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Vingåker för mig:
Jonna Andersson

Föreningspresentation:
Brottsofferjouren

 Vingåkersbladet tackar för i år och 
önskar alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt År

Särskild sektion för våra läsare i
Asker • Breven • Bärsta • Dimbo • Hampetorp Hjäl-

marbaden • Kilsmo • Lännäs • Odensbacken
Resta • Stora Mellösa • Torsborg och på Vinön.
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Sultans

Varje morgon kör Robin Olsson nybakat bröd från Sultans bageri 
i Katrineholm till Sultans café i Vingåker, där han arbetar som 
platschef. Med bagerikunskap sedan starten 1896 har Sultans 
som motto att kunden alltid ska känna smaken av hembakat, en 
bulle ska ”smaka Sultans”. 

I Vingåker finns fyra fast anställda se-
dan övertagandet i mars 2016. Totalt i 
både Katrineholm och Vingåker är man 
cirka fyrtio anställda och är ett riktigt fa-
miljeföretag där man gärna vistas även 
om man är ledig, berättar Robin.

Sultans drivs idag av Robins föräldrar 
Tommy och Annika Olsson, samt Tom-
mys bror Christer Olsson. 
- Även Christers son Axel, min kusin 
jobbar här också, säger Robin.
Farfar Kenneth och farmor Ulla hälsar 
på dagligen i Katrineholm och hjälper 
till. Även farfars bror Clifford och far-
fars syster Hjördis brukar hjälpa till.
- De kommer i alla fall flera gånger i 
veckan, säger Robin. Clifford gillar att 
kavla smördeg och Hjördis brukar ta 
hand om skyltning. Sedan har vi far-
mors bror Lars-Eje fortsätter Robin och 
skrattar. Han brukar hjälpa till med det 
mesta. Min underbara sambo Isabella 
är också med och hjälper till så fort det 
behövs och min son Frej är med mig 
här nere på kvällarna och fixar jämt och 
ständigt.
Robin själv har jobbat till och från på 
Sultans sedan 14-årsåldern. På heltid 
började han för cirka fyra år sedan. 

Inget bröd bakas i Vingåker utan här 
görs bara enklare saker som t ex smör-
gåsar, men det mesta i Sultans sortiment 
finns att köpa i Vingåker.
- Vi har börjat göra ägg- och falukorvs- 
mackor. Det har blivit jättepopulärt. 
Många köper dem till frukost, säger Ro-
bin och tillägger att än så länge har man 
bara sålt dem i Vingåker.
I sortimentet finns även enklare mat-
rätter som paj, toast, matig sallad eller 
bakpotatis.

Så här till jul säljer man mycket saff-
ransbröd.
- Vi har mängder med olika sorter. Det 
ökar hela tiden fram till jul, säger Robin.
Även marsipantomtar och grisar säljs i 
mängd. 
- De görs för hand av min mamma, fort-
sätter Robin.
En annan storsäljare oberoende av årstid 
är mandelgräddtårtan.

Trots alla dieter som förekommer i da-
gens samhälle är det inte många som 
frågar efter sockerfritt.
- Men vi har sockerfria alternativ till 
dem som har diabetes. Vi har choklad-
bollar, hallon- och blåbärspaj och nou-

gatrutor. Vi köper in sockerfri nougat-
fyllning, säger Robin.

En vanlig dag på Sultans i Katrineholm 
arbetar mellan åtta och tio bagare och 
konditorer. Bagarna börjar redan vid 
tre-fyra tiden på morgonen. Den som 
börjar vid tre brukar gå hem klockan 
tolv. Många av recepten är gamla men 
tjejerna i konditoriet brukar testa sig 
fram till nya.
- När de ser recept eller bakverk gör de 
om dem till sina egna, säger Robin.

På Sultans i Vingåker gjorde man ute-
platsen till den här sommaren.
- Det känns jättemysigt där ute, säger 
Robin.
Man har även planer på att renovera 
övervåningen till begravningsgäster, 
slutna sällskap och möten med mera.

- Och till alla er som frågat och undrat. 
Neonskylten över ingången till Sultans 
i Vingåker kommer upp snart, avslutar 
Robin.

Text & Foto: Birgitta Stenström

Sidan 2

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

Annonsmaterial:
annons@vingakersbladet.com
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Företagspresentation!

Besök gärna vårt annonskontor:

Kåsta skola 
Vingåker

Eller maila oss: annons@vingakersbladet.com

Nästa nummer 
utkommer preliminärt 

27 mars 2019 
Kontakta gärna våra säljare för 
annonsplanering i våra 8 nummer.

Vår plan är att utöka samarbetet 
med Östernärkebladet till alla 
nummer, likt denna tidning, och 
därmed nå en bredare läsarkrets 
under hela året.

Redaktionen
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Måndag-söndag 8-21
0151-51 80 50 • www.ica.se Gäller tom 23/12. 10:-

REA
15:-

+ pant

Julmust
1,4l, Apotekarnes

10:-
/st

Delikatess-
köttbullar

Fryst, 450g, Ica

Apelsiner
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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

GOD JUL
GOTT NYTT ÅR

Välkommen att kontakta
Daniel Larsson 070-526 92 66

daniel.larsson@teknikservice.se
Bondegatan 44, Vingåker

info@teknikservice.se • www.teknikservice.se

El och trygghetslösningar 
för hem och företag

Vingåkers 
Hundklubb
Tackar för det gångna 

året och önskar 
God Jul & Gott Nytt År.

Vårens kurser fi nns på 
hemsidan i slutet av januari.

Öppet Hus 
Måndagar 10:30
Promenad och fi ka 

året om.

www.vingakershundklubb.se
070 - 623 40 30

Åskdåren
och andra noveller
av Kenneth Gustafsson

Läs om:
Kuriren journalisten som försvann

Vingåkersprofi ler och udda fi gurer från förr
Kräftbasar och krogliv m.m.

Allt berättat i korta lättlästa noveller
Begränsad upplaga

För beställning
Maila till - kenta49a@outlook.com

Pris: 250:-

NYÅRSSUPÉ!
i Vingåkers Folkets Park

till Edwings orkester.
Maten serveras kl. 19.00
Dansen börjar kl. 21.00

Trerättersmiddag
Pris 400:- inkl. medlemsavgift 

Endast dans 200:- inkl. medlemsavgift 
Alkoholfri bubbel till 12-slaget

Maten bokas senast den 23 dec. 
till Heidi 070-82 49 475

ALPINBUTIKEN
Outletområdet Vingåker

FYRVERKERIER
Försäljning och uthyrning av alpin 

skidutrustning och fritidskläder
073-626 77 31, roland@alpinbutik.com
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Fjortonåriga ryttarinnan Jonna Andersson från Vingåker rider 
familjens islandshästar fem till sex dagar i veckan. Sina hästträ-
nare Anki Kjörsvik, Ia Lindholm och Denni Bergmann Hauksson 
träffar hon flera gånger i månaden, trots att de bor i Malmköping 
och Söderköping. Mamma Teres Andersson, som också är en van 
ryttarinna hjälper till med träningen samt det praktiska. I juli 
2018 blev Jonna Svensk mästarinna på sin häst Viska i Sport-SM 
i klassen fyrgång V1 junior i Borlänge. 

Intresset för hästar kommer från mam-
ma Teres som i sin tur fick intresset från 
sin mamma.
- Det var hon som började med islands-
hästar, säger Teres.
- Så jag har varit med i stallet sedan jag 
var liten, säger Jonna som fick sin första 
shetlandsponny redan när hon var två 
och ett halvt år. När hon var tre år bör-
jade hon rida.

Idag har familjen tre islandshästar, Vis-
ka, Aron och Isar.
Viska är Jonnas egen häst och rids bara 
av henne.
Den nya tävlingshästen Aron hjälps Jon-
na och mamma Teres åt med att rida och 
träna.
- Mammas häst Isar kanske också blir 
en tävlingshäst, säger Jonna och berättar 
vidare att målet för henne är att komma 
med i landslaget.
- Jag vill ligga i eliten i Sverige, säger 
hon. 

Det anordnas två SM varje år för is-
landshästar, Gaedingakeppni och Sport-
SM. 
Mamma Teres berättar att Jonna och 

Viska blev femma på Gaedingakeppni 
SM i Norrköping och att det hela ti-
den har gått uppåt i resultatlistan. Två 
veckor innan SM-guldet blev det guld 
i fyrgång och silver i tölt i Östsvenska 
mästerskapen.
- I fyrgång ska man visa hästen i skritt, 
trav, kort tölt, ökad tölt och galopp på en 
ovalbana, förklarar Teres.
Alla hästraser har de tre grundgångar-
terna skritt, trav och galopp naturligt 
och kan utföra dem utan utbildning. Is-
landshästen är en så kallad gångartshäst 
vilket betyder att de flesta islandshästar 
har två extra gångarter, pass och tölt. 
Vid tölt har hästen ett ben i marken och 
tre lyfta.

- Alla islandshästar har det i grunden, 
säger Teres, men tölt behöver tränas 
fram hos en del hästar. 
Tölt T1 junior är en av de olika töltklas-
serna som Jonna brukar rida.
- Den är rolig att rida, säger hon.

Jonna som går på Kunskapsskolan i 
Katrineholm och därmed har lite längre 
restid till och från skolan utöver läxorna 
än andra elever på högstadiet från Ving-
åker, brukar ändå hinna med att rida fem 
till sex dagar i veckan tillsammans med 
mamma.
- Vi brukar rida i ur och skur, säger 
mamma Teres.
- Men under tävlingssäsongen rider jag 
mest själv, fortsätter Jonna.
Några av hennes kompisar i klassen ri-
der också.
- Men de är inte så många, säger Jonna.
På tävlingar har hon lärt känna flera med 
samma brinnande intresse för hästar 
som hon själv har.

Tävlingssäsongen sträcker sig från april 
till oktober.
- Det finns vintertävlingar, men Viska 
trivs inte så bra inomhus på tävling, så 
då brukar vi hoppa över det, säger Jon-
na.
Den sista tävlingen för säsongen var 
på Elmia Icelandic Power Show i Jön-
köping där Jonna och Viska kom på en 
femteplats.
- Då vann jag en knallrosa skottkärra, 
säger Jonna.

Teres berättar vidare att Jonnas häst Vis-
ka nu ska få vila i sex till åtta veckor då 
hon inte kommer att ridas. Det är vanligt 
att man gör så med islandshästar.
- Då får hon gå i hagen och bara vara 
häst och återhämta sig, säger Teres.

Att hålla på med hästar och bo i Ving-
åkers kommun tycker både Jonna och 
Teres fungerar bra. Det är lugnt att bo 
här men samtidigt nära till många större 
städer när de ska på tävling. 
- Än så länge har vi bara varit i Sverige, 
säger Jonna.
Men mamma Teres är inte främmande 
för att det kan bli tävlingar utomlands 
också så småningom, om Jonna vill.
- Då får vi väl åka i så fall, säger Teres.

En händelse som Jonna minns särskilt 
väl från en av hennes många tävlingar 
var tillsammans med hennes förra häst 
Troll. Mitt under en tävlingsfinal där 
Jonna låg bra till hoppade han plötsligt 
över staketet.
- Vi blev trängda, säger Jonna, så han 
hoppade över staketet och fortsatte 
springa loppet där. Vi blev diskade och 
just då var det inte så roligt fortsätter 
Jonna som blev helt förtvivlad.
Troll bröt dessutom sönder hela staketet.
- Så här efteråt tänker jag på att han 
faktiskt räddade mig från en farlig situa-
tion, säger Jonna och skrattar.

I framtiden vill hon utbilda sig till häst-
tränare eller veterinär eller kanske vete-
rinärassistent.
- Det blir i alla fall något med hästar, 
säger hon.
När jag frågar vad hon skulle ha gjort 
om hon inte hade börjat rida har hon 
ingen aning. Några andra fritidsintres-
sen har hon inte. För Jonna Andersson 
från Vingåker är det bara hästar som 
gäller. Vi kommer nog få höra mycket 
om henne i framtiden.

Text: Birgitta Stenström

Jonna o Viska när de tog guld i fyrgång  V1 junior på Östsvenska Mästerskapen 
i juni 2018. Foto: Anki Kjörsvik

Jonna Andersson

Vingåker för mig!

SM guld i Borlänge juli 2018 Jonna o Viska. Foto: Denni Bergmann Hauksson

Foto: Viktoria Lindblom
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God Jul önskar
vi på Vingåkersbadet!

Välkomna till oss för bad, lek 
och träning under julhelgen. 

För öppettider och info se
www. vingaker.se/
vingakersbadet

Kom och ta ett
morgondopp på
Dopparedagen
Julaft on 8-10

För jul- och nyårstider
läs mer på:
www.vingaker.se/
vingakersbadet

God Jul o Gott Nytt År

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

God Jul 
& Gott Nytt År

0151-107 60 
www.jacobssonssmide.se
Du hittar oss vid Hacksta vägskäl

Vi erbjuder nu service och reservdelar  
till  John Deere skogsmaskiner.

Ett lokalt byggföreta
g  

med lång erfarenhet  

och kunskap!

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

God Jul & Gott Nytt År

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

Anders & Jimmy 
med personal 

önskar 

God Jul & 
Gott Nytt År

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

GOD 
JUL 

& 
GOTT 
NYTT 

ÅR

önskar alla en 
God Jul och Gott Nytt År

0151-55 00 45  •  www.wilsonsab.se
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BOJ – Brottsofferjouren

Bilden är stämningsfull, men verkligheten kan se helt annorlunda 
ut – på många olika plan. Så här inför kommande helgdagar kan 
helgerna vara eller bli en riktigt plågsam upplevelse för väldigt 
många. Det gäller både barn och vuxna. 

Det är något som de på BOJ, Brottsoffer-
jouren får erfara. Så här står att läsa på 
kommunens hemsida om BOJ.   
 Brottsofferjouren i Katrineholm, Flen 
och Vingåker arbetar ideellt med att ge 
stöd och hjälp till de som blivit utsatta 
för ett brott, är vittne till ett brott eller 
anhörig till en brottsdrabbad.
 
Det fi nns ett 80-tal lokala Brottsoffer-
jourer i landet. De arbetar för bättre 
villkor och kunnigare bemötande av 
brottsoffer och ger kostnadsfritt stöd. 
Utöver detta är det viktigt att veta att 
Brotts offerjourerna inte har möjlighet 
att ge ekonomisk hjälp eller stöd utan 
hänvisar då till and ra instanser. 

Jag träffar Gun-Britt och Hans, två fan -
tastiska personer som efter en lång yr-
keskarriär, där de arbetat med män-
niskor, nu fortsatt sin kontakt med 

människor genom att arbeta ideellt på 
Brottsofferjouren i Katrineholm. 
 Det här är två av tretton eldsjälar som 
utan ersättning fi nns där som stöd och 
hjälp när någon blir drabbad. 
 De har en jourtelefon som de väx-
lar mellan sig veckovis, och den kan 
de sköta hemifrån. Om någon vill eller 
behöver träffas så är de alltid två perso-
ner. Det gäller både vid hembesök eller 
möte i BOJs lokal i Katrine holm. Oftast 
handlar det om samtalsstöd – någon be-
höver bli lyssnad på. Men det kan också 
handla om att vara vittnesstöd, att följa 
med någon på en rättegång. Då kan BOJ 
erbjuda hjälp med en stödperson som 
genomgått nödvändig utbildning för 
ändamålet. Någon kanske bara är orolig 
inför en rättegång och behöver få råd 
och information om hur det går till. BOJ 
kan även ordna tolk.
 Du kan alltid vara anonym i din kon-

takt med BOJ och vi har tystnadsplikt. 
Vi samarbetar med många andra organi-
sationer. Du kan hitta dem på vår hemsi-
da, se info nedan.

Vilket ärende är svårast?
– Det går inte att svara på, säger Gun-
Britt. Det kan vara på så många olika 
plan och olika situationer. Men det är 
klart att barn- och åldringsbrott är alltid 
svårt.

Kan ni rangordna de fem vanligaste 
anmälda brotten?
– Det är väldigt många olika brott men 
det går att hitta statistik på internet från 
förra året. Men man kan väl säga att 
misshandel och olaga hot är de absolut 
vanligaste bland anmälda brott, säger 
Gun-Britt.

Finns det statistik på hur brottsan-
mälningarna ser ut mellan orterna i 
KFV-regionen?
– Det fi nns väldigt specifi cerad statis-
tik över en mängd olika anmälda brott 
på de olika orterna. Statistiken är från 
20171231. Men rent generellt kan man 
väl säga att det följer mängden invånare, 
säger Gun-Britt. 

Kan man säga att det är någon ål-
dersgrupp som är överrepresenterad 
bland brottsoffren?
– Ja, man kan väl säga att de vanli-
gaste brottsoffren är mellan 26–64 år. 
Oftast sker brotten i samband med in-
tag av alkohol eller andra droger säger 
Gun-Britt. Vi får de fl esta ärendena via 
polisen tillägger hon. När någon gör 
en anmälan får de frågan om de vill ha 
kontakt med brottsofferjouren.
– Vi vill väldigt gärna att fl er ansöker 
om att bli volontär. För att få arbeta som 
stödperson eller vittnesstöd måste man 
genomgå en väldigt bra utbildning på 
cirka 30 timmar. Efter utbildningen går 
man med en handledare tills man känner 
att man är ”mogen” för egna uppdrag.
  Kursen är kostnadsfri men i gengäld 
vill vi att du tjänstgör som stödperson 
eller vittnesstöd hos oss en tid. Du kan 
ansöka på nätet. 
– Tilläggas ska att det är inget hinder 
om du har hunnit få lite livserfarenhet. 
Många av oss är pensionärer och har tid 
dagtid, säger både Gun-Britt och Hans 
enhälligt. 
 
BOJ är också behjälpta av intresserade 
medhjälpare som kan utföra mer all-
männa löpande sysslor som uppdatering 
av hemsida, sociala medier och allmän-
na kontorssysslor. Helt enkelt bli en i 
gänget. 
 BOJ brukar åka ut till de olika regi-
onerna för att visa sig, informera och 
svara på frågor.

Undertecknad konstaterar att det är de-
dikerade människor som ger av sin tid 
och gör ett fantastiskt arbete. 
 Jag tackar för ett givande samtal och 
önskar dem varmt lycka till och en fri-
defull Jul.

Text och diagram: Majsan Wickert

Sidan 2

F A K T A R U T A N
Att vara stödmedlem kostar/år
ungdom 50 kr, vuxen 100 kr
och familj 150 kr.

Bankgiro 5455-7004
Glöm inte skriva ert namn när 
ni betalar in.

Välkommen att ta kontakt med oss 
på telefon 

0150-780 17
E-post: 
info@katrineholm.boj.se 

Alternativt till brottsofferstödjare: 
stodjare@katrineholm.boj.se

Jourtelefonen är bemannad 
kl 8–20, varje dag.

Mer information hittar du på:
www.katrineholm.boj.se

Miranda – Kvinno- och tjejjouren
www.jourmiranda.se 

Invånarantal i KFV-regionen 20171231

Katrineholm 34.133

Flen 16.864

Vingåker 9.180

Kä
lla

: I
nt
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ne

t

Anmälda våldsbrott 
i KFV-regionen
Ort 2016 2017

Katrineholm 543 519

Flen 245 277

Vingåker 111 106

Källa: BRÅ, Brottsförebyggande rådet

Totalt har våldsbrotten ökat på 2000-ta-
let men i alla tre regionerna har de 
minskat de senaste fem åren.
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  Vi
   kan
  tv-signal!

Parabol - Fiber -Antenn
Installation och service.

AJ-Hemelektronik
Köpmangatan 5 • 643 30 VINGÅKER

Tel. 0151-133 30
Öppettider: Mån-Fre 10.00-18.00

Lör 10.00-13.00

Var med och gör gott för bygden!
Sörmlands Sparbank är ingen vanlig 
bank. Vi tar nämligen en del av vår 
vinst och bidrar till ett Sörmland som 
är attraktivt att besöka, bo och verka i.

Här i Vingåker har vi till exempel delat 
ut 135 000 kronor till grund skolan och 
gett 400 barn möjlighet till lärorika 
studiebesök och utflykter under året. 
Vi har också sponsrat 17 föreningar 

inom kultur och idrott, stöttat  
Nyföretagarcentrums projekt  
Steget till eget och mycket mer.

Tack till alla kunder för ännu ett år där vi 
tillsammans gjort massor av bra saker! 
Inte kund i Sörmlands Sparbank? 
Det borde du vara. Genom ditt val av 
bank kan du vara delaktig i att stärka 
lokalsamhället. God jul!

0771-350 350 | sormlandssparbank.se 

»Sörmlands Sparbank - 
ingen vanlig bank.«

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

H
an

dl
ar

n 
B

jö
rk

vi
k 

H
an

dl
ar

n 
B

jö
rk

vi
k 

Ö
PP

ET
TI

DE
R:

M
Å

H
an

dl
ar

n 
B

jö
rk

vi
k 

Ö

Kompetenspoolen
önskar

God Jul & 
Gott Nytt År

Vi tackar för 
samarbetet under 

året som varit.

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

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR.

Välkomna!

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

Priserna gäller t.o.m. 29 december eller så långt lagret räcker.

BUTIK / INSTALLATION / ANTENN / FIBER / 
SÄKERHET / VITVARUSERVICE

Micke W.
Vitvaruleverantör

Lena J.
Butikspersonal

Niclas M.
Butikspersonal

Tina D.
Butikspersonal

Claus F.
Vitvarutekniker

Ord. pris 699:-

Värmedyna
HK 47 To Go Beurer
Uppladdningsbar - håller värmen i ca 2 timmar

499:-

Öppettider helger: 22 dec 10.00-14.00,  27-28 dec 9.30-18.00, 29 dec 10.00-13.00,      
(f.r.o.m. 2 jan gäller ord. tider)

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR 
ÖNSKAR VI PÅ 
OPPUNDA EL 
ALLA KUNDER 
OCH VÄNNER

Ord. pris 1495:-

Skärmaskin
FS-2005 Wilfa

1295:-
Ord. pris 699:-

Eltandborste
PRO 770 Oral-B

399:-

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!

GOD JUL
&

GOTT NYTT DATAÅR



Sidan 8

Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 

gulmarkerade ordet senast 13 januari till:

annons@vingakersbladet.com

•

Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta

643 91 VINGÅKER

Vi drar tre stycken vinnare som vinner varsin trisslott.

Vinnare i nr 7 - 2018: (av 45 rätt inkomna svar: Marielunds Hem & Antik)

Torbjörn Gustafsson, Högsjö
Barbro Birgersson, Stora Mellösa

Göran Arnelius, Sköllersta

www.mahlqvist-ror.se

Klart glas Delvis frostat glas

Tonat glas

Lyftgångjärn.

14
Klart glas Delvis frostat glas

Tonat glas

Lyftgångjärn.

14

Julerbjudande!

Arrow Duonova
Takduschset
Ord.pris 2.139:-

Arrow Corner
fi nns i olika storlek 
och glastyper
Ord.pris 5.950:-

1.295:-

4.495:-

OBS! Beställningsvaror, gäller t.o.m. 31/12

OKQ8 Vingåkers Bilvård AB
Storgatan 45, 643 30 Vingåker
0151-102 60 • 33507@station.okq8.se

God Jul & Gott Nytt År
önskar

Thomas med personal



Sidan 9Välkommen till 

Söker personal!
Vi letar efter Dig som är intresserad av ett spännande och utvecklande arbete med och tillsam-
mans med människor. 
Vi har enheter/arbetsplatser i Vingåkers kommun samt i Katrineholms kommun, Strångsjö.
Vi söker timvikarier, personal till tjänster (hel-och deltid) samt semestervikarier för 
sommaren 2019.

Vill Du veta mer om oss, bjuder vi dig på en fi ka, där Du har möjlighet att få en inblick i vad vi 
gör och hur vi gör.

Informationsmöte på: 
• Konditori ”En bulle i ugnen”, Odensbacken den 27 december kl 14.30

• Sultans konditori i Vingåker, torsdag den 3 januari-19, kl 10.00

• Sultans konditori, Norr i Katrineholm den 10 januari-19 kl 14.30

Anmäl ditt intresse på mail till susanne.mulder@stiftelsenlinden.se 
senast den 21/12 gällande Odensbacken 
senast den 28/12 för träff en i Vingåker 
senast den 4/1-19 för informationstillfället I Katrineholm.
Uppge ditt namn och telefonnummer samt datum på den träff  Du önskar gå på.

Välkommen!

Har Du inte möjlighet att komma på någon av dessa tillfällen men ändå är intresserad av 
att veta mer så ring, Susanne Mulder 0708 - 636 472 eller Mats Nilsson 073 - 042 84 00.



Sidan 10

julklapparna hittar du hos oss

Julafton     Stängt
Juldagen   10:00–18:00
Annandag jul    10:00–18:00
Nyårsafton     10:00–15:00
Nyårsdagen     10:00–18:00
trettondedag jul  10:00–18:00

7000m² märkeskläder

vfo.se

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

besök oss i butiken eller shoppa online

Telefon: 0151-77 44 77
Idrottsvägen 1, 643 31 Vingåker

GOD JUL
GOTT NYTT ÅR

Kontakta oss för:
• Elarbeten
• Elinstallationer

Mellandags-
erbjudande

27-28 december, kl: 11:00-14:30

Helgtallrik

60:- 
inkl. dricka, kaffe

Välkomna!

Vingåk� s 
Hotell och Resta� ang

Nu går det även bra att betala med kort!



Sidan 11

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.

Tel. 0760-29 06 24 • www.bylesdäck.se

Byles Däck
Däck - Fälgar - Service 

Stefan Gren
Byle Tisnaräng 1, 643 94 Vingåker
byle1@hotmail.se

God Jul
Gott Nytt År

®

Flertalet fabrikat och 
dimensioner på lager 

70%
Vi alla önskar en 
riktigt God Jul

Köpmangatan 12, Vingåker • 0150 - 135 10
Öppet: Tis-Fre 10:00-17:00, Lör 10:00-13:00

TOTAL
UTFÖRSÄLJNING

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

Öppettider Jul & Nyår:
23 - 26 dec Stängt
27 - 29 dec Öppet

30 dec - 1 jan Stängt
2 - 4 jan Öppet

5 jan Stängt

GOD JUL &
GOTT NYTT 

BYGGÅR

Vi ser fram emot ett spännande 2019! 

Vingåkersbygdens Företagar- och Föreningsförening
Bli medlem! Företag 300:-/år, Föreningar 100:-/år

Kontakta: Kjell på Sternbergs Data & Fototjänst,
Loove på Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
eller maila styrelsen@vingakersbladet.com 

/Styrelsen: Kjell, Annika, Per, Loove, Monica

Inbjuder till

Årsmöte
Samverkarna

Vingåker

Vingåkers-

bygden

Företag Föreningar

Evenemang

Vi jobbar för Vingåker nu och i framtiden.

•  Berikande och stimulerande av föreningsliv och näringsliv i Vingåkersbygden.
•  Verka för att företag och föreningar skall kunna göra sig hörda.
•  Verka för ett aktivare näringsliv och föreningsliv i Vingåkersbygden genom att utveckla 
     idéer, marknadskrafter, evenemang och vara en plattform i dialog exempelvis med 
     kommunen.
•  Att i egenskap av Vingåkers samverkare stärka företagandet och föreningslivet - för att 
synas och kunna påverka för framtiden.

GOD JUL & GOTT NYTT 2019

Redaktionen: 
Tackar alla medarbetare och annonsörer för ett gott samarbete under det gångna året.
Önskar alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt 2019. 

Besök gärna www.vingakersbladet.se


