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Innehåll:
Företagspresentation:
Bygg & Interiör AB
Vingåker för mig:
Hava Hashim
Föreningspresentation:
Bio Kontrast
Senaste nytt:
Midnattssolsrallyt
Nedslaget:
Stora Mellösa skola
Företagsnyheter:
Tirfi ng Brewery

Sävstaholmsvägen 5 • 0151-51 14 16

www.provinsbutiken.se
Öppettider: måndag-fredag 8-18, lördag 9-13

4 för 100:-
• Trädgårdsjord
• Naturgödsel
• Gräsmattedress
• Torv • Barkmull
• Täckbark

Vår populära 
stekhäll är tillbaka

Ø 70 cm
Komplett med brännare, 

vindskydd och stativ

2 295:- Begr. antal

Din lokala 
trädgårdsleverantör

Blomsterlökar

Sättlökar
• Gullök • Rödlök • Silverlök 
• Charlottenlök • Vårlök

1312

Exklusiva  
             pooler

Exempelfoto

Komplett Set Träpool med stålväggsstomme

Pool Träpool Set 350 Träpool Set 450
Diameter invändig Ø 350 cm Ø 450 cm
Diameter utvändig Ø 390 cm Ø 490 cm

Djup 120 cm 120 cm
Volym 10 500 l 17 400 l

Art. nr. TRÄSET3512 TRÄSET4512
Rek. kons. pris 24 900 kr 29 900 kr

Träpoolen med en 
      stabil stålväggsstomme

ovanmarkspool

     
    

    
    

   T
RÄ

POOLER MED STÅLVÄGSSTOM
M

E                 • CLEAR POOL •

Exklusiva stålväggspooler

Poolstomme och liner

Inklusive följande tillbehör

Stålvägg 0,42 mm, 
vit, galvaniserad

Liner 0,3 mm, blå, 
överlapp

Topp- och  
bottenskenor i PVC

Sandfilter 4 m³/h,  
s . 21, Art . nr . 2260001

Poolskydd 

Träinklädning

Träinklädd stålväggspool
Med en snygg träram smälter poolen fantastiskt bra in i trädgården.  
Träramen består av tryckimpregnerad furu som ger poolen en extra stabilitet. 
Alla delarna är anpassade för en snabb och enkel montering .
•  Massivt trä, 22 mm tryckimpregnerad furu som kan lackas eller oljas .
•  Stabila 24 cm breda räcken i massivt trä .
•  Vertikala stag i massivt trä .

Träinklädning solo

För pooler Ø 350, H 120 cm Ø 450, H 120 cm
Träinklädning 

utvändig Ø 390, H 120 cm Ø 490, H 120 cm

Art. nr.  TRÄ3512 TRÄ4512
Rek. kons. pris 16 910 kr 19 910 kr

Bräddavlopp, inlopp, 
filtertillbehör, sand

24 900 kr

Komplett Set 
Pool med träinklädning

från

Träpooler

6 ÅRS 
GARANTI

En exklusiv pool utmärks av högkvalitativa element:

En exklusiv pool har en riktigt stabil poolstomme och levereras 
med exklusiva komponenter som ett kraftfullt sandfilter och en 
rostfri stege. Funderar du på att gräva ned poolen delvis eller 
helt rekommenderar vi en exklusiv pool. Men även en exklusiv 
ovanmarkspool garanterar badglädje i många år framöver.

Stålväggens tjocklek är 
 avgörande för poolens stabilitet . 
Stålvägg  0,8 mm tjock vid 
150 cm djupa pooler . 0,6 mm 
tjock vid 120 cm djupa pooler . 
Galvaniserad och klädd med ett 
polyesterskikt .

Välj mellan olika liners och 
varierande design . Mer info på 
nästa sida . Alla liners är köld- 
och UV-beständiga . 

Profilerad skena fäster ihop 
stålväggen . 
Enkel montering, stålväggen 
behöver inte skruvas ihop för 
hand . En profilerad skena ger 
dessutom en extra stabilitet .

Snäpp-in list: Linern fästs efter 
monteringen av toppskenor på 
poolinsidan . Enkelt linerbyte . 
Eventuella kantstenar behöver 
inte tas bort vid linerbyte .

6 års kvalitetsgaranti på 
stålväggen .

Högkvalitativa plastprofiler .  
Botten- och toppskenor .

Exklusiva pooler finns i följande former: 

 sid 15 sid 16 sid 17

 rund oval åttaform

Säkerhets-Plattform-
stege 2 x 3 steg

Din lokala 
pool- & spaleverantör

Din lokala 
grill-leverantör

• Planteringsjord • Gödning
• Gräsfrö • Fröer • Redskap 
• Träolja • Viltnät • Trästolpar 
• Elstängsel • m.m.

• Dags- & veckoklor
• Chockklor • Poolrent • Cleaner 
• Alg- & fl ockmedel 
• PH+ & PH- • Alkanitet • m.m.

• Kol- & gasolgrillar
• Paellapanna • Grillpanna 
• Grillkol • Briketter • Tändvätska 
• Halster • Tänger • m.m.

20 olika sorters 

Sättpotatis
ex. Amandine 

Aktuellt nu:
• Myrmedel
• Flugmedel

Hasselfors 
Yrkesjordar

• U-jord 
• P-jord
• Eko-jord 
• R-dress



Bygg och Interiör i Vingåker AB

Företaget Bygg & Interiör AB med byggvaruhus i Katrineholm, 
Flen och Vingåker ägs idag av familjerna Hjorth och Carlsson. 
Tillsammans med över nittio bygganläggningar i Sverige har de 
skrivit under kundlöftet: ”Vi får bygget att snurra”.

På företagets tre anläggningar hittar man 
ett komplett sortiment av byggmaterial. 
Företagets styrka är att man då kan köpa 
in större volymer för att få bättre priser 
samt att man specialiserat sig på lite oli-
ka saker på de tre anläggningarna, be-
rättar Jonny Österberg och Karro Burell, 
platschef respektive säljare i Vingåker.
- Vår vision är att stärka Katrineholm, 
Flen och Vingåker tillsammans som en 
stark koncern, säger Karro.
 
Vingåkersbutiken har funnits sedan 
2006, i Bygg & Interiörs ägor, och har 
idag tio anställda och den lokala känne-
domen är värd enormt mycket tillsam-
mans med den stora kedjan Woodys re-
surser och kraft.
- Privatpersonerna frågar inte efter sam-
ma saker i Vingåker som i Katrineholm, 
säger Jonny. Vi har också fler privatper-
soner i både Vingåker och Flen då kon-
kurrensen är större i Katrineholm.

 - På våra tre anläggningar hittar du ett 
komplett sortiment av byggmaterial, 
förnödenheter och färg till både proffs 
och medveten konsument. Vi har i stort 
sett dagligen en bil som går mellan Ka-
trineholm, Flen och Vingåker, Katrine-
holm har störst lager, fortsätter Jonny.    
Företaget erbjuder även tjänster som 
kranlyft, färgbrytning, lägenhetspackat, 
byggrådgivning, transport och leverans. 
Tre olika lånesläp finns för den kund 
som önskar och ingår när man handlar. 
Man erbjuder också sågservice, där kun-
den kan få hjälp med enklare kapningar 
av plywood, MDF-skivor med mera.
- Vi kan ge kunden förslag på olika 
byggföretag och vi kan även hjälpa till 
med kontakten, säger Jonny.

- Men vi tar inga beslut, fortsätter Karro, 
det gör kunden.

Karro berättar vidare att den stora bygg-
hallen i Vingåker uppfördes 2008 och 
att man har nya byggprojekt nästan var-
je vinter då man renoverar delar av an-
läggningen.
 Även personalen utbildas hela tiden för 
att ha god kunskap om produkterna som 
säljs.
- Stor produktkännedom samt våra 
tjänster gör oss starka i konkurrensen.

Många frågar vad Bygg & Interiör tyck-
er om att ha Perssons Bygg så nära, be-
rättar Karro, som menar att det bara är 
positivt med konkurrens och sämre för 
Vingåker när företag försvinner även 
om de är konkurrenter till dem.
- Vi hänvisar hellre till ett företag i Ving-
åker än att t ex hänvisa till ett företag i 
Örebro, säger hon bestämt.

Ibland finns anledning att dra på mun-
nen över hur en del av kunderna fraktar 
hem sina inköpta varor. Jonny och Kar-
ro berättar att sätten är många.
 Gips- och plywoodskivor fraktas både 
med och utan takräck. En del glömmer 
att spänna fast skivorna och tappar hela 
sin last redan innan de kört ut från bygg-
varuhuset. Långa lister kan fraktas utan 
både varningsflagga och takräck eller 
enbart hållas fast med ena handen utan-
för bilfönstret.
- Men vi säljer även spännband och var-
ningsflaggor, avslutar Karro med glim-
ten i ögat.

Text & Foto: Birgitta Stenström

Sidan 2

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 & Redovis-
ning AB, 0151-55 00 45
Tryck: Mittmedia Print Örebro
Distribution: Postnord
Upplaga: 8910 st
Framsida: Båten Liden vid Katrinelund, 
Hjälmaren. Foto: Kjell Sternberg

Företagspresentation!

Vingåkers
bladet

Vingåkers
bladet

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

Låt oss 
göra dina

eljobb!

Vi
installerar
även
solceller!

Vi söker

Elektriker
med arbetsområde 

i Katrineholm, 
Vingåker 

med omnejd.

Annonsmaterial: annons@osternarkebladet.se

Redaktör Östernärke: Bengt Bronner
Produktion: Bronner Text & Bild, Odensbacken
Sudokuansvarig: Pernilla Reinholdsson

Annonskontakt:
Gunnar Löv 073-983 35 67
Anders Olsson 070-487 99 11
Loove Pettersson 0708-16 74 84
Pernilla Reinholdsson 0706-899 277

Postadress och tävlingssvar:
c/o Bronner Text & Bild
Örebrovägen 10, 715 31 Odensbacken

Websida: www.osternarkebladet.se
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Vi hjälper dig att skapa en ceremoni som blir ett personligt avsked och 
ett fint minne. Med lång erfarenhet inom branschen och stor kännedom 

om området, hjälper vi dig med alla frågor inom begravning.

Välkommen till Fonus i Vingåker!

Personlig begravning

Köpmangatan 9, Vingåker | 0151 133 67 | fonus.se

Linnea Ljungqvist 
Kundrådgivare

Michael Andersson
Kundrådgivare

Föreställningar:
13, 14, 21, 22, 17 & 28 april kl 
17:00 på Ditt Skafferi i Högsjö
Trerätters-meny & entré: 595:-
Köp biljetter fr. 4 mars 
på www.dittnoje.se 
eller på telefon 0725-
76 34 28, vardagar 
16:30-18:30.

Ditt Nöje Produktion presenterar:

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

Välkommen till Jacobssons 
Smide & Motor i Vingåker  
Ett mångsidigt företag som arbetar med allt 
ifrån försäljning och reparationer av lantbruks-, 
entreprenad- och skogsmaskiner till diverse  
svets- och smidesarbete. Vi är servicelämnare 
för John Deere’s skogsmaskiner.  På Jacobssons  
har vi ett brett sortiment med lager,tätningar 
med mera. Välkommen in till oss!

Vi erbjuder nu service och reservdelar  
till  John Deere skogsmaskiner.

VI SÖKER DIG!
Vi har utökat vårt 
välsorterade sortiment 
av skruv och mutter.

Vi har släpet för din last! 
Vi tillhandahåller hela 
Fogelsta-sortimentet.

I vår välsorterade butik 
finns saker för såväl stor 
som liten!

Vi växer och söker nu dig som har 
erfarenhet av mekanikeryrket och 

har god kunskap i el/hydraulik samt 
svetsning. 

Jacobssons Smide & Motor AB 
är ett privatägt familjeföretag 

inom försäljning och service 
av lantbruks-, skogsmaskiner 

och entreprenadmaskiner. 
Företaget startades 1947 som ett 
enmansföretag av Eric Jacobsson.

SNABBA
REPARATIONER

• Service
• Reparationer

• Tillbehör
Smartphones & Datorer

för privatpersoner och företag

Köpmangatan 12 • 643 30 Vingåker
0760 - 44 64 58

www.profi xml.se • info@profi xml.se

Ledig hyreslägenhet, 3 rok på 75 kvm, på Trollegatan 8
i Vingåker. Ledig från 1/5. Fiber indraget, ComHem 
basavtal tv ingår. Varmhyra 7041 kr/mån, egen el 
tillkommer. 
Intresserad? Hör av dig till 0150-724 90.

Personliga inramningar
Vi ”skräddarsyr” efter dina önskemål.

Speglar - måttbeställ!

Baggetorp 0150 - 221 36
Ring för öppettider.

Måndag-söndag 8-21
0151-51 80 50 • www.ica.se Gäller tom 31/3. 10:-

REAYoggi
4x125g Arla

12:-

10:-
/st

Fikabröd
Cinnelle 95g

5:-
/st

25:-
Potatis

5kg, fast, Margretelund
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I mars 2003 kom Hawa Hashim med sin familj, från ett av jor-
dens varmaste länder till ett iskallt Stockholm, där de fick stanna 
över natten. Dagen efter blev de hänvisade till en buss som de inte 
visste vart den skulle föra dem. Vid resans slut hade de hamnat i 
Vingåker.

Utan att kunna språket, utan att känna 
till seder och bruk och utan att ha någon 
att fråga bestämde sig Hawa för att lära 
sig språket och ta reda på så mycket som 
möjligt om det nya landet och börja för-
sörja sig själv.

Hon läste svenska på SFI (svenska för 
invandrare), studerade matte på grund-
skole- och gymnasienivå samt svenska 
som andraspråk på gymnasienivå. Ett år 
gick hon på Åsa Folkhögskola. 
Hon fick så småningom börja praktisera 

på förskolan i Baggetorp. Därefter fick 
hon timvikariat på förskolan. Sedan läs-
te hon data.
- Jag frågade min handläggare på soci-
alen om hon kunde hjälpa till att skaffa 
ett jobb. Jag ville inte leva på bidrag, 
säger Hawa.
Hon fick komma till kommunhuset och 
sitta i möte med cheferna där och tänkte 
”vad ska jag göra här?”
Kommunen behövde en flyktingstödja-
re och tyckte jobbet skulle passa Hawa. 
Från början var det ett projektjobb, men 

numera är hon fast anställd på Ving-
åkers Kommun.
- Jag trivs med mitt jobb. Det passar mig 
med min utbildning, säger Hawa.
Innan hon kom till Sverige hade hon läst 
till socialsekreterare på Universitetet i 
Jeddah i Saudiarabien.
- Men utan min man kan jag inte lyck-
as. Han pushar mig på allt. Han hjälper 
mig, fortsätter hon.

Tillsammans med sin man har Hawa 
sex barn, tre flickor och tre pojkar. Den 
yngsta går på slottsskolan i Vingåker. 
De andra studerar på gymnasiet och på 
högskolor. På skolloven arbetar de. 
- Jag pushar dem, säger en stolt Hawa. 
Vi vill bara att de ska få en bra framtid.

Att vi har det bra i Sverige blev Hawa 
medveten om när hon blev fast anställd 
och man berättade för henne att hon 
skulle få semesterersättning. ”Hur kan 
man få betalt när man är ledig?” funde-
rade hon.
- Jag kunde inte förstå det. När man är 
ledig i andra länder får man ingen lön, 
säger Hawa.

Som barn tvingades Hawa fly undan kri-
get i hemlandet Eritrea med sin familj, 
först till Sudan sedan till Saudiarabien. 
Hawa minns tiden som fruktansvärd 
med soldater som invaderade staden där 
de bodde från alla håll och dödade så 
många som möjligt.
- När Eritrea blev självständigt flyttade 
vi tillbaka, säger Hawa.

Nuförtiden får alla studera i Eritrea, be-
rättar Hawa vidare.
- Alla föräldrar vill att flickorna stu-
derar, säger Hawa men berättar att det 
samtidigt är ett problem med fattiga 
familjer där barnen måste hjälpa till att 
tjäna pengar.
Hawa själv fick studera, men inte hen-
nes syster som bara fick studera till fem-
te klass.
- Föräldrarna tyckte att det räckte, fort-
sätter Hawa.

I Vingåker har de hela tiden trivts bra. 
Hawa beskriver orten som jättefin.
- Vi känner jättemånga, både svenskar 
och andra. Jag känner hela världen i 
Vingåker, säger Hawa och ler stort. Det 
kommer från mitt jobb som flykting-
stödjare.
Hon tycker att det bästa med att bo i 
Vingåker är att familjen känner lugn 
och ro.
- Men det är samma i hela Sverige. Efter 
klockan fem är ingen ute, fortsätter hon 
och skrattar.
Hawa berättar vidare om sin syster som 
bor i Toronto i Kanada. Där lever de på 
ett annat sätt. När hon kommer på besök 
till Vingåker brukar hon fråga Hawa: 
”Hur orkar du leva här?”
- Hon tycker att fem dagar räcker att 
hälsa på, säger Hawa.

Redan som barn i Eritrea drömde Hawa 
om att skriva en bok. En idé som kom 
tillbaka när hon som flyktingstödjare 
träffade många nyanlända i Vingåker 
och fick höra deras historier om hur de 
kommit hit.
Som volontär på mötesplatsen på Köp-
mangatan i Vingåker fanns Caroline 
Wulff.
- Hon sa på skoj. Om du skriver en bok 

kan jag hjälpa dig, säger Hawa som gick 
till sin chef med idén.
Boken ”Världen flyttar in – en liten bok 
om integration i Vingåker” fick Hawa 
göra på arbetstid tillsammans med Ca-
roline Wulff.
De har intervjuat personer från olika 
länder om livet i hemlandet, varför de 
flydde och om tiden i Sverige.
- Alla kan inte berätta. Det blir för svårt 
och en del vill inte dela privata saker 
med andra och en del ångrade sig när 
boken var klar, säger Hawa.

En dag hörde man plötsligt av sig från 
TV och ville ha Hawa med i SVT:s Mor-
gonstudion.
- Jag svimmade nästan när de mejlade 
mig. Sedan ringde de till mig. De vil-
le intervjua mig på boksläppet, säger 
Hawa.
Tillsammans med socialchefen i Ving-
åker, Dag Wallströmer, åkte Hawa upp 
till Stockholm där de blev bjudna på en 
natt på hotell.
- Vi fick skjuts både till hotellet och till 
TV-studion, sedan bjöd de på frukost i 
studion, men jag kunde inte äta något, 
säger Hawa som var alldeles för nervös.

Därefter trodde Hawa och Caroline att 
uppståndelsen var över, men inte. Några 
dagar senare kom ett brev på posten. Det 
hade stämplar från kungahuset. 
- Jag förstod inte vad det var och det var 
svårt att öppna, säger Hawa som läste 
brevet flera gånger.
- Jag förstod ingenting. Till slut sa jag 
till min dotter. Kan du läsa det här?
Dottern läste också brevet flera gånger, 
sedan skrek hon: ”Mamma, du är bjuden 
till Kungen!”
I brevet stod vad Hawa skulle ha för 
klädsel samt att hon fick ta med sig sin 
man. 170 personer som på olika sätt 
gjort skillnad i Sverige var inbjudna till 
kungliga slottet.

- Det var så roligt. Alla fick hälsa på hela 
kungafamiljen. Sedan blev vi serverade 
förrätt, varmrätt och efterrätt.
Kronprinsessan Victoria kom fram till 
Hawa och sa:
- Jag såg dig på TV.
Sedan berättade hon att svenskar är bly-
ga och att det är bra att få veta varför 
människor flyttar hit.
-Prinsessan Sofia frågade min man vad 
han gör?
Hon såg Hawas smycke och trodde att 
han gjort det när hon fick veta att han är 
guldsmed.

Hawas barndomsdröm från Eritrea gick 
i uppfyllelse i Vingåker, men att en liten 
bok skulle väcka en sådan uppståndelse 
i hela Sverige, det hade varken Hawa 
eller Caroline ens kunnat drömma om.

Text: Birgitta Stenström

Hava Hashim

Vingåker för mig!

FAKTARUTAN

Boken ”Världen flyttar in – en li-
ten bok om integration i Vingåker” 
finns att köpa på Vingåkers bibli-
otek, på Adlibris eller direkt från 
Hawa Hashim.
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Byggledning - Projektering - Kontrollansvar 

 www.nbateknik.se 

 

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

KASTRATIONS
KAMPANJ 

Honkatt 950 kr • Hankatt 550 kr
Tångmärkning i örat GRATIS
Kampanjen pågår under mars och april

Vi hjälper er gärna med offert och byggnadsutförande.

PERSSONS BYGGVAROR
Idrottsvägen 1, Vingåker

Bengt: 070-731 16 29, Carola: 070-522 35 53
bengt@perssonsbyggvaror.se, carola@perssonsbyggvaror.se

Vi har allt för
husdränering, byggnation, takmaterial och fönster
samt färg för både ute och inne.

Öppet: 
Vardagar 7-18Lördagar 9-13

Våren är i antågande,
se över era tak

Våren är i antågande, 
se över era tak.
Vi hjälper er gärna med offert och byggnadsutförande.

Vi har allt för 
husdränering, byggnation, 
takmaterial och fönster 
samt färg för både ute och inne.

Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13
IDROTTSVÄGEN 1, VINGÅKER

Bengt: 070-731 16 29, Carola: 070-522 35 53
bengt@perssonsbyggvaror.se, carola@perssonsbyggvaror.se

Perssons 
Byggvaror AB

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

Vi har sommardäcken 
till din bil.

Välkomna!

SLÄKTFORSKNING 
FÖR DIG

När du vill veta mera om 
din släkt men inte har 
tiden eller kunskapen

att göra det själv.

Jag gör släktforskningen åt dig.

Sverige och Nordamerika

STENSTRÖMS SLÄKTFORSKNING
www.hittadinslakt.dinstudio.se

TEL 0151-55 01 61

Optica kommer under våren 
ha oregelbundna öppettider. 
Jag ber om ursäkt för den 
olägenhet som detta kan 

förorsaka.
 

I möjligaste mån lämnas 
besked om öppettiderna 

på butikens telefonsvarare 
(tel. 0151-511820).

Med vänlig hälsning
Catrin Hasselgren
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Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 
gulmarkerade ordet senast 14 april till:

annons@vingakersbladet.com

•

Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta

643 91 VINGÅKER

Vi drar tre stycken vinnare som vinner varsin trisslott.

Vinnare i nr 8 - 2018: (av 46 rätt inkomna svar: Thomas på OKQ8)
Trisslotter redan utskickade
Kerstin Blom Dror, Högsjö

Barbro Birgersson, Stora Mellösa
Ann-Katrin Andersson, Vingåker

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-Fre 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

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

Priserna gäller t.o.m. 10 april 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 449:-

Elvisp
6761 OBH Nordica

295:-
Ord. pris 1495:-

Dammsugare
EPF62IS Electrolux

999:-

Nu har vi fått in husgeråd 
från brabantia

Köp 4 betala för 3. 
Få den billigaste på köpet.

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

Katrineholm | Videvägen 2 | 0150-517 40

KAMIN & KAKEL
KATRINEHOLM

KOMPLETT PAKET! 

PTOALETT 

PFIXTUR XS

PSENSORTRYCKE

8 785:-
Ord. pris 12 840:-

      SPARA 4 055:-

GUSTAVSBERG VÄGGHÄNGT

WC-paket

TermaTech TT20RS 

Monterat & klart 
fr. 48 000 kr’

TermaTech TT30S 

Monterat & klart 

fr. 50 000 kr’

Vi sätter ljus  
och Värme på
Vardagen

eldabutiken Katrineholm

www.eldabutiken.se

Eldabutiken Katrineholm Videvägen 2 | tel 0150-517 40 
Aktuella öppettider hittar du på vår webb:

* Gäller t.o.m  30 mars 2019.  *Gäller efter godkänt Rotavdrag. Eldstäderna kan visas med tillval.
*Taksäkerhet (taksteg tegeltak), 5 meter skorsten, standardhuv. Besiktat och klart.

 
monterat  
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Ett vänligt bemötande 
Modern design 

Professionellt utförande!

Varmt välkomna till den nya skönhets-
salongen i Vingåker!

30 % rabatt Mars – Maj
Manikyr med enkel eller avancerad design,

fransförlängning, Lash-Lift med keratin och snart 
även pedikyr/fotvård

Vi söker också frisörer och annan skönhetspersonal! 
Hör av dig!

Boka din behandling på www.bokadirekt.se (Crazy_Beauty_Swe)
Besöksadress: Bondegatan (mitt emot Outleten) i Vingåker 
Tel: 072-971 17 04 crazy_beauty_swe

Petterssons Service

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

Ring och boka tid för service och reparationer,
även byte till sommardäck.

Lånebil fi nns när er är på service.

0151-107 49 • 070-687 37 13            Välkomna till oss nya som gamla kunder.
Vid gamla bussgaraget i Högsjö

30.000
jeans på lager

märkeskläder till hela familjen
nu större utbud än någonsin

måndag–fredag 10:00-19:00 lördag–söndag 10:00 -18:00

upp till 70% lägre pris

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
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Bio Kontrast

Bio Kontrast – en ögonöppnare. Och visst kan fi lm vara en riktig 
ögonöppnare. Och även om undertecknad inte kommer iväg så 
ofta på fi lm så måste jag nog hålla med om att fi lm upplevs bäst 
på bio. Upplevelsen i en biolokal blir starkare och intensivare än 
den i hemmasoffan.

I mitten av december 2018 mötte jag 
ett glatt fi lmintresserat gäng runt fi ka-
bordet på Studiefrämjandet. Chaitanya 
bjöd på en hembakad och väldigt god 
blåbärspaj. Vilken vi alla tacksamt åt av.

När startade fi lmklubben?
Efter lite diskussioner fram och tillbaka 
kommer de fram till att den nog startade 
år 2000.
– Jo, det är nog nästan 20 år som den 
funnits, säger Chaitanya. Det var Gunnel 
Nelzén, som var lärare på Kjesäter, och 
Marie Nordström. Marie var ordförande 
länge. Den gamla styrelsen satt kanske 
över tio år och de var fl er än vad vi är. 
Under en period var det inte någon bio-
verksamhet överhuvud taget, på grund 
av digitaliseringen. Den gamla styrelsen 
fortsatte sen några år efter att det blev 
klart. Och det var väl i den vevan som ni 
fl yttade hit, säger Chaitanya och vänder 
sig mot Ullabritt och Robin. Det var väl 
då Robin kom med i styrelsen.
– Ja, vi har bott här sen 2013, säger 
Ullabritt.
– Ja, och jag hade ju kunnat hjälpa till 

med de här ansökningarna, säger Robin, 
men de hade lyckats själva och då kom 
jag i alla fall med i styrelsen.

Den gamla fi lmprojektorn står kvar i  sa-
longen som en påminnelse om svunna 
tider. Återinvigningen var den 4 oktober 
2013 och Vingåkers Bio visade fi lmen 
Monica Z. 

Får ni låna biolokalen av kommunen?
– Nej, vi hyr lokalen av IOGT-NTO. 
Vi beta lar hyra och vi betalar naturligt-
vis även hyra för fi lmerna. Allt det här 
går via Vingåkers Bios föreståndare 
som är Karl-Erik Öster man. Tidi gare, 
efter att det blivit digitaliserat, hade vi 
en egen maskinist, Karin Bonnevier. 
Hon var maskinist både på Vingåkers 
Bio och föreningens maskinist och 
så blev hon med i styrelsen. Men det 
blev lite för mycket. Vi under sökte då 
om det var fl er som kunde sköta maski-
nen och i ett möte med upplevelsechefen 
blev det bestämt att Vingåkers Bio skulle 
ansvara för det tekniska, säger Chaitanya. 
Vilket var en stor lättnad för oss. 

Jag frågar Johannes om inte han kan aspi-
rera på tjänsten.  
– Jaa, jo svarar Johannes skrattande, 
men Österman kör på än så länge. Men 
jag hoppar in och sköter tekniken på Bio 
Kontrasts visningar.

Vilka hyr ni fi lmerna ifrån?
– Vi beställer fi lmerna från Våra går-
dar. Våra gårdar kontaktar sen fi lmbo-
laget och fi lmbolaget skickar fi lmerna 
till Österman. Så alla räkningar går via 
Österman och Vingåkers Bio, förklarar 
Chaitanya. Och vi får visa alldeles nya 
fi lmer och till och med på fi lmens pre-
miärkväll. Till skillnad mot fi lmstudios 
och klubbar som måste vänta fyra må-
nader innan de får visa fi lmerna.

Hur väljer ni fi lmerna?
– Vi väljer kanske något smalare fi lmer 
och från andra kulturer, säger Annika.
– Andra språk än europeiska och engel-
ska och andra kulturer. Filmen är ju ett 
bra sätt att få insikt i en annan kultur. Vi 
har valt att inte visa actionfi lmer. Men 
fi lmerna är inte alltid snälla, men ändå 
som berör, säger Chaitanya. Och vi vill 
att man ska få med sig något av fi lmen.
– Styrelsen spånar och så brukar Robin 

maila ut till medlemmarna och be om 
förslag. Sen gör vi en lista och medlem-
marna och styrelen får rösta på ett antal. 
Den sista fi lmen väntar vi alltid med för 
att få den allra färskaste, säger Ullabritt.
– Våra gårdar har fi lmdagarna i Leksand 
i maj, där kan du se fi lm från fredag till 
söndag, berättar Annika. Eller ladda ner 
IMDb Appen och hitta fi lmer/trailers där.

Chaitanya berättar också att en besöka-
re tyckte att Bio Kontrast visade så bra 
fi lmer där man kanske var tvungen att 
tänka till lite och så var han även impo-
nerad av att det var tyst i salongen. 
– Och så har vi alltid en ur styrelsen som 
presenterar fi lmen och påminner om att 
stänga av mobilerna, säger Ullabritt.

Är det en fi lm i månaden ungefär?
– Nej, det är ungefär en fi lm varannan 
måndag. I januari och i april är det kan-
ske var tredje måndag, säger Chaitanya. 
Och det är de kvällar IOGT-NTO inte 
har bingo.
– Biografen stänger vid påsktiden och 
öppnar inte förrän i september igen, sä-
ger Robin, och det måste vi rätta oss efter.

Hur många medlemmar har ni?
– Det är drygt 40 stycken. Medlemskor-
tet är som ett rabattkort för en säsong. 
Medlemsavgiften baseras på hur många 
fi lmer som visas under säsongen. Vi kan 
dessutom sälja lösbiljetter (100 kr), där-
för behöver du inte vara medlem för att 
kunna se fi lmerna, säger Robin.

Efter intervjun har jag av Chaitanya fått 
veta att det kommit fl era nya medlem-
mar. Och vid årets säsongspremiär var 
det nästan 50 besökare i salongen. Detta  
lovar väldigt gott för framtiden.

Text och foto: Majsan Wickert 

Sveriges i dag äldsta biografer i drift 
är Vingåkers Biograf i Vingåker, med 
plats för 120 besökare (se bilden ovan) 
samt Saga i Kalmar som båda öppnade 
1906.       KÄLLA WIKIPEDIA OCH SVENSKA BIO.

Från vä  till hö: Johannes Larsson, maskinist, ordförande Chaitanya Saksberg, se-
kreterare Ullabritt Ashby, kassör Robin Ashby, vice ordförande Annika Widen-
stedt. Med i styrelsen är också ledamoten Rebecca Persson (ej med på bild).

FAKTARUTAN
MEDLEMSAVGIFT:  
400 kr för alla 7 kvällsfi lmerna
+ eventuell dagfi lm för 60 kr 
+ 10% rabatt på mat och dryck på 
Joanʼs de måndagar vi visar kvälls-
fi lmer mot uppvisning av Bio Kon-
trasts medlemskort. 
LÖSBILJETTER: 100 kr 
Vid föreställningen går det att betala 
med kontanter eller swish. 
Medlemsavgiften betalas in via 
Swish 123 527 71 81 eller
Bankgiro 708-2399

VÅRENS FILMPROGRAM
KVÄLLSFILMERNA VISAS KL. 19.00.
Tidigare i år har föjande fi lmer 
visats; Den eviga vägen, När fjäri -
larna kommer, Shoplifters, Cold 
War och Roma. Kvar är följande;

1 april Beskyddarna
 2 tim 18 min
15 april En aktuell fi lm; 
 titel bestäms senare

Ibland är det fi kastund efter fi lmerna.

Håll utkik efter program för hös-
ten på Facebook eller hemsidan 
www.biokontrast.se

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
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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.

HELT NYA MAZDA3
KOMMER SNART  

Helt nya Mazda3 visar vägen för en ny generation bilar från Mazda — ännu smartare, säkrare och mer 

sofistikerade. Med vässad teknik, körkänsla och fokus på kvalitet i varenda detalj är nya Mazda3 en 

stark utmanare i klassen. Låt känslan avgöra efter en provtur.  

Förbr. l/100 km bl. körn. WLTP: 6,3-6,7, NEDC korr: 5,2-5,6. CO2, g/km. WLTP: 142-152. NEDC korr: 119-128. Miljöklass: EU 6d temp.  

Bil AB Wallin Eftr 

Eriksbergsvägen 19 

641 32 Katrineholm 

www.wallinsbil.se  

Pris från: 229 900 kr 

GÅRDSGRUS
från

Forsby Kalkbrott
Hämtning el. leverans

Hjelm 
Gräv- & 

Maskinförmedling 
AB

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

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

20%
r a b a t t

Minst 20% rabatt på Ifös sortiment

VÅRKAMPANJ

VINGÅKER
0151-51 81 50

FLEN
0157-244 60

KATRINEHOLM
0150-66 95 50

Service-Nyinstallationer-Butiksförsäljning

Kungsvägen 8, 642 34  FLEN
Vassmogatan 2, 641 49 KATRINEHOLM
Hantverksgatan 25, 643 30 VINGÅKER
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Bio Kontrast

Bio Kontrast – en ögonöppnare. Och visst kan fi lm vara en riktig 
ögonöppnare. Och även om undertecknad inte kommer iväg så 
ofta på fi lm så måste jag nog hålla med om att fi lm upplevs bäst 
på bio. Upplevelsen i en biolokal blir starkare och intensivare än 
den i hemmasoffan.

I mitten av december 2018 mötte jag 
ett glatt fi lmintresserat gäng runt fi ka-
bordet på Studiefrämjandet. Chaitanya 
bjöd på en hembakad och väldigt god 
blåbärspaj. Vilken vi alla tacksamt åt av.

När startade fi lmklubben?
Efter lite diskussioner fram och tillbaka 
kommer de fram till att den nog startade 
år 2000.
– Jo, det är nog nästan 20 år som den 
funnits, säger Chaitanya. Det var Gunnel 
Nelzén, som var lärare på Kjesäter, och 
Marie Nordström. Marie var ordförande 
länge. Den gamla styrelsen satt kanske 
över tio år och de var fl er än vad vi är. 
Under en period var det inte någon bio-
verksamhet överhuvud taget, på grund 
av digitaliseringen. Den gamla styrelsen 
fortsatte sen några år efter att det blev 
klart. Och det var väl i den vevan som ni 
fl yttade hit, säger Chaitanya och vänder 
sig mot Ullabritt och Robin. Det var väl 
då Robin kom med i styrelsen.
– Ja, vi har bott här sen 2013, säger 
Ullabritt.
– Ja, och jag hade ju kunnat hjälpa till 

med de här ansökningarna, säger Robin, 
men de hade lyckats själva och då kom 
jag i alla fall med i styrelsen.

Den gamla fi lmprojektorn står kvar i  sa-
longen som en påminnelse om svunna 
tider. Återinvigningen var den 4 oktober 
2013 och Vingåkers Bio visade fi lmen 
Monica Z. 

Får ni låna biolokalen av kommunen?
– Nej, vi hyr lokalen av IOGT-NTO. 
Vi beta lar hyra och vi betalar naturligt-
vis även hyra för fi lmerna. Allt det här 
går via Vingåkers Bios föreståndare 
som är Karl-Erik Öster man. Tidi gare, 
efter att det blivit digitaliserat, hade vi 
en egen maskinist, Karin Bonnevier. 
Hon var maskinist både på Vingåkers 
Bio och föreningens maskinist och 
så blev hon med i styrelsen. Men det 
blev lite för mycket. Vi under sökte då 
om det var fl er som kunde sköta maski-
nen och i ett möte med upplevelsechefen 
blev det bestämt att Vingåkers Bio skulle 
ansvara för det tekniska, säger Chaitanya. 
Vilket var en stor lättnad för oss. 

Jag frågar Johannes om inte han kan aspi-
rera på tjänsten.  
– Jaa, jo svarar Johannes skrattande, 
men Österman kör på än så länge. Men 
jag hoppar in och sköter tekniken på Bio 
Kontrasts visningar.

Vilka hyr ni fi lmerna ifrån?
– Vi beställer fi lmerna från Våra går-
dar. Våra gårdar kontaktar sen fi lmbo-
laget och fi lmbolaget skickar fi lmerna 
till Österman. Så alla räkningar går via 
Österman och Vingåkers Bio, förklarar 
Chaitanya. Och vi får visa alldeles nya 
fi lmer och till och med på fi lmens pre-
miärkväll. Till skillnad mot fi lmstudios 
och klubbar som måste vänta fyra må-
nader innan de får visa fi lmerna.

Hur väljer ni fi lmerna?
– Vi väljer kanske något smalare fi lmer 
och från andra kulturer, säger Annika.
– Andra språk än europeiska och engel-
ska och andra kulturer. Filmen är ju ett 
bra sätt att få insikt i en annan kultur. Vi 
har valt att inte visa actionfi lmer. Men 
fi lmerna är inte alltid snälla, men ändå 
som berör, säger Chaitanya. Och vi vill 
att man ska få med sig något av fi lmen.
– Styrelsen spånar och så brukar Robin 

maila ut till medlemmarna och be om 
förslag. Sen gör vi en lista och medlem-
marna och styrelen får rösta på ett antal. 
Den sista fi lmen väntar vi alltid med för 
att få den allra färskaste, säger Ullabritt.
– Våra gårdar har fi lmdagarna i Leksand 
i maj, där kan du se fi lm från fredag till 
söndag, berättar Annika. Eller ladda ner 
IMDb Appen och hitta fi lmer/trailers där.

Chaitanya berättar också att en besöka-
re tyckte att Bio Kontrast visade så bra 
fi lmer där man kanske var tvungen att 
tänka till lite och så var han även impo-
nerad av att det var tyst i salongen. 
– Och så har vi alltid en ur styrelsen som 
presenterar fi lmen och påminner om att 
stänga av mobilerna, säger Ullabritt.

Är det en fi lm i månaden ungefär?
– Nej, det är ungefär en fi lm varannan 
måndag. I januari och i april är det kan-
ske var tredje måndag, säger Chaitanya. 
Och det är de kvällar IOGT-NTO inte 
har bingo.
– Biografen stänger vid påsktiden och 
öppnar inte förrän i september igen, sä-
ger Robin, och det måste vi rätta oss efter.

Hur många medlemmar har ni?
– Det är drygt 40 stycken. Medlemskor-
tet är som ett rabattkort för en säsong. 
Medlemsavgiften baseras på hur många 
fi lmer som visas under säsongen. Vi kan 
dessutom sälja lösbiljetter (100 kr), där-
för behöver du inte vara medlem för att 
kunna se fi lmerna, säger Robin.

Efter intervjun har jag av Chaitanya fått 
veta att det kommit fl era nya medlem-
mar. Och vid årets säsongspremiär var 
det nästan 50 besökare i salongen. Detta  
lovar väldigt gott för framtiden.

Text och foto: Majsan Wickert 

Sveriges i dag äldsta biografer i drift 
är Vingåkers Biograf i Vingåker, med 
plats för 120 besökare (se bilden ovan) 
samt Saga i Kalmar som båda öppnade 
1906.       KÄLLA WIKIPEDIA OCH SVENSKA BIO.

Från vä  till hö: Johannes Larsson, maskinist, ordförande Chaitanya Saksberg, se-
kreterare Ullabritt Ashby, kassör Robin Ashby, vice ordförande Annika Widen-
stedt. Med i styrelsen är också ledamoten Rebecca Persson (ej med på bild).

FAKTARUTAN
MEDLEMSAVGIFT:  
400 kr för alla 7 kvällsfi lmerna
+ eventuell dagfi lm för 60 kr 
+ 10% rabatt på mat och dryck på 
Joanʼs de måndagar vi visar kvälls-
fi lmer mot uppvisning av Bio Kon-
trasts medlemskort. 
LÖSBILJETTER: 100 kr 
Vid föreställningen går det att betala 
med kontanter eller swish. 
Medlemsavgiften betalas in via 
Swish 123 527 71 81 eller
Bankgiro 708-2399

VÅRENS FILMPROGRAM
KVÄLLSFILMERNA VISAS KL. 19.00.
Tidigare i år har föjande fi lmer 
visats; Den eviga vägen, När fjäri -
larna kommer, Shoplifters, Cold 
War och Roma. Kvar är följande;

1 april Beskyddarna
 2 tim 18 min
15 april En aktuell fi lm; 
 titel bestäms senare

Ibland är det fi kastund efter fi lmerna.

Håll utkik efter program för hös-
ten på Facebook eller hemsidan 
www.biokontrast.se
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snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT

Välkommen att kontakta

Erik Moqvist 010-585 02 17
erik@teknikservice.se

info@teknikservice.se • www.teknikservice.se

El och trygghetslösningar 
för hem och företag

Titta in till oss på ABF!

Välkomna på fika och träffa ordförande  Caroline Helmersson Olsson 
och vår personal på ABF, för att prata om kurser och kultur!  

Fredag 5 april mellan kl.14.00-16.00. Köpmangatan 10 i Vingåker.

Öppet på fredagar. Annars finns vi att nå i Katrineholm eller på telefon 
0150-511 16, 076-639 06 15 eller via mail anna.ateg@abf.se

R E G E N E R A T E D  F A B R I C S

D E S I G N E D  I N  S W E D E N

W W W. R E F A B R I C . S E

L A N S E R A S  
VÅ R E N  2 0 1 9

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

Redovisningshjälp
på plats hos er eller hos oss?

Kontakta oss!

Trycksaker
Kontakta oss!


