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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 köttlådor i olika storlekar gjorda av mellankalvar
som är uppfödda hos oss. God omvårdnad,
kärlek och glädje till det vi gör är receptet till
vårt goda kött. Köttet är lokalt slaktat,
styckat och vacuumförpackat av Närke
Slakteri/Närkekött. Och det bästa av allt..
hemkörning ingår!
Varmt välkomna!

Ärnebäcks gård • 0702 - 17 58 65
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Företagspresentation!
Profix Phone Repairing
I Vingåkers nya butik Profix på Köpmangatan 12, utförs snabba
reparationer av mobiltelefoner, surfplattor och datorer för privatpersoner och företag. Butiken säljer även trendiga och användbara accessoarer för alla modeller av mobiltelefoner och surfplattor.
Butiken ägs av Moussa och Linn Awada som även har en Profixbutik i Finspång.

När Linns pappa flyttade till Vingåker
upptäckte de att många åkte till Katrineholm för att laga sina mobiltelefoner
och surfplattor. Moussa och Linn som
även tyckte det var fint och trevligt i
Vingåker bestämde sig för att öppna en
Profixbutik även här.
- Det känns jättebra. Vingåker behöver en butik för mobilreparationer och
Vingåker verkar bra för framtiden, säger
Moussa.
I Finspång arbetar Linn tillsammans
med en anställd och i Vingåker arbetar
Moussa. Inom kort kommer två nya
medarbetare till företaget, en till Finspång och en till Vingåker.

- Vi kommer att vara totalt fem stycken
med mig och min fru, Säger Moussa.
Tanken är sedan att Moussa och Linn
ska turas om att vara i Finspång och i
Vingåker.
I Finspång har paret en stor verkstad för
reparationer. På övervåningen i Vingåkersbutiken håller de på att installera
ännu en verkstad. Alla reparationer sker
på plats i butiken och tar vanligtvis tjugo minuter med vissa undantag.
- Varenda kund vill titta när vi reparerar.
Kunder får när de vill komma in i verkstaden och titta på, säger Moussa som
hållit på med reparationer i över tio år.
Innan reparationen påbörjas görs också
en felsökning som är gratis för att se vad
lagningen kommer att kosta. Det går
även bra att skicka produkten via post
för reparation. Då tar det cirka fyra till
fem arbetsdagar från den dagen den inkommit till butiken.
Butiken säljer och köper in begagnade
mobiltelefoner. Är mobilen i för dåligt
skick för att säljas vidare kanske den kan
användas som reservdelsmobil, vilket är
bra för miljön. Kunden tar med sig den
begagnade mobilen samt inköpskvitto till butiken. Finns inget kvitto kvar
skrivs ett avtal med personnummer och
kopia på kundens legitimation.
Mobila kontantkort kan köpas i butiken
och om någon kund söker tillbehör för
mobiltelefon eller surfplatta i någon
specifik modell görs en specialbeställning.
Framtidsplanen med hela företaget är att
fortsätta växa.
- Om fem år ska vi ha fyra butiker med
namnet Profix, säger Moussa.
Företaget ska också börja med hemservice till de kunder som inte kan komma
till butiken.
- Även skärmbyten kan vi göra på plats.
Vi kan göra det mesta hemma hos kunden, säger Moussa.
Profix öppettider är:
Måndag - fredag 09.00-17.00.
Lördag 10.00-14.00.
Hemsida: www.profixml.se
Företaget finns även på Facebook och
Instagram.
Text & Foto: Birgitta Stenström

Annonssäljare:

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

Annonsmaterial:

annons@vingakersbladet.com

Wilsons Tryckeri & Redovisning,
Kåsta,
643 91 Vingåker
Ansvarig utgivare: Loove Pettersson
Produktion: Wilsons Tryckeri & Redovisning AB, 0151-55 00 45
Tryck: Mittmedia Print Örebro
Distribution: Postnord
Upplaga: 8910 st
Framsida: Engelbrektsgatan Vingåker
Foto: Loove Pettersson

Besök gärna vårt annonskontor:

Vi

kan
tv-signal!

Kåsta skola
Vingåker

Parabol - Fiber -Antenn
Installation och service.

AJ-Hemelektronik
Eller maila oss: annons@vingakersbladet.com

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

Boka Era resor hos mig
Katrineholms Enda Resebyrå

i Säfstaholms slottspark

Hos mig kan du boka:

Luciapromenad
13/12 kl: 19:00

• Flyg och Hotell över
Hela världen

Klubben bjuder på ﬁka & glögg.
Alla är välkomna!

• Bussresor

Öppet Hus
Måndagar 10:30

• Kryssningar

Promenad och ﬁka
året om.

Globus Åsas Resebyrå • Torggatan 1B • Katrineholm
0150 – 55700 • globusrb@telia.com • www.globusrb.se

www.vingakershundklubb.se
070 - 623 40 30

Öppettider i butiken: Mån & Tor 14-20, Tis & Ons 9-15
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Nu kan du beställa
KRAV ekologiskt
griskött direkt från
Brene Gård.

Det lackar mot jul

Stort utbud av juldekorationer
Adventsstjärnor

Vattenfylld
lykta

Ex. julskinka.

Ljusstakar

www.matmotet.se 0703 - 12 98 80
från

49:-

259:-
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Östlunds Begravningsbyrå

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

Katrineholm • Flen • Vingåker
Bygdens egen begravningsbyrå
Micke W.

Vitvaruleverantör

Lena J.

Butikspersonal

Niclas M.

Butikspersonal

Tina D.

Butikspersonal

Claus F.

Vitvarutekniker

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

BUTIK / INSTALLATION / ANTENN / FIBER /
SÄKERHET / VITVARUSERVICE

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

Goudaost

49:28% Klöver, Svensk

Katrineholm

Flen

L

Y LOKA

OBS! N

Vingåker

Djulögatan 54
S. Järnvägsgatan 5
Storgatan 19
Tel. 0150-330 29
Tel. 0157-108 28
Tel. 0151-106 65
Mån-Fre 8.00-17.00
Mån-Tor 9.00-15.00
Tis, Tor 9.00-14.00
Jourtel. 0150-330 29 - dygnet runt • www.östlundsbyrå.se

Potatis

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

25:-

5kg Margretelund
www.östlundsbyrå.se

/kg

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

Isterband

R
15:1
300g Lammhult

/st

Gäller tom 25/11.
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Vingåker för mig!
Jonas Boberg
Streetrace mellan rödljusen på städernas gator i USA på 1950-talet blev början till världens snabbaste motorsport – Dragracing.
För Vingåkersbon Jonas Boberg i sin Pontiac GTO 2007 är det
bara gasen i botten som gäller när han kör på de speciella dragracingbanorna som tävlingarna anordnas på idag.
Till vardags driver Jonas företaget IMS
Ventilation i Stockholm med tio anställda och cirka fem underentreprenörer.
Till jobbet pendlar han med tåg från
Vingåkers Station. Bo i Stockholm vill
han inte. I den lugnare miljön utanför
Vingåker i familjens nybyggda hus trivs
han bäst. Till och med så bra att familjen

döpt huset till Solsidan. Dels för att det
alltid är sol, men också lite från TV-programmet med samma namn som är en
av favoriterna, berättar Jonas och ler.
IMS Ventilation som åtar sig allt från
små reparationer till entreprenader startades av Jonas 1996, vid sidan av hans

dåvarande arbete. Sedan 1999 har han
drivit företaget på heltid. Med lång erfarenhet i ventilationsbranschen har det
förstås hänt en del roliga saker när han
varit ute på jobb. I en lägenhet klagade en kund på att det inte fanns någon
ventilation. Kanske inte så konstigt med
tanke på vad som fanns instoppat i ventilationskanalen.
- När vi rensade hittade vi strumpor,
kalsonger och gamla skolprov, säger
Jonas.
Intresset för dragracing var en pojkdröm som tog fart när han fick sitt körkort. När han började köpa biltidningar
såddes ett frö som ledde till att han började lite med Amerikanare.
- Dragracing och Amerikanare hör lite
ihop, säger han.
Sedan 2010 har han tävlat i dragracing.
Idag kör han EM-tävlingar med sin Pontiac GTO 2007 i Sverige och Finland.
Tävlingsklassen är FIA Pro Stock som
är en av de professionella klasserna.
Dragracing körs på rak bana, oftast mellan två bilar som tävlar om att komma
först i mål. Men det kan också vara andra fordon t ex motorcyklar, båtar, snöskotrar med mera.
Sträckan (strippen) är vanligtvis 1/4
engelsk mil (402,33 meter), men även
1/8 engelsk mil (201,16 meter) förekommer.
I de allra snabbaste klasserna kör man
1000 fot (304,8 meter) då sluthastigheten på en längre sträcka skulle bli alltför
hög.
Jonas berättar att hans bil kommer upp
i ungefär 330 km/h och att ett lopp på
400 meter är över på cirka 6,8 sekunder.
Från 0 - 18 meter tar det en sekund och
han är då uppe i 100 km/h.
- Då har man 3g, säger Jonas.
De snabbaste bilarna accelererar från
0-100 km/h på mindre än en sekund och
fyra sekunder senare kan farten ligga på
uppemot 500 km/h.
Jonas bil är femväxlad. Det finns en
koppling som i en vanlig bil, men den
använder han bara när han startar. Han
växlar utan att släppa gasen och utan att
trampa ur. Istället har han en spak att dra i.
- Jag växlar en växel per sekund. Femmans växel är i strax innan 201 meter,
sedan är det bara att gasa på tills man
kommer i mål. Full gas, säger Jonas.
Det är en helt annan teknik än att köra
en vanlig bil.

- Man får inte fega. Det är bara allt eller
inget som gäller, fortsätter Jonas.
När loppet är över löser han ut två
stycken bromsskärmar (ser ut som fallskärmar). Ungefär 100 km/h bromsar
han med skärmarna, resten bromsas
med speciella kolfilterbromsar som tål
extremt mycket.
Förutom själva tävlandet är det mycket
annat att tänka på. En hel del förebyggande service och underhåll måste göras på bilen. Inför varje säsong måste
bakdäcken bytas. Mellan varje repa på
tävlingsbanan plockas växellåda och
koppling ur. Kopplingen slipas och växellådan drevas om. Ibland ändras bakaxelutväxlingen också.
- Jag har ett team med mig på fyra personer som servar bilen, säger Jonas.
Han har även flera sponsorer: Wingtop,
HG:s Åkeri AB, HJ:s Fastighetsservice
AB, Bygg & Schakt AB, Netab Gruppen AB, Jacobssons Smide & Motor
AB, Ved i Vingåker-Knut Boberg, IMS
Ventilation AB.
Tävlingarna körs på permanenta banor. I Sverige t ex Mantorp Park, Kjula
Dragway, Pite Dragway, Tierp Arena
eller Veidec Raceway i Malmö. Flygfält kan också användas. För att komma
till tävlingarna med sin bil har Jonas en
femton meter lång vit buss utrustad med
kök och sex sovplatser.
Dragracing är en populär åskådarsport
med öppna depåer så publiken på nära
håll kan följa arbetet som teamen utför
inför nästa heat när motor, koppling och
chassi servas. Från Vingåkers Kommun
är han ensam om att tävla. Förarnas
namn samt ort ropas alltid ut i högtalarna före varje tävling. Många gånger har
han hört ”Jonas Boberg från Vingåker”.
Text: Birgitta Stenström
Foto: Birgitta Stenström & Privat

FAKTARUTAN

Den acceleration kroppen utsätts för
mäts i enheten g. Flera g är påfrestande för kroppen och gör den flera
gånger tyngre.
www.jonasboberg.com
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Julbord på
Hjälmargården
Omklädsel & omstoppning.
Försäljning av möbler,

Kom och njut mitt i naturen!

tyg, skinn och material.

Julbordet serveras 1-16/12:

Fönsterlyftet
Fönsterhantverk

Restaurering med linoljeprodukter.
(Återförsäljare för Allbäcks linoljeprod.)

Utnyttja
ROT-avdraget

Vi serverar julbord varje helg
1-16 december.
Julbordet är lagat från grunden
och innehåller, förutom varma
och kalla rätter, även frestande
dessert- och godisbord, kaffe
och måltidsdryck.

Tel. 0730-55 30 30

Jag gör släktforskningen åt dig.

Sverige och Nordamerika
Vingåkersv. 6, Katrineholm
Vard. 11-18, Lörd. 10-13
Facebook & Instagram

STENSTRÖMS SLÄKTFORSKNING
stenstrom.goran@hotmail.se
TEL 0151-55 01 61

Vi har stor sortering på
julgodis och julmarsipan.

Julbord vardag:
6/12 kl. 18.00 • 7/12 kl. 13.00

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

Annika Widenstedt
Vingåker

När du vill veta mera om
din släkt men inte har
tiden eller kunskapen
att göra det själv.

Hos oss hittar du
dekorationsmaterial!

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.

Jag säljer:
Egentillverkade
får- och lammpallar,
fönsterspeglar,
nyckelskåp och
mycket annat.

• Färgborttagning
• Glasning
• Kittning
• Målning

SLÄKTFORSKNING
FÖR DIG

www.hjalmargarden.se
Läppe, Vingåker

Underbart gott saffransbröd och pepparkakor!
Beställ din jultårta hos oss!

Öppettider:
måndag-fredag 08-18
lördag 09-15
söndag stängt
Storgatan 3, Vingåker

black
friday
19-25 november
upp till

fynda
märkeskläder

80%

hela
veckan

lägre pris

vfo.se
widengrensvägen 1 vingåker
måndag–fredag 10:00–19:00 Lördag–Söndag 10:00–18:00
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Föreningspresentation!
Högsjö Gymnastikförening
Ännu en förening som ﬁrar jämna år i år. Gymnastikföreningen
startade 1928 och ﬁrar 90 år i år. De är still going strong med ett
femtiotal medlemmar.
Jag åker till Högsjö för att träffa Camilla
Andersson och två till ur gymnastikföreningens styrelse. Camilla bjuder på kaffe
och en hembakad ostkaka med sylt och
grädde, vilket var väldigt gott.
Nu är det höst och vinter och sportstugan ska renoveras så vad gör ni då?
– Vi är i sporthallen med cirkelträning.
Mest med sin egen kropp men vi använder redskap som skivstänger, rep, stepupbrädor. Vi kör växelvis, en konditionsövning, styrka, kondition, styrka och så
vidare, säger Camilla.
Vad är det för åldersspann?
– Cirkelträningen ligger väl mellan 14–
75 år, men så har vi skidåkare som är 85
år fyller Bernt i.

– Ja, vi har ett vår- och ett höstlopp. Men
som sagt i höstas blåste det ute, stormen
Knut tog höstloppet, säger Camilla. Det
var för riskabelt att vara i skogen bland
nedfallna träd och kablar. Det hade fallit
lite mot stugan men ingen större fara.
– Vi har Naturpasset, orientering på vår/
sommar, säger Lennart och tillägger att
de har ett par tipspromenader per år.
– Ju mer det regnar ju ﬂer kommer, säger Camilla och skrattar.
– Sen har vi cykel och det har vi hela
sommaren fyller Bernt i. Och ﬁnns det
snö så har vi spår. Vi ligger bra till med
skidsäsongen. Vi drar upp spår, och vår
slinga är bättre än Båsenbergas. Det är
inte ofta men det har hänt att vi även
dragit ut spår på Kullasjön.

Vad har ni för övriga aktiviteter?
– Vi körde löpträning i ett par år men
inte längre på grund av ledarbrist. Det är
inte så populärt att jobba ideellt. Vi gör
så mycket vi mäktar med, säger Camilla.
– Vi har lite löptävlingar, fyller Bernt i.

Det här glada gänget heter från vänster Lennart Hellquist, Camilla Andersson,
sekreterare och Bernt Valfridsson och utgör hälften av föreningens styrelse.

– Vårt elljusspår är 2,5 km och används
året runt. Många går slingan med sina
hundar. Grillplatsen vid stugan är väl
använd. Och där ﬁnns också en väldigt
populär pulkabacke, säger Camilla.
Får ni några bidrag?
– I dagsläget rustar vi upp stora salen i
sportstugan och den hyr vi även ut. Det
ﬁnns sittplatser för cirka 30 personer, så
där får vi in lite pengar, säger Camilla.
Nu när vi målar invändigt har vi fått
sponsrat från T Grens Måleri.
Får ni inget från kommunen?
– Ja, vi får väl se, säger Lennart, det
ligger inne. Det går väl kanske att få
EU-bidrag annars.
– De huvudsakliga intäkterna kommer
från cirkelträningen. Vi får in pengar på
medlemsavgifter, bingolotter varje vecka
och caféet vid Högsjödagen. När det är

föreningar som har aktiviteter på samhället så är det vi som står för kaffeserveringen. Och vi har en låda vid sportstugan där man gärna kan lämna ett
bidrag, säger Camilla, för det kostar ju
en del att hålla anläggningen igång. Elljusspåret följer vintertiden och är upplyst från skymning till åtta på kvällen,
måndag till torsdag. De övriga motionsslingorna är obelysta.
Jag tackar för mig, rullar försiktigt hem
i mörkret utan att stöta på några av Högsjös alla hjortar.
Några dagar senare åker jag till sportstugan för att ta bilder. Jag har tur och
kommer en dag med lite uppehåll och
solen tittar fram. Jag har med en vän
med hund och vi går det som är elljusspåret. En väldigt ﬁn och skön promenad som trots mycket regn är i bra skick.
För att inte tala om hur bra det var röjt
efter stormen. Stor eloge till gymnastikföreningen.
Text och bild: Majsan Wickert

Gymnastikföreningens Sportstuga med vindskydd och grillplats.

FAKTARUTAN
Medlemsavgifter per år;
Familj 250:–, Vuxen 100:–,
Barn upp till 19 år 50:–
Tillkommer för träning;
40:–/gång alt 10-kort för 250:–.
Swish 123 099 6702 eller
Bankgiro 389-0803
Glöm inte skriva ert namn när
ni betalar in medlemsavgiften.
Och det går bra att bara vara
stödmedlem!
Se oss på Facebook – Högsjö
Gymnastikförening.

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

Petterssons Service

0151-107 49 • 070-687 37 13
Vid gamla bussgaraget i Högsjö

Ring och boka tid för service och reparationer
Lånebil ﬁnns när er är på service

Välkomna till oss nya som gamla kunder
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Brett sortiment av
kvalitetsvirke
Stort sortiment av trädgårdsplattor

TR20

Årets största
nyhet heter Mini

TR35

Anläggningsprodukter
vägtrummor, dräneringsrör
FP35

Den här lilla bergvärmepumpen, Diplomat Inverter Mini
med en effektstorlek på 1,5-7kW, är en stor nyhet
för hus med mindre energibehov.

TR35

Limträ i lager

Varför? Kontakta oss redan idag, så får du veta mer.

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.

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.

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.

TR35 går även att få med kondensskydd.

Plåt

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

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

TR18

TR20 går att få med kondensskydd eller perforering i vit eller vinröd.
Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

FP35 ändvänds med fördel till ekonomibyggnader ,lagerlokaler och

och lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

A

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

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

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

FPV18
TR35 ger ditt tak karaktär och design.

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

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

Profilen kännetecknas av mycket god gåbarhet och snabbt montage.
www.borgabyggprofiler.se
info@borgabyggprofiler.se
TR35 används med fördel när man önskar en stark och robust profil

Perssons
Byggvaror AB
lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.
Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad- och
lackerad
stålplåt
med
minst 10 års garanti.
Vår specialutvecklade polyesterlack för det
nordiska
klimatet
ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.
TR20 går att få med kondensskydd eller perforering i vit eller vinröd.

till industritak, ekonomibyggnader och mindre garage.
TR35 går även att få med kondensskydd.
Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniseradoch lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.
FP18 och FPV 18 är två profiler som är helt anpassade för väggmontage.

www.borgabyggprofiler.se
info@borgabyggprofiler.se

Borga Byggprofiler AB
Motorgatan 2
534 92 TRÅVAD

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

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

Borga Byggprofiler AB
Motorgatan 2
534 92 TRÅVAD

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

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

www.borgabyggprofiler.se
info@borgabyggprofiler.se

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

www.borgabyggprofiler.se
info@borgabyggprofiler.se

Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13

Borga Byggprofiler AB
Motorgatan 2
534 92 TRÅVAD

thermia.se/invertermini

Profilerna har blivit populära tackvare sina många användningsområden.
Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
De breda topparna och smala bottnarna ger dem ett vackert utseende.
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

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

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

Utan styrning:
++

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

Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad-

www.borgabyggprofiler.se
info@borgabyggprofiler.se

A

TR35 går även att få med kondensskydd.

industribyggnader.

Borga Byggprofiler AB
Motorgatan 2
534 92 TRÅVAD

FP18/FPV18

FP18

ger den ett robustare utseende. Tack vare sin höjd klarar FP35 ett
längre avstånd mellan väggreglarna.

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

TR35

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

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

Vår FP35 är en väggprofil med breda toppar och smala bottnar vilket

Borga Byggprofiler AB
Motorgatan 2
534 92 TRÅVAD

TR20

Med styrning:
+++

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

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

www.borgabyggprofiler.se
info@borgabyggprofiler.se

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

www.mahlqvist-ror.se

Etablera Er i Vingåker
Lediga lokaler med bra standard

Ledigt just nu:
• 225 m²
• 300 m²

KS Förvaltnings AB
0709-35 91 31 Sjödin, 0727-34 06 60 Dahlqvist

Hyr ut lägenheter och lokaler
i Katrineholm och Vingåker

Sidan 8
BADSTRAND
HÄPNA

KÄND
DOKTOR

Vi finns nu på
Köpmangatan 12

KNIXADE

Widenstedts Rör
ALLT INOM VVS!

Servicearbeten & reparationer

Erbjudande

BIFLOD
TILL
RHEN

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

Lampfötter & Lampskärmar
Många nya

ÄR
NOBELMENYN

20%

OFTEDAL

DEN
GAMLE

TRÄD I
STRID 1971

BJUDS INTE
PÅ BRÖD?

JAN WIDENSTEDT
070-277 28 25

Vi har gamla och nya ljuskällor

janvvs24@gmail.com

Reservglas och delar/vekar till fotogenlampor
HELT OK
TA PAUS

TEMPELRIDDARE

MODERSMJÖLK

ERIC
SÅNGARE

LÖPNING
MED
PINNE

SPÅ

ETT I
ROM

LÄRAN
OM
LJUD

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

SKENBOLAG

MÅLPASSNING

NORSK
STAD
KOMMER
JUMBO

ISOP
ALICE
KUHNKE

SVARTSJUK
KARLSSON I
SKARA

KÄNDA
SAGOBRÖDER

BRYTER
ATLE &
YMER

snickarn68@gmail.com

NYMÅNE

Vi utför allt inom
byggnation,
litet som STORT

MATTE
PÅ
SCHEMAT
USCH
OCH
FY

NYSILVER

&

Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det
gulmarkerade ordet senast 9 december till:

Välkommen till
Rejmyre Gestgifveris Julbord 2018

449
75
5::-

annons@vingakersbladet.com
•
Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta
643 91 VINGÅKER
Vi drar tre stycken vinnare som vinner varsin trisslott.
Vinnare i nr 6 - 2018: (av 41 rätt inkomna svar: Mählqvist Rör)

Maggan Brinck, Vingåker
REJMYRE
Ingemar Sälle, Vingåker
HANTVERKSBY
• ANNO 1810 •
Kristina Rönnqvist Karlsson, Vingåker

Julbordets sittningstider 20/11-20/12
Tisdag - Fredag 18:00
Lördag - Söndag 12:00 & 17:00

:195Julbuﬀé Tisdag - Fredag 11:30-14:30
REJMYRE
HANTVERKSBY
•

ANNO 1810

•

Njut av julhandel i

REJMYRE
GLASBRUK & HANTVERKSBY

Vi har vinterdäcken till
din bil.
Välkomna!

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

Boka
bord
redan
nu:
011 - 876 80
rginfo1900@gmail.com

Sidan 9

Investera i solenergi?

Redovisningshjälp

Välj Svensk Takenergi!

på plats hos er eller hos oss?

Solceller utvecklade i Sverige för Svenskt klimat.

Kontakta oss!
r
t a l l e ra
N u i n s d d a re
n la
v i äve
ilen.
r
fö elb

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!

Trycksaker

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

Solceller - Vad bör man tänka på?

I samarbete med:

Kontakta oss!

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 solpanel 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.

Börja med att boka ett kostnadsfritt hembesök på
svensktakenergi.se eller ring 070 361 94 00, 073 708 67 50!
OBS! Genom Stiftelsen Johanssons Solfond
kan du som privatperson i Vingåkers kommun
få 20.000:- extra utöver statliga bidraget.
Ansökningsblankett ﬁnns på kommunkontoret.

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

Vi gör din skogsaffär
enkel och lönsam!
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• Toppriser på timmer ned till diameter 10 cm. Även rötstock.

enkel
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• Alltid fasta priser på samtliga sortiment.

Tveka inte att ringa din personliga skogvaktare:

• Toppriser på timmer ned till diameter
rötstock.
TOMAS VIDFELT10 cm.
TORGNYÄven
GUNNARSSON
OLA GUSTAVSSON

• Toppriser på timmer ned till diameter 10 cm. Även rötstock.
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N Östergötland/Sörmland Sörmland
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ULF BERGQVIST
Östergötland
070-214 60 10
ulf@glottraskog.com
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Skynda dig att gå in på WWW.GLOTTRASKOG.COM
och registrera dig, så får du vårt nyhetsbrev.

Vid installationer eller problem!

Ring så kommer vi!
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Skynda dig att gå in på WWW.GLOTTRASKOG.COM
och registrera dig, så får du vårt nyhetsbrev.
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SARTTOLG.WWW åp ni åg tta gid adnykS
Skynda dig att
gåteinhfår
påtWWW.GLOTTRASKOG.COM
och registrera.vdig,
erbsså
yndu
råvårt
v udnyhetsbrev.
råf ås ,gid arertsiger hco

På plats Rut-avdrag!

och registrera dig, så får du vårt nyhetsbrev.

0151-77 88 10
0763-519 370
info@sternbergs.eu

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

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

Sidan 10
företag
Ett lokalt bygg
nhet
med lång erfare
och kunskap!

fonus.se

Personlig begravning

Julbord på
Hjälmargården

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.
Köpmangatan 9, Vingåker | 0151 133 67

Kom och njut mitt i naturen!

0151-130 10 / www.ksbygg.com

Linnea Ljungqvist
Kundrådgivare

KS-Bygg AB - Ringvägen 23, Vingåker

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 dessertoch godisbord.

El och trygghetslösningar
för hem och företag

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

Välkommen att kontakta
Daniel Larsson 070-526 92 66

Välkommen till Hjälmargården
Lördag 24 nov kl 10 – 15

daniel.larsson@teknikservice.se

Söndag 25 nov kl 10 – 15
Stort utbud av hantverk, konsthantverk, mat, bröd mm

info@teknikservice.se • www.teknikservice.se

www.hjalmargarden.se
Läppe, Vingåker

Tombola • Matlotteri • Tomte • Fiskdamm
Julmarknadsmeny i restaurangen
På söndag kl 11 och 13 spelar elever från Kulturskolan
Kontaktperson Anna Kåsjö 070 716 9702

Julgranar
from 28/11

Fågelmat
Solrosfrö
Jordnötter
Hampfrö
Talgbollar

Skalad solrosfrö
2,5 kg

Kungsgranar

85:-

Bastutillbehör
från Finland

Från 199:Rödgranar
formklippta

295:-

Stäva, Skopa,
Termometer,
Tvål, Dofter,
Sitthandduk,
Borstar

Vem bryr sig om
både företaget
och företagaren?

Cityhallen

Kontakta oss – vi är bra på det!
Vi ser till helheten för både företaget och
ägarna och är ditt bollplank i alla ekonomiska
frågor. Vi hjälper dig med kvalificerad revision,
redovisning, bokslut, skatter och rådgivning,
anpassat till dina och företagets behov.

Kontakta oss på 0151-136 00
eller
vingaker@lr-revision.se
Besök vår hemsida för mer information:
https://www.lr-vingaker.se/

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

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

