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Naturskyddsföreningen

Petterssons Service
From 1 dec 2017 är Petterssons Service och Bil & Motorspecialisten ett företag.

Ring och boka tid för service och reparationer

Petterssons Service

Lånebil ﬁnns när er är på service

0151-107 49 • 070-687 37 13

Välkomna till oss nya som gamla kunder
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Sidan 2

Föreningspresentation!
Ditt Skafferi
Att Dick Andersson utbildade sig till kock var en ren tillfällighet.
Han var skoltrött och valde yrke efter vad som var minst att läsa.
Egentligen gillade han att baka, men bagare var inte att tänka på,
han var alldeles för morgontrött. Att kockyrket sedan skulle visa
sig vara det mest perfekta valet anade han nog inte då. Idag driver
han restaurangen Ditt Skafferi i Högsjö.
Ibland får han för sig att han ska göra
något annat och är utbildad till både
golvläggare och elektriker, men kommer alltid tillbaka.
- Jag kan inte släppa kockyrket, säger
han.
Ditt Skafferi med plats för 60-70 gäster,
startade han 2003 och trots att det kan
vara tufft på landsbygden ser han många
fördelar. Man ser om varandra på en liten ort.
- Jag kan säga till en del stammisar (de
äldre) att de kan säga till om de inte
kommer någon dag, så jag kan kolla så
det inte har hänt något, säger Dick som
tycker det är viktigt att man ser till varandra.
Som företagare på en liten ort måste man
också vara mer flexibel och ha många
idéer. I sommar återkommer ”glassfrossan”. En glassbuffé med tjugosex olika
glassorter med många olika tillbehör,

5 maj Glasets dag!

samt våfflor, pannkaka och sylt, där man
får äta hur mycket man vill. En utflykt
för hela familjen.
- Barnen tycker det är jättekul att få lägga upp själv och äta så mycket de vill.

tingen i Brevens Bruk eller på Ditt Skafferi i Högsjö. Dessutom kommer de ofta
tillbaka vid andra tillfällen.
- Det är ett jättelyft för både Högsjö och
Brevens Bruk.

Ditt Skafferi har även ett samarbete med
Högsjöföretaget Thorslundkagge AB.
Under ledning av Johan Thorslund anordnas whiskyprovning. Efteråt finns
möjligheten att äta. Ditt Skafferi kan då
erbjuda en meny med whiskyanknytning. Även fabriksförsäljningen på Torslundkagge AB lockar många till Högsjö, vilket även gynnar Ditt Skafferi.

Till sist berättar Dick om den kvällen
när Ditt Skafferi stängt för dagen och
några gäster kom och frågade om de var
vid Högsjö Värdshus? De hade kommit
överens med några bekanta att träffas
där. Det visade sig till slut att Högsjö
Värdshus ligger utanför Arboga och att
de andra i sällskapet stod och väntade
där.

Då och då anordnar Dick musikkvällar i
restaurangen.
Fredag den 4:e maj kl. 18.00 gästas Ditt
Skafferi av gitarrduon Four Hands med
sitt Taubeinspirerade program. Endast
förbokning.

Ditt Skafferi är alltid öppet för beställningar, men vill man komma oanmäld
så är öppettiderna:
Vintertid
Måndag - Fredag 10.00-14.00
Sommartid
Onsdag - Fredag 10.00-16.00
Lördag - Söndag 12.00-18.00

Till hösten är många bussar bokade till
Peter Flacks ”Hjalmar” i Brevens Bruk.
Många av gästerna väljer då att äta, an-

Tillfälligt begränsat parti på kokkärl

Pastagryta

Alla butiker är öppna!

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

Besök gärna något av våra
annonskontor:

Picnic GC BBQ

599:- 299:Ord. pris 999:-

Mindre kylskåp

Kolgrill

Elvita CKF2045
Finns i ﬂera storlekar

Boka bord: 011 - 876 80

Annonssäljare:

Kolgrill

OBH 8317

En dag fylld av överraskningar här
i Rejmyre Glas & Hantverksby.
Ta med familj och vänner och njut
av en hyttsill inkl. vårbuﬀé.
295:-/person
Serveras 12:00 - 16:00

Text & Foto: Birgitta Stenström

från

Grillchef Landmann

2195:- 999:-

Priserna gäller t.o.m. 15 maj eller så långt lagret räcker.

Annonsmaterial:

annons@vingakersbladet.com

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

Köpmangatan 14, Vingåker

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

Micke W.

Vitvaruleverantör

Lena J.

Butikspersonal

Niclas M.

Butikspersonal

Tina D.

Butikspersonal

Claus F.
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BUTIK / INSTALLATION / ANTENN / FIBER /
SÄKERHET / VITVARUSERVICE

Apoteksgatan 8, Vingåker • Tel. 0151-51 84 80
Öppet: Vardagar 9.30-18.00 Lörd. 10.00-13.00
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Kryssa med TallinkSilja till
Tallinn, Riga eller Helsingfors

DITT SKAFFERI
I det vackra Högsjö

Fredag 4 maj kl. 18:00

Inklusive bussanslutning från Vingåker, Katrineholm eller Flen

9-11 & 25-27 maj
4-6 & 17-19 juni
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Musik av hög klass
samt en 3 rätters meny inspirerad av västkustens vågor och
Evert Taubes musik och diktning.
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El och trygghetslösningar
för hem och företag

Allt till din trädgård

• Planteringsjord • Gödning • Gräsfrö • Röd färg
• Redskap • Fröer • Sättpotatis • Träolja • Grillar

Välkommen att kontakta

Trädgårdsjord Toapapper

Hel bal 42 rullar. Ord. pris 259:-

Ni bjuds
Ni
på musik
på
av hög
av klass
hög
klass
samt
3 en
rätters
3 rätters
Ni bjuds
påbjuds
musik
avmusik
hög
klass
samt
en samt
3en
rätters
meny
meny
inspirerad
inspirerad
av västkustens
av västkustens
vågor
vågor
och
och Evert
meny
inspirerad
av västkustens
vågor
och
EvertEvert
Taubes
Taubes
musik
musik
och
diktning.
och diktning.
Taubes
musik
och
diktning.

Fredag
4 maj
kl.
maj18.00
kl. 18.00
Fredag
4Fredag
maj
kl.418.00

Fredag
4 maj
kl.
maj18.00
kl. 18.00
Fredag
4Fredag
maj
kl.418.00

495kr
495kr
495kr

Entré,
3 rätters
3middag,
rätters
middag,
middag,
Entré,
3 Entré,
rätters
kaffekaffekaffe
Endast
Endast
förbokning
förbokning
0151
–453
34 34
Endast
förbokning
01510151
–453
34 –453

Kampanjpris
Köp 8-10 kg kattfoder för

Daniel Larsson 070-526 92 66
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För öppettider och info se
Märkestagning
våra
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se
www.
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utebad
vecka
25-26
www. vingaker.se/
vingakersbadet
Läs mer:
vingakersbadet

Resebyrå • Torggatan 1B • Katrineholm
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–
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•
globusrb@telia.com • www.globusrb.se
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Vingåkersbadet
vi på Vingåkersbadet!
Stänger för
30/4lek
Välkomna
tillrenovering
oss för bad,
öppnar åter 22/8
Välkomna
oss förjulhelgen.
bad, lek
och
träningtillunder
och
träning
under julhelgen.
Årets
simborgarmärke

I priset ingår:
Buss tur och retur
Plats i tvåbädds insideshytt, tillägg för fönster 100:/person
”En
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att
minnas”
att minnas”
”En”En
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attkväll
minnas”
Barn
t.o.m
17 år betalar 400:- om de delar hytt med två vuxna

Tillsammans behärskar gitarrduon FOURHANDS ett urvalav stilar genom att blanda
”Tätt, känsligt, förﬁnat, energisprakande och levande. Även om stilarna växlar binds allt

800:-/person
650:-/person

God Jul önskar
viGod
på Vingåkersbadet!
Jul önskar

daniel.larsson@teknikservice.se

Hel bal 199:-

info@teknikservice.se • www.teknikservice.se
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Erbjudanden tom.
5 maj 2018

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

Potatisklyftor

19

Färska, 500g, Ica

Tjock Grillkorv

29:-

500g, olika smaker, Hissas

90

/st

Romansallad
Spanien

10:/st

/st

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

Gäller tom 29/4.
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Sidan 4

Vingåker för mig!
Thomas Widén
För Thomas Widén är Vingåker möjligheternas ort. Här trivs han
lika bra med att driva OKQ8- macken som att utveckla musiken
tillsammans med sin fru Johanna. Samarbetet med Niclas Strand
och Mia Poppe kommer att öka. Visionen med musiken är att göra
produktioner så att fler vill komma till Vingåker och nu har paren
nya samarbetsplaner på gång.
Thomas ser inga problem med att kombinera artistliv med att driva en mack.
Man måste gilla det man gör. Om jag
skulle hålla på med musik på heltid så
skulle jag inte kunna vara tillgänglig för
min familj, menar han och ser macken
som bas - där han alltid tillbringar tre till
fyra dagar i veckan - och musiken som
kreativ verktygslåda och att utgå från
Vingåker. Förut har Widén, Strand och
Poppe åkt på lite landsturné, men har nu
nya planer.
- Vi jobbar på en fast spelplats i Vingåkersområdet. Det ska bli en åretruntverksamhet, avslöjar Thomas som inte
vill berätta mer innan allt är helt klart.
Ett annat kreativt samarbete just nu,
mellan Widén, Strand och Poppe är ljud-

böckerna för barn de håller på att skapa.
Till Niclas och Mias manus komponerar
Thomas och Johanna musik som sedan
läggs på. Dessutom firar de tioårsjubileum med den årliga julkonserten och
har en ny krogshow på gång.
Allt började i mellanstadiet. I Thomas
årskull fanns ett gäng musikintresserade. Musikläraren Kerstin Alkenäs slussade dem vidare och såg till att de fick
en lokal i Vingåkers gamla spisbrödsfabrik. I CLIM (Club Life Is Music) som
drevs av TBV (Tjänstemännens Bildningsverksamhet) fanns äldre förebilder
och jämnåriga.
- Där föddes idén. Fram till tretton, fjortonårsåldern ville jag bli fotbollsproffs.
Efter det tog musikintresset fart, med

rockstjärnedrömmen. Efter lumpen bestämde jag mig för att satsa på musiken
och gick på Kävesta Folkhögskola i två
år. Där började jag frilansa och gick sedan på Musikhögskolan i fyra år.

kunderna efterfrågar, är det roligaste.
Han gillar även den sociala biten, att bli
tajt med arbetskamraterna och att träffa
mycket människor som är likasinnade.
Thomas har sju anställda.

Thomas har varit musiklärare på musikhögskolan, på gymnasiet, på mellanoch högstadiet, på folkhögskola samt på
särskolan. Som frilansande musiker har
han spelat med och bakom alla. När basisten i Sten & Stanley skulle sluta visste de att Thomas fanns och ringde och
frågade om han ville komma och provspela två låtar. Det slutade med ett långt
rep på åttiosju låtar och att han inte fick
åka hem. Det var bara att köra direkt.
- Jag hade lovat mig själv att jag aldrig
skulle spela i ett dansband och att jag
aldrig skulle vara högstadielärare, men
de var de roligaste och lärorikaste perioderna i mitt liv.

Roliga episoder har även utspelat sig på
macken genom åren. Thomas berättar
om den gången en man kom in för att
hyra en släpkärra. Efter en stund kom
han in i butiken igen och frågade om
Thomas kunde komma ut och hjälpa
honom att koppla på kärran. Han hade
satt i kabeln, för det fanns ett uttag, men
bilen saknade dragkrok.

Thomas berättar en kul episod från sina
fyra år som basist och sångare i Sten &
Stanley. Han hade varit med i cirka tre
månader när Sten & Stanley skulle spela i direktsändning i radio. Ebbe Nilsson
i bandet hade aldrig någon spelordning
utan gav bara de andra ett tecken innan
de började spela, men nu tyckte de att
de kanske borde ha en spellista.”Det där
kan du glömma”, sa trummisen Johan
Ryding till Thomas.
Ganska omgående under direktsändningen frångick Ebbe spellistan och
tecknade till Thomas som stod närmast
att han skulle meddela de andra vad han
viskade till honom. Thomas som tyckte
att han viskade ”grisjakten” förstod ingenting, utan frågade om. Då han hörde
samma sak igen, förmedlade han det till
Johan som såg ut som ett enda stort frågetecken. När låten drog igång såg han
Johan nästan vika sig av skratt. Låten
var Grindslanten.
Lärdomen att vara artist och leverera
ett varumärke har han dragit nytta av
när han arbetar på macken. Att det är
snabba ryck på en föränderlig marknad,
en ständig utveckling beroende på vad

Thomas berättar också om den gången
de hörde ett konstigt dunkande utifrån
tvätthallen. Den episoden inträffade
när hallen var en ”kör in och backa ut
hall”, innan den nuvarande hallen med
genomfart. Thomas gick då ut för att se
efter var ljudet kom ifrån. Han fick då se
en person försöka köra igenom väggen
och frågade vad han gjorde? Mannen
som fått för sig att hallen var en genomfartshall trodde att väggen skulle öppna
sig när han körde mot den.
För Thomas betyder Vingåker trygghet
och att det är en bra plats för barnen att
växa upp på. Efter studierna valde han
att flytta tillbaka. Det är billigt att bo i
Vingåker. Här finns närheten till allt,
sjöar, vacker natur och större städer.
Man når många. Det finns möjligheter.
- Befolkningsmässigt ligger vi i centrum
för Sveriges befolkningsmängd, säger
han.
Något han lagt märke till, är att kvaliteten på hantverkarna är hög i kommunen.
- Många i Vingåker vill ha jobb, men
inte lika många vill vara med och skapa jobb, fortsätter han, men jag tror att
hantverksföretagen kommer att öka här.
På fritiden gillar han idrott, innebandy,
åka längdskidor och slalom, simma.
Båten om han hinner, eller bara äta gott
tillsammans med vänner.
Text & Foto: Birgitta Stenström
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GÅRDSGRUS

Låt oss
göra
jobbet!

från

Forsby Kalkbrott
Omklädsel & omstoppning.
Försäljning av möbler,
tyg, skinn och material.
Jag säljer:
Egentillverkade
får- och lammpallar,
fönsterspeglar,
nyckelskåp och
mycket annat.

Hämtning el. leverans

Hjelm

Fönsterlyftet

070-277 28 25

janvvs24@gmail.com
Solbäcksvägen 2 • 643 93 Vingåker
Tel. 0151-100 37

Fika

Fönsterhantverk

Restaurering med linoljeprodukter.

Brett sortiment av
kvalitétsvirke

bjuder
föreningen på.
Tipspromenad

(Återförsäljare för Allbäcks linoljeprod.)

Stort sortiment av trädgårdsplattor

Välkommen!

Annika Widenstedt
Vingåker

Tel. 0730-55 30 30

Vattenreningar (Aquaexpert)
Egna vattenanläggningar
Badrum
Värmesystem
Pannanläggningar
Glöm inte utnyttja ROT-avdraget!

JAN WIDENSTEDT

www.hjelmab.se

Utnyttja
ROT-avdraget

ALLT INOM VVS!

Servicearbeten & reparationer

Gräv- &
Maskinförmedling
AB

Tel. 070-316 45 40

• Färgborttagning
• Glasning
• Kittning
• Målning

Widenstedts Rör

Fågelskådningens dag
söndag den 6 maj!

TR20

TR35

Anläggningsprodukter
vägtrummor, dräneringsrör

Vid Sjövikstornet, Kolsnaren
bemannat 07.00-12.00

FP35

Naturskyddsföreningen, Vingåker

TR35

Limträ i lager

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.

Titta gärna in i vår fräscha nätaffär:

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

poolen65

www.kompetenspoolen.se

Ärnebäcks Gård

a in i vår fräscha nätaffär:

Handlarn Björkvik
Handlarn Björkvik
ÖPPETTIDER:
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Ö

TR35 går även att få med kondensskydd.

Plåt

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

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

TR18

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.

ÖPPETTIDER:

Handlarn
Björkvik
MÅ
Ö

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

ÖPPETTIDER:

Bygg, trädgårdshjälp,
målning
ute och inne,
Snickeri, trädgårdshjälp,
målning,
Snickeri,
trädgårdshjälp,
målning,
beskärning
eller
nedtagning
träd,
beskärning eller
nedtagning
av trädav
m.m.
beskärning
eller
nedtagning
av träd
m.m.
häckklippning,
städning,
tapetsering,
vvs,
el,
Med
ROT& RUT-avdrag
personlig omsorg m.m.

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.

Handlarn
Björkvik
MÅ
Ö

Handlarn Björkvik
Handlarn Björkvik

Handlarn Björkvik
Handlarn Björkvik

Kompetenspoolen
erbjuder
Kompetenspoolen erbjuder

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.

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.

TR35 går även att få med kondensskydd.
Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniseradoch lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.
Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

Nu på Vannala gärde
www.borgabyggprofiler.se
info@borgabyggprofiler.se

Vår 1070
populära
Eftersom vår TR18 har en täckbredd på hela
mmTR20-profil
är den en har många användnings områden tack vare
sin liksidiga utformning,
kostnadseffektiv takprofil för bl.a. lantbruksbyggnader
och industri-allt från industrilokaler till lantbruksbyggnader.
Borga Byggprofiler AB
Den används
lika
braeffektivt.
på tak som på vägg.
lokaler. Tack vare sin vattenrilla blir sidoöverlappet
säkert
och
Motorgatan 2
534 92 TRÅVAD

Telefon: 0512-208 80
Telefax: 0512-203 33
Org.nr: 556590-0213

TR18 går även att få med kondensskydd.TR20-profilen har blivit väldigt uppskattad på grund av sin mycket
säkra och effektiva sidoöverlapp. 1-1/2 vågs överlapp ger ett snabbare
montage
överlappen och
styr plåten i rätt position.
Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas
avdå
galvaniserad-

FPV18
TR35 ger ditt tak karaktär och design.
Profilen kännetecknas av mycket god gåbarhet och snabbt montage.
www.borgabyggprofiler.se
info@borgabyggprofiler.se
TR35 används med fördel när man önskar en stark och robust profil
till industritak, ekonomibyggnader och mindre garage.

Perssons
Byggvaror AB
lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.
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.
TR20 går att få med kondensskydd eller perforering i vit eller vinröd.

TR35 går även att få med kondensskydd.

Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniseradoch lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.
FP18 och FPV 18 är två profiler som är helt a

Profilerna har blivit populära tackvare sina må
Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
De breda topparna och smala bottnarna ger d
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

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

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

Borga Byggprofiler AB
Motorgatan 2
534 92 TRÅVAD

Telefon: 0512-208 80
Telefax: 0512-203 33
Org.nr: 556590-0213

www.borgabyggprofiler.se
info@borgabyggprofiler.se

Borga Byggprofiler AB
Motorgatan 2
534 92 TRÅVAD

Telefon: 0512-208 80
Telefax: 0512-203 33
Org.nr: 556590-0213

Byggprofiler
AB
Telefon: Borga
0512-208
80
Motorgatan
Telefax: 0512-203
332
92 TRÅVAD
Org.nr: 534
556590-0213

Telefon: 0512-208 80
www.borgabyggprofiler.se
Telefax: 0512-203 33
info@borgabyggprofiler.se
Org.nr: 556590-0213

www.borgabyggprofiler.se
info@borgabyggprofiler.se

Borga Byggprofiler AB
Motorgatan 2
534 92 TRÅVAD

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

Vill Du köpa svenskt kött?
Direkt från uppfödaren? Utan tillsatser och av
djur uppfödda på ett etiskt vis? Vi säljer köttlådor 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!

Ärnebäcks gård • 0702 - 17 58 65

Vår specialutvecklade polyesterlack för det n
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

www.borgabyggprofiler.se
info@borgabyggprofiler.se

Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13
Borga Byggprofiler AB
Motorgatan 2
534 92 TRÅVAD

FP1

FP18

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

Telefon: 0512-208 80
Telefax: 0512-203 33
Org.nr: 556590-0213

TR35

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

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.

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

Borga Byggprofiler AB
Motorgatan 2
534 92 TRÅVAD

TR20

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

www.borgabyggprofiler.se
Telefon: 0512-208 80
info@borgabyggprofiler.se
Telefax: 0512-203 33
Org.nr: 556590-0213

www
info@
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upp under 2014/15. Det är väldigt ﬁnt
att gå ut där.

Föreningspresentation!
Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen är ingen myndighet. De är en ideell förening som startade för över hundra år sedan av en grupp vetenskapsmän. Konstnärer som Anders Zorn och författare som Selma
Lagerlöf anslöt sig, och med tiden växte de till 226 000 medlemmar.
Idag är de Sveriges största miljöorganisation.
Jag träffar Naturskyddsföreningens kontaktperson Lennart Hellquist och frågar
vad föreningens uppdrag innebär.
– Ja det är att bevaka miljön i Vingåkers
kommun och att kommunen sköter sig.
I stort handlar det om att skydda djur
och natur. Till exempel upplysa om att
handla miljövänligt, i grunden är det ju
samma sak, svarar Lennart.
Får ni bidrag från kommunen?
– Nej, svarar Lennart, det får vi inte. Vi
får pengar från riksföreningen, det är
baserat på antalet medlemmar. Och i nuläget har vi drygt 130 medlemmar.
Vad är det största ni gör här i Vingåker eller det viktigaste?
– Föreningen är inte så gammal, den
bildades 1992 och snart nog så byggdes
det ett fågeltorn vid Kolsnaren. Det var
nog vid 1994/95. Det rustades för övrigt

Lennart Hellquist, kontaktperson i
Vingåkers lokalförening.

Vad är det för fåglar man ser där?
– Ja så här på våren kan man se nästan vad
som helst som rastar där, svarar Lennart.
Men på sommaren kan man se rördrom
och kärrhök. Så kan det ju komma rariteter ibland, men då gäller det att ha tur.
– Jag såg att det redan kommit tranor
på några ställen. Händer det att de övervintrar här, undrar jag.
– Nej inte så här långt norrut, dom övervintrar i Spanien, svarar Lennart. Några
kan väl ha kommit tidigt och stannat till
i södra Sverige först.
Vad gör ni mer, är det mest fåglar?
– Ja, det har väl blivit så, de ﬂesta är fågelintresserade. Kanske är det en nackdel, det har inte blivit den bredden i
styrelsen som man skulle kunna önska,
säger Lennart. Det har väl blivit lite
fjärilsintresserade nu också.
– 2005 blev vi tillfrågade av Entomologiska* föreningen i Sörmland om vi
ville hjälpa till att inventera fjärilar. Det
var ett projekt som höll på i fem år där
man inventerade rutor på fem gånger
fem kilometer. Även länsstyrelsen var
inblandad i detta projekt. Detta resulterade så småningom i boken Dagfjärilar
i Södermanland. Resultat från inventeringar 2005–2009.
(Boken kom ut 2017 och går att beställa
från Naturbokhandeln på nätet. Där kan
du också hitta Dagfjärilar i Södermanland – en fälthandbok. Jag såg att den
för närvarande är slutsåld, min anm.)

för pensionärer

15%

Lediga hyreslägenheter

mellan kl. 11.00-15.00

www.onlinepizza.se

3 rok 80 kvm samt 1 rok 40 kvm.

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

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

Sörmlands ledande leverantörer
av badrumsrenoveringar
och brasvärme!

25 år

FAKTARUTAN
Medlemsavgifter 2018 per år:
För dig under 26 år
195 kr
För dig över 25 år
295 kr
Familjemedlemskap
365 kr
Livslångt medlemskap
9 000 kr
* (entomologi = läran om insekterna)

Öppet Hus
Måndagar 10:30
Promenad och ﬁka
året om.

www.vingakershundklubb.se
070 - 623 40 30

Nu under samma tak

1992-2017

för
Kaminer
&
Kostnadsfria offerter!
adrum Kom ihåg
Skorstenar
att
Vi lämnar alltid fasta priser och
vi erbjuder räntefri avbetalning
ROTInstalleratoch
Från idé tillutnyttja
avdraget!
klart priser!
dig installation
2, Katrineholm
• 0150-517Videvägen
40 • WWW.KAMINKAKEL.SE
Tel. 0150-517 40 • www.kaminkakel.se

Text och bild: Majsan Wickert

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

underVälkommen
samma tak till

tider:
or 9-18,
7, lör 10-14

Jag tackar Lennart och tänker att jag nog
ska avlägga ett besök vid fågeltornet
och försöka se ﬁlmen i höst.

Vingåkers
Hundklubb

Två stycken nyrenoverade lägenheter på Slottsvägen 1A nedre
botten uthyres. TV-kanaler ingår.

0151 - 109 84

Hur marknadsför ni er lokalt?
– Ja, det är ju svårt men vi var med på
Mångfaldsfestivalen första året, sen har
vi väl varit med på julmarknader. Vi har
annonserat i Vingåkersbladet till exempel. Och så är vi med i Samverkarna.
– Vi kommer att ha en guidning av en
skolklass från Hansjöskolan vid Kolsnartornet i maj/juni. Hela vårt program
går att hitta på https://vingaker.naturskyddsforeningen.se/program.
– Lennart tillägger att det fram i oktober
blir en ﬁlmvisning på Vingåkers Biograf, vilket är ett samarbete med Studiefrämjandet och STF.

Välkomna
till

NiVå
mat &
o dryck
mat

Lunchrabatt

Men gör ni något annat som till exempel uggle- eller bäverspaning?
– Nej, det har vi inte haft. Men i höstas
såg jag en bäver i Sjögetorp, vid bron
över ån. Det var synd att jag inte hade
kameran med. Men den verkade gammal för den rörde sig knappt och var inte
rädd. Jag har även sett bäver simma i
vattnet vid bron i Högsjö, säger Lennart.

Allt för ditt
badrum

Kaminer &
Skorstenar

Från idé till färdig installation!
Installerat- och klart priser!

Sidan 7

Vid Sävsta gård

Vi

Utomhusbelysning
I lager (ej beställningsvaror)

50%

kan
tv-signal!

Gardiner
I lager (ej beställningsvaror)
Parabol - Fiber -Antenn

50%

Installation och service.

AJ-Hemelektronik

Stor sotering ”gamla” och nya ljuskällor

Leksaker
Köksutrustning
Glas
Tallrikar
Mattor
m.m
Öppettider:

Måndag-Fredag: 9-18
Lördag: 10-16
Söndag: stängt

0151 - 129 55
www.jouhatradingab.se
info@jouhatradingab.se

Köpmangatan 5 • 643 30 VINGÅKER
Tel. 0151-133 30
Öppettider: Mån-Fre 10.00-18.00
Lör 10.00-13.00

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

ÄNTLIGEN
ÄPPELGÅRDEN

i samarbete med

Vik en

weekend

Nu är vi redo för en ny trädgårdssäsong på
Äppelgården. Håll utkik efter alla våra nyheter
bland växter, krukor och annat för din trädgård
men också på våra nya öppettider och temahelger som startar nu i helgen!
NÅGRA AV 2018 ÅRS NYHETER!
Guldkannan
Towa

Humle ´Hulla
Norrgård´ från
Österåker

för

Första TEMAHELGEN
28 och 29 april!

Vi startar som sig bör på våren
med klematis och perenner.
Båda dagarna miniprogram kl 10.30,
12.00, 13.30 och 15.00. Där emellan tid
för kaffe med hembakat bröd och inköp.
På lördagen presenterar
vi årets nya KLEMATIS,
berättar om arter och sorter och vandrar runt bland
Äppelgårdens klematis.
Söndagen ägnar vi åt ÅRETS
PERENN, Höstsilverax, men
även tidigare års utvalda perenner
får en grundlig genomgång.

applegarden.se
svedbergs.se

Bokashiprodukter

Se allt både gammalt
och nytt på hemsidan
Terracottalåda 32x37x62 cm
applegarden.se

– alltid värt en omväg!

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

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

Öppet ons-fre 10–18. Sista helgen varje månad lör-sön 10–17.

svedbergs.se

Finalist på
2017 & 2018 års
Hantverksgala

20%
20%

PÅ HELA
SORTIMENTET
PÅ HELA
SORTIMENTET

Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Gäller från den 26/4 – 6/5 2018.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Gäller från den 26/4 – 6/5 2018.

www.mahlqvist-ror.se

Ring så kommer vi!

Vid installationer eller problem!

SOFFA

På plats Rut-avdrag!

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

Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det
gulmarkerade ordet senast 20 maj till:

Köpmangatan 14, 643 30 VINGÅKER

annons@vingakersbladet.com
•
Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta
643 91 VINGÅKER
eller
Lämna hos Sternbergs, Köpmangatan 14

0151-77 88 10 • 0763-519 370

Vi drar tre stycken vinnare som vinner varsin trisslott.

info@sternbergs.eu

Vinnare i nr 1 - 2018: (av 29 rätt inkomna svar: Fönsterlyftet, Möbellyftet)

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

Öppettider: mån-fre 12-18, lör 10-13

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

Irene Bjällsten, Brevens Bruk
Laila Sälle, Vingåker
Marie-Louise Ax, Vingåker

Nu
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HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET

Coca-Cola zero’, and the contourbottle are registered trademarks of The Coca-Cola Company.
©2018 The Coca-Cola Company
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