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Välkomna in till oss!
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Miljonstöd till slalomklubb
Företagspresentation:

Erikslunds cykelverkstad
Föreningspresentation:

Vingåkers Cykelklubb
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Vingåkers cykelklubb är trots sin unga ålder en av de största för-
eningarna i Vingåker. Sedan starten förra hösten har mycket hänt 
och medlemmarna har rusat till föreningen.

Med en befolkning som blir allt mer 
överviktig och där det är svårare att 
aktivera ungdomar så har Vingåkers 
CK knappast haft brist på intressera-
de personer. I dagsläget har klubben 
110 medlemmar varav 45 av dem är 
under sexton år. För de yngre cyklis-
terna anordnas det varje lördag ung-
domsträning och de har i snitt tjugo 
personer per tillfälle. 

– Vi utgår oftast från Folkparken, det 
finns många bra stigar och små väg-
ar däromkring, säger Olle Gerdtman.
Men man behöver inte vara med för 
att bli proffs eller för att tävla, utan 
alla är välkomna.

– Det är många som är med bara för 
att hålla igång och för att träffa folk, 
människor i alla åldrar. Vår äldsta 
medlem är 71 år och den yngsta, min 

son, är snart två, säger Olle.

Vingåkers CK har ett samarbete med 
Vingåkers Orienteringsklubb och 
Båsenberga Slalomklubb och målet 
för framtiden ska vara att ha Båsen-
berga som sin utgångspunkt. Möj-
ligheter finns för att utnyttja skid-
anläggningen sommartid, något alla 
skulle tjäna på menar Olle, då liftar-
na mår bra av att köras året runt.

Framöver är det fullt upp för VCK. 
Kalendern är fylld med tävlingar och 
träning och i augusti kommer flera 

av medlemmarna att styra kosan mot 
Dalarna.
– Vi är drygt trettio personer som ska 
åka upp och åka Cykelvasan, att stäl-
la upp med så många cyklister från 
en så liten ort är rätt så häftigt, säger 
Olle Gerdtman.

Cykelklubben
Hemsida: vingakersck.se
Facebook: Vingåkers CK

Text: Henrik Källman
Foto: Kjell Sternberg

Cykelfeber!

Annonssäljare:
Loove Pettersson 0151-55 00 45
Inger Sollerin 070-156 63 56
Kjell Sternberg 076-351 93 70

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
Tryck: Mittmedia Print Örebro
Distribution: Posten
Upplaga: 4 450 st
Framsida: Vingåkers cykelklubb 
Foto: Kjell Sternberg

Välkommen till din 
trädgårdsbutik på landet!

Välkommen till din 
trädgårdsbutik på landet!

Franska
KASTANJESTAKET
1 m x 10 m • 1,2 m x 10 m
1,5 m x 5 m • 1,75 m x 5 m

– här är goda råd inte dyra!

Öppet ons-fre 10–18. Lör 10-14. Du kan betala med kort!
Mot Heden efter vägen K-holm – Österåker • GPS N 59° 5  ́8,7´́   E 16° 3  ́20,5´́

www.applegarden.se • 070-734 30 40 • 070-535 37 10

RABATTKANTER
av Cortenplåt

2 mm tjock plåt, längd 115 
cm, höjd 19 cm. Sätts ihop 

med skarvplåt och 
skruvar som ingår.

Butiken är fylld av stora och fina växter: perenner, klematis, kryddor och 
sommarblommor. Ta dig  tid och vandra runt och du upptäcker massor 
av idéer som du kan förverkliga i din egen trädgård. Och vi tar den tid du 
behöver för att fråga eller få hjälp att välja. Här är goda råd inte dyra!
KRUKOR FÖR FINSMAKAREN
Mångtusenårig hantverkstradition från 
Kreta och Toscana hittar du bara på Äppel-
gården. Äkta vara formade av passionerade 
mästares händer.

Här gäller        på alla
perenner, klematis och

sommarblommor!

XLXL

Perenner i 2, 3,5 
och 5 literskrukor

Svenskodlade 
klematis 40 sorter

Röd och grön 
sallad i kruka

Salvia patens
Blåsalvia

Vi gillar rost i trädgården...
Kvadratiska planteringslådor och eld- 
eller planteringsfat på pyramidsockel

Besök gärna något av våra annonskontor:

Köpmangatan 17, Vingåker Kåsta skola, Vingåker

Eller maila oss: annons@vingakersbladet.com
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Utgivningsplan
2015

Nr. 1 2015 – Vecka 18
Utdelning 29 april

Bokningsstopp:
Måndag 20 april

Nr. 2 2015 – Vecka 23
Sommarspecial
Utdelning 3 juni

Bokningsstopp:
Måndag 25 maj

Nr. 3 2015 – Vecka 37
Utdelning 9 september

Bokningsstopp:
Måndag 31 augusti

Nr. 4 2015 – Vecka 41
Utdelning 7 oktober

Bokningsstopp:
Måndag 28 september

Nr. 5 2015 – Vecka 45
Utdelning 4 november

Bokningsstopp:
Måndag 26 oktober

Nr. 6 2015 – Vecka 50
Julspecial

Utdelning 9 december

Bokningsstopp:
Måndag 30 november

Lokal annonstidning i Vingåkers kommun  

Vingåkers
bladet

Vingåkers
bladet

Lenas Skor & Väskor
Storgatan 19 • Vingåker • 0151 - 51 11 52 • 073 - 072 05 77

Dam         Barn         Herr
36-42              16-35              40-50

SKOR
Väskor • Bijouterier

Capri • Friendtexkläder
ROLSER shoppingvagnar

Öppet: mån - fre 10-17 • lörd 10-13

Vid uppvisande 

av denna annons

10% rabatt 

vid ett in
köp.

OBS! 4/7 tom 8/8 Lördagsstängt.

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.

10% rabatt
på dataservice 

under juni månad

Köpmangatan 17, 643 30 VINGÅKER
0151-77 88 10  •  0763-519 370

info@sternbergs.eu  •  www.sternbergs.eu

  Bakom Sävstaholms slott

Plantera hela sommar’n

Ekholmens
Vingåker

0151-130 75

Krydd- tomat och gurkplantor

Blommande stamväxter

Eldkrona, Potatisblomma
och många andra sorter

Vard. 10-18 • Lö-Sö 10-14
www.ekholmenstradgard.se

Fruktträd, Perenner, Rosor mm. Sommarblommor i stor sortering

49:-
/kg

Gouda/Edamerost 
Klöver Svensk, 28%

10:-
/st

Salladsost
Zeta 150g, jmf 66,66

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

59:-
 /kg

Ländfi lé
Nybergs Svensk, av gris

2990
 /st

Pizza fryst
900g Lantgården, jmf 33,22

Gäller tom 7/6.
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Båsenberga slalomklubb, grundad 1983, har fått ett bidrag från 
Allmänna arvsfonden på drygt tre miljoner kronor – en ofantlig 
summa för en idrottsförening i en liten ort som Vingåker. Ving-
åkersbladet tog kontakt med några företrädare för slalomklub-
ben, ordförande Niklas Ericsson, Eva Forssell och Camilla An-
dersson och ställde några frågor.
 
”Pengarna ska gå till en samlings-
lokal för medlemmar och barn – en 
’riktig’ värmestuga med kafé med 
sittplatser. Spontankaffet köper man 
inte när det inte luktar kaffe”, säger 
Niklas Ericsson, ”men luktar det 
kaffe och nybakta bullar så är det 
attraktivt.” Lokalen är även tänkt 
att inhysa skiduthyrning och om-
klädningsrum med dusch och riktiga 
toaletter, så en del av pengarna kom-
mer gå till vatten och avlopp som 
också medför möjlighet att ställa 
upp husvagn och husbil i anslutning 
till anläggningen. ”Vi tappar också 
mycket dagsbesökare för att vi inte 
har skiduthyrning på plats och intäk-
ter från den vanliga turiståkningen 
behövs”, säger Ericsson. Eva Fors-
sell, också hon ledare och förälder i 

föreningen, understryker att Båsen-
berga slalomklubb har två verksam-
heter – det är idrottsföreningen med 
träning och tävling för våra barn och 
ungdomar och det är backen, med 
liften och åkning för allmänheten. 
Forssell är överväldigad över bi-
draget från Arvsfonden: ”Det känns 
overkligt. Jag har nog inte fattat det 
riktigt än. Det är så härligt att en li-
ten klubb kan få möjligheter att ska-
pa en häftig skidbacke och en riktig 

värmestuga. Bara så häftigt.” 

Förutom den nya samlingslokalen 
ska pengarna också räcka till bredd-
ning av backen där en skicrossbana 
ska anläggas. ”Tanken är att nyttja 
så mycket som möjligt av den be-
fintliga terrängen”, säger Ericsson. 
Skicross utvecklades i USA under 
1990-talet och blev OS-gren 2010. 
Eric Iljans, skicrossförbundskap-
ten, har redan besökt anläggningen 
i Båsenberga och enligt Iljans finns 
en väldigt bra potential för att köra 
skicross i backen i Vingåker. Idén är 
en medelskicrossbana för alla åldrar, 
vilket också kommer möjliggöra en 
breddning av verksamheten i fören-
ingen. 

Flera av kommunens idrottsfören-
ingar är intresserade av samverkan. 
”Vingåkers cykelklubb (VCK) är 
intresserade av att cykla i den nya 
skicrossbanan och Vingåkers orien-
teringsklubb (VOK) har ju längd-
skidspåren vintertid”, säger Ericsson 
som tror att det kommer bli ett lyft 
med omklädningsrum med dusch 
också för längdskidåkarna. Även 
med Vingåkers golfklubb samverkas 
det, då de nyttjar slalomklubbens 

pumphus sommartid för att bevattna 
golfbanan. 

Helst vill man samverka med loka-
la företag i den byggnation som ska 
ske. ”Tanken är att vi ska arbeta med 
Vingåkersföretag – förhoppningen 
är att om man jobbar lokalt så jobbar 
man mer med hjärtat. Alla ska tjäna 
på det!” säger Ericsson. 

Det är snabba bud i Båsenberga och 
förhoppningen är att det mesta ska 
vara klart till vintern. Byggnationen 
av samlingslokalen kommer starta 
inom de närmsta veckorna.  

Vi frågar ordförande Niklas Erics-
son om det har varit krångligt att 
söka dessa pengar. ”Det har varit 
mycket kontakter med Arvsfonden 
innan det blev klart. Vi har gjort en 

barnkonsekvensanalys, redovisat 
verksamhetsberättelser och budget, 
egna insatser har redovisats liksom 
syfte och mål. Det är mycket arbe-
te.” 

Det är många ideellt engagerade i 
idrottsföreningar i Vingåkers kom-
mun och Niklas Ericsson tycker 
överlag att det är ganska enkelt att 
få folk att engagera sig i föreningen. 
”Det beror på vilka arbetsuppgifter 
det gäller. Jag måste säga att i år har 
det funkat på ett väldigt bra sätt – de 
signaler som jag fått har varit väldigt 
positiva. Och jag tror det är positivt 
när det är uppstyrt när man har ett 
ideellt uppdrag och vad man ska 
göra.” 

Camilla Andersson, ledare och för-
älder i Båsenberga slalomklubb, 
får den klassiska intervjufrågan i 
idrottssammanhang: hur känns det? 
”Jättebra! Helt underbart! Nu får vi 
någon trevlig plats att fika och um-
gås. Vi får nya möjligheter att ha 
verksamhet året om. Helt otroligt! 
Men ett bidrag som detta förplikti-
gar.” 

Vingåkersbladet gratulerar till bi-
draget från Allmänna arvsfonden 
och tackar Eva Forssell, Camilla 
Andersson och Niklas Ericsson som 
avslutar med en idrottsjämförelse: 
”Jag brukar jämföra slalomåkning 
med golfens handikappsystem – en 
idrott för alla åldrar där man åker på 
sina villkor – en åker grön backe, en 
åker röd och man möts i liften – det 
är skidsportens trumf – man kan um-
gås tillsammans!”

Båsenberga slalomklubb har 120 
aktiva medlemmar upp till 20 år. 
Inkluderas föräldrar och tränare rör 
det sig om ca 250 medlemmar.

Text & Foto: Linus Larsson

Miljonstöd till slalomklubb i Vingåker

Båsenberga slalomområde.

Niklas Ericsson instruerar inför nästa slalomåk.

Båsenberga slalomklubbs nästa 
storstjärna?
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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

• Isolering och skivor,   
 bra sortiment!  

• Takplåt
 Fullständigt sortiment,

 även andrasortering.

• Tryckimpregnerat virke,
 trall och konstruktionsvirke.
 

Allt för ditt bygge till bra priser!

Nu även:
Marksten, Plattor & Murar

till bra priser!

Tumlad Marksten210x140 50mm143:-/kvm

Perssons Byggvaror AB

Petterssons 
Service
070-687 37 13

Hjälper dig med service, reparationer på bilen.

Jag fi nns vid gamla bussgaraget i Högsjö.
Pga annat arbete så har jag tidsbokning.

Välkomna! Robban Pettersson

Köper – Säljer – Värderar
Köpmangatan 17  •  643 30 Vingåker  •  Tel. 072-540 80 87

HK
produktion

Vingåkers Folkpark
24 juli

kl: 19:00 - 01:00

Arrangör:

PRESENTERAR

Förband
Rebelrockers

Öl- och vinrättigheter
Entré: 195:- förköp / 220:- dörr

Biljetter och information: 
www.hkproduktion.se
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I drygt 35 år så huserade Bernes Ur & Guld i den lilla butiken på 
Köpmangatan, men 2011 så slutade klockorna att ticka i butiken 
då verksamheten flyttade ut. Sedan dess har det mer eller mindre 
stått öde, fram tills nu. Urverkens kugghjul är utbytta mot cykel-
hjul, men det verkar ligga rätt i tiden.

– Responsen har varit över förvän-
tan, flera kunder säger att detta är 
något som saknats och jag har fullt 

med jobb. Jag hinner knappt med 
tre-fikat, säger Olle Gerdtman, ägare 
av Erikslunds Cykel.

Från 2011 
till 2012 var 
Olle Gerdt-
man cykel- 
och längd-
skidoransva-
rig på Team 
Sportia i Ka-
trineholm och 
när han slu-
tade så star-
tade han sin 
egen cykel-
verksamhet i 

hemmet. Efter ett par år så kändes 
det dock som att det var läge att ta 
nästa steg för verksamheten.
– Jag märkte att efterfrågan fanns 
och trots att det gick bra hemma så 
är det väldigt skönt att kunna släcka 
och låsa när man är klar för dagen, 
säger Olle.
Att det blev just cyklar som han val-
de att syssla med är ingen slump, 
då kärleken till cykling fanns redan 
som liten och numera tävlar han 
själv sedan många år. Att nu också 
ha sin hobby som yrke är inget han 
är rädd för ska ta bort passionen för 
cyklingen.
– Jag gör så mycket annat och jag 
jobbar heller inte hundra procent 
med detta än då jag kör 12-18, mån-
dag till torsdag. På fredagarna kör 
jag skogsmaskin, på helgerna spe-
lar jag ibland musik och någonstans 
däremellan försöker man klämma in 
att umgås lite med familjen, säger 
Olle och skrattar.
Det som fyller Olle Gerdtmans ar-
betsdagar är till största del reparatio-
ner och servicearbete, vilka han utför 
på plats i den gamla urverkstaden. 
Förutom verkstad så är Erikslunds 
Cykel framför allt en välsorterad 
butik som säljer alla typer av cyklar 
och tillbehör. Från barncyklar och 
mountainbikes till racers. Även el-
cyklar kan tas hem vid önskemål.
Om Erikslunds Cykel kommer stan-

na i samma lokal i 35 år kan bara 
framtiden utvisa, men att det är nå-
got som Olle vill fortsätta med går 
inte att ta miste på.
– Målet är att på sikt kunna gå upp på 
heltid och utöka verksamheten, till 
exempel har jag tagit fram skidsta-
var på mitt eget märke Six-Ten Ski 
Products som jag hoppas kunna testa 
till vintern, säger Olle.

Text: Henrik Källman
Foto: Kjell Sternberg

Företagspresentation!

Olle Gerdtman
Ålder: 29
Bor: Vingåker
Familj: Sambon och till som-
maren blivande hustrun Malin 
och sonen Sixten. 
Intressen: (förutom cyklar) 
Gillar musik och att spela gi-
tarr, samt umgås med familj 
och vänner
Drömvision för Vingåker: 
Att Vingåker ska fortsätta ut-
vecklas och att vi invånare 
stöttar de lokala aktörer som 
finns. Idag finns nästan allt 
man behöver på orten och det 
är bra, men det kan bli ännu 
bättre.
Önskar sig mest just nu: 
Att jag kommer levande hem 
från Polen där jag ska cykla 
ett tjugomils-lopp över fyra da-
gar.

Erikslunds cykel, Köpmangatan i 
Vingåker

Varmt välkomna!

ZOO LAGER SHOP   
Fabriksgatan 10, Vingåker

Öppe� ider: mån-fred 10.30-14.30, torsd till 17.30
  Besök gärna vår webshop: www.pwss.se

Service på datorer
10% rabatt 

gäller under juni månad

Köpmangatan 17, 643 30 VINGÅKER
0151-77 88 10  •  0763-519 370

info@sternbergs.eu  •  www.sternbergs.eu
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Anneli Bengtsson
Hur tror du Vingåker kommer 
utvecklas de kommande 5-10 
åren?
Vingåker är en handelsort och 
kommer utvecklas ännu mer inom 
det området. Vi är ledande inom 
klädhandel trots att vi för länge se-
dan förlorade vår egen produktion. 
Jag tror också vi kommer bli en 
mer framstående punkt på Sveriges 
turistkarta. Vi kommer utvecklas 
till det positiva och det känns ex-
tra roligt att vara kommunstyrelsen 
ordförande. 

Hur kan Vingåkers attraktions-
kraft förbättras?
Genom att bygga nya, attrakti-
va bostäder och göra servicen till 
medborgarna bättre. Utveckla tu-
ristnäringen och utveckla vårt han-
delscentrum. De största ambassa-
dörerna är de som bor i kommunen 
– nöjda  invånare lockar till sig fler 
som vill bo här. 

Tycker du Vingåker är en att-
raktiv plats för företag?
Ja, dels för närheten till Stock-
holm. Utbyggnaden av internet via 
fiber ger möjlighet för små företag 
att verka från Vingåker. Bra service 
från kommunen, t.ex. snabb hand-
läggning av bygg- och miljöären-
den. Det som kan vara en utmaning 
är kompetensförsörjningen – att 
hitta rätt kompetens till sitt företag. 

Tror du Vingåker kommer att 
växa?
Befolkningstrenden har vänt och 
enligt statistikföretaget Statis-
ticon kommer Vingåker att öka 
med 1000 invånare fram till 2024. 
Stockholm har växtvärk och kan 
inte växa hur mycket som helst. 
Vingåker har ett exklusivt läge i 
närheten av flera stora städer. 

Vad är det bästa med Vingåker?
Närheten. Jag har bott i storstan, 
där är det puls, stressigt och dyrt. 
I Vingåker är det nära till människ-
orna – man känner alla. 

Text & Foto: Linus Larsson

snabba

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.

Stenströms Släktforskning & Inramningar
Nästorp, Vingåker, tel 0151-55 01 61

www.hittadinsläkt.se

Alla typer av inramningar i Rambutiken.

 

 
Byggledning - Projektering - Kontrollansvar 

 www.nbateknik.se 

 

Storgatan 23 • 643 30 Vingåker
Telefon 0151-104 42 • Fax 0151-139 00

Mobil 070-880 63 55

www.ekengrens.com • ekengrens.glas@telia.com

• Ditt uterumsCenter
• Ditt bilglasCenter
• Ditt markisCenter

Vi lagar ditt
stenskott från 0:-

Informerar

Föreningen för företag och fören-
ingar har haft sitt konstituerande 
möte där styrelsen har fördelat 
posterna.

Ordförande: Kjell Sternberg,
Sternbergs Data & Fototjänst.
Vice ordförande: Sally Morad,
Joan´s Café & Bistro.
Kassör: Loove Pettersson, 
Wilsons Tryckeri & Redovisning 
AB.
Sekreterare: Yvonne Noren, 
Norens Skogshantering AB.
Ledamot: Ola Maineborn,
Vingåkers sportklubb.
Suppleant: Annelie Lindberg, 
Salong Hud & Klipp.

Medlemsavgiften per år för företag 
är 300:- och för föreningar 100:-. 
Stödjande privatperson 100:-. 
Önskas mer information eller om 
ni vill teckna medlemsskap i Sam-
verkarna Vingåker, kontakta 
styrelsen@vingakersbladet.com.

Redan nu har 25 företag och 5 för-
eningar anmält sitt intresse att bli 
medlem. Inbetalningskort kommer 
att skickas ut inom kort.

Som första uppgift undersöker 
styrelsen några platser i Vingåker 
där visitkorttavlor skulle kunna 
placeras. Tavlorna skall vara till 
för Samverkarna Vingåkers med-
lemmar. Där kan visitkort placeras 
och fyllas på när dessa tagits av all-
mänheten.

Vill ni komma i kontakt med sty-
relsen, vänligen sänd ett mail till 
styrelsen@vingakersbladet.com.

 

Samverkarna
Vingåker

Nr 3 
utkommer

9 september

Boka redan 
nu!

Annonspriser från 
599:- exkl moms.



 

 
  

 

Nu etablerar vi oss i Vingåker!

Vi 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

Beulco Aqua Jet 82 M
med 60 l Hydropress

3.150:-

Beulco Aqua Jet 82 M
med 20 l Hydropress

1.900:-

Tvättställ Gustavsberg
inkl. blandare

2.200:-

Duschset Gustavsberg

595:-

Vattenutkastare Gustavsberg

420:-

Köksblandare Gustavsberg

995:-
1.295:-

med diskmaskinsavst.
WC-stol Gustavsberg
med dubbelspolning

2.900:-

Badkarsblandare Gustavsberg

1.895:-

Duschblandare Gustavsberg

1.150:-

Erbjudandet gäller Juni-Augusti 2015Alla priser inkl. moms

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.

Beställ luft/luftvärmepumpen
Thermia AURA och få distansstyrning via
app, eller samsung surfplatta på köpet,

värde 3 000 kr.

Pris fr. 18 500 kr
inkl. montering och ROT
vid standardinstallation.

Erbjudandet gäller t.o.m. 12 juni

www.rorproduktion.se
Katrineholm 0150-200 33
Norrköping 011-333 06 10


