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Företagspresentation:
KS Bygg
Vingåker för mig:
Caroline Helmersson 
Olsson

Föreningspresentation:
Vingåkersbygdens 
Konstföreningen

Apoteksgatan 8, Vingåker • Tel. 0151-51 84 80 • Öppet: Vardagar 9.30-18.00 Lörd. 10.00-13.00
BUTIK / INSTALLATION / ANTENN / FIBER / SÄKERHET / VITVARUSERVICE

Micke W.
Vitvaruleverantör

Lena J.
Butikspersonal

Niclas M.
Butikspersonal

Tina D.
Butikspersonal

Claus F.
Vitvarutekniker

Från

Golv- och bordsfl äktar

199:-

Välkommen till Sommarstugan!

Från

Stort utbud av grillar

199:-
Landmann
Triton PTS 3.0

3495:-
Spis
Elektro Helios SK6551

5495:-

Nu är värmen här!

Luftkonditionering
Canvac Q Air A810

3995:-
Priserna gäller t.o.m. 16 juni eller så långt lagret räcker.



KS Bygg AB 

På Ringvägen 23 i Vingåker ligger KS Bygg AB, som utför ny-
byggnad, ombyggnad och servicearbeten till privatpersoner, före-
tag och offentlig sektor. Byggföretaget som funnits i tjugofem år, 
ägs och drivs idag av Christer Redfors. Inom kort kommer före-
taget att bredda sin verksamhet med försäljning av kakel, klinker 
och parkett från Golvabia – ett av Sveriges ledande företag inom 
golvbranschen.

Företaget har fjorton anställda i dagslä-
get och klarar de flesta byggjobben.
- Till privatpersoner gör vi allt, säger 

Christer och berättar vidare att företaget 
är certifierade för att göra tätskikt i bad-
rum. Även tredimensionella badrumsrit-

ningar kan erbjudas. I ritningen lägger 
man in all inredning och kunden kan då 
i förväg se hur det färdiga badrummet 
kommer att se ut. När det gäller kök så 
har KS Bygg AB ett nära samarbete med 
grannföretaget Spesab.

På gång i Vingåker just nu är bygget av 
en kiosk i nya Tennisparken tillsammans 
med Skanska. På Köpmangatan byggs 
en helt ny butik i före detta pizzeria Sa-
lambos lokaler, samt tre nya lägenheter i 
samma hus. Till hösten ska två hyreshus 
i Vingåker förses med nya fönster. 
- I Katrineholm ska vi göra sista etappen 
på Backavallens läktare. Byta alla sto-
lar med mera, fortsätter Christer som i 
dagsläget även har cirka tio nya offerter 
att räkna på. 

KS Bygg AB har också avtal med Läns-
försäkringar om försäkringsskador. Det 
kan vara vattenskador, brandskador, 
hussvamp med mera.
- Just idag har jag fem försäkringsjobb 
och det kommer nya hela tiden, berättar 
Christer vidare.

Som byggföretag behöver man samar-
beta med andra företag som rörfirmor, 
elfirmor och mattläggare. Christer be-
rättar att man alltid försöker anlita Ving-
åkersföretag så långt det går. Då får man 
företag som man känner till och kan 
lita på. Det ska vara säkert att anlita ett 
byggföretag och vi strävar efter att få 
nöjda kunder.
- Vi jobbar hela tiden efter att förbättra 
oss, säger Christer.

För några år sedan fick företaget ett all-
deles speciellt uppdrag. En förfrågan 
om att vara med i TV-programmet So-
fias Änglar – programmet som rycker 
ut och hjälper människor som hamnat i 
svåra situationer i livet, som vid olycka 
eller sjukdom.  Christer tillsammans 
med kollegan Thomas Johannesen var 
med i två olika program, där de gjorde 
nytt badrum åt de drabbade familjerna 
på båda ställena. De upptäckte dock 
snart att frågor som normalt hör till det 
vardagliga inte blev så lätta att besvara 
inför TV-kamerorna.
- Det blev väldigt många omtagningar, 
säger Christer och skrattar.

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

Wilsons Tryckeri & Redovisning,
Kåsta, Vingåker
Sternbergs Data & Fototjänst,
Köpmangatan 14, Vingåker

Ansvarig utgivare: Loove Pettersson
Produktion: Wilsons Tryckeri & Redovis-
ning AB, 0151-55 00 45
Tryck: Mittmedia Print Örebro
Distribution: Postnord
Upplaga: 8 797 st
Framsida: Läns- & Kommunskylt Läppe
Foto: Kjell Sternberg

Föreningspresentation!

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! 

 Ärnebäcks gård   •   0702 - 17 58 65

Utomhusbelysning
I lager (ej beställningsvaror)

Gardiner
I lager (ej beställningsvaror)

Stor sotering ”gamla” och nya ljuskällor

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

50%

50%

Gösfiske
Kolsnaren-Virens Fiskevårds-
områdesförening avråder 
från allt gösfiske (såväl nät 
som sportfiske) under tiden 
15 maj–25 juni.

Detta för att skydda gösen under 
lekperioden och för att få ett bättre 
gösbestånd.

Styrelsen Kolsnaren-Virens Fiskevårdsområdesförening
www.kv-fiske.se

Gösfi ske
Kolsnaren-Virens Fiskevårdsområdes-
förening avråder från allt gösfi ske (såväl 
nät som sportfi ske), 
under tiden 15 maj - 25 juni.
Detta för att skydda gösen under lekperioden och 
för att få ett bättre gösbestånd.

Fiskekort 

Finns på OKQ8 Vingåker samt på www.ifi ske.se

Styrelsen Kolsnaren-Virens Fiskevårdsområdesförening
www.kv-fi ske.se
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Måndag-söndag 8-21
0151-51 80 50 • www.ica.se Gäller tom 3/6.

Vitlöksbaguette
175g, Butiksbakat

20:-
10:-

2
för

REA
5:-

/st

Ananas
Costa Rica, Max 3/kund

10:-
/st

Brieost
500g, Saint Benoit

2990
/st

DIN LOKALA
TRÄDGÅRDSBUTIK

Humle
 ´Hulla Norrgård´ 
från Österåker

Guldkannan 
Towa som
är både en

potta och en 
vattenkanna

Se allt både gammalt 
och nytt på hemsidan 

applegarden.se

Med våra franska kastanjestaket i olika 
höjder är det lätt att hålla djuren borta och 
med rabatt-
kanter av stål 
hålls växterna 
lätt på plats.

Stäng ute hjortarna och 
stäng inne blommorna!

2 mm tjock plåt, längd 115 cm, höjd 19 cm. 
Sätts ihop med skarvplåt som ingår. 

Rabattkanter 
av Cortenstål

Gör jord av ditt matavfall
Bokashi är ett helt nytt sätt att kom-
postera ditt matavfall. Gammal mat 
kan  bli ny jord utan att det behöver 
vara jobbigt eller lukta illa. Med bo-
kashihinkar och bokashiströ kom-
mer du snabbt igång. Bra för dig och
bra för miljön!

1 m x 10 m
1,20 m x 10 m
1,50 m x 5 m
1,75 m x 5 m

C.´Princess Kate´
C.´Hanna´ C.´Baby White´

40 sorters svenskodlade klematis

C.´Gravety Beauty´

Komplett startset 
med två hinkar och
ett kilo bokashiströ
        840:-

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

– alltid värt en omväg!

Mot Heden efter vägen K-holm – Österåker • GPS N 59° 5  ́8,7´́   E 16° 3  ́20,5´́
www.applegarden.se • 070-734 30 40 • 070-535 37 10

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

DITT SKAFFERI
I det vackra Högsjö

www.dittskafferi.se
0151-453 34

Glassfrossa!

i Högsjö
www.dittskafferi.se

Ät så mycket glass du vill!

www.vingakersgolf.se

0151-131 36
Erbjudande 2018: Gå med som fullvärdig medlem, 

då ingår ”Grönt kort” utbildning. 

Välkommen!

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

Hemtrevlig klinik
med stor kapacitet. 

Vi erbjuder personlig service 
för dig och ditt djur

Öppettider: 
måndag-fredag 08-18

lördag 09-15 
söndag stängt

Storgatan 3, Vingåker

Kom och sommarfika på 
våran nya uteservering!

Svalka dig med 
milkshake eller 
kulglass.

Beställ tårtor och smörgåstårtor till 
sommarens fester hos oss!
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Politik har alltid varit viktigt för Caroline Helmersson Olsson. 
Att alla människor ska ha samma möjligheter, oavsett från vilken 
familj de kommer, brinner hon för som riksdagsledamot i Utbild-
ningsutskottet för Socialdemokraterna i Södermanlands län, där 
hon är speciellt ansvarig för gymnasieskolan. I Vingåker är hon 
Socialdemokraternas ordförande och en väldigt stolt Vingåkersbo 
som alltid gör PR för Vingåker.

På politiska möten i Vingåker vill hon 
gärna ha med någon kollega från riksda-
gen, som får bo hemma hos Caroline, på 
hotellet eller ute vid Båsenberga.  Om de 
vill, guidar hon dem gärna runt i Ving-
åker eller följer med på en köprunda i 
samhällets butiker. När besöksgrupper 
från Vingåker kommer till Stockholm 
tar hon emot och berättar om riksdagen.
- Jag vill gärna att det kommer studiebe-
sök från Vingåker, säger hon.
  
Även i riksdagsarbetet har hon Vingåker 
i åtanke. 
- Ibland blir det mycket storstadsper-
spektiv, säger Caroline. Vi från småorter 
kanske ser utmaningarna på ett annat 
sätt. Jag har alltid Vingåker som bas. Jag 
är också ordförande för fackliga studie-
gruppen - socialdemokrater som kom-
mer från en facklig bakgrund - som gör 
arbetsplatsbesök och håller oss ajour 
med de viktiga frågorna, fortsätter hon.
Caroline som efter gymnasiet började 
som undersköterska på äldreboendet 
Humlegården i Vingåker arbetade fack-
ligt redan då.
- En tid var jag facklig politisk om-
budsman i Stockholm på partistyrelsens 
kansli.

Politik är verkligen kompetensutveck-
ling, menar hon och det bästa med ar-
betet tycker hon är det politiska arbetet 
bakom. 
- Jag tycker om hantverket. Det är det 
som är roligt med politik. Att åstadkom-
ma något, förändring och förbättring.

En vanlig arbetsvecka åker hon oftast 
upp till Stockholm på tisdagsmorgonen. 
Måndagar ska man sköta sitt arbete på 
hemmaplan, t ex besöka skolor i Sörm-
land, träffa människor på företag och 
organisationer samt praktisera. Caroline 
har praktiserat på flera företag i Ving-
åkers Kommun genom åren.

 Alla riksdagsledamöter som har längre 
än fem mil till arbetet har en övernatt-
ningslägenhet i Stockholm. Caroline 
som ofta tågpendlar och tycker det går 
bra, menar att det ändå är nödvändigt, då 
riksdagsarbetet ofta har oregelbundna 
arbetstider och många resor. Som riks-
dagsledamot har man sitt uppdrag dyg-
net runt, året runt och har inte semester. 
Det betyder inte att man aldrig är ledig, 
förklarar Caroline. Riksdagen stänger 
under sommaren, men man måste alltid 
finnas tillgänglig om något inträffar. 

- Är jag på en semesterresa måste jag 
avbryta den om det krävs.
 
Caroline är även kvittningsperson i riks-
dagen. Det är hon som ser till att ba-
lansen mellan de politiska blocken inte 
påverkas av frånvarande ledamöter vid 
röstning. En frånvarande ledamot i det 
ena blocket ”kvittas” mot en ledamot i 
det andra som avstår från att rösta. Riks-
dagsledamöterna får ansöka om kvitt-
ning till Caroline - om de behöver vara 
frånvarande vid en röstning - som sedan 
beviljar eller avslår deras ansökan.

Någon minister i Regeringen skulle hon 
inte vilja vara. Då skulle hon alltid vara 
påpassad och aldrig kunna vara privat. 
Caroline ger ett exempel på hur journa-
lister ibland kan bete sig. Detta hände 
för ganska många år sedan vid en allvar-
lig händelse i Stockholm.
- Journalisterna sprang ner oss så jag 
ramlade bakom en blomkruka, berättar 
Caroline.
Dåvarande partisekreteraren för Social-
demokraterna Lars Stjernkvist, fick då 
syn på henne. Han bad journalisterna 
att backa och hjälpte henne upp genom 
att hålla sin arm runt henne och dra tills 
hon stod upp.
- Då började fotoblixtrarna att smattra, 
fortsätter Caroline. På bilden i tidningen 
stod Lars Stjernkvist och höll om mig.

Vingåker står för trygghet och gemen-
skap i Carolines liv. 
- Jag lever ett intensivt liv och när jag 
stiger av tåget och kommer hem är det 
väldigt viktigt för mig. Att jag känner 
många och att många känner igen mig. 
Det tycker jag om. Men det kan vara 
skönt ibland också att vara anonym i 
Stockholm.
På fritiden prioriterar hon att umgås 
med barnbarnen. En resa till Astrid 
Lindgrens värld är bokad. När Carolines 
man Peter fyller sextio år blir det en resa 
till Grekland med barn och barnbarn.

På gång på hemmaplan just nu är firan-
det av Socialdemokraternas hundraårs-
dag i Vingåker den 5:e juni. Det ska bli 
en fest i Vingåkers Folkpark med under-
hållning av familjen Widén. Även Gö-
ran Persson kommer att närvara.
- Han är underhållande och väldigt kun-
nig om det som fanns i Vingåker förr, 
avslutar Caroline.

Text & Foto: Birgitta Stenström

Caroline Helmersson Olsson

Vingåker för mig!

Glasmuseets 
Buffé Tips

Endast 95:-
Serveras tisdag - söndag 12:00 - 14:30

• Hyttsill, panerad, smörstekt serveras med potatis, 
skirat smör & lingon 
• Ugnsbakad kyckling

• Svenska Isterband serveras med rödbetor, 
ugnsbakade rotsaker & senapsgräddsås 

 Inklusive:
Dagens soppa, sallad, smör, bröd, bordsvatten, kaffe & kaka

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



Sidan 5

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.

  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 10.00-13.000771-350 350 | sormlandssparbank.se

Trevlig sommar
önskar vi på Sörmlands 
Sparbank i Vingåker

widengrensvägen 1 vingåker
måndag–fredag 10:00-19:00 lördag–söndag 10:00 -18:00

öppet till 20:00 vardagar v.26-32

besök sveriges största 
outlet för märkeskläder
kvalitet och funktion för hela familjen

nordens största utbud av kostymer

herr  dam  barn  sport  jeans  skor  café

7000m² butik

fynda upp till

70%
lägre pris

vfo.se

För mer information: 0705-172220
Gilla oss på 

HASSELBACKEN
• REGNA •

LÖRDAGEN 16 JUNI
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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

UNDERHÅLLSVÄRME - 10ºC VARMT OCH FROSTFRITT HELA VINTERN

MÄHLQVIST RÖR
Kungsvägen 8, 42 34 Flen

Tel: 0157-244 60 • flen@mahlqvist.se
www.comfort.se/mahlqvist-ror-ab

VINNARE AV RED DOT DESIGN AWARD 2015

HÖGRE VERKNINGSGRAD

FINNS I FLERA FÄRGER

KIRIGAMINE ZEN DESIGN
GRYM TEKNIK I SNYGG FÖRPACKNING

PRIS 16 000KR
Gäller för standardinstallation efter rotavdrag.

Etabl 1943

www.mahlqvist-ror.se

LUNCHBUFFÉ
                  Kl. 11.00-14.30

85:-

Svensk á la carte
Pasta rätter
Th ai rätter

Kina viet rätter
m.m.

Öppettider:
 Måndag  stängt
 Tisd-Fred  11.00-21.00
 Lörd-Sönd  12.00-21.00
 Även avhämtning

Välkommen!
Storgatan 21, Vingåker
Tel. 0151-101 68

Sidan 2

Vingåkersbygdens konstförening

”Föreningen har till uppgift att väcka, underhålla och utbreda in-
tresset för konst, särskilt genom att; arrangera utställningar, an-
ordna föredrag, studieverksamhet och övriga aktiviteter i ämnen 
rörande konst, göra inköp för utlottning och skapa tillfällen för 
att samtala om konst.” Så står det i föreningens stadgar.

Sedan längre tillbaka har de även haft 
ambitionen att inköpa konst för att byg-
ga upp en museal samling. Föreningens 
konstinnehav består idag av ett fem-
tiotal konstverk som hänger på Åbro-
gården, Kommunhuset, Humlegården, 
Ekgården, biblioteket och i personalrum 
på slottet. Några fi nns magasinerade 
på slottet. Det fi nns inte längre någon 
ambition att fortsätta bygga upp denna 
samling utan den konst som inköps går 
tillbaka till medlemmarna.

Föreningen anordnar en utställning på 
våren och en på hösten. Medlemmarna 
får en inbjudan via posten och för öv-
rigt affi scheras det runt om i samhället. 
Efter som det är en ganska tung kostnad 
för föreningen att posta dessa inbjud-
ningar så hoppas de på att få in så många 
e-postadresser som möjligt så att dessa 
inbjudningar kan mailas ut istället.

Vilket på lång sikt gynnar medlemmar-
na, mer pengar över att köpa konst för.

I samband med höstutställningen ord-
nas ett medlemslotteri där dels nyinköpt 
konst ingår och dels kan några verk ur 
den magasinerade samlingen ingå. Det 
brukar lottas ut minst 10 verk varje höst.

För att en förening ska kännas menings-
full krävs engagemang från både styrel-
se och medlemmar. Och styrelsen tar 
med glädje emot förslag på andra akti-
viteter i konstens anda. Ni kan maila till 
den nya ordföranden eller sekreteraren, 
se e-postadresser i faktarutan.

När jag träffar den nya styrelsen så har 
de sitt första konstitutionerande möte så 
det är väl lite svårt att i nuläget säga så 
mycket om framtiden. Alla ansvarsom-
råden ska fördelas. Höstens konstnärer 

ska utses. Olika praktiska arbetsuppgif-
ter ska överlämnas och så vidare. Samt-
liga i styrelsen ser fram emot när slottets 
renovering är klar och utställningarna i 
framtiden kan hållas där.

Undertecknad kan konstatera att tiden 
gått fort sedan jag den första gången 
17 april 2012 klev in på Köpmangatan 
10 och trodde jag bara skulle besöka ett 

möte i konstföreningen. Plötsligt var jag 
bara med och åren har tickat på. Med 
facit i hand har det varit roligt och läro-
rikt och alla utställande konstnärer har 
varit väldigt nöjda. Med spänning ser 
jag fram mot nästa utställning. Jag öns-
kar nya  och gamla styrelseledamöter 
varmt lycka till. 

Text och bild: Majsan Wickert

Föreningspresentation!

FAKTARUTAN
Medlemsavgift 150 kr per år: Föreningens bankgiro är 501-8114 och vi 
har numera även Swish, nr 12 30 31 66 20. Glöm inte att uppge ditt namn när 
du betalar in medlemsavgiften. 
• Alla medlemmar har 10% när de köper konst på utställningarna. 
Nya ordföranden Göran Johansson saljohan@hotmail.com
Sekreterare Börje Sandberg borje.sand.berg@hotmail.com

Nya styrelsen, från vänster: 
Inger Rönnqvist, Göran Johansson, 
Anita Boman, Kaisa Komulainen-Nilsson, 
Börje Sandberg, Brittmarie Hult och Anita Kihlgren.
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snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT

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

Låt oss 
göra

jobbet!

VI 
ERBJUDER:

• Bra paketpriser på manuell & automat
• Introduktionsutbildning

• Risk 1 utbildning (alkohol, droger)
• Intensivutbildning

Om ni önskar intensivutbildning under sommaren så var ute 
i god tid för att få önskade veckor.

Köpmangatan 3 • 643 30 Vingåker • 0150-136 55 • 0760-90 11 32
www.se-trafi kskolan.se  •  batu@se-trafi kskolan.se

Öppettider: Mån-Ons 13-18  •  Tors 9-18  •  Fre 9-15 (lunch 12:15-13:15)

Välkommen till Vingåkers Hundklubb

Hund-kväll
Onsdagar kl 19:00

Alla är välkomna! 
Caféet öppet mellan 18:30-20:00, 

vissa kvällar fi nns nygräddade våffl or
att köpa.

www.vingakershundklubb.se
070 - 623 40 30

”HUND-KVÄLL” 
Onsdagar Kl 19.00 

Vi träffas och umgås, kanske deltar på planerad aktivitet  
som kvälls värd anordnar. Café öppet mellan 18.30—20.00, 

vissa kvällar finns nygräddade våfflor att köpa. 

I samverkan med 

Vecka Dag Kvällsaktivitet Kvällsvärd 

24 13/6 Balansövning med hund ”Dogparkour” 
Medlemsmöte   

Madde/Kristina.K 

Styrelsen  

25 20/6  Apportering Lena.E/Lena.J 

26 27/6  Trix med din hund. Uppvisning och prova på Viktoria Häger 

27 4/7  Noswork Ingrid.L/Kristina.K 

28 11/7  Tipspromenad Katarina/Charlotte 

29 18/7  Rallylydnad. Uppvisning och prova på Rebecka.P/Britta.H

30 25/7 
 Skogspromenad.  
 Samling vid Folkets park. Medtag eget fika 

Rebecka.P

31 1/8  Agility Ullis.F/Cicci.H 

32 8/8  Hundmöten Britten.J/Linda.N 

33 15/8 
 Dansuppvisning med hundar. 
 ”Två och fyrbents disco” 

Lena.J/Micke.S 
 med flera 

Reservation för ev. förändringar 

  Alla hjärtligt välkomna! 

Köpmangatan 14, 643 30 VINGÅKER
0151-77 88 10 • 0763-519 370

info@sternbergs.eu Öppettider: mån-fre 12-18
HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
Sternbergs Data & Fototjänst HB
969729-6607 | 2017-09-15

Vid installationer eller problem!

Ring så kommer vi!
På plats Rut-avdrag! 

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

Utbildning i hemmet

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

Sävstaholmsvägen 5 • 0151-51 14 16
www.provinsbutiken.se

Öppettider: måndag-fredag 8-18, lördag 9-13

Gödsel för din gräsmatta och trädgård

• Klor 
• Ph + & Ph -
• Algmedel  
• Flockmedel
• Alkalinitet
• Ph-stickor Allt till din pool

Mot skadeinsekter
• Löss 
• Flugor
• Getingar
• Myggor 
• Sork  
• Rådjur 

Mot ogräs
• Round up 
• Ogräsättika 
• Mossa 
• Ogräs i gräsmatta 

GASOL
50:- 
rabatt

på valfri gasol-
fl aska vid inbyte.

Medtag kupong
gäller tom 30 juni





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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Vi gör din skogsaffär
enkel och lönsam!

Tveka inte att ringa din personliga skogvaktare:

• Toppriser på timmer ned till diameter 10 cm. Även rötstock.
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MARKUS GUNNARSSON

070-438 27 27

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 Inget korsord i detta nummer, 

återkommer i nästa nummer.

Vinnare 
trisslott

Vinnare i nr 2: 

(av 38 rätt inkomna svar: 

Jacobssons Smide & Motor)

Karl-Gunnar Eriksson, Vingåker

Kerstin Fors, Högsjö

Lars Hurtig, Vingåker

Trisslott är på väg

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/ 

Att det finns så många idérika företag och föreningar 
i Vingåkers kommun hade jag ingen aning om, trots 
att jag är född och uppvuxen här. Så många trevliga 
människor som i det tysta kämpar och sliter, år efter 
år. 

Mycket av det har jag sett när jag varit ute och träffat 
er för att sälja annonser eller göra mina reportage. 
Tack vare er finns det mesta man behöver här för att 
kunna leva ett bra liv.

Birgitta Stenström

Brett sortiment av 
kvalitetsvirke

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
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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.
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Profilen kännetecknas av mycket god gåbarhet och snabbt montage.
TR35 används med fördel när man önskar en stark och robust profil
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 Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad-
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Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
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Nu på Vannala gärde

Sommarspecial
Söndagsöppet 10:00 - 13:00


