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Framför Nobinas bussgarage på Idrottsvägen, växer ett nygam-
malt byggvaruföretag fram. Lagret på Engelbrektsgatan flyttas 
successivt hit. När jag träffar Carola är hon ordentligt påpälsad. 
Det gäller att inte frysa när hon ska serva kunderna både inom- 
och utomhus.

Perssons Bygg startade 1990 som ett rent 
byggföretag. De byggde då upp ett lager 
med byggmaterial som var ämnat för de-
ras egna byggare. 

Efter hand fick de frågor från andra hant-
verkare om de inte kunde få handla av 
dem och så småningom även önskemål 
från allmänheten. 2001 registrerades 

namnet Perssons Byggvaror AB och ef-
ter en tid var alla som ville köpa bygg-
material välkomna, stora som små byg-
gare.

Bengt Persson, som närmade sig pen-
sionsåldern, hade frågat lite yngre duk-
tiga byggare om de inte ville köpa loss 
byggdelen, men de valde att starta eget 

istället.  Bengt behöll sina erfarna byg-
gare fram till pension. Den sista gick i 
pension 2016. Nu är Perssons Byggva-
ror en ren byggvaruhandel. Dock med 
mycket goda kontakter för den som vill 
ha tips om hantverkare. 

Bengt hade inte direkt sökt någon ny 
samarbetspartner utan det slumpade sig 
så att en naturlig vänskap som vuxit fram 
ledde till detta nya samarbete. 

Under flera år hade Carola Larsson och 
Niklas Arvidsson varit grannar med 
Bengt på Engelbrektsgatan. Niklas var 
ständig fikagäst och hängde hos Bengt. 
Carola och Niklas hade länge funde-
rat på att öppna någon butik av något 

slag. Många affärsförslag kom från an-
dra handlare inom verktyg, hydraulik, 
kopplingar, slangar och dylikt. Efter en 
grundlig undersökning om vad företagen 
sökte så började de importera vägtrum-
mor och dräneringsrör, vilket verkade 
vara en eftersatt marknad. Dock var det 
svårt att hitta rätt lokal utan då handlade 
det om att bygga nytt.  De började leta 

lämpliga tomter men kände inte riktigt 
att de hade kommunen med sig. 

Men så öppnade sig möjligheten. För 
cirka tre år sedan gick de in som del-
ägare i Perssons Byggvaror. Tomten på 
Idrottsvägen blev tillgänglig och den 25 
september i år startade de upp där. Så 
med Bengts erfarenhet och deras eget 
driv hoppas de på att bli en stark kon-
kurrent till grannen. Vissa renoveringar 
av befintliga byggnader kommer att ske 
vartefter. Det kommer bland annat att bli 
ett listlager under tak, virkeslagret byggs 
ut och kommer att ligga längs gärdet. 
Allt kommer så småningom att hamna 
under tak. 

– Det är viktigt med kunnig personal, sä-
ger Carola. Och tills vidare har vi Håkan, 
som tidigare ägde Vingåkerssågen och 
egentligen är pensionär. Det Håkan inte 
vet om virke är inte värt att veta. 

– I första hand köper vi in norrlands-
virke. Fördelen med Norrlandsvirke är 
att den är mycket mer tätvuxen, växer 
långsamt, därav blir det mindre sprick-
bildning och livslängden ökar avsevärt. 
Det kanske kostar några kronor mer per 
löpmeter men det betalar sig i längden, 
säger Carola. Vi vill försöka hålla hög 
kvalitet på hela vårt sortiment. Hon till-
lägger att det är skönt att ha tillgång till 
Bengts långa erfarenhet.

Carola och Niklas är inga nybörjare som 
företagare utan har ett företag sedan 17 
år tillbaka. De har en jordbruksfastig-
het med köttdjur. De har haft höns och 
Carola har Amerikanska Quarterhästar 
och håller på med westernridning. Vil-
ket borde garantera att hon sitter säkert 
i sadeln!

Jag tackar för mig och önskar dem stort 
lycka till och att det leder till en sund och 
bra konkurrens, som kommer oss alla 
vingåkersbor tillgodo. Stora som små!

Text & Foto: Majsan Wickert

Föreningspresentation!

Perssons Byggvaror AB

Niklas, Bengt och Carola vid del av lagret med byggmaterial som så småningom kommer att ligga under tak samt 
byggas ut i vinkel mot gärdet.

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

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
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Måndag-söndag 8-21
0151-51 80 50 • www.ica.se Gäller tom 26/11.

Svenska Äpplen

Italienskt bröd
Butiksbakat 450g

20:-

Färskost 
115g Small Size Philadelphia

10:-
10:-

/st20:-
/st15:-

/kg

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

Kontaktperson: Anders Lund 070-677 13 54
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Snickeri, trädgårdshjälp, målning, 
beskärning eller nedtagning av träd, 
häckklippning, murning, putsning, 

snöröjning, sandning m.m.

Med
ROT & RUT

avdrag

KC Jord & Skog 070 - 570 87 07
Fagerhult  kcjordskog@hotmail.com
643 32 Vingåker

Avverkning, Skogsvård   Vi
   kan
  tv-signal!

Parabol - Fiber -Antenn
Installation och service.

AJ-Hemelektronik
Köpmangatan 5 • 643 30 VINGÅKER

Tel. 0151-133 30
Öppettider: Mån-Fre 10.00-18.00

Lör 10.00-13.00

SjötorpsHus har ett flertal 
hyreslägenheter i Vingåker. 
Vill du sätta upp dig på 
intressekö? Hör av dig till 
info@sjotorpshus.se

www.sjotorpshus.se  
0150-724 90

ALPINBUTIKEN
Outletområdet Vingåker

Försäljning och uthyrning av alpin 
skidutrustning och fritidskläder

073-626 77 31, roland@alpinbutik.com

JUST 
NU

Handskar
Hestra Heli Ski

20% rabatt

Stort sortiment

Tel 0151-102 60.  
Mån–fre 6–21. Lör–sön 8–21.

Vinterrusta bilen!
Is och snö, kyla och halka. Gör din bil redo för vintern.  
Välkomen in till oss på OKQ8 Vingåker, Storgatan 45.

15%
på utvalda produkter



För tio år sedan fick kompisarna Heidi Lundberg och Marie 
Magnusson en idé om att starta loppis i Vingåkers Folkpark. Men 
ganska snart insåg de att den en gång så fina folkparken höll på 
att gå helt förlorad. Med takdropp, hinkar överallt och vatten på 
golvet bestämde de sig för att själva börja samla in pengar till 
parkens överlevnad. 

- Vi sa till varandra, Marie och jag, att 
så här kan vi inte ha det, säger Heidi när 
vi träffas i den numera renoverade och 
fina folkparken.
Genom loppisen som drar mycket folk 
från framförallt Vingåker, men även 
från Eskilstuna, Nyköping, Norrköping 
och Örebro lyckades de samla ihop 
50000 kronor till renoveringen av par-
kens kök.
- Sedan fick vi bidrag från Vingåkers 
Kommun och det var aldrig några pro-

blem, men  om inte Boverket också 
hade ställt upp med bidrag hade vi inte 
kunnat rusta upp utvändigt, säger Heidi 
som arbetat i parken i fem år. Hon på-
pekar också att det aldrig skulle fungera 
utan alla som ställer upp och arbetar helt 
ideellt.

Heidi med familj bodde åtta år i Katri-
neholms Kommun innan de flyttade till-
baka till Vingåker där hon är född.
- Vi tänkte först köpa hus i Katrine-

holm, men det var bra mycket billigare i 
Vingåker och det blev också närmare till 
släkt och vänner. Sedan är det lugnare 
att bo i Vingåker när man får barn. Och 
allt man behöver finns ju här, förutom 
en hästbutik då, fortsätter hon.

Att Heidi har hamnat på helt rätt plats 
i Vingåker märks när hon berättar om 
sitt roliga och mycket annorlunda jobb i 
folkparken, som fyller hela nittio år i år 
och ägs av föreningen Vingåkers Folkets 
Park upa. Arbetet är mycket varierande 
och består av allt från att marknadsföra 
sig till att städa och hålla snyggt, baka 
kaffebröd till de olika evenemangen, 
jobba när det är olika aktiviteter i par-
ken, klura på nya aktiviteter, med mera.
- Jag brukar komma med idéer, sedan 
bollar jag idéerna med Rolf Einarsson 
som är ordförande i föreningen.
 Det är alltid något som måste rustas, 
fixas eller köpas in. Alla nya bord inne 
i parken är köpta för pengar från loppi-
sarna och från försäljning av fikabröd. 
Ibland behövs nya gardiner eller lite nya 
blommor.
- Igår köpte jag julstjärnor. Sedan ska vi 
köpa ytterbelysning.

Folkparken är en stor samlingspunkt i 
Vingåker som får plats med 300 perso-
ner inomhus och 700-800 personer ut-

omhus. Tyvärr kommer det minst Ving-
åkersbor, speciellt på danserna, men 
väldigt många från andra orter. Annars 
skulle vi inte kunna hålla på, berättar 
Heidi.
- Vi försöker hitta saker som folk är in-
tresserade av, men det är lite dålig re-
spons ibland, men fredagsdanserna har 
gått upp rejält.

Den 1/12 är det mogendans i parken till 
Kjell Dahls orkester och den 15/12 är 
det mogendans med Holens orkester. I 
entrén den 15/12 ingår kaffe och lusse-
bulle.
- Då kommer en hel busslast från Norr-
köping och Skärblacka.

När Widén och Poppe har haft sina 
krogshower brukar en del av Vingåkers 
företag dela ut presentkort. Gästerna ut-
ifrån brukar då passa på att shoppa när 
de är här. Ett bra sätt att få flera utifrån 
att upptäcka Vingåker som handelsort. 
Företagen i Vingåker kommer även att 
få möjlighet att köpa en golfbana i par-
ken. I gengäld kommer de att få ha sin 
reklam på banan samt att bli inbjudna 
till en liten tävling varje år mellan fö-
retagen som sponsrat. Heidi berättar att 
föreningen köpt golfbanorna från Djulö 
i Katrineholm och att sponsringen är till 
för att ha råd att lägga banorna på plats.

- Vi skulle vilja asfaltera hela området 
och rusta upp tombolastånden samt 
utescenen, men det är en mycket stor 
kostnad.

Det finns många idéer för Vingåkers 
Folkpark att förverkliga både nu och i 
framtiden och Heidi klurar ständigt på 
nya. Att hon har ett mycket stort intres-
se för parkens framtid visar hon med en 
stor portion envishet.
- Förhoppningen är att den ska bli Sve-
riges finaste och mest besökta folkpark, 
säger hon bestämt.

Men även ett drömjobb kan ha sina 
nackdelar. Det absolut värsta på jobbet 
är när det är fest i parken och toalett-
pappret inne på herrtoaletten plötsligt 
tar slut. Men Heidi har vanan inne och 
vet hur det ska hanteras på ett smidigt 
sätt. Med toalettpappret i famnen ställer 
hon sig utanför toalettdörren och ropar: 
- Dra in den nu, för nu kommer jag in!

Text & Foto: Birgitta Stenström
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Heidi Lundberg

Vingåker för mig!

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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MARKUS GUNNARSSON

070-438 27 27
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NiVå
mat o dryck
NiVå
mat o dryck

Svensk husmanskost
A la carte, catering

Pizza, kebab, take away
Även utkörning

0151 - 109 84
Storgatan 46 • Vingåker

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

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. Storgatan 63 • 643 30 Vingåker

Tel. 0151-100 37

Låt oss 
göra

jobbet!

Välkommen till
Vingåkers 

Hundklubb
Vinterpromenader 19:00

Föranmälan 6dec, 17,24,31jan, 7feb

Luciapromenad 
13/12 kl: 19:00

Klubben bjuder på fi ka & glögg.

Öppet Hus 
Måndagar 10:30
Promenad och fi ka 

året om.

www.vingakershundklubb.se
070 - 623 40 30

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/ 

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

Utökade öppettider: mån-fre 12-18, lör 10-13
HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
Sternbergs Data & Fototjänst HB
969729-6607 | 2017-09-15

Ditt lokala alternativ

20%
på hela sortimentet

Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Gäller från den 23 nov - 3 dec 2017. 

Just nu!

www.mahlqvist-ror.se
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snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT

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

Julgranar 
from 30/11

Kungsgranar  
199-495:-
Rödgranar 
formklippta  
295:-

Nyhet
Bastutillbehör 
från Finland

Stäva, Skopa, 
Termometer, 
Tvål, Dofter, 
Sitthandduk, 

Borstar

Ring oss: 

0151-750 600
0760-00 26 69

Vi fi nns för er när ni 
behöver hjälp 

inom vvs.

Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 

gulmarkerade ordet senast 8 december till:

annons@vingakersbladet.com
•

Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta

643 91 VINGÅKER
eller

Lämna hos Sternbergs, Köpmangatan 14

Vi drar tre stycken vinnare som vinner varsin trisslott.

Lycka till!

KAN	BLI						
LUTFISK

FAR										
SOM										
TEG

MOUS-						
KOURI

UTAN								
BETAL-						
NING

GILLAR								
ATT										

KLÄTTRA

KAN										
SÅDAN									
HETA

KORV-									
TILL-									
BEHÖR
KÄRLEKS-			
GUDIN-					
NA

INTE	SÅ							
BE-								

GÅVAD

DÖRR-					
TEXT								
TRÄSK

OVÄN-						
TAD

GALT
KAN	EN					
DEL	GÅ							
NER		I

DIKT-							
KONST							
TENN

ROR-						
GÄNG-					
ARE 	

GJORDE				
ÅSKAN M

SJÖ-								
TRAFIK-					
LED

LUGN							
KILO-							
GRAM

DJUR		I							
OST

OFTA		I							
DECKARE

KIRURG-					
KLÄMMA

OLJAD							
KAN	ROS

SNO											
SOLGUD

MUSIK-					
STIL									

ÅTRÄD
AVKOK							
YTMÅTT					
KALS	MÖ

RALLY-					
STAD		I					
AFRIKA

ÄLG-								
ANTILOP
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Priserna gäller 20/11–26/11, 2017. Reservation för slutförsäljning.

Välkommen.
Välkommen.

 PREMIÄR- 
FESTEN
 FORTSÄTTER
 PÅ NYA COOP
VINGÅKER. 

VINGÅKER, STORGATAN 18-20 

MAX 2 ST/HUSHÅLL 

KYCKLINGFILÉ
Guldfågeln. Fryst. 1 kg.

SAFFRAN
Coop. 0,5 g.

49)=/st

PREM
IÄ

RPRIS
ER

MATBRÖD
Coop.
Välj mellan olika sorter. 600-1000 g. 
Jfr-pris 15-25:-/kg.

15k/st

2 FÖR

30k LUSSEKATT
Bonjour.
Nygräddat i butik. 70 g. Jfr-pris 71:43/kg.

5k/st



Ärnebäcks Gård Vill Du köpa svenskt kött? 
Direkt från uppfödaren? Utan tillsatser och av 
djur uppfödda på ett etiskt vis? Vi säljer kött-
lådor i olika storlekar gjorda av mellankalvar 
som är uppfödda hos oss. God omvårdnad, 
kärlek och glädje till det vi gör är receptet till 
vårt goda kött. Köttet är lokalt slaktat, 
styckat och vacuumförpackat av Närke 
Slakteri/Närkekött. Och det bästa av allt..
hemkörning ingår! 

Varmt välkomna! 

www.arnebacksgard.se   •                   Ärnebäcks gård   •   0702 - 17 58 65

ER TOTALENTREPRENÖR AV BYGGARBETEN

Lilla Lundbyskog • 643 91 Vingåker   •   www.ljungstrombygg.se   •   anders@ljungstrombygg.se

073 - 70 86 750

OM- OCH NYBYGGNATIONER

Finalist på 
2017 års 

Hantverksgala

Besök oss gärna 
på Storgatan 63.

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:-

UPPSKATTAD JULGÅVA! 
VARA JULKORBAR AR DEN PERFEKTA JULBÅVAN TILL VÄNNER OCH ANSTÄLLDA 
RING OSS PA 0736391065 ELLER KOM IN I BUTIKEN OCH BESTÄLL IDAG. 

KORGARNA INNEHÅLLER ALLT FRÅ N CHOKLAD TILL LOSVIKTSGOOIS 
/STRUTAR/KLUBBOR/LYXASKAR/CHOKLADASKAR 

PRIS FRÅN 199 KR 

GODIS KNUTEN 

K0pmangatan 12 64330 Vingåker 
Tel: 0736391065 


