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Däck - Fälgar - Service 

Dubbdäck Kumho till släpkärra
inkl plåtfälg 13” 995:-/st

Flertalet fabrikat och 
dimensioner på lager 



Strandviks Blommor 

På Strandviks blommor laddar man för hösten med nyheter varje 
vecka både i butiken på Storgatan 19 i Vingåker och i handel-
strädgården i Baggetorp. I år blir det dessutom första julen med 
den nya inredningsavdelningen i Vingåkersbutiken där mycket 
nytt utlovas.

Handelsträdgården startades 1946 av 
Nils och Astrid Åhlström. Vingåkers-
butiken har funnits sedan 1996. Idag 
drivs Strandviks blommor av familjen 
Åhlström med systrarna Ulrika och Elin 
i spetsen.

- Att jobba med blommor var inte själv-
klart, säger Elin, men när vi började suc-
cessivt att extrajobba i företaget så smög 
intresset fram och vi utbildade oss inom 
yrket.

Till hösten så kommer vi se mycket 
bladväxter med fina mönster. Många 
äldre sorters växter som har kommit 
tillbaka. En bred färgskala med myck-
et naturmaterial och olika texturer. Det 
finns ingen självklar trend utan mer per-
sonligt. 
- Vi måste alltid vara uppdaterade vad 
som visas på TV eller sociala medier, då 
vi märker en ökning på efterfrågan  av 
den produkten, säger Elin.

På Strandviks blommor skapar man 
personliga arrangemang och binderier 
till begravning, bröllop och olika eve-
nemang. Nytt för i år är att Baggetorps 
butiken har utökat sortimentet med en 
perenn- och garden avdelning, med le-
veranser av buskar och träd varje vecka 
under högsäsongen.
- Under året så har vi flera evenemang 
som är säsongsbaserat. På våren har vi 
trädgårdskvällar och på hösten så är det 
inspirationskvällar och kransbindning. 
Vi utvecklas hela tiden, säger Elin.
- I vårat yrke blir man aldrig fullärd, fyl-
ler Ulrika i.

I handelsträdgården i Baggetorp driver 
man upp julstjärnor, hyacinter, snitt tul-
paner, påskliljor och penséer med mera. 
95 procent av vår- och sommarbloms-
sortimentet driver man upp själv.

Elin och Ulrika berättar vidare att deras 
ledord är att aldrig tumma på kvalité 
och service. De vill också att butikerna 
i Vingåker och Baggetorp ska komplet-
tera varandra. Det som finns i Vingåker 
finns inte i Baggetorp och tvärt om.

Butiken i Vingåker har öppet måndag 
– fredag 09.00 - 18.00. Lördag 09.00 - 
13.00.
Handelsträdgården i Baggetorp har öp-
pet tisdag – fredag 09.30 - 18.00. Lör-
dag 09.30 - 13.00.

Text: Birgitta Stenström
Foto: Elin Åhlström
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Besök gärna vårt annonskontor:

Kåsta skola 
Vingåker

Eller maila oss: annons@vingakersbladet.com
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Annika Widenstedt
Vingåker

Tel. 0730-55 30 30

Fönsterlyftet
Fönsterhantverk

Restaurering med linoljeprodukter.
(Återförsäljare för Allbäcks linoljeprod.)

• Färgborttagning
• Glasning
• Kittning
• Målning

Utnyttja
ROT-avdraget

Omklädsel & omstoppning.
Försäljning av möbler,
tyg, skinn och material.

Jag säljer:
Egentillverkade

får- och lammpallar,
fönsterspeglar,
nyckelskåp och
mycket annat.

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
Tis, Tor 9.00-14.00

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

Kom och njut mitt i naturen!
Välkommen att njuta av vårt 
stora julbord fyllt av härliga 
smak- och doftupplevelser. 
Serveras med vacker utsikt över 
Hjälmaren och när barnen är 
mätta kan de leka i vårt lekrum 
och kanske få en glimt av tomten.

Julbordet serveras 1-16/12:
Vi serverar julbord varje helg 
och vissa vardagar från 1 
december fram till 16 december. 
Julbordet är lagat från grunden 
och innehåller, förutom varma 
och kalla rätter, även dessert- 
och godisbord.

Bokning - 0151-73 09 80
Är ni ett större sällskap finns 
möjligheten att boka andra 
dagar och tider. Ring för mer 
information och bordsbokning.

www.hjalmargarden.se
Läppe, Vingåker

Julbord på 
Hjälmargården

Välkomna
till

Vingåkers
Hundklubb
Söndag 18 november i Studie-
främjandets lokal Järnvägsg. 3

15:30 Medlemsmöte
16:00 Föreläsning med 
Klara Wallman
”effektiv & rolig inlärning” 

Medlem: Gratis 
Icke medlem: 150:-
Fika ingår, lotterier

Anmälan till
ordf@vingakershundklubb.se
Betalning i samband med anmälan
till Swish: 123 644 11 82

www.vingakershundklubb.se
070 - 623 40 30

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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Många i Vingåker har haft Sven-Olof Wennerlöf som lärare. På 
Centralskolan, Vidåkersskolan och numera Slottsskolan. Nuva-
rande elevers föräldrar, deras far- och morföräldrar samt en del 
av lärarkollegorna har suttit i hans klassrum. Men lärare hade 
han verkligen inte tänkt bli.

Sven-Olof hade siktet inställt på att bli 
ingenjör och läste tekniska ämnen på 
universitetet. Han avslutade med att läsa 
kärnfysik. Tanken var att arbeta på ett 
kärnkraftverk.
- Det var framtidsutveckling på den ti-
den, säger Sven-Olof.
Men på sommarlovet 1966 blev han 
uppringd av rektorn på Centralskolan(-
numera Slottsskolan) som sa att det var 
oerhört svårt att hitta lärare i matte och 
fysik till hösten och undrade om Sven-
Olof inte kunde ta en tjänst?
- Jag var rätt kallsinnig, för jag hade 
tänkt fortsätta med atom- och kärnfysi-
ken, fortsätter Sven-Olof.
Men rektorn hade ett ess i rockärmen. 
Det behövdes två lärare och den andra 
tjänsten hade redan en kompis till Sven-
Olof tackat ja till.
”Ring och prata med honom”, tyckte 
rektorn.
När också kompisen tyckte att han skul-
le ta tjänsten ändrade han sig. Tanken 

var då att han skulle göra ett litet studie-
avbrott och tjäna lite extra pengar. 

Nu är han inne på sitt femtiotredje år i 
skolan. Han har ingen fast tjänst längre, 
men vikarierar när det behövs i sina äm-
nen NO, matte och data.
- Jag kan inte slita mig från eleverna. 
De är så mysiga. Det blir bara bättre och 
bättre för varje år, säger han. 
Han tycker inte det var bättre förr när 
eleverna inte hade så stor kontakt med 
den enda läraren som höll all under-
visning från katedern. Idag tycker han 
eleverna lär sig mer, dessutom är de mer 
uppdaterade och mer vuxna i sitt sätt.
- Vingåkersskolan är en idyll. Det har 
varit bra hela tiden, säger Sven-Olof el-
ler Svennis som eleverna kallar honom.
- Mina första elever började gå i pension 
för tre år sedan. Det känns som om de 
har hunnit ifatt mig, tillägger han och 
skrattar.

Vingåker betyder mycket för honom ef-
tersom han är född och uppvuxen här.
- Det känns hemma hela tiden, säger 
han.
Han gillar även kommunens utveckling. 
Det enda han saknar är en riktig polis-
station. Det är för få poliser i Vingåker, 
tycker han. De ska inte bara jobba med 
de brott som begås utan ha tid att jobba 
mera förebyggande också, menar han.
Något annat han värdesätter i Vingåker 
är närheten till allt.
- Vi har en dotter i Uppsala. Där är det 
inte alls lika lätt. Här kan man diskutera 
på ett helt annat sätt med beslutsfattar-
na, men samtidigt är det svårt för den 
lilla kommunen.

För Sven-Olof verkar inget vara omöj-
ligt. Han hjälper sina barn mycket. Det 
kan handla om rörmokeri, murning, 
elektricitet med mera.
- Jag gör det mesta, säger han.
När skolan datoriserades snickrade han 
databord.
Han har gått utbildning i inrednings-
snickeri. Har läst grundutbildningen till 
elingenjör. På 80-talet började han plug-
ga data på Örebro Universitet. Han gick 
även datautbildning i Kristinehamn och 
Solna. 

Han har också data för invandrare på 
Studiefrämjandet.
- Det är så trevligt. Det är intressant att 
höra deras historia och livsöden. En hel 
del är högt utbildade i sina hemländer, 
men behöver lära sig språket, säger 
Sven-Olof.
Han lär dem även hur allt fungerar här.
- Vi diskuterar samhällsfrågor, fortsätter 
han.

Resor med skolklasserna tyckte Sven-
Olof var roligt och tycker det är synd 
att eleverna inte får vara med om det på 
samma sätt nuförtiden.
 På 80-talet var det populärt att paddla 

kanot. Sven-Olof var med sin klass till 
Värmland där de paddlade en vecka på 
Svartälven. De gick då i sjuan. När sam-
ma klass gick i nian följde han med dem 
till England. Från Harwich till London 
åkte de buss. Eleverna sjöng i bussen 
och när de inte kunde fler sånger bör-
jade de sjunga julsånger istället, minns 
Sven-Olof.
- Busschauffören tyckte det var så trev-
ligt att han gjorde en extra sightseeing-
tur med eleverna som tack.
Senare på hotellet när eleverna fick sina 
rum av en kvinna, förklarade hon för 
Sven-Olof vad som gällde: ”Är det inte 
så de sköter sig, så kallar jag på poli-
sen!” Efter tre dagar kom hon och sa: 
”Vilka trevliga elever!”
- Så de blev bjudna på mackor när de 
kom tillbaka till hotellet vid midnatt, 
fortsätter Sven-Olof. 
Under en annan skolresa Sven-Olof 
minns, passade ett par av elevernas för-
äldrar på att fira sin 20-åriga bröllops-
dag.
På den tiden man kunde få kvarsittning 
i skolan utspelade sig följande händelse 
i klassrummet.
- Jag kunde inte förstå att det var så tyst 
när jag kom in, säger Sven-Olof.
När han sedan satte sig i katedern small 
det öronbedövande. Någon hade lagt en 
knallkork under benet på katederstolen.
- Jag sa, vem har gjort det här?
En kille räckte då upp handen och sa:
- Det var jag!
- Du kan få kvarsittning för det här, sa 
jag då.
Det visste han och sa:
- Jag tyckte det var värt det!

Till sist berättar Sven-Olof med glim-
ten i ögat att den som vill kan gå in på 
YouTube och kika på en av hans lektio-
ner, filmad av en elev. Klicka på ”Kemi 
med Svennis!”

Text & Foto: Birgitta Stenström

Sven-Olof utanför tillfälliga Slottsskolan

Sven-Olof Wennerlöf

Vingåker för mig!
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GÅRDSGRUS
från

Forsby Kalkbrott
Hämtning el. leverans

Hjelm 
Gräv- & 

Maskinförmedling 
AB

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

475:-

R E J M Y R E
H A N T V E R K S B Y

•   A N N O  1 8 1 0   •

R E J M Y R E
H A N T V E R K S B Y

•   A N N O  1 8 1 0   •

Välkommen till 
Rejmyre Gestgifveris Julbord 2018

Julbordets sittningstider 20/11-20/12

Tisdag - Fredag    18:00
Lördag - Söndag    12:00 & 17:00

Julbuff é Tisdag - Fredag 11:30-14:30

Boka
bord
redan

nu:
011 - 876 80

rginfo1900@gmail.com
Njut av julhandel i

REJMYRE 
GLASBRUK & HANTVERKSBY

495:-

195:-

JAN  WIDENSTEDT
070-277 28 25

janvvs24@gmail.com

ALLT INOM VVS!
Servicearbeten & reparationer

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

Widenstedts Rör

snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT

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

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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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.
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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

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

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

Gravlyktor & gravljus

Täckbark
4 för 100:-

Oljeljus 96h, 6 pack
69:-

Skydda dina trädgårdsväxter

• Stövlar
• Fågelmat
• Sättlök
• Lövkorgar
• Lövräfsor
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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

Sidan 2

Vingåkers Bowlingklubb

Vingåkers BK är en exklusiv liten klubb med endast 34 aktiva 
medlemmar varav sju stycken i ett handikapplag. Av dessa med-
lemmar är endast en kvinna. 

I samband med att bowlinghallen öpp-
nades i Vingåker 1978 så bildades Ving-
åkers BK. Det var då 101 medlemmar 
och från början fanns ett damlag.

Varför är det så få kvinnor?
– Från början var det ganska många sä-
ger Yngve. Vi hade ett damlag i några 
år, sedan bildade de eget. Det var fl era 
klubbar då från början.
– Det är en halvdyr sport, säger Thomas 
och tillägger att som det visar sig nu är 
det rent generellt många damlag som 
försvinner. Tidigare var det inte tillåtet 
att kvinnor spelade bland män, då fanns 
det rätt många damlag. När kvinnorna 

minskade fi ck de inte ihop några lag och 
då blev det tillåtet att spela bland män. 
På tävlingar spelas det oftast individu-
ellt, inte i lag och då är det både damer 
och herrar som spelar mot varandra. Det 
behövs ingen styrka, bara teknik.

Halvdyr sport säger du?
– Förr hade alla ett klot och av i princip 
samma material. Idag är det ungefär som 
bangolf, de har kanske 10–12 klot av 
olika vikter och ytor. Det är så mycket 
olika parametrar på allt så det är svårt, 
säger Thomas.
– Sen ska man ju vara i en hall också, 
tillägger Thomas och berättar att han 

varit iväg med två barnbarn. De var sex 
personer totalt och det gick på 900 kro-
nor att spela två serier. Då åt vi inte utan 
tog väl någon dricka bara.
– Thomas berättar att det kostar ungefär 
200 000 kronor att spela i den lägsta di-
visionen. Vi har en avgift på 500 kronor 
i måna den, tio månader om året. Det är 
för träning och banor och gäller från au-
gusti–maj.
– Yngve är vårt ankare och drar in den 
andra halvan genom att sälja bingolot-
ter. Ni har säkert sett honom på ICA. 

När stängde bowlinghallen i Vingåker?
– I början av 2012 lades bowlinghallen 
ner, dåvarande ägaren byggde om till 
gym. Första halvåret därefter spelade 
klubben i Flen, sen skulle även den läg-
gas ner och då blev det Katrineholm och 
det är där vi spelar nu, säger Thomas.
– För klubbens räkning var det ett lyft 
att komma in till Katrineholm, säger 
Göran. Det var fl er bowlare. Avans la ju 
ner så vi fi ck gubbar därifrån och då 
kunde vi bilda två lag. Avans var ett elit-
lag som vunnit SM. I Katrineholm är det 
större och modernare, tio banor.
– KSK la också ner och då fi ck vi över 
en även därifrån. De har lagt ner klubb 
för klubb där inne i Katrineholm också 
så det är bara KAIK och vi kvar. De har  
två lag och vi har två, tillägger Göran.

Får ni inget bidrag från kommunen?
– Nej vi är alldeles för små och har inga 
ungdomslag, säger Göran.

Är det olika divisioner inom bowling?
– Ja, det är elitnivå, mellansvenska och 
sen division 1–3. Resten är nöjesspelare, 
säger Thomas.
– Vi spelar i division 3 och vill försöka få 
upp ett lag till division 2. Vi åkte ur ettan 
och sen tvåan och nu vill vi försöka få 
upp ett lag till tvåan igen, säger Göran.

Hur många är man i varje lag?
– Det är åtta i varje lag plus en reserv. 

I år fi rar klubben 40-årsjubileum men 
det kommer inte att uppmärksammas 
förrän i samband med KM (klubbmäs-
terskapen) runt mars 2019.

Text och bild: Majsan Wickert

Föreningspresentation!

FAKTARUTAN
Medlemsavgift är 5 000 kr per år 
alt. 500 kr i månaden, aug–maj.
Se oss på www.vingakers-bk.se 
eller på Facebook.
Mer info om bowlingregler på
www.alltombowling.nu

På plats i soffan ser vi från vänster Göran Johansson (ordförande sedan 1995), Thomas Carlsson (kassör sedan 1987) och Yngve Johansson (sekreterare sedan 
1979/80). Yngve var med och startade bowlingklubben.
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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

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

Kährs Parkettgolv
Pris från 269:-

GOLV
GOP 30-28 Starlock Ett verktyg 
för  att kapa, slipa och skrapa. 
Rek. ca pris 1 995:-

MULTIVERKTYG

1 295:- 1 995:-
Bosch GSR 18V-2
Exklusivt för XL-BYGG. 
Rek. ca pris 3 295:- 

SKRUVDRAGARE

Adress: Ålsäter, 641 94 Katrineholm • Öppet: Mån-fre 07.00-17.30. Lör 10.00-13.00
 Telefon: 0150-231 50 • www.xlbygg.se/alsater

249:-

Beckers Symfoni
Helmatt (glans 2). Vit. 
3 liter. Rek. ca pris 340:-

TAKFÄRG

Vit. 10 liter. 
Rek. ca pris 989:-

679:-Moelven Vägg- och takpanel
Pris från 219:-

PANELER

Kåsta, Vingåker
0151-55 00 45  •  www.wilsonsab.se

Redovisningshjälp
på plats hos er eller hos oss?

Kontakta oss!

Trycksaker
Kontakta oss!

Bil AB Wallin Eftr 

Eriksbergsvägen 19 
641 32 Katrineholm 
www.wallinsbil.se  

M{ZD{ CX-3 

ÄNNU MER FÖRFINAD 
 

Uppdaterade Mazda CX-3 tar för sig på vägarna med en elegant ny front 
och en design som signalerar självförtroende. Inte så konstigt. Stig in och 
upplev den nya superba ljudisoleringen och en interiör med markant ökad 
komfort och smakfull design. Men se det inte som en nyhet. Mer som en 
logisk utveckling.  

 

Från: 176 900:- 

Bränsledekl. bl. körn. 5,2-6,7 l/100 km, CO2 137-152g/km. Tioårsgarantin innefattar: 3 års 

fabriksgaranti samt 7 års förlängd garanti. Se fullständiga villkor på mazda.se. 

Kampanjerbjudandet gäller t.o.m 2018-10-31.  

NU FÅR  
DU 10.000:- 
ATT HANDLA 
TILLBEHÖR  
FÖR  



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

Priserna gäller t.o.m. 2 november eller så långt lagret räcker.

BUTIK / INSTALLATION / ANTENN / FIBER / 
SÄKERHET / VITVARUSERVICE

Ord. pris 699:-

Vattenkokare
WK-6 Wilfa, 1,7 liter

399:-

Dammsugare
Electrolux EUOC92IW

1695:-

Micke W.
Vitvaruleverantör

Lena J.
Butikspersonal

Niclas M.
Butikspersonal

Tina D.
Butikspersonal

Claus F.
Vitvarutekniker

Ord. pris 2495:-

Kaffebryggare
Look IV Timer, svart A.S.O Melitta

499:-
Ord. pris 799:-

Så
Mycket
Bättre

Produkt

Fredagen den 2 nov 

stänger vi 16:00.

Petterssons
STÄDSERVICE

Flyttstäd, Hemstäd, 
Byggstäd, Fönsterputs

Arbetslokaler, Festlokaler, 
Dödsbon m.m.

Vi arbetar med Rutavdrag!

070 - 687 37 13
vopel@telia.com

0151-77 88 10
0763-519 370

info@sternbergs.eu 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

HISINGS		
OCH								
SKOTT

LÖSTE	
MYCKET

I	MOLN		
FRÅN	

VULKAN

GIFTA		SIG				
MED

BESTÄM-
MA

ELEO-
NORA	
REGENT

GRÅBEN

EFTER	P
AGAT		MEN	

EJ						
SLAGIT

ÄR										
RUTIN-
ERAD

TRIVS							
ORET	I								
MÅNE

HON	ÄR					
EN	FLOD

SLIT	OCH			
SLÄP

BLEV	HAN		
SJUK	I	?

NORUM

KÄND							
ALBERT

GER									
TRÖST

STRÖVA					
OM-KRING

AA								
STÖKIG

LÄNGTA	
EFTER

LÄNGRE							
ERA

LADDAS	
NER

UTAN					
TVÅNG

ORT	PÅ						
BORN-
HOLM

PAR-
KERING

STRÖM				
BUSKE

OREGON

PERSISKA	
PLOM-
MON

FALL	MELLAN	TVÅ	
LÄNDER

Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 

gulmarkerade ordet senast 11 november till:

annons@vingakersbladet.com

•

Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta

643 91 VINGÅKER

Vi drar tre stycken vinnare som vinner varsin trisslott.

Inget korsord i fg nummer.

Trevlig Höst!


