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Företagspresentation:
Mählqvist Rör
Vingåker för mig:
Sylvia Törnqvist

Föreningspresentation:
Vingåkers Hundklubb

Företagspresentation:
Bernes Ur & Guld

Tel. 0760-29 06 24 • www.bylesdäck.se

Byles Däck
Däck - Fälgar - Service 

®

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

Har du problem eller frågor angående TPMS ventiler?
Ventiler m.m. fi nns på lager.

Säljer och monterar MC däck.



Mählqvist Rör AB 

Mählqvist Rör AB är ett riktigt familjeföretag med huvudkontor 
i Vingåker och filialer i Katrineholm och Flen.  Mikael Mählqvist 
äger och driver företaget idag tillsammans med pappa Gunnar 
Mählqvist. Mikaels farmor och farfar, Artur och Thora Mählqvist 
grundade företaget 1943. 

Totalt har företaget cirka fyrtio anställ-
da. Tio montörer och lagerarbetare, sex 
personer på kontoret samt två pensio-
närer som går på timme är hela perso-
nalstyrkan i Vingåker, berättar Mikael. 
Bland de anställda finns också Mikaels 
mamma Helena Mählqvist och sambon 
Yasmin Schmid.
- Många är släkt med varandra. Det har 
varit så hela tiden, fortsätter Mikael. 
Och det är likadant i Flen, där är det far 
och son som jobbar.

Just nu planeras en jubileumstidning för 
att uppmärksamma att företaget fyller 
75 år i år. Den ska skickas ut till företag, 
villor och bostadsrättsföreningar. Sena-
re i vår blir det fest för de anställda och 
eventuellt för leverantörer och kunder. 
Under året kommer kunderna även att 
kunna ta del av extraerbjudanden och 
kampanjer, samt delta i tävlingar på fa-
cebook med mera.

Mählqvist Rör AB har butik på Hant-
verksgatan 25 i Vingåker och utför 
VS-arbeten (värme och sanitet) samt 
avloppsinstallationer och värmepump-
sinstallationer för privatkunder och fö-
retag. De är också med i Sveriges största 
VVS-installationskedja Comfort, som 
har omfattande rutiner för kvalitet, mil-
jö och arbetsmiljö. I VS-branschen kan 
man köpa reservdelar till en wc-stol som 
är fyrtio år gammal och det passar, be-
rättar Mikael vidare. Något som är näst 

intill omöjligt i många andra branscher 
idag.

Ibland kan jobben komma från oväntat 
håll. En av de anställda på Rindi energi 
i Vingåker brukar skoja med Mikael och 
fråga:
- Har du sökt varmavattentillståndet?
Den roliga språkförbistringen hände en 
gång då en person från en av pizzeriorna 
ringde upp fjärrvärmeverket och påstod 
att han hade problem med varmavat-
tentillståndet. Mannen från fjärrvärme-
verket förstod naturligtvis inte vad han 
menade och åkte dit, då han var osäker 
på om huset hade fjärrvärme och där-
med var deras problem. Han upptäckte 
då att det var pizzerians varmvattenbe-
redare som läckte och ringde upp Mähl-
qvist Rör istället.

Det blir ofta kul i butiken också, fortsät-
ter Mikael. Det vanliga är att en mor och 
dotter kommer för att hämta grejor med-
an mannen skruvar där hemma. Mannen 
vet knappt vad det är han behöver och 
ännu mindre vet de som ska hämta.
- Det blir rena gissningsleken för oss. 
Då kan det bli riktigt roligt, säger Mika-
el och skrattar.
Men idag när alla har en mobiltelefon 
borde det annars vara ganska enkelt. Ta 
med en bild på det som ska bytas ut, tip-
sar Mikael.

Text & Foto: Birgitta Stenström
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Annonssäljare:
Jan-Erik Eriksson 070-130 95 39
Birgitta Stenström 070-534 37 15

Annonsmaterial:
annons@vingakersbladet.com
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Sternbergs Data & Fototjänst,
Köpmangatan 14, Vingåker
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Föreningspresentation!

Mikael Mählqvist och Magnus Lithander i butiken.

Besök gärna något av våra 
annonskontor:

Köpmangatan 14, Vingåker

Kåsta skola, Vingåker

Eller maila oss: 
annons@vingakersbladet.com

Vingåkers
Hundklubb

Välkomna 
Söndag 22 april kl: 16:00

Föreläsning och 
frågestund med

Lage Bellström

www.vingakershundklubb.se
070 - 623 40 30

Välkommen!
Fågelskådningens dag

lördag den 5 maj!
Vid Sjövikstornet, Kolsnaren

bemannat 07.00-12.00
Naturskyddsföreningen, Vingåker

Fika
bjuder

föreningen på.
Tipspromenad
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Måndag-söndag 8-21
0151-51 80 50 • www.ica.se Gäller tom 25/3.

Kanelbulle
Fryst, Ica, 20p, 700g

20:-
10:-

2490
/st

REA15:-
/st

30:-
/st

3990
/kg

Helgskinka
Nyberg, Sverige

Kiwikorg
Italien, 800g

15:-
/st

Sallad i tråg
Olika sorter, Spanien, 100g

Lampfot med 
cigarrlåda 399:-(499:-)

Köp till valfri lampskärm,
den på bilden ”Stensöta” 625:-

Fotogenlampor, reservdelar, 
vekar, olja m.m.
Från Karlskorona lampfabrik 

Stor sortering ”gamla” glödlampor

Köpmangatan Vingåker • 0150 - 135 10
Öppet: Mån-Fre 10:30-17:30, Lör 10:00-13:30

Beställ v
årgardiner n

u!

NiVå
mat o dryck
NiVå
mat & dryck

Lunchrabatt
för pensionärer

15% 
mellan kl. 11.00-15.00

0151 - 109 84
www.onlinepizza.se

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

Östlunds Begravningsbyrå
Katrineholm • Flen • Vingåker
Bygdens egen begravningsbyrå

Flen
S. Järnvägsgatan 5
Tel. 0157-108 28
Mån-Tor 9.00-15.00

Vingåker
Storgatan 27
Tel. 0151-106 65
Mån-Tis, Tor 10.00-13.30

Katrineholm
Djulögatan 54
Tel. 0150-330 29
Mån-Fre 8.00-17.00

Jourtel. 0150-330 29 - dygnet runt

Med kunskap, omsorg och ansvar tar vi hand om er.
www.östlundsbyrå.se

Adress: Ålsäter, 641 94 Katrineholm 
Öppet: Mån-fre 07.00-17.30. Lör 10.00-13.00

 Telefon: 0150-231 50 • www.xlbygg.se/alsater

Bygg en plats för härligt uteliv!

Formstabil 
Vatten och fuktavvisande  
Lång underhållsintervall

Bra totalekonomi

Linoltrall
Exklusiv och underhållsvänlig 
linoljeimpregnerad trall av furu.
Med det bästa rötskyddet som 
kan uppnås på svensk furutrall idag.  
Först tryckimpregneras den och 
kokas därefter i färgpigmenterad 
linolja. Dimension 28x145 mm. 

Pris/kvm

299:-
Pris/lpm 

18:90
157:-/kvm

XLENT utegolv
Tryckimpregnerat trallvirke i NTRklass AB. 
Mindre och friskare kvistar och utskuret 
från trädets allra bästa delar. Sortering 
G4-1 med få inslag av 2. Dimension 
28x120 mm.  Finns i flera längder. 
Åtgång ca 8,3 meter/kvm. Pris/kvm. 
Rek. ca pris 21:90/lpm (182:-/kvm)

www.vingakersveterinarerna.se

Ingela & Hans Lindersson

Smådjur • Häst • Nöt • Kirurgi
Digitalröntgen • Ultraljud • Foderförsäljning

Smådjur 0151-106 55 • Stordjur 070-662 96 02
Storgatan 55, VINGÅKER

KASTRATIONS
KAMPANJ 

Honkatt 950 kr • Hankatt 550 kr
Tångmärkning i örat GRATIS
Kampanjen pågår under mars och april
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En hage med en raserad källare fick Sylvia och hennes man Ro-
land att vilja flytta till Vingåker. Läget passade perfekt för att byg-
ga upp en handelsträdgård, dessutom var det billigare att starta i 
Vingåkers Kommun. Ett fritidshus byggdes och mera mark köp-
tes in för odling. Därefter började bygget med villan som skulle 
bli deras hem.

Namnet Rolandsro kom till av en slump. 
Alla ställen runtomkring hette något på 
björk så vi tänkte att det här måste vi 
göra något åt, berättar Sylvia.
- Så jag skojade lite med Roland och sa 
att det kunde heta Rolandsro.

Sylvia kommer ursprungligen från 
Hölö, ungefär två kilometer från Tull-
garns slott, mellan Trosa och Södertälje.
- Mitt allra första jobb var som värds-
huspiga på Tullgarns värdshus. 
Ett arbete som ungefär var motsvarig-

heten till dagens servitris. Därefter ar-
betade Sylvia som CUF-ombudsman i 
Stockholms län och senare med att räk-
na ut pensioner på Försäkringskassan i 
Sundbyberg. Någon trädgårdsutbildning 
har hon inte.
- Roland som är trädgårdsmästare har 
lärt mig. Sedan har jag läst mycket, men 
krukodlingen fick vi lära oss själva båda 
två, då det var helt nytt då. Vi var en 
av de allra första handelsträdgårdarna i 
hela Sverige som odlade perenner i kru-
ka, fortsätter Sylvia.
I början blev det mycket provodling inn-
an de lärt sig vilka perenna växter som 
trivdes i kruka och hur de skulle skötas, 
men de kände att det fanns utrymme att 
expandera. Att sälja perenner i kruka 
blev deras nisch. 

Någon sommarsemester som många 
med andra arbeten kan unna sig fung-
erar inte om man har handelsträdgård, 
men familjen kunde åka iväg hemifrån 
lite grann på vintern, även om den pe-
rioden inte var så lång. Förökningen av 
växterna började redan i februari. Sylvia 
minns den gången när dottern som då 

gick i första eller andra klass kom och 
frågade:
- Mamma, vad är semester för något?

På åttiotalet började de resa lite med 
kollegorna i Perennagruppen och i In-
ternationella Perennaunionen och be-
sökte bland annat Danmark, Tyskland, 
Frankrike, Österrike och Schweiz. Det 
var rena trädgårdsresor för att få nya 
idéer och titta hur kollegor hade det. 
Ibland köpte de hem växter för att pro-
vodla.
- För vi har aldrig köpt och sålt direkt, 
påpekar Sylvia. Vi har alltid provodlat 
först.

Från tiden med handelsträdgården vid 
Rolandsro, som Sylvia och Roland drev 
i nästan fyrtio år, finns många minnen. 
Sylvia berättar om damen som glömde 
dra till handbromsen när hon besökte 
Rolandsro och fick hämta sin bil i vi-
ollandet när det var dags för hemfärd. 
En annan historia Sylvia kommer ihåg, 
var mannen som inte uppmärksammade 
den stora stenen som grävmaskinen lagt 
upp i närheten av parkeringen. När han 
backade på den och fick sin bil skadad 
fann han sig snabbt i den pinsamma si-
tuationen, hissade ner rutan och frågade:
- Hur gick det med stenen?

 Som pensionärer idag har Sylvia och 
Roland en egen ny trädgård att sköta 
om, hemma vid villan i Vingåkers sam-
hälle. Sylvia känner inte att hon tröttnat 
på trädgårdsarbete efter så många år vid 
Rolandsro. Ute på villatomten väntar 
många krukor med växter på att bli ut-
planterade så fort vädret tillåter senare i 
vår. Det är en helt annan sak att ha sitt 
eget, menar hon.
- Och här fick jag ju möjligheten att 
bygga upp min egen trädgård. Här fick 
vi börja om från scratch.

Ett annat stort intresse för Sylvia är de 
fem barnbarnen.
- Jag älskar mina barnbarn och är myck-
et med dem.
Med ett barnbarn i taget har hon gjort 
resor till Mumindalen i Åbo, Legoland i 
Danmark, London och Island bland an-
nat. Sylvia kallar det farmor- och mor-
morsresor och då får Roland inte följa 
med.
- Nu vet jag inte hur jag ska hantera tvil-
lingarna som är fyra år, fortsätter Sylvia, 
det är deras tur nu.

Som pensionär hinner Sylvia läsa myck-
et och besöker ofta Vingåkers biblio-
tek. Hon är också sekreterare i Västra 
Sörmlands Gartnersällskap. Hon hjälper 
även till och organiserar i Centerpartiet 
i Vingåker.

Det bästa med att bo i Vingåker är när-
heten till allt och att det man behöver 
finns här.  Att man lättare kan få per-
sonlig kontakt och att mycket är enklare 
känner hon igen från sin uppväxt i en 
liten socken.
- Vingåker har blivit min hemkommun, 
säger Sylvia.
Det enda hon saknar litegrann är sjöfåg-
larna från Hölö.

Text & Foto: Birgitta Stenström

Sylvia Törnqvist

Vingåker för mig!
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Följ oss 
gärna på Öppettider Baggetorp:  Tisd-fred 9.30-18.00, Lörd 9.30-13.00

Öppettider Vingåker:  Månd-fred 9.00-18.00, Lörd 9.00-13.00
Baggetorp 0150-220 75 • Vingåker 0151-51 12 40

Följ oss 
gärna på Öppettider Baggetorp:  Tisd-fred 9.30-18.00, Lörd 9.30-13.00

Öppettider Vingåker:  Månd-fred 9.00-18.00, Lörd 9.00-13.00
Baggetorp 0150-220 75 • Vingåker 0151-51 12 40

Nu har vi större lokaler. 
Titta in i vår present- & inredningsavdelning 

på Storgatan 19, 
Vingåker.

Välkommen!

Nystartad specialist-
mottagning för din 
hund och katt.
Lage Bellström, Veterinär

Läs mer på vet-online.se

O7O-324 14 93  •  Parkvägen 2, Vingåker
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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

snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT

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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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.

MARKUS GUNNARSSON

070-438 27 27

Brett sortiment av 
kvalitétsvirke

Stort sortiment av trädgårdsplattor

Anläggningsprodukter
vägtrummor, dräneringsrör

Limträ i lager
Plåt

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

FP18 och FPV 18 är två profiler som är helt anpassade för väggmontage.
Profilerna  har blivit populära tackvare sina många användningsområden.
De breda topparna och smala bottnarna ger dem ett vackert utseende.

 Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad- och
lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

FP18/FPV18

Borga Byggprofiler AB Telefon: 0512-208 80 www.borgabyggprofiler.se
Motorgatan 2 Telefax: 0512-203 33 info@borgabyggprofiler.se
534 92 TRÅVAD Org.nr:  556590-0213

FP18

FPV18

Vår FP35 är en väggprofil med breda toppar och smala bottnar vilket
ger den ett robustare utseende. Tack vare sin höjd klarar FP35 ett
längre avstånd mellan väggreglarna.

FP35 ändvänds med fördel till ekonomibyggnader ,lagerlokaler och
industribyggnader.

 Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad-
och lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

FP35

Borga Byggprofiler AB Telefon: 0512-208 80 www.borgabyggprofiler.se
Motorgatan 2 Telefax: 0512-203 33 info@borgabyggprofiler.se
534 92 TRÅVAD Org.nr:  556590-0213

Eftersom vår TR18 har en täckbredd på hela 1070 mm är den en
kostnadseffektiv takprofil för bl.a. lantbruksbyggnader och industri-
lokaler. Tack vare sin vattenrilla blir sidoöverlappet säkert och effektivt.

TR18 går även att få med kondensskydd.

 Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad- och
lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

TR18

Borga Byggprofiler AB Telefon: 0512-208 80 www.borgabyggprofiler.se
Motorgatan 2 Telefax: 0512-203 33 info@borgabyggprofiler.se
534 92 TRÅVAD Org.nr:  556590-0213

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

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.

 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.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

TR20

Borga Byggprofiler AB Telefon: 0512-208 80 www.borgabyggprofiler.se
Motorgatan 2 Telefax: 0512-203 33 info@borgabyggprofiler.se
534 92 TRÅVAD Org.nr:  556590-0213

TR35 ger ditt tak karaktär och design.
Profilen kännetecknas av mycket god gåbarhet och snabbt montage.
TR35 används med fördel när man önskar en stark och robust profil
till industritak, ekonomibyggnader och mindre garage.

TR35 går även att få med kondensskydd.

 Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad-
och lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

TR35

Borga Byggprofiler AB Telefon: 0512-208 80 www.borgabyggprofiler.se
Motorgatan 2 Telefax: 0512-203 33 info@borgabyggprofiler.se
534 92 TRÅVAD Org.nr:  556590-0213

TR35 ger ditt tak karaktär och design.
Profilen kännetecknas av mycket god gåbarhet och snabbt montage.
TR35 används med fördel när man önskar en stark och robust profil
till industritak, ekonomibyggnader och mindre garage.

TR35 går även att få med kondensskydd.

 Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad-
och lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

TR35

Borga Byggprofiler AB Telefon: 0512-208 80 www.borgabyggprofiler.se
Motorgatan 2 Telefax: 0512-203 33 info@borgabyggprofiler.se
534 92 TRÅVAD Org.nr:  556590-0213

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

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.

 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.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

TR20

Borga Byggprofiler AB Telefon: 0512-208 80 www.borgabyggprofiler.se
Motorgatan 2 Telefax: 0512-203 33 info@borgabyggprofiler.se
534 92 TRÅVAD Org.nr:  556590-0213

TR35 ger ditt tak karaktär och design.
Profilen kännetecknas av mycket god gåbarhet och snabbt montage.
TR35 används med fördel när man önskar en stark och robust profil
till industritak, ekonomibyggnader och mindre garage.

TR35 går även att få med kondensskydd.

 Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad-
och lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

TR35

Borga Byggprofiler AB Telefon: 0512-208 80 www.borgabyggprofiler.se
Motorgatan 2 Telefax: 0512-203 33 info@borgabyggprofiler.se
534 92 TRÅVAD Org.nr:  556590-0213

Företag & privatpersoner
Beställ färdiga påskägg hos 
Godisknuten.

Fyllt ägg:
9 cm = 20:-

12 cm = 30:-
15 cm = 50-79:-
18 cm = 70-99:-

25 cm = 229-300:-
30 cm = 495:-
40 cm = 695:-

Högsta kvalitétsgodis i äggen.

Beställ gärna i god tid om det 
överstiger 10 st.

GODISKNUTEN

Köpmangatan 12, Vingåker

Tel: 0736 - 391 065
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Vingåkers hundklubb

Det är en kall morgon när jag beger mig till hundklubben vid 
Säfstaholmsslott.Ochtrotskylanfinnsdetredannågradärmed
sinahundar.Hundarnaspringer,opåverkadeavkylan,runtoch
leker i den ena av de inhägnade planerna.

Jag har stämt träff med klubbens ordfö - 
rande, Lena Svensdotter Johansson (ordf 
sedan 2016). Vi sätter oss i klubbhuset 
som  en gång i tiden var en lada på en 4H- 
gård. Hundklubben startade i november  
2003. Med hjälp av entusiastiska med-
lemmar håller de gräsmattorna klippta, 
staket lagade och klubbstugan ren och 
fräsch.
– För fem år sedan hade vi tioårs-
jubleum. Runt 100 personer deltog. Vi 
grillade hel gris, det var uppvisningar 
och upptåg. En väldigt rolig och trevlig 
tillställning, säger Lena. Titta in på hem-
sidan så kan ni se bilder därifrån.

Ni har flera olika kurser, kan du ge
någraexempel.
– På hemsidan kan du se vilka och när 
de startar. Du kan också anmäla dig 
där. Några exempel på kurser är; nybör-
jar-, lydnads-, agility-, vardags-, vilt - 
spår-, lydnads-, rallyhunden och hund-
valpen. Nyhet för i år är en introduk-
tionskurs i tävlingslydnadens start-
klass, se mer på hemsidan. Kursledarna  
jobbar ideellt och alla kurser sker i sam-
arbete med Studiefrämjandet.

– Hon tillägger att i kursverksamheten 
är alla hundraser välkomna, med eller 
utan stamtavla. Men hunden måste vara 
vaccinerad och ID märkt och detta gäl-
ler vid all vistelse på klubben. 
– Planerna är i första hand till för kur-
ser och utbildningar, i andra hand för 
de som tränar tävling, tränande ekipa-
ge/grupper (agility, lydnad, rallylydnad 
m.m.). Så innan du släpper in din hund 
på någon av planerna ska den vara ras-
tad, och om någon/några är där måste du 
kontrollera att det är okej.

Klubben har en rastslinga på cirka 500 
meter bakom klubbstugan, det är lämp-
ligt att börja där innan hunden släpps på 
någon av planerna. När de ändå går där 
så kan de passa på att testa de aktivite-
ter som finns uppsatta på skyltar. Banan 
börjar vid klubbstugan och fortsätter 
runt rastslingan genom skogen, det är 
bra övningar som passar alla!

Harnistödfrånkommunen?
– Nej, svarar Lena, inte mer än att vi får 
hyra marken och lokalen. Hyran betalas 
av medlemsavgifterna.

Vilkakanblimedlemmar?
– Alla kan bli medlemmar, oavsett vil-
ken hundras du har eller var du bor. En - 
skild medlem kostar 150 kronor per år  
eller ett familjemedlemskap på 250 kro - 
nor per år, förutsatt att alla bor på sam-
ma adress, svarar Lena. Som medlem  
får man också tidningen Tasstrycket. 
– Hon tillägger att hundklubben har 
drygt 500 medlemmar som inte bara 
kommer från Vingåker utan även från  
kransorter, som exempelvis Finspång, 
Flen och Odensbacken. Och många från 
Stockholm har sommarhus här så då 
faller det sig naturligt att vara medlem 
även i Vingåker.

Ärdetlikamycketaktiviteterpåvin-
ternsompåsommaren?
– Nej det är det inte. Måndagar året runt 
klockan 10.30 är du som medlem eller 
icke-medlem välkommen att komma ner  
och ta en gemensam promenad, träna 
hund eller bara umgås och prata hund 
tillsammans, säger Lena. Ibland under 
vintern kan vi under någon vardags-
kväll ha ”hundrundis”, som är en ak-

tivitetspromenad.Men sommartid har 
vi öppet hus på onsdagskvällar med 
olika aktiviteter där alla är väl komna. 
Det kan vara föreläsningar eller oli-
ka övningar att testa på med sin hund. 
Exempel på olika aktiviteter är balans-
övningar, apportering, nosövningar,  
agi lity, rallylydnad, noswork, friskvård  
för din hund eller tipspromenader. Det 
finns ett café och vissa kvällar har du 
kanske tur att det finns nygräddade våff-
lor att köpa.
– Information om tider och vad som är 
på gång hittar ni på hemsidan.

Vi går ut så Lena får ta sina hundar ur 
bilen. Hon har fyra stycken. De är väl 
klädda och kopplade – allt för att de ska 
åka säkert i hundburar bak i bilen. Efter-
som det är flera hundar måste jag fråga 
om hon har uppfödning.
– Lena svarar att det är i liten skala och 
mest för sin egen skull.

Tävlardumeddinahundar?
– Ja, jag tävlar i lydnad, rallylydnad och 
apportering. Den här rasen är en appor-

terande ras. Och då egentligen mest in-
riktad på fågel – att den ska hämta bytet.

Jag avslutar med ett citat från hemsidan. 
Klubbens motto är enkelt: ”För att det  
är kul och ha hund! Ändamålet är att 
verka för god hundhållning och hund-
vård för alla intresserade hundägare 
samt att genom olika åtgärder bidra till 
ett gott förhållande till icke-hundägare.”

Text & foto: Majsan Wickert

Sidan 3

Föreningspresentation!

Lena Johansson, ordförande i 
Vingåkers hundklubb med sina 
fyra hundar av rasen Tollare.

Hundklubben ligger bakom  
Säfstaholms slott. 

www.vingakershundklubb.se

De inhängnade planerna 
är INGA rasthagar.

Två gånger varje vecka delar vi i Matakuten i Vingåker ut 
mat som vi hämtar upp från de livsmedelsbutiker som 
stödjer vår verksamhet. Maten som butikerna skänker är 
av god kvalitet, men fungerar inte att sälja i butik pga. för-
packningsskador eller för kort bäst före-datum. Vi sorte-
rar bort det som inte går att använda. 

Medkänsla 
Matakutens hela verksamhet bygger på en stark med-
känsla för de mest utsatta människorna i samhället och 
når i dagsläget c:a 100 behövande hushåll i veckan med 
olika livsmedel.  

Hållbarhet 
Tack vare samverkan mellan sponsorer/givarna och Mata-
kuten så får den överblivna maten nu en längre livscykel. 
Det gör stor miljönytta. Det här är mat som annars skulle 
slängas.  

Integration 
Föreningen Matakuten i Vingåker har medlemmar av olika 
nationaliteter och livserfarenhet. Matakuten i Vingåker 
kan erbjuda en möjlighet att komma in i det svenska sam-
hället. 

Vi är en ideell förening och gör detta arbete på vår fritid 

Visst vill du hjälpa - Bli medlem du också!
Matakuten hjälper de mest utsatta människorna i samhället, 
genom att ta tillvara och dela ut mat som skänks från de livs-
medelsbutiker som stödjer oss - mat av god kvalitet men som 
inte fungerar att sälja av olika orsaker.  Allt sker ideellt.

För bara 20 kr kan du göra en insats för de som behöver hjälp. 
Betala till bankgiro 5204-1555 eller Swish 123 466 02 13 och 
ange ”medlemsavgift” + ditt namn, så blir du medlem. 
Du kan också stödja genom att skänka valfritt belopp, skriv då 
”gåva” + namn.

matakutenvingaker@gmail.com
070-295 36 47Matakuten i Vingåker
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0157-244 600150-66 95 500151-51 81 50

www.mahlqvist-ror.se

Siljan med disk-
maskinsavstängning 
Rek pris 3.100:-

EcoSafe - 
Energismart & 

miljövänlig

1.595:-
Ifö Spira WC-stol 6260 

med mjukstängande hårdsits. 
Helt utan spolkant, ingen plats 

för smuts och bakterier.

Kampanj 3 795:- 
(ord.pris 5 954:-)

 Välj mellan med eller utan skruvhål.

Komplett möbelpaket med 
underskåp och tvättställ 

exkl blandare.
Klart att installera! 

Kampanj 2 195:- 

Komplett möbelpaket 
(ord.pris 3 379:-)

www.mahlqvist-ror.se

Köp en ny berg-/jord-/eller sjövärmepump från 
Thermia innan den 31 mars 2018, så får du en 
Samsung 55-tums 4K Ultra-HD Smart-TV på 
köpet. Bra deal, eller hur? Om du vill ha mer 
info om erbjudandet, så hittar du det på 
thermia.se/TV – men allra enklast är 
att kontakta oss direkt. 

Erbjudandet gäller hos de återförsäljare som deltar i kampanjen. 
Kan ej kombineras med andra rabatter och erbjudanden.

Köp bergvärmepump nu!
55-tums Smart-TV ingår.

Etabl 1943
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Tävla vid frukostbordet 
eller arbetsplatsen. 

Rätt svar finner ni i annonsen
hos Vingåkers bilverkstad.

10 poäng
Vi lämnar världens största 
ö för resa norrut via Perus 

huvudstad mot startplats där 
mycket går utför.

8 poäng
Platsen vi reser ifrån har 

skånskt universitet centralt be-
läget. Känd kung gjorde resa 
till vårt resmål, men han tog 

annan väg. 

6 poäng
Både avreseorten och resmålet 

inleds med vattendjur. Vårt 
resmål har endast drygt 600 
invånare, men är ändå natio-
nellt känt och besöks årligen 

av många människor.  

4 poäng
Lokala kändisar är bl.a. Ulla 

och Gustav. Orten ligger i 
Transtrands socken. Jycke har 

eget berg.

2 poäng
Vi närmar oss nu välkänd ski-
dort som också är starten för 

Vasaloppet. Lindvallen, Tandå-
dalen och Stöten är kända res-

mål här. 

Text: Linus Larsson

Vart är vi 
på väg?Samverkarna

Vingåker

Som företagare eller förening i Vingåkers kommun inbjuds Ni till:

Ditt Skaff eri
Högsjö Värdshus

Tisdagen 27 mars kl 19:00
Program:

Samverkarna presenterar vilka projekt föreningen arbetar med.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Under kvällen serveras det kaff e med tilltugg. 

Anmälan senast 23 mars:
Ordförande Kjell Sternberg, Sternbergs Data & Fototjänst 

076-351 93 70

Kassör Loove Pettersson, Wilsons Tryckeri & Redovisning
0151-55 00 45

styrelsen@vingakersbladet.com

Välkomna!

Inbjuder till

Årsmöte

Öppettider: 
måndag-fredag 08-18

lördag 09-15 
söndag stängt

Storgatan 3, Vingåker

Vi har fi n 
påskmarsipan, 

påsktårtor 
och andra godsaker.Ledigt varmförråd

Vi har ett ledigt varmförråd om 35 kvm på Slottsvägen 1 
i Vingåker. 500 kr/månaden. 

Vid intresse, hör av er till tel 0150-724 90.

www.sjotorpshus.se  www.facebook.com/sjotorpshus
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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.

Vingåkers
Hundklubb

Kom till vårfi x och 
gör fi nt på vår klubb, 

söndag 8 april kl: 14:00
Klubben bjuder på kaffe och våffl or.

Öppet Hus 
Måndagar 10:30
Promenad och fi ka 

året om.

www.vingakershundklubb.se
070 - 623 40 30

Apoteksgatan 8, Vingåker • Tel. 0151-51 84 80
Öppet: Vardagar 9.30-18.00 Lörd. 10.00-13.00
Vi fi rar Påsk fre 30/3 - månd 2/4, välkommen åter tisdagen 3/4

Priserna gäller t.o.m. 29 mars.

BUTIK / INSTALLATION / ANTENN / FIBER / 
SÄKERHET / VITVARUSERVICE

Ord. pris 549:-

Kolla in våra nya ljuskällor.

Hårtork
OBH Nordica 5191, Björn Axén

299:-

Mikrovågsugn
M202

899:-

Micke W.
Vitvaruleverantör

Lena J.
Butikspersonal

Niclas M.
Butikspersonal

Tina D.
Butikspersonal

Claus F.
Vitvarutekniker

Anlita vår kompetenta 

vitvarutekniker 

Claus Fantenberg.

från

Ord. pris från 399:-

Malmbergs Bänkarmatur
Cabinet Luna inkl. 1,8 m anslutningssladd
Enkel installering. Går att montera fl era ar-
maturer ihop 445mm, 630mm, 930mm.

299:-

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

Vid installationer eller problem!

Ring så kommer vi!
På plats Rut-avdrag! 

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

Utbildning i hemmet

20 % rabatt
vid ett tillfälle

Ta med annonsen

Manikyr, Pedikyr, 
Färga och plocka ögonbryn

Välkomna till

Panora Nails
Köpmangatan 5, Vingåker

0720 - 39 44 90
Mån-Fre 10-18, Lör 10-14





Sidan 10

Bernes Ur & Guld 

Berne Brånn är urmakaren som inte hade en tanke på att bli ur-
makare. Av en ren tillfällighet hittade han yrket han trivts med i 
hela sitt arbetsliv. I stället för att gå i pension inredde han sin nya 
butik i en röd liten bod hemma på sin egen tomt, alldeles bredvid 
Vingåkers Outletområde. Med lärlingstiden inräknad, har han 
hållit på sedan 1960.

Första jobbet var som springschas på 
Bröderna Kristofferssons Konfektion i 
Vingåker. När de flyttade från orten blev 
han arbetslös. Bernes pappa såg då en 
annons i tidningen om att urmakare Nils 
Bellström sökte en urmakarlärling och 
sa:
- Nu måste du ringa på den!
Att inte göra som pappa ville var otänk-
bart.
- Det var ju så på den tiden, säger Berne.
I fyra år varvade han lärlingsjobbet med 
att gå på urmakarskolan i Borensberg 
och 1964 fick han sitt gesällbrev. Efter 
några år som anställd hos Brostens Ur 
& Optik i Katrineholm startade han sitt 
eget 1972.

Att träffa kunderna och prata lite hör till 
det roliga med jobbet. De kommer från 
Vingåker men också från Katrineholm 
och även från Kumla och Örebro.  De 
modernare affärerna vill inte hålla på 
med gamla väggur. 
- Men jag gillar äldre klockor, säger 
Berne. 
Idag är det ju mycket elektroniska 
klockor med batteri. Det började bli 
vanligt på sjuttiotalet, fortsätter Berne, 
som faktiskt fick lära sig lite om elektro-
niska klockor redan under utbildnings-
tiden.

När mobiltelefonerna kom blev det en 
väldig nedgång på armbandsur, men 

efter några år, när alla hade en mobil 
och det inte var så speciellt längre, kom 
klockorna tillbaka igen, berättar Berne.
- Många yngre vill gärna ha en klocka 
från sextiotalet. Ibland kommer de med 
pappas gamla klocka och vill reparera 
den.

Någon gång på åttiotalet kom en äldre 
dam in i butiken med en pendel till ett 
gammalt väggur under armen.  Hon lade 
upp den på disken och sa:
- Kan du fixa det här? Klockan funge-
rar, det är bara den här pendeln som inte 
svänger.

En annan äldre dam kom in med en 
väckarklocka som man drar upp och 
undrade om Berne kunde titta på den?  
Hon tänkte att det inte behövde göras så 
mycket åt den för att det skulle bli billi-
gare och sa:
- Den behöver ju inte gå, bara den ringer 
på morgonen.

I butiken på Köpmangatan kom alltid 
brevbäraren in med posten och slängde 
den på disken. Han var lite klurig av sig, 
minns Berne.
- Men, vad du ser sur ut! sa han en dag 
när han kom in.
- Jag är inte mer sur än vanligt, svarade 
Berne.
- Men det står ju på din skylt där ute, 
”Berne sur”.

Text & Foto: Birgitta Stenström

Företagspresentation!

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

NU 
”SLÄCKER VI TVÅOR”
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FYLLER DU ÅR!
Hos oss på Rejmyre Gestgifveri � rar vi just 

dig lite extra. 

Vi bjuder på valfri maträtt från vår meny på 
din födelsedag.

Ta med giltig legitimation.

Fira påsk hos oss!
Påskbuff é tillsammans med familj, släkt & vänner.

Serveras långfredag 30 mars - annandag påsk 2 april, 13-15

Påskbuff é 295:-/pers. 
Barn 0-4 år gratis, 5-11 år 20:-/år 

Sill, lax & salladsbuff é, Smör & bröd, Småvarmt
Två varmrätter

Dessertbord med ostkaka, sylt och grädde
Kaff e & kaka

rejmyregestgifveri.se 011 - 876 80
Öppet alla dagar för bokning 

MORGANS
AVLOPPSFIX

073-718 17 63 avlopps� x@hotmail.com

Avloppsrensning
Högtryckspolning
Hetvattenspolning
Kamerainspektion

Vi fi nns i Kåsta 
Vingåker!

0151-55 00 45
www.wilsonsab.se

Ett lokalt byggföreta
g  

med lång erfarenhet  

och kunskap!

0151-130 10 / www.ksbygg.com 
KS-Bygg AB - Ringvägen 23, Vingåker

Personliga inramningar
Vi ”skräddarsyr” efter dina önskemål.

Speglar - måttbeställ!

Baggetorp 0150 - 221 36
Ring för öppettider.

OKQ8 Vingåker
Storgatan 45. Tel 0151-102 60.  
Mån – fre 6 – 21. Lör – sön 8 – 21.

 Super X-Shine!
Ge din bil lite extra shine i vår med vårt nya effektiva 
tvättprogram. Välkommen in!

Nya

Aladdinaskpå köpet!



Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 
gulmarkerade ordet senast 15 april 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 8 - 2017: (av 26 rätt inkomna svar: Ärnebäcks Gård)

Lars Hurtig, Vingåker
Karl-Erik Jansson, Vingåker
Inga Bengtsson, Vingåker

Vill du gå ner i vikt?

Ge din kropp rätt näring och gå ned i vikt UTAN att vara trött, hungrig och 
irriterad!

En superenkel och HÄLSOSAM viktnedgång med SLMsmart från Synergy 
Worldwide. En proteinshake som innehåller alla näringsämnen din kropp 
behöver.

Vi bjuder JUST NU på kroppscanning vid fyra tillfällen där vi bl.a. mäter vikt, 
muskelmassa, vatten%, fett% m.m. så att du lätt kan följa dina framsteg.

SLMsmart fungerar även som en suverän produkt för dig som vill bygga 
muskler eller bara ha en enkel måltid till hands när du känner dig stressad.

För mer information och rådgivning kontakta:
Helena Neander 0703-054 910, helenaneander@hotmail.com

Mikael Palm 0733-960 503, mtpalm.synergy@gmail.com
https://1621672.synergyworldwide.com

Synergy Worldwide har 
även andra högkvalitativa 
produkter inom hälsa och 

hudvård.
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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 företagSamverkarna

Vingåker

Vi ser fram emot ett spännande 2018! 

Vingåkersbygdens Förening 
för Företag och Föreningar

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

Kontakta: 
Ordförande Kjell Sternberg

Sternbergs Data & Fototjänst,

Kassör Loove Pettersson
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.


