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Salami
120g, Kotivara

Familjelasagne
1,4kg, Dafgård
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Frasrost
450g, Skogaholm

Besök gärna något av våra 
annonskontor:

Köpmangatan 14, Vingåker

Kåsta skola, Vingåker

Eller maila oss: 
annons@vingakersbladet.com

Östlunds Begravningsbyrå
Katrineholm  •  Flen • Vingåker
Bygdens egen begravningsbyrå

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

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

Vingåker
Storgatan 19
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   •   www.östlundsbyrå.se

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

www.östlundsbyrå.se

OBS! NY LOKAL

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! 
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Liberalernas kamp 
för ökad valfrihet 

handlar i första hand 
om att ge makt åt de 

maktlösa.

Satsa på skolan först och främst.
Främja företagssamheten.
Bättre integration.Trädgårdsfestival

Föreläsning med Farbror Grön
Välkomna till en härlig festival för alla trädgårdsälskare!

10:00-14:30
Tennisparken

15:00
Ekbackskyrkan
Entre: 125:-
100:- medlem i VTv
Föranmälan till:
Bg 5964-5101 eller 
swish 123 13 39 480 

Vi erbjuder våra besökare ett varierat
utbud av trädgårdsrelaterade produkter.

Föreläsning ”Odla året runt” med Farbror 
Grön. Johannes Wätterbäck är även känd 
som poddare tillsammans med Sara Bäckmo.

LÖRDAG
25 augusti
Kl. 10:00
i Vingåker

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

Priserna gäller t.o.m. 28 juli eller så långt lagret räcker.

BUTIK / INSTALLATION / ANTENN / FIBER / 
SÄKERHET / VITVARUSERVICE

Ord. pris 699:-

Vattenkokare
WK-6 Wilfa, 1,7 liter

399:-

Spis
Elektro Helios SK 6551

5495:-

Micke W.
Vitvaruleverantör

Lena J.
Butikspersonal

Niclas M.
Butikspersonal

Tina D.
Butikspersonal

Claus F.
Vitvarutekniker

Anlita vår kompetenta 

vitvarutekniker 

Claus Fantenberg.

Från

Stort utbud av grillar 
och tillbehör

199:- Från

Golv- och bordsfl äktar

199:-

Sidan 2

Boule Vingåker – PRO

Varje måndag och torsdag, mellan klockan 13.30 och 16.00, träf-
fas ett glatt gäng på Vingåkers IP för att utöva den franska natio-
nonalsporten Boule. En sport där alla kan vara med.

Bouleföreningen i Vingåker startade nå-
gon gång i mitten på 1980-talet och in-
går i PRO som står för lokalhyran på IP.
 
Flera av dem som är med idag har va-
rit med från början. Det kostar inget att 
vara med och du behöver inga förkun-
skaper. Det är ingen åldersgräns uppåt. 

Äldsta deltagarna här, är till exempel 
Eva, i vit tröja, som fyllde 88 år på själ-
vaste nationaldagen och Edith, i vitt- och 
svartrandigt, som blir 88 på julafton. 
Aktningsvärt och bra förebilder, tycker 
undertecknad. En del har en stång med 
magnet som hjälper till att plocka upp 
kloten om man har svårt att böja sig. 

Deltagarna hjälper till att sköta om och 
förbereda banorna. Man lottar lagen som 
spelar två mot två idag. Det kan bero på 
hur många som deltar. De spelar i 25 
minuter, sedan blåser man av och skiftar 
banor. Efter ytterligare 25 minuter tar 
de fi karast. Alla tar med sitt eget fi ka. 
Efter fi karasten blir det två 25-minuters-
omgångar till. Om det är väldigt varmt 
kanske det bara blir tre spelomgångar 
och fl era vattenpauser. Under maj–sep-
temer är ca 40 st aktiva i Vingåker, runt 
20 st av dem spelar inomhus i Katrine-
holm november–april.

De har lite lottförsäljning på plats, för 
att fi nansiera grillfesten nu den 29e juni 
och sedan en avslutningsfest i novem-
ber som hålls uppe på Vingåkers Folkets 
park. Deltagarna betalar 75 kr per fest, 
föranmälan behövs. 

För dagen var det god stämning trots 
att man hela tiden försökte förstöra för 
motståndar laget. Underhållande att titta 
på och det kliade lite i fi ngrarna. Efter-
som en deltagare spelade med sex klot 
så hoppade jag in som ”Conny” under 
ett par spel. Lite ringrostig men inte helt 
borta, det gav mer smak. Jag kommer 
nog att besöka dem vid fl era tillfällen.

Den 13 juni var det Boulens dag i Hälle-
forsnäs. Det brukar delta över 100 lag 
men i år var det bara 60. Från Vingåker 
deltog 8 st; Ove och Monica, Berit och 
Stig, Conny och Roland samt Arne och 
Birgitta. För Vingåkerslagen lyckades 
Arne och Birgitta bäst.

Text och bild: Majsan Wickert

 

Föreningspresentation!

FAKTARUTAN
Vingåkers IP, måndagar och tors-
dagar, spelar de mellan kl. 13.30 
och 16.00 under maj–september, 
oktober endast måndagar. Ingen 
avgift.
Jan–april inomhus i Katrineholm 
och endast torsdagar kl. 13.00. 
Samåkning från ICA-parkeringen 
kl. 12.15. Avgift 20 kr/speltill-
fälle eller 200 kr för säsongen 
(ca 14–15 ggr) + 20 kr/person 
till chauffören. Medtag fi ka till 
träffarna.
Grillfest fredag efter midsommar 
och stor avslutningsfest i novem-
ber i Folkets park, 75 kr/fest. 
Kom och prova på – vi har klot 
som ni kan låna!
Kontaktpersoner:
Ove Fredriksson 070-255 97 24, 
Roland Björling 070-537 83 08

Måndagen den 11 juni var det 23 stycken spelsugna som samlats. Det brukar 
komma runt 30 stycken.

Kassören Ove Fredriksson försöker slå 
bort motståndarna.

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

NU VILL VI TA SKOLAN I  
VINGÅKER TILL NYA HÖJDER

Vi står inför stora utmaningar i Vingåker men vi kommer att fortsätta arbeta för 
att kunna ge varje elev en god utbildning och möjlighet att nå sin fulla potential. 
Det arbetet har vi nu påbörjat tillsammans med skolverket och personal. 
Men vi är inte nöjda. I Vingåker vill vi göra följande: 

Vi behöver skapa arbetsro för alla elever

Vi behöver bli fler behöriga lärare

Vi behöver satsa på elevhälsan

Dessa satsningar går före Moderaternas förslag till skattesänkningar

Rösta på en socialdemokratisk regering som säger NEJ till vinster i välfärden.
Våra skattepengar ska gå till eleven inte till riskkapitalister.

socialdemokraternavingaker.se | facebook.com/socialdemokraterivingaker
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Från och med mars i år tog han över ordförandeklubban för an-
dra gången i Västra Vingåkers Hembygdsförening, som då stått 
utan ordförande en tid. Med ett mycket stort intresse för fören-
ingen och dess verksamhet, insåg han att han inte jobbat mindre i 
föreningen efter att han lämnat ifrån sig ordförandeklubban och 
bestämde sig då för att fortsätta.

Lars berättar att han nog lägger minst 
femton timmar i veckan på sitt intres-
se. Varje onsdag mellan nio och tolv 
träffas flera av medlemmarna i Hem-
bygdsföreningens lokal på Skolgatan 13 
- ingång från Erik Dahlbergsvägen - för 
arkivarbete. Gåvor som har kommit in 
från privatpersoner eller kommunen ska 
registreras. Brev och andra handlingar 
ska man börja skanna in, något man inte 
gjort förut. Däremot är flera tusen foton 
redan inskannade. Ibland kommer folk 
ner till lokalen med frågor. De som har 
köpt ett torp i Vingåkers Kommun kom-
mer ibland och frågar efter gamla bilder 
med mera.  Hembygdsföreningen säl-
jer även vykort, nya böcker, fotohäften 
och årsskrifter om Vingåker. De brukar 
bland annat säljas på Läppedagen och 
Vialadagen, fortsätter Lars och tillägger 
också att alla som jobbar i föreningen 
gör det ideellt. Museet vid kyrkan ska 
skötas om och hålla öppet för visning-
ar. Även Hembygdsgården i Viala ska 
skötas om. Där håller också Hembygds-
föreningen i midsommarfirandet och 
Vialadagen, där korngryn och fläsk står 
på menyn. 
- En gång blev det panik på Vialadagen 
när vi skulle koka korngrynen och det 
blev strömavbrott. En propp hade gått, 
fortsätter Lars.

Allt började 1982 när Lars och hans 
fru Astrid köpte ett fritidshus i Nästorp 
utanför Vingåker. De bodde då i Katri-
neholm, men trivdes så bra i Vingåkers 
kommun att de några år senare köpte ett 
hus till i Nästorp, sålde villan i Katrine-
holm och fick sitt fritidshus som granne. 
- Nuförtiden är det barnen som är i fri-
tidshuset. Jag brukar klippa gräset. An-
nars är jag inte där så mycket. Jag bru-
kar se till så det inte rasar ihop. Skratt!

Lars som redan innan han kom till Ving-
åker hade ett stort intresse för hembyg-
den, besökte ofta Hembygdsmuseet i 
Vingåker. En gång i slutet på nittiotalet 
när han var där och tittade kom Björn 
Wilhelmsson fram till honom.
- Han knuffade in mig i ett pyttelitet 
kontor inne på museet och sa: ”Nu skri-
ver du på här!” Jag kände inte Björn då, 
säger Lars och skrattar gott åt minnet av 
hur det gick till när han blev medlem i 
Hembygdsföreningen. 2006 blev han 
tillfrågad om att sitta med i styrelsen.

Riktigt aktiv i Hembygdsföreningen 
blev han först som pensionär.  Innan 
fanns inte tiden då han som anställd på 
Ericsson reste runt och uppgraderade 
Telias mobilnät. På Ericsson var han an-
ställd i 43 år.
Lars berättar ett minne från en Lucia-
dag uppe i ett bergrum utanför Älvsbyn. 
Växeln som styrde övre Norrland be-
hövde repareras.
- Jag lyckades lägga ner hela mobilnätet 
i Norrland, ända upp till Kiruna. Växeln 
lade av helt och stod stilla i en timme 
och fyrtio minuter på Luciakvällen. Det 
var allvarligt, inte ens SOS- alarm fung-
erade. Då blev det nervöst.
Till slut lyckades Lars med hjälp av en 
kollega att lösa problemet.
- När jag kom tillbaka till hotellet ringde 
Telia och ville veta vad vi hade gjort.

Många hör av sig och vill lämna gåvor 
till Hembygdsföreningen. Fotografier 
och gamla brev är alltid intressant. Även 
gamla handlingar.
- Vi har inte så mycket från 50-talet och 
framåt. Helst ska det vara något där man 
vet vem som har ägt det (från Vingåker). 
På museet har vi däremot svårt att få 
plats med stora saker, säger Lars.

För att man lätt ska kunna få kontakt 
med Lars och Hembygdsförening-
en finns hans telefonnummer med på 
många ställen. Detta har dock medfört 
att han privat, väldigt ofta, blir uppringd 
av försäljare.
- Jag säger alltid ”nej tack” och slänger 
ofta på luren, säger Lars.
 - En gång hände det att en person ringde 
tillbaka till en annan person i föreningen 
och frågade vad det var för fel på mig 
och om jag var på dåligt humör? Hon 
ville ju bara köpa några böcker från 
Hembygdsföreningen, fortsätter Lars 
och skrattar.

Lars är född i Julita och uppväxt i Ler-
bo. En tid bodde han i Gropptorp innan 
han flyttade till Katrineholm. Idag bety-
der både Vingåker och Hembygdsfören-
ingen mycket för honom.
- Jag trivs i Vingåker och med Ving-
åkersborna. Man lär känna många när 
man är med i Hembygdsföreningen, av-
slutar han.

Text & Foto: Birgitta Stenström

Lars Ohlsson

Vingåker för mig!

fonus.se

När en person dör förändras allt. Mitt i en omtumlande tid 
ställs du inför många val och beslut. Vi hjälper dig att skapa en 

ceremoni som blir ett personligt avsked och ett fint minne.

Personlig begravning

Linnea Ljungqvist
Kundrådgivare

Köpmangatan 9, Vingåker | 0151 133 67

OBS! Genom Stiftelsen Johanssons Solfond
kan du som privatperson i Vingåkers kommun
få 20.000:- extra utöver statliga bidraget.
Ansökningsblankett fi nns på kommunkontoret.

Investera i solenergi?

Välj Svensk Takenergi!
Solceller utvecklade i Sverige för Svenskt klimat.Solceller utvecklade i Sverige för Svenskt klimat.

Börja med att boka ett kostnadsfritt hembesök på 
svensktakenergi.se eller ring 0703619400!

Nu installerar 

vi även laddare

för elbilen.
Varför välja svenskt?

Solceller - Vad bör man tänka på?

Vi på Wilsons Tryckeri & Redovisning AB 
vill önska en trevlig sommar.

0151-55 00 45  •  www.wilsonsab.se

Vänsterpartiet
en politik 
för alla

Mahmoud Nabil Alkhatib, Märta Bolzek, Tiina Rokka, Kameran Elgailani
                kandidat 3                     kandidat 4         kandidat 1             kandidat 2

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
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Frågor inför 
valet 2018 Socialdemokraterna Nya Moderaterna Centerpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet Vingåkerspartiet 

– VTL Sverige demokraterna

Hur vill ni 
stärka polis 
och rädd-
ningstjänst
för att öka 
tryggheten
i Vingåker?

Genom dialog mellan polis, med-
borgare och politiker skapar vi trygga 
miljöer.

För att höja tryggheten behöver våra 
utemiljöer rustas, och vid behov kan 
trygghetskameror sättas upp.

I Räddningstjänstens uppdrag ingår 
att förmedla och kommunicera och 
utbilda medborgare i förebyggande 
arbete, där behöver vi ge bättre 
förutsättningar att nå ut till alla.

Aktivt jobba för lättare kontakt med 
polis alla dagar i veckan. Vingåker 
borde ha en polisstation, bemannad 
minst två timmar per dag. Övrig tid 
– minst en polis närvarande via for-
don eller till fots även under som-
marmånaderna. Räddningstjänsten 
återgår till fem personer i beredskap 
dygnet runt, rökdykning ska ingå. 
Ambulans även under semestertider. 
Ta fram en App där medborgare och 
besökare enkelt kan rapportera in 
upptäckta fel och brister som utgör 
en risk direkt till kommunen.

Vi vill se stora satsningar på polisen 
för att garantera lokal närvaro i 
Vingåker, höja polisernas löner och 
skapa förutsättningar för bättre 
arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Centerpartiet vill ha en översyn av 
nuvarande organisation för rädd-
ningstjänsten där mer resurser ska 
omprioriteras från Katrineholm till 
Vingåker så att vår lokala styrka 
är bemannad för att minst klara 
rökdykarinsatser.

Lokalpolisen mer på plats i Vingåker.

Viktigt med förebyggande arbete 
samt att polisen blir ett naturligt 
inslag i samhället och kan ses som 
en tillgång. 

Räddningstjänsten behöver också 
vara tillgänglig i Vingåker, både i 
centralorten och i ytterområden

Vi vill arbeta för att polisen ska vara 
på plats ytterligare en dag i veckan, 
samt att inspirera till grannsam-
verkan. 

Räddningstjänsten fungerar bra 
tack vare allt förebyggande arbete.

Synliga närpoliser så att polisen 
blir ett naturligt inslag i Vingåker. 

Vi är trygga med den organisation 
räddningstjänsten har idag.

Öka polisens närvaro i kommunen.

Fler dagar som polisstationen har 
öppet och är bemannad.

Kameraövervakning i utsatta 
områden.

Ytterligare förbättrad arbetsmiljö och 
högre löner för räddningstjänsten.

Tryggheten ökas genom att du som 
medborgare snabbare får hjälp genom;
– Fler brandmän i beredskap i 
   Vingåker och Högsjö.
– Införandet av brandman/första 
   insatsperson i beredskap i Öster -
   åker, Läppe och Baggetorp/
   Marmorbyn.
– Fler civila insatspersoner.
Angående den statliga polisens 
resurser är det en fråga för riksdag/
regering. 
Vi verkar för en ökad närvaro av 
polis i Vingåkers kommun.

Vi vill att det ska fortsätta att ha 
avtal VSR som vi har i dag. 

Att vi ska se till att vår deltids-
brandkår fi nns och att dom får bra 
utbildningar så att dom kan hjälpa 
till snabbt och på ett bra sätt. 

Ska ha hjärt startare i bilen.

Vi vill ha fast bemanning av polis 
i kommunen.

Hur ska ni 
lyfta skolan 
i Vingåker?

Fler behöriga lärare i förskola/skola.

Stärka Elevhälsan.

Tidiga insatser för elever med behov 
av extra stöd och hjälp 

Fortsätta med frukost i skolan.

Öka antalet tillagningskök i förskola 
och skola.

Genomföra de åtgärder som föreslås 
i det gemensamma arbetet som pågår 
mellan skolverket och lärarkollegiet.

Då skolverket har gjort översyn måste 
deras rekommenderade insatser till-
godoses först, men ekonomin måste 
få sitt. Se över alla kostnader, se till 
att alla tillskjutna medel verkligen 
kommer eleverna till gagn. Anställa 
elevsamordnare, till att börja med på 
högstadiet. Elevsamordnarna ska 
sköta administrativa uppgifter, stötta 
eleverna, hantera konfl iktlösning, 
frånvarohantering, uppgifter som inte 
är direkt kopplade till den pedagogiska 
verksamheten. Detta så lärarna kan 
ägna sig åt det de utbildat sig till.

Nya Slottsskolan måste utveck-
las till en kreativ och lärande 
arbetsplats för åk 7–9 med värde-
grunds- och kunskapsuppdraget i 
fokus. Vi vill se mindre elevgrup-
per, tjänster som speciallärare på 
varje skola. Landsbygdsskolorna 
ska behållas och utvecklas. 
Vi vill se gymnasiala yrkesutbild-
ningar inom vuxenutbildningen för 
medborgarnas behov exempelvis 
gymnasiala vårdutbildningar och 
vi vill åter ha en vuxenutbildning. 
med goda möjligheter till högre 

Långsiktigt arbete, men vi behöver 
uppmuntra våra barn och ungdomar 
till studier. Lärarkåren behöver få 
uppskattning för det arbete de gör 
och få arbeta med undervisning. 
Viktigt att möta alla elevers behov, 
studiemotiverade behöver hjälp 
och utmaningar lika väl som andra 
elever kan behöva extra stöd. 
Fler vuxna i skolan! Läraren ska få 
arbeta med undervisning och kan 
behöva få hjälp av lärarassistenter. 
Som stöd till eleverna bör det fi nnas 
elevassistenter och elevhandledare.

Flera lärare och mindre klasser. 

Lärarlönerna ska höjas till rimlig 
nivå. 

Klassmorfar bör återinföras. 

Aktivera föräldrarna. 

Kulturskolan är en viktig ”spelare” 
i skolarbetet.

Behöriga pedagoger som arbetar 
enligt kompanjonlärarskap. 

Dessutom assistenter och skolvärdar 
som skapar extra trygghet för 
eleverna och avlastar pedagogerna 
med viss administration.

Vi har ett projekt tillsammans 
med skolverket för att höja mål-
uppfyllelsen och betygen.

Satsa på fortbildning av personal i 
skola, barnomsorg och fritidshem.

Öka och anpassa personaltätheten 
inom skola, barnomsorg och 
fritidshem.

Främja individens kreativitet 
personlighet och nyfi kenhet.

Anställa resurspersoner som kan 
stärka upp i klassrummen och avlasta 
pedagogerna från administrativa 
arbetsuppgifter (till exempel fylla i 
sjukfrånvaro, kalla till möten m m)

Vidareutbildning/fortbildning av 
ämneslärare prioriteras.

Fokusera på att få fl er lärare att 
legitimera sig.

Ge barnen/eleverna det de behöver i 
form av särskilt stöd.

Att man använder de resurser som 
fi nns tillgänglig i skolan. Barnen ska 
vara trygga i sin miljö, arbetsplats. 
Telefonförbud på lektionerna. 

Att varje morgon se och hälsa på sin 
elev. Alla vill bli sedda varje dag. 

Att eleven får invidanpassad 
skol- undervisning så att alla 
kan nå sina studieresultat. 

Att läraren får mer respekt till elev 
och vårdnadshavare.

Vad är 
viktigast i 
migrations-
frågan?

Att våra nysvenskar kommer i arbete 
så fort som möjligt.

En bra SFI, så våra nya medborgare 
lär sig språket.

Snabbspår för dom som har en 
utbildning i botten från sitt hemland.

Moderaterna vill säga upp kontrak-
tet vi har med migrationsverket 
omgående, dels för att vi inte har en 
arbetsmarknad eller skolor som 
gynnar våra asylsökande. Dels att 
dom och deras barn etablerar sig i 
Vingåker under asylprocessen för att 
sedan behöva fl ytta och rycka upp 
sina barn från skolan. 
Men de som valt att etablera sig och 
i dagsläget lever på olika bidrag 
måste få aktiv hjälp och krav på 
att bli självförsörjande. Vi redo-
gör för detta i vår skuggbudget.

Goda möjligheter till att snabbt lära 
sig svenska språket och tillräckligt 
med SFI-undervisning i Vingåker. 

En väl fungerande arbetsmarknad 
och många mindre företag som ges 
möjlighet att växa och anställa, är 
också viktigt för en fungerande 
integration.

Språkundervisning.

Att kunna svenska är en förutsättning 
för integration i samhället och att 
kunna få arbete.

Att lära sig svenska måste vara en 
skyldighet. 

Praktikplatser och kortare väg in till 
arbetslivet för redan välutbildade 
nysvenskar.

SFI och samhällsorienterande från 
dag ett. 

Kvalitetssäkra modersmålsunder-
visningen och studiehandledning 
på grundskolan.

Verka för att nyanländas kompetens 
kommer till användning i kommunen.

Motverka främlingsfi entlighet i alla 
former.

Tidiga insatser för att lära sig 
svenska och hur samhället fungerar.

Integrationen. 

Att meningsfull sysselsättning kan 
erbjudas. 

Uppmuntran till vidareutbildning 
samt stödja entreprenörskap och 
nyföretagande.

Att minska invandringen till 
kommunen. 

Att se till att de vi har i kommunen 
ska fullfölja sin skolplikt och lära 
sig det svenska språket – SFI. 

Att sedan få arbete så att försörj-
ningsstödet minskar. 

Att kunna följa våra svenska tradi-
tioner och vårt regelsystem.

Hur ska 
ni få våra 
ungdomar
att stanna 
i eller åter-
vända till 
Vingåker?

Bostad och arbete är dom två 
viktigaste sakerna som gör att 
man stannar/kommer tillbaka.

Kommunikationer till lärosäten/
arbetsmarknaden, så man kan bo 
kvar i Vingåker när man utbildar sig 
och sen får ett jobb. 

Mer distansundervisning.

En bra skola.

Ett rikt kultur- och fritidsliv.

Våra ungdomar behöver lämna 
Vingåker under studietiden om 
dom vill uppnå högre studier, till 
exempel universitetsstudier. Men 
vi tror att om vi kan få våra kom-
muninvånare att känna sig trygga 
och sedda så kommer många av 
våra ungdomar tillbaka när dom 
ska sätta bo och skaffa familj.
Med god marknadsföring som berät-
tar om vilken underbar kommun 
Vingåker är så borde vi även kunna 
locka helt nya människor till vår 
kommun.

Goda möjligheter till studier 
på hemmaplan, både vuxenut-
bildning och högre studier. 

Ett bra och varierat utbud av bostäder 
och goda kommunikationer.

Arbetstillfällen på orten och bra 
pendlingsmöjligheter till högskolor 
och närliggande städer. 

Bra barnomsorg och skola.

Bostäder; det behövs tomter, hus 
samt bostads- och hyresrätter.

Bra kommunikationer som möjlig-
gör rimliga pendlingstider. 

En fungerande skola och ett rikt 
förenings- och kulturliv.

Vingåker ska vara en tilldragande 
kommun för alla unga genom ett 
attraktivt kultur- och fritidsliv. 

Billiga hyresbostäder med centralt 
läge. 

Bra förskola och skola.

Kommunen måste vara attraktiv och 
kunna erbjuda jobb.

Stödja det lokala näringslivet så att 
fl er jobb skapas.

Erbjuda bra och billiga bostäder.

Förbättrade kommunikationer i 
kommunen

Uppmuntra till distansstudier. 

Påverka regionala kollektivtrafi k-
myndigheter och statliga Trafi kverket 
för att få pålitliga och framkomliga 
kommunikationer avseende vägar, 
buss- och tågtrafi k så att det blir 
tryggt och förutsägbart att pendla 
till omkringliggande städer.

Vi är en liten kommun som har så 
mycket att erbjuda. Barnen har en 
positiv upplevelse av sin skoltid och 
uppväxt. Kan dom erbjuda sina egna 
barn detta då kan dom komma till -
baka eller stanna i bygden. Vi vill att 
skolan och förskolan kan locka kvar 
dom att stanna. 
Vi vill att fl er företag ska komma till 
Vingåker så att ungdomar får arbete. 
Det ska fi nnas tillgång till billiga och 
små lägenheter. Det ska fi nnas bra 
kommunikationer till grannkommu-
nerna så att man kan pendla.

Vad är er
huvudsakliga
valfråga på
lokal nivå?

Alla frågor som rör våra medborgare 
är viktiga, därför måste man ha 
ett hållbart helhetsperspektiv. 

Men i valet 2018 är det skolan och 
landsbyggdutveckling som ligger 
högst på vår agenda.

Skola, vård och omsorg.

Men för att kunna satsa fullt ut 
behöver vi tillmötesgå näringslivet 
så fl er etablerar sig i Vingåker 
och vi får fl er arbetstillfällen. 

Våra företagare försörjer genom 
skatter och avgifter vår välfärd.

Att hela kommunen ges bra förut-
sättningar att utvecklas och växa med 
fl er invånare och fl er skattebetalare 
som säkrar en fortsatt god utveckling 
inom vård, skola och omsorg.

Satsa på skolan! Att Vingåkers alla skolor på alla 
stadier upplevs som väl fungerande 
arbetsplats för elever och lärare.

Bort med delade turer inom 
äldreomsorgen. Eftersom delade
turer inte möjliggör återhämtning 
eller vila mellan passen.

Miljöfrågorna och cykelvägar i 
hela kommunen.

Barn och ungdomars utbildning 
och hälsa.

Skolan så att vi får ett bättre skol-
resultat.  

Vi ska verka för hela kommunen så 
att alla vill stanna och se till att vi 
växer. 

Vi vill att vi ska vara stolta och ta 
ansvar för alla.

Det här vill partierna göra i och för Vingåker
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Hur vill ni 
stärka polis 
och rädd-
ningstjänst
för att öka 
tryggheten
i Vingåker?

Genom dialog mellan polis, med-
borgare och politiker skapar vi trygga 
miljöer.

För att höja tryggheten behöver våra 
utemiljöer rustas, och vid behov kan 
trygghetskameror sättas upp.

I Räddningstjänstens uppdrag ingår 
att förmedla och kommunicera och 
utbilda medborgare i förebyggande 
arbete, där behöver vi ge bättre 
förutsättningar att nå ut till alla.

Aktivt jobba för lättare kontakt med 
polis alla dagar i veckan. Vingåker 
borde ha en polisstation, bemannad 
minst två timmar per dag. Övrig tid 
– minst en polis närvarande via for-
don eller till fots även under som-
marmånaderna. Räddningstjänsten 
återgår till fem personer i beredskap 
dygnet runt, rökdykning ska ingå. 
Ambulans även under semestertider. 
Ta fram en App där medborgare och 
besökare enkelt kan rapportera in 
upptäckta fel och brister som utgör 
en risk direkt till kommunen.

Vi vill se stora satsningar på polisen 
för att garantera lokal närvaro i 
Vingåker, höja polisernas löner och 
skapa förutsättningar för bättre 
arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Centerpartiet vill ha en översyn av 
nuvarande organisation för rädd-
ningstjänsten där mer resurser ska 
omprioriteras från Katrineholm till 
Vingåker så att vår lokala styrka 
är bemannad för att minst klara 
rökdykarinsatser.

Lokalpolisen mer på plats i Vingåker.

Viktigt med förebyggande arbete 
samt att polisen blir ett naturligt 
inslag i samhället och kan ses som 
en tillgång. 

Räddningstjänsten behöver också 
vara tillgänglig i Vingåker, både i 
centralorten och i ytterområden

Vi vill arbeta för att polisen ska vara 
på plats ytterligare en dag i veckan, 
samt att inspirera till grannsam-
verkan. 

Räddningstjänsten fungerar bra 
tack vare allt förebyggande arbete.

Synliga närpoliser så att polisen 
blir ett naturligt inslag i Vingåker. 

Vi är trygga med den organisation 
räddningstjänsten har idag.

Öka polisens närvaro i kommunen.

Fler dagar som polisstationen har 
öppet och är bemannad.

Kameraövervakning i utsatta 
områden.

Ytterligare förbättrad arbetsmiljö och 
högre löner för räddningstjänsten.

Tryggheten ökas genom att du som 
medborgare snabbare får hjälp genom;
– Fler brandmän i beredskap i 
   Vingåker och Högsjö.
– Införandet av brandman/första 
   insatsperson i beredskap i Öster -
   åker, Läppe och Baggetorp/
   Marmorbyn.
– Fler civila insatspersoner.
Angående den statliga polisens 
resurser är det en fråga för riksdag/
regering. 
Vi verkar för en ökad närvaro av 
polis i Vingåkers kommun.

Vi vill att det ska fortsätta att ha 
avtal VSR som vi har i dag. 

Att vi ska se till att vår deltids-
brandkår fi nns och att dom får bra 
utbildningar så att dom kan hjälpa 
till snabbt och på ett bra sätt. 

Ska ha hjärt startare i bilen.

Vi vill ha fast bemanning av polis 
i kommunen.

Hur ska ni 
lyfta skolan 
i Vingåker?

Fler behöriga lärare i förskola/skola.

Stärka Elevhälsan.

Tidiga insatser för elever med behov 
av extra stöd och hjälp 

Fortsätta med frukost i skolan.

Öka antalet tillagningskök i förskola 
och skola.

Genomföra de åtgärder som föreslås 
i det gemensamma arbetet som pågår 
mellan skolverket och lärarkollegiet.

Då skolverket har gjort översyn måste 
deras rekommenderade insatser till-
godoses först, men ekonomin måste 
få sitt. Se över alla kostnader, se till 
att alla tillskjutna medel verkligen 
kommer eleverna till gagn. Anställa 
elevsamordnare, till att börja med på 
högstadiet. Elevsamordnarna ska 
sköta administrativa uppgifter, stötta 
eleverna, hantera konfl iktlösning, 
frånvarohantering, uppgifter som inte 
är direkt kopplade till den pedagogiska 
verksamheten. Detta så lärarna kan 
ägna sig åt det de utbildat sig till.

Nya Slottsskolan måste utveck-
las till en kreativ och lärande 
arbetsplats för åk 7–9 med värde-
grunds- och kunskapsuppdraget i 
fokus. Vi vill se mindre elevgrup-
per, tjänster som speciallärare på 
varje skola. Landsbygdsskolorna 
ska behållas och utvecklas. 
Vi vill se gymnasiala yrkesutbild-
ningar inom vuxenutbildningen för 
medborgarnas behov exempelvis 
gymnasiala vårdutbildningar och 
vi vill åter ha en vuxenutbildning. 
med goda möjligheter till högre 

Långsiktigt arbete, men vi behöver 
uppmuntra våra barn och ungdomar 
till studier. Lärarkåren behöver få 
uppskattning för det arbete de gör 
och få arbeta med undervisning. 
Viktigt att möta alla elevers behov, 
studiemotiverade behöver hjälp 
och utmaningar lika väl som andra 
elever kan behöva extra stöd. 
Fler vuxna i skolan! Läraren ska få 
arbeta med undervisning och kan 
behöva få hjälp av lärarassistenter. 
Som stöd till eleverna bör det fi nnas 
elevassistenter och elevhandledare.

Flera lärare och mindre klasser. 

Lärarlönerna ska höjas till rimlig 
nivå. 

Klassmorfar bör återinföras. 

Aktivera föräldrarna. 

Kulturskolan är en viktig ”spelare” 
i skolarbetet.

Behöriga pedagoger som arbetar 
enligt kompanjonlärarskap. 

Dessutom assistenter och skolvärdar 
som skapar extra trygghet för 
eleverna och avlastar pedagogerna 
med viss administration.

Vi har ett projekt tillsammans 
med skolverket för att höja mål-
uppfyllelsen och betygen.

Satsa på fortbildning av personal i 
skola, barnomsorg och fritidshem.

Öka och anpassa personaltätheten 
inom skola, barnomsorg och 
fritidshem.

Främja individens kreativitet 
personlighet och nyfi kenhet.

Anställa resurspersoner som kan 
stärka upp i klassrummen och avlasta 
pedagogerna från administrativa 
arbetsuppgifter (till exempel fylla i 
sjukfrånvaro, kalla till möten m m)

Vidareutbildning/fortbildning av 
ämneslärare prioriteras.

Fokusera på att få fl er lärare att 
legitimera sig.

Ge barnen/eleverna det de behöver i 
form av särskilt stöd.

Att man använder de resurser som 
fi nns tillgänglig i skolan. Barnen ska 
vara trygga i sin miljö, arbetsplats. 
Telefonförbud på lektionerna. 

Att varje morgon se och hälsa på sin 
elev. Alla vill bli sedda varje dag. 

Att eleven får invidanpassad 
skol- undervisning så att alla 
kan nå sina studieresultat. 

Att läraren får mer respekt till elev 
och vårdnadshavare.

Vad är 
viktigast i 
migrations-
frågan?

Att våra nysvenskar kommer i arbete 
så fort som möjligt.

En bra SFI, så våra nya medborgare 
lär sig språket.

Snabbspår för dom som har en 
utbildning i botten från sitt hemland.

Moderaterna vill säga upp kontrak-
tet vi har med migrationsverket 
omgående, dels för att vi inte har en 
arbetsmarknad eller skolor som 
gynnar våra asylsökande. Dels att 
dom och deras barn etablerar sig i 
Vingåker under asylprocessen för att 
sedan behöva fl ytta och rycka upp 
sina barn från skolan. 
Men de som valt att etablera sig och 
i dagsläget lever på olika bidrag 
måste få aktiv hjälp och krav på 
att bli självförsörjande. Vi redo-
gör för detta i vår skuggbudget.

Goda möjligheter till att snabbt lära 
sig svenska språket och tillräckligt 
med SFI-undervisning i Vingåker. 

En väl fungerande arbetsmarknad 
och många mindre företag som ges 
möjlighet att växa och anställa, är 
också viktigt för en fungerande 
integration.

Språkundervisning.

Att kunna svenska är en förutsättning 
för integration i samhället och att 
kunna få arbete.

Att lära sig svenska måste vara en 
skyldighet. 

Praktikplatser och kortare väg in till 
arbetslivet för redan välutbildade 
nysvenskar.

SFI och samhällsorienterande från 
dag ett. 

Kvalitetssäkra modersmålsunder-
visningen och studiehandledning 
på grundskolan.

Verka för att nyanländas kompetens 
kommer till användning i kommunen.

Motverka främlingsfi entlighet i alla 
former.

Tidiga insatser för att lära sig 
svenska och hur samhället fungerar.

Integrationen. 

Att meningsfull sysselsättning kan 
erbjudas. 

Uppmuntran till vidareutbildning 
samt stödja entreprenörskap och 
nyföretagande.

Att minska invandringen till 
kommunen. 

Att se till att de vi har i kommunen 
ska fullfölja sin skolplikt och lära 
sig det svenska språket – SFI. 

Att sedan få arbete så att försörj-
ningsstödet minskar. 

Att kunna följa våra svenska tradi-
tioner och vårt regelsystem.

Hur ska 
ni få våra 
ungdomar
att stanna 
i eller åter-
vända till 
Vingåker?

Bostad och arbete är dom två 
viktigaste sakerna som gör att 
man stannar/kommer tillbaka.

Kommunikationer till lärosäten/
arbetsmarknaden, så man kan bo 
kvar i Vingåker när man utbildar sig 
och sen får ett jobb. 

Mer distansundervisning.

En bra skola.

Ett rikt kultur- och fritidsliv.

Våra ungdomar behöver lämna 
Vingåker under studietiden om 
dom vill uppnå högre studier, till 
exempel universitetsstudier. Men 
vi tror att om vi kan få våra kom-
muninvånare att känna sig trygga 
och sedda så kommer många av 
våra ungdomar tillbaka när dom 
ska sätta bo och skaffa familj.
Med god marknadsföring som berät-
tar om vilken underbar kommun 
Vingåker är så borde vi även kunna 
locka helt nya människor till vår 
kommun.

Goda möjligheter till studier 
på hemmaplan, både vuxenut-
bildning och högre studier. 

Ett bra och varierat utbud av bostäder 
och goda kommunikationer.

Arbetstillfällen på orten och bra 
pendlingsmöjligheter till högskolor 
och närliggande städer. 

Bra barnomsorg och skola.

Bostäder; det behövs tomter, hus 
samt bostads- och hyresrätter.

Bra kommunikationer som möjlig-
gör rimliga pendlingstider. 

En fungerande skola och ett rikt 
förenings- och kulturliv.

Vingåker ska vara en tilldragande 
kommun för alla unga genom ett 
attraktivt kultur- och fritidsliv. 

Billiga hyresbostäder med centralt 
läge. 

Bra förskola och skola.

Kommunen måste vara attraktiv och 
kunna erbjuda jobb.

Stödja det lokala näringslivet så att 
fl er jobb skapas.

Erbjuda bra och billiga bostäder.

Förbättrade kommunikationer i 
kommunen

Uppmuntra till distansstudier. 

Påverka regionala kollektivtrafi k-
myndigheter och statliga Trafi kverket 
för att få pålitliga och framkomliga 
kommunikationer avseende vägar, 
buss- och tågtrafi k så att det blir 
tryggt och förutsägbart att pendla 
till omkringliggande städer.

Vi är en liten kommun som har så 
mycket att erbjuda. Barnen har en 
positiv upplevelse av sin skoltid och 
uppväxt. Kan dom erbjuda sina egna 
barn detta då kan dom komma till -
baka eller stanna i bygden. Vi vill att 
skolan och förskolan kan locka kvar 
dom att stanna. 
Vi vill att fl er företag ska komma till 
Vingåker så att ungdomar får arbete. 
Det ska fi nnas tillgång till billiga och 
små lägenheter. Det ska fi nnas bra 
kommunikationer till grannkommu-
nerna så att man kan pendla.

Vad är er
huvudsakliga
valfråga på
lokal nivå?

Alla frågor som rör våra medborgare 
är viktiga, därför måste man ha 
ett hållbart helhetsperspektiv. 

Men i valet 2018 är det skolan och 
landsbyggdutveckling som ligger 
högst på vår agenda.

Skola, vård och omsorg.

Men för att kunna satsa fullt ut 
behöver vi tillmötesgå näringslivet 
så fl er etablerar sig i Vingåker 
och vi får fl er arbetstillfällen. 

Våra företagare försörjer genom 
skatter och avgifter vår välfärd.

Att hela kommunen ges bra förut-
sättningar att utvecklas och växa med 
fl er invånare och fl er skattebetalare 
som säkrar en fortsatt god utveckling 
inom vård, skola och omsorg.

Satsa på skolan! Att Vingåkers alla skolor på alla 
stadier upplevs som väl fungerande 
arbetsplats för elever och lärare.

Bort med delade turer inom 
äldreomsorgen. Eftersom delade
turer inte möjliggör återhämtning 
eller vila mellan passen.

Miljöfrågorna och cykelvägar i 
hela kommunen.

Barn och ungdomars utbildning 
och hälsa.

Skolan så att vi får ett bättre skol-
resultat.  

Vi ska verka för hela kommunen så 
att alla vill stanna och se till att vi 
växer. 

Vi vill att vi ska vara stolta och ta 
ansvar för alla.

Det här vill partierna göra i och för Vingåker



Sidan 8 Sidan 9

www.vingakersgolf.se

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

då ingår ”Grönt kort” utbildning. 

Välkommen!

Vingåkerspartiet

Vingåkerspartiet – VTL:s 
väljare röstar medvetet på olika partier

i de tre valen 9 september 2018.

Kanske något även för dig i årets val?

Vingåkerspartiet – VTL är ett 100 % lokalt parti
i Vingåkers kommun och fokuserar enbart på

Vingåkers kommuns medborgares bästa
oberoende av landstings- och rikspolitiken.

Vilka partier
tänker du rösta på

i valen 9 september? 

Våra främsta lokala huvudområden
i Vingåkers kommun är:

• barn och ungdomar,
• kommunutveckling,
• trygghet, säkerhet,
 hälsa och hållbarhet.

Våra idéer och förslag är 100 %
närodlade och närproducerade.

För mer information se  www.vtl.se
och VingåkerspartietVTL på facebook

Maila oss på info@vtl.se om du har frågor eller ring:
Martin Larsson 070-644 01 51  eller  Hans Averheim 072-237 96 93

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

VINGÅKER

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du 
helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på 
valsedeln. Du kan endast personrösta på en kandidat som samtyckt 
till att kandidera. Om du skriver till flera namn får den överst 
tillskrivna kandidaten din personröst.

0301 14019

1 Martin Larsson2 Hans Averheim3 Agneta Skarp4 Fredrik Appelgren5 Linnea Skarp6 Anders Lundström7 Sanna Appelgren8 Håkan Dahlström9 Pernilla Andersson10 Ingegerd Rask11 Per-Erik Lif

Vingåkerspartiet

Trevlig sommar önskar 
KD’s fullmäktigekandidater
i Vingåker

Kristdemokraterna i Vingåker
070 - 561 19 45 Lennart Andersson
073 - 038 56 24 Bo Sävhammar

Sommarbuff é
inkl, sill, lax & räkor 
En lunch i det 

medvetna köket
Serveras: Maj - September 
tisd - fred kl. 12:00-15:00

 165 kr/person 

inkl. mineralvatten, lättöl 
eller läsk samt kaffe/te

Boka bord: 011 - 876 80

Prova även våra populära 

Matlagnings-
kurser 

som inkluderar: 

• Fördrink med tilltugg
• 3-rätters middag

• Matlagningskompendium

Endast 695:-

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

Vänsterpartiet
6 timmars arbetsdag

Utomhusbelysning
I lager (ej beställningsvaror)

Gardiner
I lager (ej beställningsvaror)

Lampfötter
I lager (ej beställningsvaror)

Stor sortering ”gamla” och nya ljuskällor

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

50%
50%

50%

Ett lokalt byggföreta
g  

med lång erfarenhet  

och kunskap!

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

KS Bygg
önskar alla en trevlig sommar

www.mahlqvist-ror.se
0157-244 600150-66 95 500151-51 81 50

www.mahlqvist-ror.se

Gäller vid beställning före 31 maj.

Installerat & Klart
5.495:- efter rot 

75-års jubileums-
rabatt
750:-

avdrages från 
priset

GOLVSTÅENDE WC
IFÖ Spira 6260 Rimfree för limning

Etabl 1943Gäller vid beställning före 31juli.

GOLVSTÅENDE WC
IFÖ Spira 6260 Rimfree för limning

Installerat och klart
5.495:- efter rot

OKQ8 Vingåker
Storgatan 45. Tel 0151-102 60.  
Mån – fre 6 – 21. Lör – sön 8 – 21.
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Tvätta bilen,  
få Coca-Cola
Köp Super X-Shine eller 
X-Shine så bjuder vi på en 
fridgepack Coca-Cola  
(10 st burkar) Värde 79:- + pant

Svanenmärkt kem

Tanka GoEasy 
och få Piggelin
Glass till alla barn i bilen när 
du tankar minst 20 liter av 
vårt nya drivmedel GoEasy.



Sidan 10

Marielunds Hem & Antik 

Med ett stort intresse för gamla saker startade Anneli Högberg, 
Marielunds Hem och Antik 2010 i ett hus hemma på tomten. Nam-
net Marielund fann hon på en karta från 1800-talet över fastighe-
ten. Marielunds Hem och Antik som köper och säljer antikt och 
kuriosa finns även på instagram och facebook. För den som vill 
besöka butiken har den nu flyttat till Köpmangatan 12 i centrala 
Vingåker.

Antikt och kuriosa är populärt i alla 
åldrar. Många letar äldre saker till sina 
sommartorp.
- Just nu är det trädgårdsbetonat. Man 
vill ha gamla saker att plantera i. Man 
vill även inreda sin trädgård med gamla 
utemöbler, säger Anneli.
De yngre dras mer till sjuttiotalet och 
vill gärna ha retroklänningar.
- Det finns ett jättestort intresse för åter-
bruk, vilket jag tycker är bra, fortsätter 
Anneli.

Möten med människor tycker Anneli är 
kul och berättar om mannen som kom 
in i butiken och köpte en bok. Efter ett 
tag kom han tillbaka med boken och var 
så glad och ville berätta att han av en 

slump hittat en artikel med bilder i bok-
en som handlade om hans mormor och 
morfar.

Butikens kunder kommer från Vingåker 
och närliggande orter. På sommaren be-
söks butiken av många Stockholmare 
och andra med sommarhus i kommunen 
samt turister från Sverige och många 
andra länder som Danmark, Finland, 
Tyskland och England. De handlar ock-
så gärna på nätet. Det mesta utom möb-
ler går bra att skicka.
- På nätet är det mycket japaner som gil-
lar porslin och textilier, säger Anneli. 

Marielunds Hem och Antik köper också 
in saker till butiken. Gärna retrosaker 

eller gamla saker, men även nyare saker 
med kvalitet.
- Jag har en ganska stor spridning på 
sakerna, fortsätter Anneli och berättar 
vidare att man gärna får höra av sig om 
man har något man vill sälja.

Till sist berättar Anneli att det ganska 
ofta uppstod komiska situationer när 
hon hade Marielunds Hem och Antik i 
ett hus hemma på tomten. En del kunder 
trodde att det var Annelis hem och tor-
des knappt gå in med skorna på, andra 
kunde gå rakt in i bostadshuset trots bra 
skyltning till företaget.
- En gång när min dotter var sjuk kom 
plötsligt en kund in i hennes rum på an-
dra våningen, avslutar Anneli.

Text & Foto: Birgitta Stenström

Företagspresentation!

Sidan 11

Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 
gulmarkerade ordet senast 15 juli 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.

Inget korsord i fg nummer.

Trevlig Sommar!

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.

snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT
RESTAURANG

THAI  WOK
Köpmangatan 15

Lunchbuffé
Med 10 olika rätter

84:-
Öppettider:

Mån-Fre 11-19 • Lör 12-19

TEL: 0151-136 50

SD VINGÅKER
DET BÄSTA ALTERNATIVET

VILL VERKA FÖR 
HELA VINGÅKER

För mer information: 0705-172220
Gilla oss på 

HASSELBACKEN
• REGNA •

LÖRDAGEN 28 JULI
Entré: 200:- (Gärna kontanter)

HAR								
KOR

TAS	I									
EKAN									

AVSIDES

I	BÖRJAN					
PÅ											

ÄRMEN

FÖRE								
KO-								

SJUKAN

STOR							
PAPE-						
GOJA

GÖR									
PIRATER					
BÅTEN

ÄR	ROTA						
TILL									

SNOKA
RÖKA							

ELLER	PÅ		
FLAK

ALAN		I							
M*A*S*H

YRKES-						
HÖG-						
SKOLA

KISTAN					
LÄGGER					
SKYTT

ASTAT
AGNETA					
SJÖDIN

TALAS						
INTE	AV						
MÅNGA

PÅ												
KNAPP							
DANSK	Ö

LEVER					
DEL	AV						
SVERIGE

BUSKE
HÖG									
BOLL

KOMAGE
DI	…										

UNDAR							
JÅRDI

SÅ	MÅNGA																	
MIL	AV	JOJO

Vi vill:
Skapa ett hållbart samhälle. 

Ta oss an klimatet, ge alla barn en ärlig chans i skolan och satsa på nya jobb och jämställdhet.

Föra en politik som gör Vingåker till en attraktiv kommun att leva och bo i.

Värna om en trygg och utvecklande livsmiljö för unga och gamla.

Framhäva kommunens strategiska läge med närhet till både natur och storstad.

VINGÅKER



Finalist på
2017 & 2018 års

Hantverksgala

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

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

Nu på Vannala gärde

Sommarspecial
Söndagsöppet 10:00 - 13:00

Vingåkersbladets redaktion 
önskar alla annonsörer 

och läsare 
en underbar sommar.

Nästa nummer:
I brevlådorna 26 september

www.vingakersbladet.se
Som förening eller företagare kan ni få 

egen skribent inloggning.
Kontakta Kjell Sternberg, 

Loove Pettersson eller maila 
annons@vingakersbladet.com

GRATIS!

Moderaternas 
toppkandidater 
och en stolt 
gruppledare


