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H. Arvidssons Rör AB 

H. Arvidssons Rör AB på Engelbrektsgatan 23 i Vingåker star-
tades av Håkan Arvidsson 2013. Företaget som sysselsätter fyra 
personer har nu tagits över av sonen Johan Sundevall när Håkan 
tänker börja trappa ner. Till en början som bara anställd.

Företagets nya ägare Johan Sundevall är 
ingen nybörjare i VVS-branschen utan 
har arbetat som anställd i företaget fram 
tills nu. Han är dessutom tredje genera-
tionen rörmokare i familjen.
- Jag funderade på att bli bilmekaniker 
först, men det var tur att jag ändrade 
mig. Det här är ett mycket mer varierat 
jobb och ett bra jobb, säger Johan.
Johan berättar vidare att han inte kom-
mer att införa några förändringar i före-
taget utan att allt kommer att vara precis 
som förut.

När Håkan Arvidsson som bor i Öst-
eråker startade H. Arvidssons Rör AB 
2013, valde han mellan att starta i Ving-
åker eller i Katrineholm. Valet föll då på 
Vingåker där konkurrensen var mindre. 
De flesta privatkunderna kommer från 
Vingåker med omnejd. Företaget har 
också många fastighetsägare i Vingåker, 
men även i Katrineholm. 
- Det kommer in arbetsorder flera gång-
er i veckan från dem, säger Håkan.
Två av de anställda arbetar ständigt åt 

Husman Lokaler - ett företag som äger 
och förvaltar kommersiella lokaler.

H. Arvidssons Rör AB hjälper både pri-
vatpersoner och företag i Vingåker med 
omnejd med VVS-arbeten, rörtjänster, 
värmepannor, värmepumpar med mera 
och är NIBE-representant.
- Men vi reparerar alla märken om 
kunden vill. Vi säljer det vi monterar. 
Vi har samma inköpskanaler som alla 
andra rörfirmor, säger Håkan.

På H. Arvidssons Rör AB är man lite 
gammaldags och använder inte plast-
slang till vattenrör i husen, berättar Hå-
kan vidare.
- Vi använder alupex - plastklädd alu-
minium och kopparrör som är lite be-
svärligare att arbeta med, vi använder 
den för vi tror att risken för vattenskada 
är mindre.

Håkan Arvidsson som har lång vana 
inom VVS-branschen - han drev även 
VVS-företag i Baggetorp mellan åren 

1983-1989 - berättar att han vid några 
tillfällen gjort saker man kan skratta åt.
- Det dummaste jag gjort är när man 
arbetar under en diskbänk och glöm-
mer bort att man tagit bort vattenlåset 

så vattnet rinner ner i ansiktet. Då tittar 
man sig omkring ifall någon har sett det, 
avslutar han.

Text: Birgitta Stenström
Foto: Håkan Arvidsson
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Företagspresentation!

Besök gärna vårt annonskontor:

Kåsta skola 
Vingåker

Eller maila oss: annons@vingakersbladet.com

Johan Sundevall framför företagsbilen.

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

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

Låt oss 
göra

jobbet!

Inget korsord i detta nummer, 

återkommer i nästa nummer.

Vinnare 
trisslott

Vinnare i nr 4: 

(av 31 rätt inkomna svar: 

Hjälmargården)

Maggan Brinck, Vingåker

Veronica Vallin, Vingåker

Birgitta Bergström, Vingåker

Trisslott är på väg

GÅRDSGRUS
från

Forsby Kalkbrott
Hämtning el. leverans

Hjelm 
Gräv- & 

Maskinförmedling 
AB

Tel. 070-316 45 40
www.hjelmab.se
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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

KVALITETSLÖKAR
DIREKT FRÅN HOLLAND!

Guldkannan 
Towa som
är både en

potta och en 
vattenkanna

750:-

Komplett BOKASHI 
startset med två hinkar 
och ett kilo bokashiströ 
850:-

Lökar i lösvikt, många olika sorter, hälften ekologiska

EKO

Gör jord av ditt matavfall

29-30/9
ÄPPELDAGAR

på Äppelgården

 

 
Byggledning - Projektering - Kontrollansvar 

 www.nbateknik.se 

 

Välkomna
till

Vingåkers
Hundklubb

Städdag söndag 14 oktober 11:00. 
Klubben bjuder på korv och fi ka.

Öppet Hus 
Måndagar 10:30
Promenad och fi ka 

året om.

www.vingakershundklubb.se
070 - 623 40 30

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

KAMPANJ SENIORKOLL
tom 31/10 - 18

KATT/HUND 290:-/390:-
KATT/HUND inkl. blodprov 1190:-/1290:-

Ring oss så får du veta mer om Seniorkollen och för tidsbokning.

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.

Ifö Spira WC-stol 6260 
med mjukstängande hårdsits. 

Helt utan spolkant, ingen plats 
för smuts och bakterier.

Kampanj 3 495:- 
(ord.pris 5 954:-)

 Välj mellan med eller utan skruvhål.

www.mahlqvist-ror.se

Ifö Spira WC-stol 6260 
med mjukstängande hårdsits. 

Helt utan spolkant, ingen plats 
för smuts och bakterier.

Kampanj 3 495:- 
(ord.pris 5 954:-)

 Välj mellan med eller utan skruvhål.
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När familjens första barn föddes 1994 gick flyttlasset från Katri-
neholm till Vingåker. 2010 flyttade de till Kaplansgården bakom 
Linderoths Tryckeri med bra läge och stora grönområden, pas-
sande för träning av hundar. Sedan 2011 driver Lizette Kaplans-
gårdens Hundsport, arbetar tio nätter i månaden som sjuksköter-
ska samt tränar sina egna hundar som är något långt utöver det 
vanliga.

Som barn önskade hon sig en hund, men 
då ingen var hemma på dagarna så fung-
erade det inte att ha hund.
- Så jag gick ut med grannarnas hundar 
och så dresserade jag dem, säger Lizet-
te.

I Vingåker trivs familjen väldigt bra. 
Det bästa är närheten till naturen. Att 
man kan komma ut i skogen på en gång 
utan att behöva använda bilen. Och att 
tåget stannar i Vingåker.

Att driva företag i Vingåker fungerar 
också bra. Som hundinstruktör tycker 
Lizette det är roligt att hjälpa hundä-
gare med tävlingslydnad, freestyle och 
tricks. Hon tar även emot problem-
hundar. Hundägarna som kommer från 
många orter förutom Vingåker har ofta 
blivit rekommenderade av andra som 
fått hjälp förut.

Sin första egna hund skaffade Lizette 
1992 och har haft tre stycken Tervueren 

(Belgisk vallhund) som hon tävlat med. 
Idag har hon två Border Collie. Sjuåri-
ga Gaston är landslagshund och van vid 
stora evenemang. Bland mycket annat 
har han lagguld i VM i freestyle, lagguld 
i NM i freestyle två gånger samt indivi-
duellt guld i NM i freestyle. Årets bästa 
freestylehund blev han 2016 och 2017.
Minstingen Lotus står i startgroparna 
för att få börja tävla när han snart fyller 
tio månader. Lizette berättar att det tar 
cirka ett år att träna en hund så den blir 
så duktig att den kan tävla. För att kunna 
tävla på landslagsnivå krävs fyra till fem 
år. Först måste hunden tävla på vanliga 
tävlingar i Sverige för att få poäng. Man 
räknar sedan på hundens fyra bästa re-
sultat. De med högsta snittet blir uttagna 
till landslaget.

Att Lizettes hundar älskar att göra tricks 
råder det ingen tvekan om. På mitt be-
sök vid Kaplansgården gör de allt för att 
få min uppmärksamhet och visar mer än 
gärna vad de kan. Tricks som jag trod-
de var omöjliga att lära hundar. Lizet-
te berättar vidare att Lotus redan visat 
prov på att han nog kan bli en riktigt bra 
landslagshund en dag, kanske till och 
med bättre än Gaston. Lizette och Gas-
ton spelar sedan upp deras nya robotpro-
gram för mig som de ska tävla med i år. 
Det tar minst sex månader upp till ett år 
för hunden att lära in ett nytt program. 
Att träna in nya saker tycker Lizette är 
det roligaste.
- Men när allt börjar sitta tappar jag in-
tresset lite. Då gör jag det ännu svårare, 
säger hon

Den tionde oktober flyger Lizette och 
Gaston till Münsingen  i Schweiz för 
att delta i EM i freestyle. På flyget finns 
ett speciellt utrymme för djur där Gas-
ton placeras i sin bur med filt och vat-
tenskål. Något han gjort många gånger 
förut.
- Det fungerar bra att flyga med honom 
och han gillar sin flygbur, säger Lizette 
som alltid tittar på när personalen drar 
in honom i planet på en vagn för att för-
säkra sig om att han kommer med på rätt 
plan.
Gaston har tävlat i Ryssland, Österrike, 
Tyskland, Belgien och Danmark med 
mera. Det är fyra mästerskap per år 
SM,NM,EM och VM. Sedan är det van-
liga tävlingar i Sverige för att kvala in 
till de större tävlingarna. 

Lizette menar att det roligaste med att 

tävla i freestyle är att alla hundar kan 
vara med och att man får välja själv 
vilken låt och vilka tricks man vill ha 
med. Man gör en egen show som är max 
fyra minuter lång som ska vara anpas-
sad efter hunden. En snabbare hund har 
snabbare musik. Men man kan börja 
med kanske bara fyra tricks och en låt 
som är minst 45 sekunder i den lägsta 
klassen.
- Det är verkligen en rolig hundsport! 
Och det är bara hunden som bedöms, så 
jag behöver inte dansa eller göra något, 
fortsätter Lizette.
Men hon tycker det är roligare att agera 
själv också för att få showen så bra som 
möjligt. På VM i Moskva 2016 agerade 
Lizette gangster medan Gaston var gan-
gsterhund. Programmet direktsändes på 
TV i hela Ryssland där freestyle är stort. 
- När vi satt i publiken dagen innan och 
såg de stora TV-kamerorna som verk-
ligen zoomade in allt i närbild blev vi 
nervösa. Men det blev inte så med hun-
darna, säger Lizette.
Hela gangsterprogrammet från VM i 
Moskva samt mycket annat med Lizette 
och Gaston hittar man på youtube. Det 
räcker att skriva Lizette Olausson.

Lizette tipsar också om att man kan läsa 
om freestyle på svenska Hundfreestyle-
klubben, shfk.se.
Där finns regler och hur man gör för att 
komma igång. Det är dem som ansvarar 
för freestylen i Sverige eller dog dance 
som det heter utomlands.
- Det är Freestyleklubben som tar ut 
landslaget och skickar oss på mäster-
skap, säger Lizette. 

Redan från början tränar Lizette sina 
hundar genom att vara ute mycket bland 
folk på marknader och andra evene-
mang för att vänja dem vid olika ljud, 
publik och strålkastare. De ska också bli 
vana vid andra hundar.
- Vi brukar vara med på Katrineholms-
veckan och visa tricks.
De finns också med i ett register för 
hundar till filminspelningar.
- Vi har anmält oss, men vi har inte gjort 
något än.

Några andra fritidsintressen hinner inte 
Lizette med.
- All tid förutom familjen går till hund-
träning, avslutar hon.

Text & Foto: Birgitta Stenström

Lizette Olausson

Vingåker för mig!

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 företagTACK VINGÅKER!

Var fjärde kommuninvånare röstade på oss.

Sverigedemokraterna Vingåker
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Investera i solenergi?

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

Börja med att boka ett kostnadsfritt hembesök på 
svensktakenergi.se eller ring 070 361 94 00, 073 708 67 50!

Nu installerar 

vi även laddare

för elbilen.
Varför välja svenskt?

Vi befinner oss i ett priskrig som inte gynnar någon – allra 
minst miljön. Visste du att svenska solceller produceras 
med 80% mindre C02-utsläpp än kinesiska tillverkare? 
Räknar man även in den månadslånga båtfrakten är valet 
enkelt – både för dig och miljön. Våra svenska solpaneler 
tjänar in sitt produktionsutsläpp på ca 4 månader. Det 
kallar vi hållbart!

För oss, miljön och plånboken är valet enkelt – välj 
svenska produkter!

Solceller - Vad bör man tänka på?

Att investera i en solcellsanläggning oavsett storlek är en 
långsiktig investering. En solpanel extremt utsatt av yttre 
påverkan. Den ska klara av vind, snö, salter, föroreningar,  
vatten och inte minst UV-ljus från solen. För att en sol-
panel ska vara en god investering behöver den ha så lång 
livstid som möjligt.

Våra solpaneler är av högsta kvalitet med de bästa  
materialen. Vi gör ordentliga långtidstester vilket ger oss 
färre servicekostnader. Detta gör att vi fortfarande kan 
hålla konkurrenskraftiga priser, och sparar på miljön.

I samarbete med:

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

Det gamla godsmagasinet vid tågstationen, som sett nästintill fall-
färdigt ut, har äntligen fått ett ordentligt lyft exteriört. Tack vare 
några eldsjälar som kämpat för att få tillbaka sin skatehall så är 
den på god väg och förhoppningsvis kan den invigas snart.

Det fanns tidigare en förening men efter 
fl era inbrott och förstörelse, både inuti 
och utanpå, så gav skateföreningen upp 
och lade ner verksamheten. 

Men några eldsjälar ville ha tillbaka sin 
skatehall och arbetade målmedvetet för 
att det skulle bli så. Den nya föreningen 
startades i juni 2016. Många ideella tim-
mar är nedlagda på värdegrundsarbete, 
söka bidrag, ta in offerter och räkna 
budget för att allt skulle gå i lås. I slutet 
av 2017 fi ck de sitt bidrag och arbetet 
med interiören kunde börja. De tycker 
att de fått bra stöd från kommunen.

Jag träffar Joakim och Tobias, ett par 
drivna killar i VSF Vingåkers Skateföre-
nings styrelse. De visar hur det är tänkt 
med ramper, liten lounge och ett litet 

kontor. Nu fi nns nytt innertak, alla väg-
gar är isolerade och det är nya okross- 
bara fönster. Kvar att göra är golvet 
som ska isoleras innan nya golvet kan 
läggas och ramperna byggas, se skissen 
nedan. 

När tror ni det blir klart?
– Vi hoppas ju att det ska bli så snart 
som möjligt, säger Tobias. I slutet av ok-
tober börjar de inomhus. Så det troliga 
är att invigningen blir våren 2019.

Vad är det för ålder på skatearna?
– Lite svårt att säga eftersom vi inte har 
någon verksamhet ännu men jag skulle 
gissa på mellan 6 och 45 kanske, svarar 
Tobias.
– Tidigare när det var öppet så kunde man 
se jättesmå barn åka, fyller Joakim i. 

Jag förmodar att skatearna skulle vilja 
ha tillgång till hallen dygnet runt men 
förstår att det inte är möjligt. Vilka 
öppettider kommer det att vara?
– Vi har lite olika idéer; tagsystem som 
man har på gym eller fasta öppettider. 
Det vore jättebra om någon kunde 
jobba här. Kanske få hjälp av arbetsför-
medlingen. Men inget är bestämt ännu. 
Skatesporten bygger lite på att man kan 
komma och gå lite som man vill. Den 
skapar gemenskap och inkluderar alla. 
ALLA är välkomna, säger Tobias.

Tobias, hur länge har du åkt och har 
du skadat dig någon gång?
– Sen jag var liten men jag har åkt 
mycket inlines också. Det är roligt och 
det skapar en gemenskap. Jag har väl 
stukat fötter någon gång.

Och du Joakim, hur länge och skador? 
– Ja i 14–15 år kanske. Nu åker jag inte 
jättemycket men åkte häromdagen fak-
tiskt så det sitter i. Jag har aldrig brutit 
eller stukat något.

Kommer ni att ha några riktade akti-
viteter eller kurser?
– Det kanske kan bli några pröva-på-
dagar, tjej-kvällar, familjeaktiviteter. Vi 
kanske kan ha någon form av familje-
medlemskap. Det är inget klart ännu och 
kommer väl att visa sig med tiden, säger 
Joakim och Tobias enhälligt. 

Sommartid åker Vingåkers skateare i ut-
omhusrampen som fi nns i Katrineholm 
och vintertid kommer Katrineholmarna 
till Vingåker. Dock måste man bli med-
lem för att åka inomhus när det öppnar 
i Vingåker.

Undertecknad förstår att det är både 
svårt, roligt och stärkande. Så de som 
börjar åka skateboard investerar fak-
tiskt i sin framtid. De får bra balans, blir 
stärkta i både muskler och ben och får 
bra koordination. Jag förstår att det är en 
frihetskänsla och en boost för självkäns-
lan när du lärt dig något nytt trick. Det är 
lockande att pröva, men tveksam till att 
jag skulle fi xa en meter på brädan.

Text och bild: Majsan Wickert

Föreningspresentation!

FAKTARUTAN
Medlemsavgiften är 100 kr/år. 
Medlemmar är försäkrade under 
verksamhetstimmar (ingår i avg.).

Swish 123 3852 613 eller
bankgiro 5132-9332 och glöm inte 
skriva ditt för- och efternamn.

Det går bra att vara stödmedlem!

Tobias Christensen 23 år, kassör och Joakim Toivanen 28 år, ordförande. 

Tobias och Joakim visar stolt upp beachfl aggan med föreningens logo 
som de själva tagit fram. Målningen som pryder väggen gjordes den 
10 juni 2017 av den professionella graffi tikonstnären BLESS.

Hallen är 30 m lång
 och 9 m bred.

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

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

Vi har vinterdäcken 
till din bil.

Välkomna!
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Personliga inramningar
Vi ”skräddarsyr” efter dina önskemål.

Speglar - måttbeställ!

Baggetorp 0150 - 221 36
Ring för öppettider.

Allt för
ditt badrum

Nu under samma tak

VIDEV 2 • 0150-517 40 • WWW.KAMINKAKEL.SE

Öppettider:
mån-tor 9-18,
fre 9-17, lör 10-14

Kaminer &
Skorstenar

Från idé till 
färdig installation

Installerat- och 
klart priser!

Videvägen 2, Katrineholm
Tel. 0150-517 40 • www.kaminkakel.se

Kom ihåg att
utnyttja ROT-

avdraget!

Kostnadsfria offerter!
Vi lämnar alltid fasta priser och
vi erbjuder räntefri avbetalning

Välkommen till
Sörmlands ledande leverantörer
av badrumsrenoveringar
och brasvärme!

25 år
1992-2017

Kolla in våra 
kampanjer på:

www.eldabutiken.se

www.bad-varme.se

BRENE GÅRD
Nu kan du beställa 
KRAV ekologiskt 
griskött direkt från 
Brene Gård.
Ex. julskinka.

www.matmotet.se   0703 - 12 98 80

KC Jord & Skog 070 - 570 87 07
Fagerhult  kcjordskog@hotmail.com
643 32 Vingåker

Avverkning, Skogsvård

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

Priserna gäller t.o.m. 6 oktober eller så långt lagret räcker.

BUTIK / INSTALLATION / ANTENN / FIBER / 
SÄKERHET / VITVARUSERVICE

När du köper en CareFee-Box i samband med att du köper utvalda 
premiumdammsugare kan du förlänga produktgarantin på dammsuga-
ren till 5 år genom att registrera köpet på Electrolux hemsida.

Ord. pris 699:-

Vattenkokare
WK-6 Wilfa, 1,7 liter

399:-

Dammsugare
Electrolux EUS8X2DB

1995:-

Micke W.
Vitvaruleverantör

Lena J.
Butikspersonal

Niclas M.
Butikspersonal

Tina D.
Butikspersonal

Claus F.
Vitvarutekniker

Ord. pris från 2295:-

CareFree Box
EWB Electrolux

799:-

Nybergs 
Hunddagis och Hundpensionat

Vi satsar på hundarnas behov och är mycket 
ute i skog och mark på promenader.

Vi har även tillgång till stora rastgården, där 
hundarna kan busa och leka.

Hundarna är garanterade kel, motion, 
aktiviteter och vila under sin vistelse hos oss.

Varmt välkomna och höra av er till oss 
Maria & Patrik Nyberg

Maria 073 - 894 91 31 • Patrik 070 - 415 72 15



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.

• 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.

• Alltid fasta priser på samtliga sortiment.

Skynda dig att gå in på WWW.GLOTTRASKOG.COM 
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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.

• Alltid fasta priser på samtliga sortiment.

MARKUS GUNNARSSON

070-438 27 27

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

snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT

Titta gärna in i vår fräscha nätaffär:

kompetenspoolen65
www.kompetenspoolen.se

Handlarn Björkvik 

Handlarn Björkvik 

ÖPPETTIDER:
MÅ

Handlarn Björkvik 
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Kompetenspoolen erbjuder
Snickeri, trädgårdshjälp, målning, 

beskärning eller nedtagning av träd m.m. 
Med ROT- & RUT-avdrag

Kontaktperson: Anders Lund 070-677 13 54
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Kompetenspoolen erbjuder
Snickeri, trädgårdshjälp, målning, 

beskärning eller nedtagning av träd m.m. 
Med ROT- & RUT-avdrag

Kontaktperson: Anders Lund 070-677 13 54
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Bygg, trädgårdshjälp, målning ute och inne, 
beskärning eller nedtagning av träd, 

häckklippning, städning, tapetsering, vvs, el, 
personlig omsorg m.m.

Vi söker en senior i Vingåker som kan trädgårdsarbete m.m.

Med
ROT & RUT

avdrag

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

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

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

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

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

Nu har vi öppnat upp i 
Baggetorpsbutiken.

Där hittar du stor sortering av höstens 
alla växter, inredning & krukor.

Massor med nyinkommet i 
Vingåkersbutiken.


