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Företagspresentation:
Restaurang Nivå 
Vingåker för mig:
Bengt Valberg

Föreningspresentation:
PRO Vingåker

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

Lussefrossa!
Få barnen att tindra lite extra i jul.
God jul önskar Thomas med personal

OKQ8 Vingåker
Storgatan 45. Tel 0151-102 60.  
Mån–fre 6–21. Lör–sön 8–21.
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Att gå med i en pensionärsförening kan bryta ensamheten och göra 
livet roligare.  PRO i Vingåker hälsar gärna nya medlemmar väl-
komna. Här kan man hitta nya vänner och delta i många olika 
aktiviteter.

Att dansa linedance har blivit väldigt 
populärt, berättar flera i föreningen. Lite 
svårt, men så roligt. Att spela boule är 
en annan favoritsysselsättning. Sång-
gruppen lockar många liksom resor och 
utflykter. Man kan även spela bingo och 
bowling eller vara med i en studiecirkel.
- När vi flyttade hit från Stockholm gick 
vi med i flera föreningar för att få nya 
kontakter, säger Maud Holmström.
- Vi har roligt på våra möten och alla 
är välkomna, säger Marianne Isaksson. 
Och man kan gå med i PRO även om 
man är sjukpensionär. Man behöver inte 
vara 65 år, fortsätter hon.

Bengt Olausson berättar om studiecir-
keln ”Vingåker vi minns”, där man utgår 
från medlemmarna i cirkeln och använ-
der sig av material som man lånat från 
Vingåkers Hembygdsförening. Bengt 
berättar vidare att det är intressant att 

veta att Vingåker en gång i tiden var be-
tydligt större än Katrineholm, då orten 
fanns redan på 1600-talet att jämföra 
med Katrineholms 100-årsjubileum i år.

Det traditionella julbordet serverades den 
29/11 i Kyrkans Hus med Fyra Gubbs 
på scenen. Den 13/12 bjöd barnen från 
Ålands förskola på luciatåg. I samband 
med Lucia började också PRO-vetartäv-
lingen, där man tävlar mot de andra pen-
sionärsföreningarna i kommunen. Det 
bästa laget i kommunen går sedan vidare 
till länstävlingen och vinner man där blir 
det regiontävling. På rikstävlingen i ok-
tober 2018 koras Sveriges bästa lag.

I februari nästa år är också en teaterre-
sa till Högsjö inplanerad. Efter teatern 
brukar PRO-gruppen samlas för att äta 
räkmacka och berätta roliga historier. 
Då brukar det bli mycket skratt och som 

vanligt är det kaffegruppen som beställer 
mat, dukar och gör det festligt.

I PRO är man med i Kommunala pen-
sionärsrådet KPR, som är ett frivilligt 
råd. Där kan man ta upp alla problem i 
kommunen som handlar om pensionärer 
och trygghet, berättar Maud Holmström, 
men som även alla andra i kommunen 
kan ha nytta av.
- Vi för talan med kommunen om gatu-
miljöer, handikapp, ramper med mera.

- Flera borde upptäcka vilka aktiviteter 

vi har, avslutar Ove Gillstam som är ord-
förande i Vingåkers PRO.

Text & Foto: Birgitta Stenström

Föreningspresentation!

PRO Vingåker

PRO styrelsen i Vingåker

Faktarutan

Pensionärernas Riksorganisation 
PRO är Sveriges största pensio-
närsorganisation – mötesplatsen 
för närmare 360 000 av Sveri-
ges pensionärer.

Besök gärna något av våra 
annonskontor:

Köpmangatan 14, Vingåker

Kåsta skola, Vingåker

Eller maila oss: 
annons@vingakersbladet.com

Politikerafton på 
Säfstaholms slott 

26 oktober 
Samverkarna bjöd in alla 

nio partierna för att tala om 
Vingåkers framtid. 

Fokus skulle då ligga på 
förenings- och näringsliv. 

Om du inte kunde gå denna 
kväll så kan du gå in på 

www .vingakersbladet.se 
och få en resume från kvällen. 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Pläd i 
fuskpäls 249:-

Julbelysningar 
20%

Kappor o kuddar 
med julmotiv 

25%
Stor sortering ”gamla” glödlampor

Köpmangatan Vingåker • 0150 - 135 10
Öppet: Mån-Fre 10:30-17:30, Lör 10:00-13:30
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Måndag-söndag 8-21
0151-51 80 50 • www.ica.se Gäller tom 24/12.

Noblesse
Marabou 150g

20:-

max 2/hushåll 

Julsaker, Tomtar, m.m

10:-
REA15:-

/st
30:-

/st

Revbensspjäll
Färdiggrillade 450g, Tulip

GOD JUL
GOTT NYTT ÅR

Julklappstips
Körkortspaket
Riskutbildning 1 & 2
Handledarutbildning
Presentkort

Köpmangatan 3 • 643 30 Vingåker • 0150-136 55 • 0760-90 11 32
www.se-trafi kskolan.se  •  batu@se-trafi kskolan.se
Vi har stängt 24/12-1/1, Välkomna åter 2/1 - 2018

Solbäcksvägen 2 • 643 93 Vingåker
Tel. 0151-100 37

Anders & Jimmy 
med personal 

önskar 

God Jul & 
Gott Nytt År

snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT

20% 
rabatt

på ett köp med kupong
Gäller 26/12-30/12

10% 
rabatt

på ett köp med kupong
Gäller tom 23/12

Öppettider: vard 12-18, 
lör-sön 12-16

GOD JUL 
GOTT NYTT ÅR 

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

Kom och ta ett
morgondopp på
Dopparedagen
Julaft on 8-10

För jul- och nyårstider
läs mer på:
www.vingaker.se/
vingakersbadet

God Jul o Gott Nytt År
ALPINBUTIKEN
Outletområdet Vingåker

FYRVERKERIER
Försäljning och uthyrning av alpin 

skidutrustning och fritidskläder
073-626 77 31, roland@alpinbutik.com

www.mahlqvist-ror.se

JULKLAPPSTIPS

Duschblandare
Mora Cera T4, CC160
Priset gäller tom 8 jan 2018

GOD JUL
&

GOTT NYTT 
ÅR

1295:-
Ord. pris 1995:-



Tillsammans med sin fru Karin brinner han för att hjälpa andra 
människor. Resorna har bland annat gått till Indien och Nepal 
och barnhemsbarnen där. I Vingåker bryr han sig om sin per-
sonal på Cityhallen och sponsrar ofta olika saker som gör livet 
lättare för andra i Vingåkersbygden.

- Jag tycker om när folk mår bra. Jag 
bryr mig om människor och framförallt 

att hjärtat får vara med, säger han och 
man ser att han verkligen menar det.

1975 kom han till Vingåker från upp-
växtorten Götene i Västergötland. Både 
pappa och farfar var Ica-handlare och 
Bengt hade utbildat sig till styckmästa-
re.
- Pappa tyckte jag skulle praktisera i en 
större butik.
Gösta Medin på Cityhallen och Bengts 
pappa kände varandra och valet föll då 
på Cityhallen i Vingåker. När sedan 
en av Cityhallens styckmästare sluta-
de blev Bengt erbjuden jobbet och när 
Gösta Medin så småningom blev hans 
svärfar, fick han tillsammans med ho-
nom och frun Karin vara med och bygga 
upp företaget. 

I och med familjens flytt till Uppsa-
la, där Bengts fru Karin också har sin 
syster, bestämde sig Bengt för att kliva 
åt sidan i företaget och låta personalen 
sköta själva driften medan huvudansva-
ret är hans.

- Man måste lita på andra människor, 
säger han och tycker att det har fungerat 
bra.
Bengt tog ett sabbatsår och gick en bi-
belskola i Uppsala, men ambitionen var 
aldrig att bli pastor, bara att göra något 
annat. Det har också inneburit att både 
Bengt och Karin har kunnat resa en del 
för att bland annat hjälpa barn på barn-
hem i Indien och Nepal. Det har också 
varit bra för företaget då han fått mera 
tid för personalen och även mera tid för 
kunderna. Han kan också ägna sig åt 
andra saker i företaget där tiden kanske 
inte räckte till förut.
- Min pappa jobbade sjuttio timmar i 
veckan, det kanske inte var så lyckat, 
fortsätter han eftertänksamt.

Från att ha bott i villa i Uppsala bor fa-
miljen idag i en lägenhet där, men vistas 
ofta i huset i Fiskeboda.
- En del trodde att jag aldrig skulle kom-
ma tillbaka till Vingåker, säger Bengt 
förvånat.
För Vingåker betyder ju så mycket för 
honom. Det är ju här han har bildat sin 
familj och här bor även svärföräldrarna 
som han brukar hjälpa. Det var ju ock-
så här han fick vara med om att bygga 
upp företaget. Dessutom tycker han att 
Vingåker är en vacker plats med trevli-
ga människor. Och att personalen fått 
förtroendet att sköta Cityhallens drift 
betyder ju inte att han slutat vara där. 
Han gör bara andra saker.

 Fritiden vill han tillbringa tillsammans 
med familjen. Att klippa gräset och 
sköta annat på tomten samt att snickra 
på huset, som är bland det roligaste han 
vet, är annat han brukar ägna fritiden 
åt.
- Renovera hus, det ger extra energi, sä-
ger han och skiner upp.

Den årliga tomteparaden i Vingåker är 
också något Bengt gärna lägger tid på 
att anordna. Som ansvarig ser han till 
att allt fungerar, ringer runt och sam-
ordnar, skaffar polistillstånd samt teck-
nar försäkring om det skulle bli några 
skador på bilar eller människor. Idén 
fick han från sin farbror som alltid höll 
i tomteparaden hemma i Götene till-
sammans med Skara ryttarförening när 
han var barn. Minnet att som tioåring 
stå där och vänta på godiset som dela-
des ut, gjorde att han 1991 tog kontakt 
med Vårnäs ryttarförening och med 
Sören och Lena Olsson i Österåker, för 
att ordna en tomteparad för alla barn 
och vuxna även i Vingåker. 

Det alternativa julfirandet ”En jul för 
alla” på julafton i Kyrkans Hus har han 
också sponsrat även i år.

Bengt berättar vidare att man tidigare i 
år investerat i nya kyldiskar på Cityhal-
len då nya miljökrav kommit på kylme-
dia. Kassadiskarna har också bytts ut.
- Och igår fick vi en ny packmaskin, 
fortsätter han.
Genom Cityhallen har han genom åren 
kunnat hjälpa människor till arbete, 
även nysvenskar. Varje år anställs för-
utom de trettiofem årsanställda ett tju-
gotal sommarjobbare. 

Text & Foto: Birgitta Stenström

Sidan 4

Bengt Valberg

Vingåker för mig!
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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

Pensionärsrabatt
15% på all mat 

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR

0151 - 109 84
www.onlinepizza.se

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

Vingåkers 
Hundklubb
Tackar för det gångna 

året och önskar 
God Jul & Gott Nytt År.

Vårens kurser fi nns på 
hemsidan i slutet av januari.

Öppet Hus 
Måndagar 10:30
Promenad och fi ka 

året om.

www.vingakershundklubb.se
070 - 623 40 30

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 

Kungsgranar  
199-495:-
Rödgranar 
formklippta  
295:-

GOD
JUL

&

GOTT
NYTT

ÅR

God jul &  
Gott nytt år 

önskar vi på 
Sörmlands Sparbank 

i Vingåker!

020-SPARBANKEN / 0771-350 350 – sormlandssparbank.se Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund 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

GOD JUL
GOTT NYTT ÅR

Välkommen att kontakta
Daniel Larsson 070-526 92 66

daniel.larsson@teknikservice.se
Bondegatan 44, Vingåker

info@teknikservice.se • www.teknikservice.se

El och trygghetslösningar 
för hem och företag
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Från vänster: Erika Nikolai, Carolin Larsson, Jonas Lotter-
berg, Berivan Tak, Tomas Schörling.  Saknas på bilden 
gör Linda Söderling.

Lena Carlsson i sin butik på Storgatan i Vingåker.

Företagspresentation!

Restaurang Nivå

På Storgatan precis före bron över Vingåkersån ligger en liten fin 
restaurang vid namn Nivå. Genom åren har den bytt ägare några 
gånger. Sedan drygt ett år tillbaka ägs och drivs den av Mikail 
Demirok.

Mikail även kallad Micke, tog över Res-
taurang Nivå i oktober 2016. Han öpp-
nade 1 november och håller långsamt på 
att bygga upp sin kundkrets.

Micke kommer ursprungligen från Tur-
kiet och kom till Sverige 1973. Hans 

pappa kom redan på 60-talet och senare 
slöt hela familjen upp. Micke har gått i 
skola i Stockholm och hamnade senare i 
Blekinge där han drev en pizzeria mel-
lan 2001 och 2011. Efter det var Micke 
i Norge och Oslo i fyra år och jobbade 
inom restaurangvärlden där. Men så vil-

le han flytta närmare släkt och vänner i 
Stockholm. Restaurang Nivå var till salu 
och på detta sätt hamnade han i Ving-
åker. Vingåker ligger ju väldigt centralt 
och bra till i Sörmland. 

Micke berättar att när han sålde restau-
rangen i Blekinge och jobbade i Oslo, på 
några olika restauranger, så var det inga 
som hade ett så fint utrustat kök som det 
här på Nivå. 

– När jag kom hit till Vingåker gick jag 
runt lite och frågade om vad folk tyckte 
om restaurangen, säger Micke. Jag för-
stod att den fått lite dåligt rykte. Men 
lokalen och läget är jättebra och jag för-

litar mig på min erfarenhet då jag varit i 
branschen sedan tonåren. 

Hur är det med rättigheter då, har ni 
det?
– Nej, vi har inga rättigheter ännu. Vi ska 
gå på kurs och kanske får vi det i slutet 

på maj eller början av juni. Vi hoppas på 
det och då kommer vi att marknadsföra 
oss lite hårdare, svarar Micke.

Jag frågar om öppettiderna och om folk 
hittar hit.
– Vi har öppet alla dagar mellan klockan 
11.00 och 20.00. Vi finns på Facebook 
och där hittar man våra öppettider och 
veckomenyer. Vi har gäster som varit 
och handlat på Factory Outlet och de sä-
ger att de hittat oss på Facebook och att 
vi har bra betyg där.

Du kommer från Turkiet, har du inte 
funderat på att ta in några specialite-
ter därifrån på din meny?
– Nej, vi har en internationell à la car-
temeny, italiensk pasta och pizzor. Och 
så serverar vi svensk husmanskost. Jag 
tror inte såna turkiska rätter, som gäster-
na inte känner igen, skulle gå bra. Micke 
påtalar också att det går att beställa mat- 
eller lunchlådor till både privatpersoner 
och företag. 

– Man kan köpa lunchkuponger och en 
del kommer och hämtar sin lunchlå-
da. Vi har även några pensionärer som 
vi levererar hem till. Vi levererar även 
lunchlådor till Vytab och vill gärna ha in 
fler företagskunder, både stora och små.
– Vi har fått frågor om vi levererar till 
Högsjö, men det är lite för långt inflikar 
Rene Lamo, som arbetar hos Micke, och 
dessutom så har de en restaurang där.
– Det går att abonnera restaurang Nivå 
för dop, bröllop, födelsedagsfester eller 
liknande. Och när det är slutna sällskap 
så kan man söka tillfälliga utskänknings-
tillstånd. Vi har många idéer på flera sätt 
att utveckla restaurangen, säger Micke. 
Vi har pratat om att eventuellt kunna 
öppna tidigare och servera frukost. Men 
det krävs nog lite undersökning först.

Den 1 januari 2018 kommer vi att ha ett 
litet jubileum. Det kommer att komma 
utskick med erbjudanden så håll ögonen 
öppna.

Under tiden jag var här och gjorde denna 
intervju så gav tre gäster mycket goda 
betyg på maten. ”Det är alltid gott och 
ett trevligt bemötande här.” Underteck-
nad kan bara instämma.

Text & Foto: Majsan Wickert

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

ALLT INOM BYGG
& ENTREPRENAD
DIN BYGGARE PÅ ORTEN! 

GOD JUL
&

GOTT NYTT 
ÅR

Badrum • Kök • Asbestssanering • Betongsågning & Borrning • Takjobb • Uterum

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.com

Njut av julhandel i
REJMYRE 

GLASBRUK & HANTVERKSBY

495:-

375:-

Från vänster Mikail Demirok och hans medhjälpare Rene Lamo.
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Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13
IDROTTSVÄGEN 1, VINGÅKER

Bengt: 070-731 16 29, Carola: 070-522 35 53

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

Perssons 
Byggvaror AB

Öppettider Jul & Nyår:
23 - 26 dec Stängt
27 - 29 dec Öppet

30 dec - 1 jan Stängt
2 - 4 jan Öppet

5 jan stänger vi kl: 15:00

GOD JUL &
GOTT NYTT 

BYGGÅR

julklapparna hittar du hos oss
Julafton     Stängt
Juldagen   10:00–18:00
Annandag jul    10:00–18:00
Nyårsafton    10:00–15:00
Nyårsdagen    10:00–18:00
trettondedag jul  10:00–18:00

mellandagsrea start 25/12

20 år
1997–2017 widengrensvägen 1 vingåker

måndag–fredag 10:00–19:00 lördag–söndag 10:00 –18:00
besök oss eller handla online på www.vfo.se

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

Priserna gäller t.o.m. 31 december.

Öppettider helger: 23 dec 10.00-14.00,  27-29 dec 9.30-18.00, 30 dec 10.00-13.00,      
                              2-4 jan 9.30-18.00,   5 jan 9.30-16.00 (f.r.o.m. 8 jan gäller ordinare tider)

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR 
ÖNSKAR VI PÅ 
OPPUNDA EL 
ALLA KUNDER 
OCH VÄNNER

Micke W.
Vitvaruleverantör

Lena J.
Butikspersonal

Niclas M.
Butikspersonal

Tina D.
Butikspersonal

Kaffebryggare
Kf560/1, caféhouse Braun

699:-

Kyl/Frys
Elektro Helios, KF 34215
Höjd 175 cm, 
Nettovolym kyl 194 l, frys 109 l

Vit
Rostfri

5295:-
6195:-

Dammsugare
Electrolux ZUSORIGDB

1995:-

Claus F.
Vitvarutekniker

PERSONALENS VAL



Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 

gulmarkerade ordet senast 14 januari 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.

Vinnare i nr 7: (av 42 rätt inkomna svar: COOP )

Birgit Karlsson, Vingåker
Margareta Andersson, Vingåker

Leif Skoglund, Sköllersta

INGEN						
MUNTER						
ÅSNA

JAPANSK		
PAPPERS-	
VIKNING

SKJUTS			
FRÅN		

ESRANGE

SOLO-						
SÅNGER

MARIA						
LANGS					
SKOGA
ÄRT-	

SOPPE-	
KUNG

SKÄNKA

HAR	DEN	
SOM	ÄR					
MÄTT

DÖLJER							
SCEN

TRÄNARE					
PIA

HAR		J.K.						
ROW-				
LING

ANGER							
RIKT-								
NING

ÄGG-								
KLOCK-					
AN

EN	ÄR								
SLUTEN									
I	KUMLA

SVÅR								
SITU-							
ATION

BERG-		
GRUND

STÄNG-					
SEL

EN		I							
BERLIN						
KNALLA

LÄTTA						
FJÄD-							
RAR

APELSIN-					
FÄRGADE

PÅ											
DÖRR											
VAK

GÖSTA							
ADRIAN-			
NILSSON

HÅLLER					
UPP

BARK-							
KRYDDA
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0151-107 60  -  www.jacobssonssmide.se
Du hittar oss vid Hacksta vägskäl
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Vi har julklappar 
till liten 
som stor.

GOD JUL & 

GOTT NYTT ÅR

Samverkarna
Vingåker

Vi ser fram emot ett spännande 2018! 

Vingåkersbygdens Företagar- och Föreningsförening
Bli medlem! Företag 300:-/år, Föreningar 100:-/år

Kontakta: Kjell på Sternbergs Data & Fototjänst,
Loove på Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
eller maila styrelsen@vingakersbladet.com 

/Styrelsen: Kjell, Annika, Per, Loove

Inbjuder till

Årsmöte
Samverkarna

Vingåker

Vingåkers-

bygden

Företag Föreningar

Evenemang

Vi jobbar för Vingåker nu och i framtiden.

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

GOD JUL & GOTT NYTT 2018


