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Birgitta Stenström 070-534 37 15

Annonsmaterial:
annons@vingakersbladet.com

Wilsons Tryckeri & Redovisning,
Kåsta, Vingåker
Sternbergs Data & Fototjänst,
Köpmangatan 17, Vingåker

Ansvarig utgivare: Loove Pettersson
Produktion: Wilsons Tryckeri & Redovis-
ning AB, 0151-55 00 45
Tryck: Mittmedia Print Örebro
Distribution: Postnord
Upplaga: 4 845 st
Framsida: TA Gräv & Schakt 
Foto: Kjell Sternberg

Godisknuten expanderar

Besök gärna något av våra annonskontor:

Köpmangatan 17, Vingåker Kåsta skola, Vingåker

Eller maila oss: annons@vingakersbladet.com

NiVå
mat o dryck
NiVå
mat o dryck

Vi bjuder på:
Läsk, Sallad och Dressing

vid avhämtning av pizza.
Gäller tom 31 mars.

0151 - 109 84

Patrik Larsson bytte tjänst från dag- till nattjobb på Dammsdals-
skolan och fick således tid över på dagarna att ägna sig åt annan 
verksamhet. 

Först var planen att öppna en lek-
saksaffär, men i samma veva star-
tade en annan aktör en leksaksaffär 
på samma gata som Patrik tänkt 
öppna. Patrik fick tänka om och 
genomförde en marknadsunder-
sökning av vad som saknades i 
Vingåker. Undersökningen visade 
att det som saknades på orten var 
en godisaffär. I november 2012 be-
stämde sig Patrik för att öppna Go-
disknuten och tre månader senare, 
i februari 2013 slogs dörrarna upp. 
För ett par veckor sedan, på alla 
hjärtans dag, firade Godisknuten 
sitt treårsjubileum.

Storsäljarna är choklad i lösvikt 
och S-märken i olika smaker, som 
Patrik får fylla på nästan varje dag. 
Är det bara barn som äter godis? 
”Det är så blandat. Jag har försökt 
att nå ut till alla målgrupper och 
även locka äldre kunder med lite 
retrokänsla”, säger Patrik och tar 
fram en ask polkakarameller och 
en ask Tulo och jag minns direkt 

den lysande texten ”Tag Tulo i tid” 
längs Klarastrandsleden i Stock-
holm, där jag åkte som barn på väg 
till sommarstugan. 

”Barnens favorit är ’Kidzmixstäl-
let’ och de äldre har sina favoriter”, 
berättar Patrik. 
Fredagar och lördagar är de dagar i 
veckan som det säljs allra mest go-
dis. ”Så brukar vi ha olika kampan-
jer på olika helger som alla hjär-
tans dag och på Halloween t.ex. 

På Halloween i höstas sålde vi 1,1 
ton lösviktsgodis, sju pallar.” Och 
nu pågår uppladdningen inför pås-
ken då Godisknuten räknar med att 
sälja 2,5 ton påskgodis. ”Folk har 
redan börjat komma in och fråga 
efter påskägg”, berättar Patrik. 

Godisknutens marknadsföring sker 
till väldigt stor del på Facebook, 
vilket fungerar mycket bra enligt 
Patrik. Förutom godisförsäljning 
till privatpersoner så erbjuder Go-
disknuten även godiskorgar och 
presentkorgar till företag. 

När jag frågar om utvecklingsmöj-
ligheter och framtiden ser Patrik 
Larsson lite hemlighetsfull ut, men 
berättar till slut: ”Det är ju egent-
ligen hemligt än så länge, men 
jag har kollat på en ny lokal för 
att expandera. Godisförsäljningen 
kommer finnas kvar och tanken är 
att det även ska finnas en glassbar 
med kulglass och mjukglass och 
andra lite roliga glassar.” 

Text & Foto: Linus Larsson
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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.

 

 
Byggledning - Projektering - Kontrollansvar 

 www.nbateknik.se 

 

Bondegatan 8-10
643 30 VINGÅKER
0151-141 30
mer info på: 
joans.se/cafeer/vingaker

Välkomna in till oss!

Allt inom 
bygg

Robert Vogt Bygg AB
Rosavillavägen 12

Vingåker

robbanvogt@hotmail.com

Hur tar du dig till 
jobbet?

Carina 
Andersson

Tåg och buss fördelat 80/20. Jag 
jobbar i Katrineholm. 
Hur fungerar det att tåg- eller 
busspendla från Vingåker?
Övervägande bra! Har inte haft 
någon större anledning att klaga 
sedan vintern 2010, som präglades 
av begreppet ”snökaos”. Fördelen 
med tåg är den korta restiden. 

Diana 
Martinsson

Jag åker bil.
Hur kommer det sig att du åker 
bil? 
Jag bor i centrala Vingåker och 
jobbar i Österåker, så jag kan inte 
ta mig dit på något annat sätt. Men 
jag samåker ibland med mina kol-
legor.

Kerstin 
Pettersson

Jag köpte en ny cykel i fjol, men 
det blåser nog motvind och det 
finns alltid ursäkter, men jag ska 
börja cykla. I vinter har jag åkt 
buss för att inte starta bilen i kylan 
för den korta biten jag har till job-
bet. Ibland ser jag till att åka med 
någon och annars tar jag egen bil. 
Jag har inte gått än, för foten är to-
kig, med det är också på gång. 
 

Text: Linus Larsson
Foto: L. Larsson, B-J Gunnarsson

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

Potatis
5 kg Fast Sverige

1990

Gäller tom 13/3.

Skinkstek
Sverige 

3990
 /kg

max 2/hushåll 15:-
Falukorv
800g, Lithells

max 1/hushåll 

Vingåkersbladet & 
Östernärkebladet
testar nytt samarbete.

Den 6 april når vi en upplaga
på 8 700 st.

Förutom Vingåkersbygden nås 
Hampetorp, Odensbacken, St Mellösa, 
Kilsmo, Brevens, Sköllersta
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Med alla sina företag har de bevisat att ingenting är omöjligt och 
att det går alldeles utmärkt att driva företag på landsbygden, nå-
got som dock inte var planerat från början. Den femte mars invig-
de de också sin nya butik vid Kåsta Gård.

Tobias och Teres vill att vi backar 
cirka tio år i tiden. De kände att det 
var dags att expandera och behövde 
nya lokaler. Tobias tog då kontakt 
med Vingåkers kommun för att få 
prisuppgift på en tomt utmed väg 
52 vid rondellen för nybyggnation, 
då han ansåg att det skulle vara ett 
centralt och bra läge. Därefter hände 
ingenting. Sedan hände ingenting. 
Några år senare och fortfarande ing-
enting hänt tröttnade paret på kom-
munen och beslutade sig för att byg-
ga på egen mark i stället. Något som 
visade sig vara ett bra beslut. 
- Det är tio år sedan jag kontaktade 
kommunen första gången nu och än 
har vi inte fått någon prisuppgift, sä-
ger Tobias och skakar på huvudet.

Nybyggnaden vid Kåsta Gård ligger 
knappt sju kilometer från Vingåkers 
tätort. Från Vingåker tar man av mot 

Högsjö, Brevens Bruk. Efter Wil-
sons Tryckeri och Redovisning AB 
svänger man höger mot Lännäs och 
åker ett par kilometer. Vid infarten 
sitter skyltar som sattes upp lagom 
till invigningen av butiken och där 
står även en plog uppställd. Det är 
Lantmännen som säljer och även 
hyr kontor av Tobias och Teres.

Företaget T.A. Gräv och Schakt AB 
grundades 2004 och utför entre-
prenadarbeten för företag och pri-
vatpersoner. I företaget finns lång 
erfarenhet och stor kunskap om 
små och stora uppdrag. I den bre-
da maskinparken finns bland annat 
lastbilar, grävmaskiner, traktorer 
och gräsklippare. Just nu grävs fiber 
på Vingåkers landsbygd. I somras 
grävdes Vingåkers tätort och även 
i Åby och Jursla utanför Norrkö-

ping har företaget grävt fiber. Andra 
arbetsområden för T.A. Gräv och 
Schakt AB är avlopp, poolbyggen, 
ridbanor, väghyvling och fräsning 
av vägar samt trädgårdsarbeten så-
som plattläggning, stödmurar och 
gräsklippning m.m. T.A. Gräv och 
Schakt AB äger också Vingåkers 
gräs, som säljer gräsmatta på rulle. 
Ett bra sätt att få en vacker trädgård 
direkt. Det blir rent och fint runt hu-
set och man slipper tråkiga jobb som 
att rensa ogräs. 

Företaget T.A. Maskin AB servar 
och reparerar alla slags maskiner till 
företag och privatpersoner i verksta-
den. Den 5:e mars invigdes också 
butiken som säljer reservdelar till 
alla slags maskiner, hydraulsorti-
ment och däck, även till personbilar 
m.m.
- Vi vill känna oss för lite och kom-
mer att lyssna på kunderna om vad 
som efterfrågas, säger Teres. 

Tillsammans med Andreas Sved-
berg är Tobias också delägare i Op-
punda Kraftkonsult AB. Ett företag 
som erbjuder konsulttjänster inom 
främst energi och elkraft inom re-
gionen Mälardalen och Stockholm 
med utgångspunkt från kontoret i 
Katrineholm. Kundkretsen utgörs i 
huvudsak av elnätsägare samt indu-
strier och jordbruk. Företagets idé är 
att erbjuda företag, industrier, kom-
muner och landsting en heltäckande 
och ändamålsenlig service.

I enskilda firman Tobias Anderssons 
lantbruk arrenderas också Gimmer-
sta och Forsby. Tillsammans med 
egna gården Kåsta Gård brukas ca 
670 hektar.

Tobias och Teres hyr också ut kon-
torsplatser till företag. Just nu hyr 

Katrineholms maskin, Lantmännen 
och Fibergruppen. På sitt eget kon-
tor sitter Teres och en anställd. Hela 
övervåningen med panoramafönster 
mot butiken på undervåningen är 
färdig att inredas med flera kontors-
rum.
- Så vi kan ta in flera hyresgäster, 
säger Teres och visar runt i den fina 
och stora lokalen. 

Som om detta inte vore nog sköts 
också vinterns snöplogning i stora 
delar av Vingåkers kommun och på 
sommaren sköts de flesta grönytor. 
Paret har också en spannmålsbil på 
GDL (transportfirman GDL Trans-
port AB) som går kontinuerligt mel-
lan Skåne och här.

Totalt sysselsätter Tobias och Teres 
företag just nu 20-30 personer bero-
ende på årstid. Men med allt mera 
jobb kommer mer personal att be-
hövas förutom en ny som redan an-
ställts på kontoret. Tobias letar just 
nu duktiga grävmaskinister.

Att personalen verkar trivas på 
jobbet märks på den humoristiska 
jargongen och den familjära stäm-
ningen mellan Tobias, Teres och de 
anställda. En behaglig atmosfär som 
känns så fort man kommer in genom 
dörren.
- Särskilt på kvällarna när arbetsda-
gen är slut brukar det märkas, säger 
Tobias och skrattar. Ingen verkar ha 
bråttom hem. Det brukar bli en hel 
del prat då.

Text: Birgitta Stenström
Foto: Kjell Sternberg

Vingåkersföretagarna Tobias och Teres Andersson.

Tobias Andersson framför en av många maskiner som företaget erbjuder.



Sidan 5

Perssons Byggvaror AB

Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13
Engelbrektsgatan 18, VINGÅKER (Mitt emot värmeverket)

Tel & Fax: 0151-511 435, Bengt: 070-731 16 29, Håkan: 070-277 60 29
hakan@perssonsbyggvaror.se    bengt@perssonsbyggvaror.se

Allt för ditt bygge till bra priser!
• Isolering och skivor, bra sortiment!  

• Takplåt. Fullständigt sortiment, även andrasortering.

• Tryckimpregnerat virke, trall och konstruktionsvirke.

• Marksten, plattor och murar.

Personliga inramningar
Vi ”skräddarsyr” efter dina önskemål.

Speglar - måttbeställ!

Baggetorp 0150 - 221 36
Ring för öppettider.

www.svenskbilatervinning.se
Vi finns på Industrivägen i Odensbacken

150.000 
beg. bildelar i lager!

Fälgar
Batterier

DäckRing
019-45 06 90

VÄG & VA AB, Bergsgatan 24, 643 31 Vingåker

Jonas Axelsson

070-348 68 22
info@vagova.se

Vi utför:
Mark- & 

ByggarbetenVi utför alla typer av VVS-arbete.
•  Vi utför även entreprenad och 
 ROT-arbeten
•  VVS-service till villa- och
 fastighetskunder
•  Service och nyinstallation av
 vatten- och avloppsanläggningar
•  Service och nyinstallation av
 värmepumpar

Ring oss 0151-750 600
Hantverksgatan 11, Vingåker

rorproduktion.se

FÖRETAGSCERTIFIERING

DEKAL ,TRANSP BAKGRUND
ALT PRINT PÅ VIT BAKGRUND
STANSAD ENL STANSLINJE
CMYK

TRYCKORIGINAL
BESTRUKET
PAPPER
FYRFÄRG,
CMYK

TRYCKORIGINAL
BESTRUKET
PAPPER
SVART TRYCK

TRYCKORIGINAL
OBESTRUKET
PAPPER
FYRFÄRG,
CMYK

TRYCKORIGINAL
OBESTRUKET
PAPPER
SVART TRYCK

Regler för återgivning

Företagscertifieringsmärket får endast användas 
tillsammans med det certifierade företagets namn, 
märke eller logotype. Märket får inte ha en 
dominerande placering utan ska vara underordnat
företagsnamnet.

Märket får användas på reklam- och informations-
material som helt eller delvis refererar till den 
certifierade verksamheten.
Ävenså på brevpapper och fordon som tillhör det 
certifierade företaget.

Märket får inte användas på visitkort eller 
motsvarande.

Märket får inte användas på ett sådant sätt att 
det ger sken av att Incert ansvarar för innehållet 
i det sammanhang märket förekommer. 
Märket skall alltid kopplas till företagsnamnet.

Behöver ni hjälp!
Ring Anders Ohlson 0760 - 00 26 69
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Vingåkersbladet åkte ut till Vingåkers golfklubb för att se om grä-
set var grönt och prata golf med Jerker Olsson och Nicklas Har-
lin. Här visar Jerker hur greenerna ser ut under snötäcket. Han 
berättar att de två största hoten mot gräset vintertid är isbränna, 
vilket är syrebrist, samt snömögel, som är en sorts svamp. 

Jerker Olsson är VD för Vingåkers 
golf AB som driver anläggningen 
med bana och shop bredvid Båsen-
berga Hotell & Konferens. ”Till 
vardags är jag greenkeeper”, be-
rättar Jerker och får genast förkla-

ra sig närmare, ”det innebär att jag 
sköter om golfbanan så att den är i 
bra skick. Jag bestämmer när och 
var man klipper, gödslar osv. Det 
innefattar reparation, underhåll och 
bevattning, som är en stor del av 

banskötseln. Det är också en stor 
maskinpark som behöver under-
håll.” 

Nicklas Harlin är golftränare och 
har hand om nybörjarutbildningar, 
s.k. gröna kort-kurser, juniorträning-
ar och har även hand om företag 
som kommer och vill prova på golf. 
Nicklas har även hand om kansliet 
och jobbar i shopen. Jag frågar de 
båda vad de ser för utmaningar för 
Vingåkers golf. ”Att med begrän-
sade medel leverera en fin golfbana 
som motsvarar förväntningarna. Vi 
är en liten golfklubb som konkur-
rerar med klubbar med tre gånger 
så stor budget”, säger Jerker och 
Nicklas fyller i: ”det är en utmaning 
i Golfsverige – de små banornas 
överlevnad.” 

Jag frågar Nicklas om Vingåkers 
golf har någon barnverksamhet. ”Vi 
har nybörjarkurser för barn och trä-
ningar för barn i olika åldrar från 
sex-sju år upp till tjugoett. Dessa 
träningstillfällen är kostnadsfria 
för medlemmar. Vi har många bra 
juniorer i föreningen, vilket är kul. 
Vi hade ett fyramannalag som vann 
juniorserien i Sörmland förra året.”
Hur gör man då och man vill komma 
igång och spela golf? ”Det vanligas-
te är att man följer med en bekant”, 
säger Nicklas, ”annars är det bara att 
komma hit, så kan man få låna klub-
bor och prova att slå bollar på rang-

en och putta på övningsgreenen.” 
Vingåkers golf erbjuder startpaket 
med komplett utrustning, utbild-
ning och medlemskap till förmånligt 
pris för de som är sugna på att börja 
spela. Nicklas berättar att det också 
finns mycket begagnade klubbor att 
få tag på, så golf behöver inte bli 
en dyr sport. ”Golfen har som rykte 
att vara en dyr sport, men så är det 
inte längre. Golf är inte längre en 
direktörssport, det har blivit en folk-
sport. Bara i Sverige har en miljon 
människor grönt kort.” 

När öppnar ni då för säsongen frågar 
jag Jerker som ansvarig för banan. 
”I år känns det bra, även om det fort-
farande är kallt på nätterna. Men vi 
brukar öppna vår bana tidigt jäm-
fört med andra banor. Det är oftare 
vi öppnar i mars än i april.” Nicklas 
lägger till att banan öppnat i mitten 
av mars de senaste åren, med undan-
tag för ett år, då det var så mycket 
snö att banan inte öppnade förrän 
den 26 april. 

I år firar Vingåkers golfklubb trettio 
år och tio år som 18-hålsbana, så det 
blir dubbelt jubileum. Detta kommer 
att firas med en jubileumstävling 
den 5 augusti. Det kommer också 
hållas prova-på-dagar för de som 
är intresserade av att testa att spela 
golf. Gröngölingsgolfen är ett annat 
tillfälle för de som inte spelat golf ti-
digare att få spela på banan med en 
erfaren golfare. 

Avslutningsvis berättar Nicklas att 
medlemsåldrarna i klubben sträck-
er sig från sex-sju år upp till nitti-
onio år, så det är verkligen en sport 
för alla och kan man inte gå en hel 
runda så finns det flera golfbilar att 
hyra. ”Vi har också ett väldigt trev-
ligt café härute”, berättar Jerker, ”så 
vill man inte börja golfa direkt så får 
man gärna komma hit och fika i en 
trevlig miljö.” Och visst skapar alla 
gröna gräsmattor en trevlig och rogi-
vande miljö. 

Text & Foto: Linus Larsson

Föreningspresentation!

Vingåkers Golfklubb

God ungdomsverksamhet.

Jerker Olsson visar hur greenerna ser ut under snötäcket.

Köpmangatan 17, 643 30 VINGÅKER
0151-77 88 10

info@sternbergs.eu
Ditt lokala alternativ

Torget (Örebrov. 12)
Odensbacken

Mobil 070-298 50 01

Specialist på 
Rygg, nack, leder

Mitt
väntrum är:

www.galleri-o.se:

Bertil Andersson
Dr. of Chiropraktik

Över 30 års erfarenhet
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….	OCH						
KUTA								
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KAN	AN-		
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Program:

Avgående kommunchef 
Marita Skog

berättar om sin tid i Vingåker.

Träff a Vingåkers kommuns 
nya upplevelsechef 
Johan Tranquist.

Sedvanliga 
Årsmötesförhandlingar.

Under kvällen serveras det 
kaff e med tilltugg. 

Välkomna!

Samverkarna
Vingåker

Som företagare eller förening 
i Vingåkers kommun inbjuds 

Ni till:

Vingåkers
Folkets Park

Torsdagen 31 mars 
kl 18:30

Anmälan senast 28 mars:
Kjell Sternberg, 

Sternbergs Data & Fototjänst 
076-351 93 70

Loove Pettersson, 
Wilsons Tryckeri & Redovisning

0151-55 00 45

styrelsen@vingakersbladet.com

Välkomna!

Inbjuder till

Årsmöte

Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 

gulmarkerade ordet senast 21 mars till:

annons@vingakersbladet.com

•

Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta

643 91 VINGÅKER

eller
Lämna hos Sternbergs, Köpmangatan 17

Vi drar tre stycken vinnare som vinner 
varsin trisslott.

Mat och dryck i unik bruksmiljö
Lokala råvaror, från bl.a Östergötland och Södermanland

Påskbuff é 395:-/pers. 
Serveras skärtorsdag, långfredag, påskafton och påskdagen 

24-27 mars, 14:00 och 19:00

Rejmyregestgifveri.se 011 - 876 80
Öppet dagtid alla dagar 

Det finns många skäl att installera värmepump. Det gör gott 

i den egna plånboken, och det gör gott för miljön. Och om du 

beställer din värmepump av oss före 30 april, så får du en riktigt 

fin TV från Samsung på köpet. All information om erbjudandet 

hittar du på thermia.se/TV. Det blir gott i TV-soffan.

VÄRMEPUMPAR

Funderat på en ny TV?  

Då är det dags att 
installera värmepump.

thermia.se/TV

www.mahlqvist-ror.se



Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande luft-vattenvärmepump 
70°C Inverter ersätter den befintliga värmekällan i den kommersiella fastigheten. 

Höj temperaturen med 70°C Inverter

Hög utgående vattentemperatur 70 grader

Kraftfull värmeproduktion ner till -30 grader

Energieffektiv inverter teknik som spar energi, 
driftskostnader och miljö

Stora möjligheter att styra och övervaka med 
MODBUS/BACnet

Färdig från fabrik för direkt anslutning 
till  värmesystemet

VÄRME

VENTILATION

VARMVATTEN

Hetvattenvärmepumpen CAHV P500 användningsområde är 
stort. Från flerfamiljshuset till större kommersiella byggnader 
så som kontorsbyggnader och idrottsanläggningar med stort 
tappvarmvattenbehov.
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Installation
Service

Kyl, Frys, Klimat &
Värmepumpanläggningar

070 - 639 53 99

30 år i 

branschen 26 år med

Mitsubishi

Electric

Ring oss på
0151-370 370 eller 0155-150 900
för att boka tid för visning.
Det går även bra att maila på info@vinterklasen.se. 
Mer information på www.vinterklasen.se.

Lediga lägenheter
Lägenhet Adress Prisexempel Ledig 
 
Centrala Vingåker    
2 rum & kök, 58,7 m² Storgatan 38 B, 2 tr 4.610 kr/mån 1/5 ev 1/4
3 rum & kök, 77,1 m² Ålandsgatan 1 C, 2 tr 5.585 kr/mån 1/6
3 rum & kök, 77,1 m² Ålandsgatan 1 C, 2 tr 5.585 kr/mån 1/6
1 rum & kök, 39,3 m² Köpmangatan 14, 2 tr 3.489 kr/mån 1/6
2 rum & kök, 59 m² Storgatan 28 B, 2 tr 4.518 kr/mån 1/6  

    
Högsjö Vingåker    
3 rum & kök, 86,7 m² Vingåkersvägen 2, NB 5.828 kr/mån Omg. 
3 rum & kök, 70,8 m² Ekvägen 1 A, NB 4.737 kr/mån 1/6 

Finspång / Rejmyre    
2 rum & kök, 61 m² Degelvägen 26 A, NB 4.436 kr/mån                      
2 rum & kök, 61 m² Degelvägen 24 B, 1 tr 4.436 kr/mån 1/5 


