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Företagspresentation:
Ekholmens trädgård
Föreningspresentation:
Vingåkers Trädgårdsvänner

Teckna företagsavtal med oss.
Vi bjuder på en biltvätt eller 20 liter drivmedel.

Gäller hela April.

Vill du diskutera mer ingående drivmedelsavtal/lösningar med oss. 
Måndagen den 11 april kl 12-15 fi nns Juha Tammerström från OKQ8 
på plats. 
Välkomna!

/ Thomas med personal OKQ8 Vingåker

Den första torsdagen varje månad fi nns vår 
personal på plats för att hjälpa dig med 

underhåll av bilen.

Två 
tidningar 
i en!
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Annonssäljare:
Jan-Erik Eriksson 070-130 95 39
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: 8 800 st
Framsida: Ekholmens trädgård
Foto: Kjell Sternberg

Vingbild • Berndt-Joel Gunnarsson

Sångsvanarna är tagna vid Tysslingen med objektivet jag håller i på bilden, berättar Bernt-Joel.

Den före detta läraren Berndt-Joel Gunnarsson gjorde vad många 
bara drömmer om. 1998 sadlade han om och började försörja sig 
på sin stora hobby, fotografering. I Påskhelgen var han med i den 
årliga konstrundan, där konstnärer och konsthantverkare i nät-
verket SOS (Söder Om Sjön) visade konst i olika tekniker.

Redan 1990 vid sidan av sitt lärar-
jobb på Hansjöskolan i Vingåker 
började Berndt-Joel lägga grunden 
till sitt företag Vingbild. I början 
höll han på en dag i veckan. 1998 
hade det vuxit till ett heltidsarbete.

De flesta av hans bilder är nog-
grant planerade, ögonblicksbilder 
förekommer, men det är inte så han 
jobbar. Berndt-Joel har oftast en 
plan när han ger sig ut med kame-
ran. Just nu åker han gärna till sjön 
Tysslingen utanför Örebro och fo-
tograferar de tusentals sångsvanar-
na som samlats där.
- Det är som Hornborgasjön fast 
för sångsvanar, säger han.
Han sitter där innan solen går upp 
och några timmar framåt. Kan han 
få ut fem bra bilder av de ca 500 
han hinner ta är han nöjd.
Hemma i trädgården har han också 
ett gömsle där han tar helt under-
bara bilder på småfåglar.

Många fotoresor världen över har 
det också blivit till bland annat Lo-
foten, Tanzania, Svalbard och Rio. 
I elva år reste han runt i Sverige 
och Norden och fotograferade för 
en resetidning. För en flygtidning 
arbetade han ihop med en journa-
list och gjorde reportage från olika 
delar av Sverige. Han har också 
jobbat för tidningar inom bland 

annat skog och lantbruk.
De flesta bilderna säljs genom 
bildbyråer i USA, England och 
Tyskland och till kalenderförlag i 
hela Sverige och även utomlands. 
Berndt-Joel skickar in bilder för 

påseende och sedan hör de av sig 
vid intresse. Han söker också till 
olika fotosalonger. Om bilderna 
blir uttagna får han åka dit med 
dem. Före Jul var han med på 
sörmlandssalongen på Eskilstuna 
konstmuseum.

Han säljer också bilder från sitt 
egna arkiv samt tavlor och vykort. 
Vill man köpa något att ge bort el-

ler till sig själv är det bara att ringa 
Berndt-Joel. 

Den sista frågan kan jag inte låta 
bli att ställa. 
- Kan du åka på semester utan att 

jobba?
- Skulle jag inte ha kameran med 
skulle jag känna mig oklädd, säger 
Berndt-Joel.
Och att inte jobba på semestern går 
inte. Han kan inte låta bli.
- Men, jag försöker att inte göra det 
för mycket, tillägger han.

Text: Birgitta Stenström
Foto: B-J Gunnarsson

Korv med Bröd

grill
vagnenpå Outletområdet  

Enkelt • Snabbt • Billigt

Betala gärna med:

Från15:-

Petterssons Service

Petterssons Service

Bilservice & Reparationer

070-687 37 13
vopel@telia.com

Vid gamla bussgaraget 
i Högsjö

Påminnelse!
Har du satt på 
sommardäck?

STÄDSERVICE
Flyttstäd, Hemstäd, Byggstäd, 

Arbetslokaler, Festlokaler, 
Dödsbon m.m.

Vi arbetar med Rutavdrag!

070 - 687 37 13
vopel@telia.com

CYKLAR • REPARATIONER • TILLBEHÖR

WWW.ERIKSLUNDSCYKEL.SE

KÖPMANGATAN 5 • VINGÅKER

070-722 48 56 • INFO@ERIKSLUNDSCYKEL.SE

Besök gärna något av våra 
annonskontor:

Köpmangatan 17, Vingåker

Kåsta skola, Vingåker

Eller maila oss: 
annons@vingakersbladet.com

Två tidningar i en!

Vi testar att ge ut ett dubbelnummmer 
tillsammans med Östernärkebladet. 

Tidningen har denna gång två fram-
sidor, när vi nu testar att tillsammans 
och samtidigt ge ut två tidningar på 
varsin sida om länsgränsen. 
I de respektive utgivningsområdena 
har tidningen sin rätta framsida men 
om man vänder på tidningen syns en 
annan framsida och man får på så sätt 
en extra tidning ”på köpet”. 

Om experimentet blir lyckat kommer 
vi att ge ut dubbelnummer fler gång-
er.
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Har du en egen 
trädgård?

Sofie 
Jouchims

Ja, vi brukar bli uppmärksamma-
de en gång om året i Aftonbladet 
för att vi har störst trädgårdstomt i 
Vingåker, varför vet jag inte. 
Har du några trädgårdsprojekt 
på gång?
Jag har växthus där jag odlar to-
mater och gurka och jag samlar på 
fuchsior. Just nu har jag hela jord-
källaren full med sovande fuchsior, 
typ 30 stora krukor med olika sorter 
som snart får komma in i växthuset 
för att vakna av ljus och värme. Nu 
i april ska jag på trädgårdsmässan i 
Älvsjö med min mamma.  

Johan
Olofsson

Ja!
Har du några trädgårdsprojekt 
på gång? Vet inte. Grannen såga-
de plötsligt ner vår gemensamma 
häck, så kanske skulle jag ha att 
såga ner nåt på hans tomt som årets 
trädgårdsprojekt. 

Maud 
Molander

Ja, jag har en trädgård. 
Har du några trädgårdsprojekt 
på gång? Det blir ju en del. Jag 
tänkte odla pumpor i år. Och sal-
lad. Och förra året odlade jag mo-
rötter, purjolök och chili också, så 
det kan det nog bli i år också. 
 

Text & Foto: Linus Larsson

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.

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

Välkomna in till oss!

Storgatan 63 • 643 30 Vingåker
Tel. 0151-100 37

Låt oss 
göra

jobbet!

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

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

arbetskläder • skodon • 
tvättmedel • toapapper • 

olja • dränering • stängsel 
• jord • täckbark • häst-
tillbehör • hundmat • 

kattmat • fågelautomater 
• fågelmat • lantbruk • in-
dustri • hus • hem • hobby 
• trädgård • fritid • uteliv

VÅRNYHETER

Planteringsjord
Naturgödsel

Torv
Gräsmattedress

Täckbark
Barkmull

4 st för 100:-

Stekhäll 
Ø 70 cm

Komplett med brännare 
och stativ
2 095:-

Måndag-söndag 8-21
0151-51 80 50 • www.ica.se Gäller tom 10/4.

Frukostost
26% Klöver 1,1kg Dansk 

49:-
/kg30:-

Färska 
microburgare
195g, Abbelen

2 för 

Clementiner
1 kg nät Spanien/Grekland

15:-
/kg

Rågkaka
1p 280g Sveas bageri

990
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På Ekholmens Trädgård har fantasin inga gränser. Alla anställda 
kan ha egna idéer som utvecklas och används i verksamheten. 
Som kund kommer man att märka att något nytt är på gång. På 
Skärtorsdagen öppnades trädgården av sin nya ägare.

Öppettiderna kommer att vara sam-
ma som hos förra ägarna Gudrun 
och Kjell Johansson. Även sorti-
mentet kommer till största delen att 
vara detsamma, men med en hel del 
nya inslag. Idéer och visioner finns 
det gott om, berättar verksamhetsle-
daren Thomas Lindholm. 

- Vi kommer också att känna oss för 
vad kunderna efterfrågar, kanske 
åka ut och plantera trädet som kun-
den nyss köpt, nämner Thomas som 
ett förslag.

Steget från second-hand-butiken 
Backlet till Ekholmens Trädgård 
är stort och gör skillnad. Nu finns 
platsen och möjligheten att växa. En 
syavdelning är redan igång. Vackra 
trädgårdsförkläden, väskor, kuddar 
och mycket mer tillverkas där. Av 

kläder som inte längre går att sälja 
tas det mesta tillvara som tvätt-
råds- och andra etiketter, knappar, 
dragkedjor och tyg. Man är även i 
försöksstadiet att sy kläder med nya 
tyger.

Även textiltryck görs på kuddar, 
örngott, dukar, disktrasor, sjalar och 
gardiner bland annat. Som en sym-
bol för Vingåker trycks också Säf-
staholmsäpplet på kökshanddukar. I 
tryckeriet Högtryck i Högsjö använ-
der man sig av gammal teknik och är 
ett samarbete med textilkonstnären 
Christina Hallin.

I ett annat rum på Ekholmen kluras 
det på nya affärsidéer. Alla kan ha 
egna idéer och ingen speciell be-
stämmer vad som ska göras. Utveck-
ling av idéerna görs tillsammans. 
Bland de anställda, som för närva-
rande är sex stycken plus de som 
har arbetsintroduktion finns enorm 
talang och kreativitet. Det gäller att 
hitta kopplingar mellan talang och 
produkter och tjänster att sälja. Ko-
optjänst lever inte på bidrag. Alla 
anställda jobbar 100% av sin egen 
förmåga och tillsammans fungerar 
man som vilket företag som helst. 

Thomas berättar vidare att ett Café 
också är på gång. Där finns många 
visioner och Thomas kanske tar sig 
en tur till Åsby Trädgård i Hallsta-
hammar för att få inspiration från 
deras ”Djungelcafé”. 
- En papegoja kanske också vore 
kul, säger Thomas och ser helt all-
varlig ut.

Även om second-hand-buti-
ken Backlet upphör kommer se-

cond-hand-prylarna att vara kvar 
och får en egen hörna på Ekholmen. 
Kläderna däremot kommer att säl-
jas i butiken Hamlet i Katrineholm, 
men kommer att kunna lämnas in 
på Ekholmen och även utbetalning-
ar för sålda plagg kommer att göras 
där, precis som förut. Mer om detta 
kan man läsa på Facebooksidan Ek-
holmens Trädgård.

Det finns även idéer om att bör-
ja odla och sälja ekologisk potatis 
och grönsaker. Plats för odling finns 
och kan utvecklas om intresse finns. 
Man kommer även att driva upp 
egna växter som pelargoner,
bland annat. 

Andra visioner är att ha föreläsning-
ar av t ex trädgårdsexperter, gärna 
kända om det går att ordna ekono-
miskt. Thomas antyder också att 
många flera idéer finns som han inte 
vill avslöja riktigt än. Vi väntar med 
spänning!

Det som tillverkas säljs på Ekhol-
men eller i någon av Kooptjänsts 
andra butiker i de åtta kommuner 
i Östergötland och Sörmland som 
idag har sociala företag/arbetskoo-
perativ. Man har också en webbshop 
som säljer främst återbrukade varor. 
Här finns unika produkter av mate-
rial som annars skulle gå till spillo. 
Exempelvis väskor av bilbälten eller 
väskor av dragkedjor från uttjänta 
kläder. Även cykelslangar kan bli 
till fina armband och mycket mera.
Thomas Lindholm berättar vidare 

att det var en slump att köpet av Ek-
holmens Trädgård blev av. Det var 
en ren tillfällighet att han råkade få 
se annonsen under till salu på block-
et och beslutade sig för att åka och 
titta. Och han gillade vad han såg! 

Vilken tur för oss alla i Vingåker 
som får ha Ekholmens Trädgård 
kvar och vilken tur för Kooptjänst 
som kan fortsätta att skapa flera jobb 
i alla sina verksamheter!

Text: Birgitta Stenström
Foto: Kjell Sternberg

Ekholmens trädgård, en del av Kooptjänst.

Verksamhetsledaren Thomas Lind-
holm

Kooptjänst (Kooperativtjänst K 
ekonomisk förening):

Är ett arbetskooperativ som 
säljer varor och tjänster som 
vilket företag som helst. Skill-
naden är att man skapar arbe-
te för människor som kan ha 
svårt att få jobb på den ordi-
narie arbetsmarknaden och 
att vinsten därför alltid åter-
investeras in i verksamheten 
för att kunna utveckla den och 
skapa flera jobb. 

Vem bryr sig om både företaget och företagaren?
Kontakta oss – vi är bra på det!

LR Revision Ö/V AB
Bettorpsgatan 12C, 703 69 Örebro Tele 019-18 38 50
Mailadress: orebro@lr-revision.se
Besök vår hemsida för mer information: www.lr-revision.se  

 

Vi ser till helheten för både företaget och ägarna och är ditt 
bollplank i alla ekonomiska frågor. Vi hjälper dig med kvalificerad 
revision, redovisning, skatter och rådgivning, anpassat till dina och 

företagets behov. Vi är ett nätverk av lokalt ägda revisionsbyråer 
med mer än 50 kontor i Sverige. Alla med lokalt engagemang och 
ett personligt bemötande. Välkommen!

LR Revision & Redovisning

Örebro-Vingåker AB

LR Revision Ö/V AB
Hantverksgatan 11, 643 30 VINGÅKER • Telefon: 0151- 136 00
Mailadress: vingaker@lr-revision.se
Besök vår hemsida för mer information: www.lr-revision.se
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Byggledning - Projektering - Kontrollansvar 

 www.nbateknik.se 

 

Tel. 0760-29 06 24 • www.bylesdäck.se

Byles Däck
Däck - Fälgar - Service 

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.

Funderat på en ny TV?  

Då är det dags att  
installera värmepump.

thermia.se/TV

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.

Beulco Aqua Jet 82 M
med 60 l Hydropress

3.150:-

Beulco Aqua Jet 82 M
med 20 l Hydropress

1.900:-

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.

Funderat på en ny TV?  

Då är det dags att  
installera värmepump.

thermia.se/TV

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

Behöver ni hjälp!
Ring Anders Ohlson 0760 - 00 26 69

Ring oss: 0151-750 600
Hantverksgatan 11, Vingåker

www.rorproduktion.se

Alla priser inkl. moms

Ifö Sign 6860 hårdsits 
soft close

2.300:-

ER TOTALENTREPRENÖR AV BYGGARBETEN

Lilla Lundbyskog • 643 91 Vingåker
www.ljungstromsbygg.se • a_ljungstrom@hotmail.com

073 - 70 86 750

KVALITETSSÄKRAD AV 
BRA BYGGARE & 

VILLAÄGARNA

Vi söker Snickare!
Vi arbetar med både stora och små renoveringar 

invändigt och utvändigt. Gör även nyproduktion och 
utbyggnader efter kundens önskemål. 

Arbetsuppgifter kan vara allt från, nybyggnation, 
renoveringar och takläggning till specialgjorda 

snickeriarbeten och platsbyggen. 
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Vingåker har många föreningar som bedriver en fantastisk verk-
samhet. En av dessa är Vingåkers Trädgårdsvänner. Vingåkers-
bladet stämde träff med trädgårdsvännernas ordförande Monica 
Carlsson. 

Vi träffas i Läppe där Monica är sä-
songsboende, något hon inte är en-
sam om i föreningen: ”En hyfsat stor 
del av medlemarna är säsongsboen-
de, vi har 111 medlemmar. Det är 
mest kvinnor, men även en del män.” 
De flesta medlemmarna bor eller har 
sommarhus i kommunen, men fören-
ingen har även medlemmar från Ka-
trineholm, Dimbo och Marsjö. 

Vingåkers Trädgårdsvänner har fun-
nits i snart 15 år och Monica Carls-
son blev medlem 2010. ”När jag 
gick med i föreningen öppnade sig 
bygden”, berättar Monica som bor i 
Solna i Stockholm på vinterhalvåret 
och föreningslivet är helt klart en in-
tegrationsfaktor, vare sig du kommer 

från ett annat land eller en annan 
plats i landet. 

När Vingåkers Trädgårdsvänner träf-
fas så händer en massa olika saker 
– allt kring trädgård: medlemmarna 
byter småplantor och 
fröer med varandra, 
de har växtlotterier, 
de besöker varandras 
trädgårdar och samta-
lar kring olika teman. 
Föreningen har också 
kurser och under förra 
året hölls kurs i digital 
fotografering av träd-
gårdsmotiv samt  en 
kurs i att snickra växt-
stöd (se bild). 

”Ibland besöker vi även andra träd-
gårdar”, berättar Monica, ”i år ska 
vi besöka trädgårdar i Östergötland, 
Värmland, Kumla sjöpark och Öst-
eråker.” 

Hur ser då trädgårdarna ut i Ving-
åker? ”Det finns pärlor här och där”, 
säger Monica, ”det finns några fina 
samlarträdgårdar och trädgårdar 
med små barrträd. I Ättersta, Via-
la och Byle finns några fantastiska 
trädgårdar, men jag tror generellt att 
man skulle kunna göra mycket mer.” 
Trädgårdsentusiasm är tämligen sä-
songsbunden och vi hör oss för med 
Monica när högsäsongen är. ”Nu på 
våren börjar det och lusten är stark. 
Maj och juni är väldigt intensiva och 
sen har vi skördeperioden. Då brukar 

vi träffas och laga mat av det vi har 
skördat. Men mitt i sommaren är det 
ganska lugnt för oss.” 

Vad skulle du rekommendera att odla 
för någon som inte har så mycket od-
lingsvana? ”Jag skulle rekommen-
dera att olda i odlingslådor och att 
odla potatis, det blir mycket potatis 
i en låda. Spenat, sallad och rädisor 
är också lätt och ger en tidig skörd. 
Och lite ringblommor och lite krasse 
som lyser upp vackert.” 

Vingåkers Trädgårdsvänner får du 
kontakt med via deras Facebook-si-
da. Det går också att hitta föreningen 
via Riksförbundet svensk trädgård 
på www.tradgard.org. Och nu är det 
väl bara att ta på sig trädgårdshand-
skarna och ta fram spaden och hopp-
as på ännu mer sol i våra trädgårdar 
och på våra balkonger!

Två snabba till Monica Carlsson: 
Hur blir man medlem? 
”Man kan antingen går via Riksför-
bundet svensk trädgård, eller kon-
takta någon i styrelsen. Vi hälsar nya 
medlemmar varmt välkomna.”
Måste man ha trädgård?
”Nej, balkong går också bra. En av 
våra medlemmar har t.ex. varit på 
PRO och pratat balkongodling.”

Text & Foto: Linus Larsson

Föreningspresentation!

Vingåkers Trädgårdsvänner

Ordförande Monica Carlsson.

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. Lenás Skor & Väskor
samt Secondhand

Storgatan 19 • Vingåker • 073 - 072 05 77
Öppet: mån stängt • tis - fre 10-17 • lörd 10-13

Halva butiken

SECONDHAND
Kläder och Prylar
lämna in, jag säljer åt er 

mot 50% av försäljningspriset

Halva butikenSKOR & VÄSKOR50% på ALLA barn & herrskor(allt skall bort)Fler erbjudanden i butiken!
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Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 
gulmarkerade ordet senast 18 april 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.

Vinnare i nr 1: (av 21 rätt inkomna svar: BILKÖ)
Viveka Lundberg, Högsjö
Kerstin Blom Dror, Högsjö

LiseLotte Gustafsson, Vingåker
Trisslott är på väg

BRAHE-
HUS

GÖR	MISS-
NÖJD

ALSTER	
TOMTE-	

TID

TÖRN

ELEV								
SLÅR									
DAM

ÄR										
KRON-						
BLOM

HETER	HAN	
OCH	HON

"GOTT"	
KOLES-
TEROL

SÖMN						
MED				
TUPP

KRUKA		I	
LUND

ANFALL	
BYXOR

VILL				
BANTARE

RÄDD					
FÅGEL	?

MATA	
LILLA	

BARNET
BJUDER			
GÄRNA					
GOTT

HA	FÖR	
AVSIKT

DROG
EN	AV							
SJU		I									
SAGA

VÄXT

TON									
ÄKTA							

MANNEN
BUSKE

SAMLAR	
PRÄST-				
ER	?

UTAN							
KLÄDER

FADER	I	
TÖRNFÅGLARNA

DE	SAM-
LAS	VID			
TYSS-						

LINGEN								
FÖRE	EN					
JOHN

TANTAL															
DANSADE	LENA	PH	I					

STORT	PAPPER

www.macro.se

Erbjudandet gäller 22/2 t o m 24/4 och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

www.mahlqvist-ror.se

Köpmangatan 17, 643 30 VINGÅKER
0151-77 88 10

info@sternbergs.eu
Ditt lokala alternativ

Rejmyre Gestgifveris Vårbuff é
Ta med familj och vänner och njut av en riktigt god 

helgbuff é, lunch som passar allt och alla!

Uppdukas lördagar och söndagar 12:00-16:00

Goda förrätter och varmrätter, hembakat bröd. smör, stor salladsbuff é 
och dessert med kaff e.

Pris endast 295:- 
(barn upp tom 12 år 75:-)   

   
Boka bord: 011 - 876 80

Öppet dagtid alla dagar 

GÅRDSGRUS
från

Forsby Kalkbrott
Hämtning el. leverans

Hjelm 
Gräv- & 

Maskinförmedling 
AB

Tel. 070-635 85 03
www.hjelmab.se



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    
3 rum & kök, 67,5 m² Storgatan 36 A, 1 tr 5.405 kr/mån Omg.
3 rum & kök, 75 m² Storgatan 46 A, NB 5.624 kr/mån 1/6  

    
Högsjö Vingåker    
3 rum & kök, 70,8 m² Ekvägen 1 A, NB 4.737 kr/mån 1/6
2 rum & kök, 68,8 m² Vingåkersv. 4 A, 1 tr 4.497 kr/mån 1/6 

Finspång / Rejmyre    
Inga lediga lägenheter fi nns för närvarande! 
Ställ er i vår bostadskö! 

Hackstavägen 21 643 32 Vingåker 
Telefon: 0151-107 60 Fax: 0151-107 69

www.jacobssonssmide.se

Ny buti k

över 100 kända varumärken   upp till 70% lägre pris   nordens största utbud av kostymer      

besök sveriges största outlet 
för märkeskläder
herr - dam - barn - sport - jeans - skor

öppettider
mån-fre    10:00-19:00
lör-sön    10:00 -18:00

butiksadress
widengrensvägen 1
vingåker

shoppa online på www.vfo.se

vi har Kläder för vårväder
välkommen!

149:-
 ord. pris 499:-

499:-
 ord. pris 700:-699:-

 ord. pris 1200:-

499:-
 ord. pris 800:-

tenson
regnställ

stl 86-140

converse

tröja
sail racing

stövlar
mooi en lief
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