersson.

Sidan 4

Bengt Andersson

Vingåker för mig!

Vingåkers Bilverkstad
Vannalavägen 9 • 643 33 Vingåker
0151-105 49 • vingakers.bilverkstad@telia.com

INOM KORT 
”SLÄCKER VI TVÅOR”

Hanna 
Gustavsson
Medicinsk fotterapeut

0730-53 30 73

Storgatan 19 C
643 30 Vingåker

Hannas fina fötter
 Medicinsk fotterapeut

Sofia (Carola Blixt) kysser upp 
Ragnar (Bengt) mot väggen. 
Fotograf Johanna Bolin.
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Välkommen.

Välkomna på premiär 
torsdag 9/11 kl. 16.00

PSST! 
COOP KONSUM 
VINGÅKER BLIR 
COOP VINGÅKER. 

VINGÅKER, STORGATAN  18-20 
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Företagspresentation!

Oppunda EL AB
För att möta framtiden med nya krav och trender kommer Op-
punda EL AB från den första november att ingå i Sveriges största 
elkedja Elon. Invigning av den ombyggda butiken på Apoteksga-
tan 8 i Vingåker kommer att vara den första till tredje november 
med många extraerbjudanden i butiken.

Oppunda EL AB med huvudkontor i Ka
trineholm, startade den första december 
1992 och har ca sextio anställda idag. 
Butik och installation finns i Vingåker 
sedan 1998 med elva anställda, där man 
säljer vitvaror från marknadens mest 
kända varumärken, småel som rakap
parater, kaffebryggare, vattenkokare, 
lampor, dammsugare m m samt instal
lationsmaterial. Genom övergången till 
Elon kommer det att bli ett förändrat och 
större sortiment.

Fiber och nätverk sysselsätter en per
son på heltid. Två personer, varav en ny 
medarbetare som arbetat på företaget 
tidigare, utför service av vitvaror. Man 
har även försäljning och installation av 
luftvärmepumpar.

Alla elektriker har specialkompetens 
inom elektricitet och utför elinstallatio
ner, service och underhåll av elanlägg
ningar för industri, lantbruk, offentlig 
sektor och privatpersoner. Man har 
även kompetens inom larm, passer och 
säkerhetssystem. Personalen utbildas 
regelbundet och i skrivande stund är 
butikspersonalen på sälj och produktut
bildning. 
 Personlig service är viktigt för oss, sä
ger Bengt Johansson som är platschef i 
Vingåker.

Från Vingåker, Katrineholm och Närke 
kommer de flesta kunderna, men även 
många sommarboende i och runt kom
munen besöker butiken regelbundet.
Oppunda EL i Vingåker har öppet:
måndag – fredag   9.30 – 18.00
lördag 10.00 – 13.00.

Text & Foto: Birgitta Stenström

Njut av vårt klassiska julbord!
Välkommen att njuta av vårt stora klassiska julbord fyllt av 
härliga smak- och doftupplevelser. Serveras med vacker utsikt över 
Hjälmaren och när barnen är mätta kan de leka i vårt lekrum.

Julbord serveras:
Vi serverar julbord varje helg och vissa  
vardagar från 2 december fram till 17  
december. Julbordet är lagat från grunden  
och innehåller, förutom varma och kalla  
rätter, även dessert- och godisbord.

Bokning - 0151-73 09 80
Om ni är ett större sällskap finns möjligheten  
att boka andra dagar och tider.
Ring för mer information och bordsbokning.

Julbord 2017

Boka på 0151-73 09 80 • www.hjalmargarden.se • Läppe

Ring oss: 

0151-750 600
0760-00 26 69

Vi fi nns för er när ni 
behöver hjälp 

inom vvs.

Faktarutan

Oppunda EL ingår i koncernen 
Oppunda Investföretagen som 
innefattar dotterbolagen Op-
punda EL och Oppunda Svets 
& Mekanik med bifirma elek-
trofläkt.
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KC Jord & Skog 070 - 570 87 07
Fagerhult  kcjordskog@hotmail.com
643 32 Vingåker

Avverkning, Skogsvård
snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT

®

Tel. 0760-29 06 24 • www.bylesdäck.se

Byles Däck
Däck - Fälgar - Service 

Stefan Gren
Byle Tisnaräng 1,
643 94 Vingåker
byle1@hotmail.se

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

Kladdigt gott!

Gäller 23/10–5/11 2017

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

29:– kladdkaka.

Liten kaf e och                                       Gäller 1/11–30/11 2017



475:-

R E J M Y R E
H A N T V E R K S B Y

•   A N N O  1 8 1 0   •

R E J M Y R E
H A N T V E R K S B Y

•   A N N O  1 8 1 0   •

Välkommen till 
Rejmyre Gestgifveris Julbord 2017

Julbordets sittningstider 25/11-22/12

Onsdag - Fredag    18:00
Lördag - Söndag    12:00 & 17:00

Julbuff é Onsdag - Fredag 12:00-14:30

Boka
bord
redan

nu:
011 - 876 80
gestgifveriet.rejmyre@gmail.comNjut av julhandel i

REJMYRE 
GLASBRUK & HANTVERKSBY

495:-

375:-

Välkommen till
Vingåkers 

Hundklubb
i Säfstaholms slottspark

Öppet Hus 
Måndagar 10:30

Promenad och fi ka året om.

www.vingakershundklubb.se
070 - 623 40 30

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.

Fokus på: 
Närings- och Föreningslivet 

i Vingåkersbygden
Var står partierna inför valet.
Vad vill politikerna i Vingåker.

Samtliga 9 partier i Vingåker inbjudna.

Inbjuder till

POLITIKER
AFTON
Inför valet 2018

Samverkarna
Vingåker

Samverkarna
Vingåker

Inget korsord i detta nummer, 

återkommer i nästa nummer.

Vinnare 
trisslott

Vinnare i nr 5: 

(av 29 rätt inkomna svar: 

Vingåkers Hundklubb)

Anita Gustafsson, Högsjö

Gunilla Ohlsson, Vingåker

Solweig Andersson, Vingåker

Trisslott är på väg
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 3-sp

 4-sp
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Finns nedladdad i 
vårt system
och kommer att 
ligga i höger hörn 
i kommande 
annonser.

0151/52 45 60

AMMUNITION
Finns hos oss!

Panel 
vittonad, 15x120, gran, B-kvalité

99:-/m2

Nytt badrum i höst!
Nu är det kampanj på massor av Ifös 
produkter. Minst 20% på nästan  
hela sortimentet. Produkter för hela  

badrummet!

ÅF

Kampanjdagar 
med Ifö

Geberit Group

badstudio

Minst 20% rabatt på hela Ifös sortiment*)!

HÖSTKAMPANJ

SE 87-17

www.mahlqvist-ror.se

Kampanjdagar 
med Ifö

Geberit Group

Ifö Sign WC-stol 
6861 hög modell

NU: 3 995:-
(ord. rek pris 7 794:-)

Ifö Sign WC-stol 6861 hög modell 
med mjukstängande hårdsits. 
46 cm sitthöjd utan sits. 
Välj med eller utan skruvhål. 
Passar till Ifö Support toalettarmstöd

Nytt badrum i höst!
Nu är det kampanj på massor av Ifös 
produkter. Minst 20% på nästan hela  

sortimentet. Produkter för hela  
badrummet!

ÅF

Kampanjdagar 
med Ifö

Geberit Group


