
 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6
 29 april 3 juni 9 september 7 oktober 4 november 9 december

Bondegatan 8-10
643 30 VINGÅKER

0151-141 30
mer info på joans.se/cafeer/vingaker

Välkomna in till oss!

Vingåkers
bladet

Vingåkers
bladet

LOKAL ANNONSTIDNING I VINGÅKERS KOMMUN  NR 3 - 2015 - ÅRGÅNG 1

Företagspresentation:
Julita Rapsolja

Vi besöker:
Bilsbro Wästergård

Vi möter:
Marcus Ronnersten, VIF
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På Bilsbro Wästergård odlas numera KRAV-godkända, ekologis-
ka grönsaker. Vingåkersbladet hälsar på hos Allan och Jenny Wil-
helmsson som nu i sommar öppnade sin försäljning. 

Gården är Allans föräldrahem som 
paret numera arrenderar. De flyt-
tade hit 2014 med barnen Melker 
och Alma och med en vision om 
självhushållning. Allan berättar att 
gården varit KRAV-godkänd sedan 
1994 – som en av de första i Sörm-
land, vilket gjorde det lättare att bli 
KRAV-godkända när de startade upp 
grönsaksodlingarna. 

KRAV är en certifiering – den star-
kaste i Sverige och den finns även 
inom EU. KRAV omfattar även 
bokföring och avfallshantering. År-
liga kontroller genomförs och det 
förekommer även oanmälda kon-
troller. ”Är man KRAV-godkänd så 

är produkterna automatiskt ekolo-
giska”, berättar Allan och fortsätter: 
”ekologiskt betyder lite förenklat 
att det är obesprutat.” På frågan om 
skadedjur berättar paret att det värsta 
för deras grönsaksodlingar är mör-
darsniglar. Det förekommer även 
svampsjukdomar och mögel, men 
det finns KRAV-godkända bekämp-
ningsmedel – man använder biolo-
gisk bekämpning, gamla beprövade 
metoder som såpavatten. Man kan 
också samodla växter för att förvirra 
skadedjuren. Jenny visar en taget-
esplanta bland tomaterna. ”Tagetes 
luktar väldigt speciellt, vilket gör 
att många skadedjur håller sig borta 
från odlingarna.” 

Försäljningen har öppet på lördagar 
mellan 12:00 och 17:00 och paret 
planerar att ha öppet ett par veckor 
in i september. Här finns grönkål, to-
mat, gurka, kål, rödbetor, sju sorters 
lök, potatis osv. och på våren även 
plantförsäljning. Vill man betala 
med kort så går det alldeles utmärkt. 
”Det brukar vara lite rusch mellan 
11:30, strax innan vi öppnar alltså”, 
skrattar Allan, ”och fram till klockan 
14:00 ungefär, sen blir det lugnare. 
Vi har haft kunder från både Sträng-
näs och Örebro, det är roligt. Potatis, 
lök, morot och gurka är det som säl-
jer bäst.” 

Både Jenny och Allan har drivit fö-
retag förut och de gör det här för att 
det är kul. ”Vi slutar den dag det blir 
trist.” Och visst finns det visioner 
för framtiden. Det finns tankar om 
att flytta försäljningen från tältet vid 

oldingarna till ett oanvänt magasin 
på gården. ”Där skulle man också 
kunna ha ett kafé”, säger Jenny. På 
lite sikt kan det också bli aktuellt att 
ha djur på gården. ”Vi bestämmer 
oss under vintern hur vi kommer att 
utveckla verksamheten. Målet kom-
mer aldrig att bli någon storskalig 
försäljning, vi vill inte sälja till någ-
ra grossister, men kanske till lokala 
affärer och restauranger. Vi har ju 
t.ex. Berga Kulturkapell i närheten, 
så visst finns det andra aktörer att 
samverka med.” 
Snart stänger Bilsbro Wästergård för 
säsongen men de kommer att ha ju-
löppet, antingen ute på gården eller 
på någon marknad.

Text: Linus Larsson
Foto: Kjell Sternberg

Vi besöker Bilsbro Wästergård!

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: Postnord
Upplaga: 4 845 st
Framsida: Bilsbro Wästergård 
Foto: Kjell Sternberg

Besök gärna något av våra annonskontor:

Köpmangatan 17, Vingåker Kåsta skola, Vingåker

Eller maila oss: annons@vingakersbladet.com

Jenny och Allan Wilhelmsson.
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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

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.

Följ oss på facebook
Lediga lägenheter
i Vingåker/Högsjö

Följ oss på facebook 
Du vet vad som

händer i Vingåker

I våras gick jag en kurs i jour-
nalistik där vårt projektarbete 
bestod av att göra en tidning 
om ”Urban Farming”, stadsod-
ling även kallat. Ett nytt uttryck 
för en gammal filosofi att själv 
kunna tillgodose sina behov av 
grönsaker och rotfrukter. Om 
man ska koka ned ämnet till ett 
samlat svar så handlar Urban 
Farming om en hållbar framtid. 

Då vi människor blir allt fler så 
behövs alternativ för att kunna 
föda en allt större befolkning. 
Många är idag också väldigt 
måna om att få fräscha råvaror 
och då är odling på egen hand en 
garant för just det.

Stadsodling är som nämnt ingen 
ny tanke, under krigstiden od-
lades det i storstädernas parker 
och på torg i beredskapssyfte. 
Men målet med Urban Far-
ming behöver inte vara så kon-
kret som att man gör det för att 
överleva. Ibland kan drivkraften 
vara det sociala, chansen att få 
möta en lika-sinnad eller att få 
lära sig av någon med grönare 
fingrar än en själv. 

Vi som bor i Vingåker med om-
nejd har jättegoda möjligheter 
att kunna ”gå till källan” tack 
vare alla lokala producenter av 
allt från kött och mejeriproduk-
ter till rapsolja. Allt i vår egen 
kommun och hos våra grannar. 

Det finns även gott om plats att 
odla på för egen hand om man 
så önskar i träd-gårdsförening-
ar och dylikt. Varje storslagen 
trädgård börjar i en tomatplanta 
på balkongen.

LEDARE NU 
får även
641 94

Baggetorp
tidningen

totalupplaga 4 845 st

Lokal annonstidning i Vingåkers kommun  
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10:-
/st

Baguetter 
Dafgård, butiksbakad, 400g

10:-
/st

Salami
Meister Paul, 80g

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

69:-
 /st

Svensk kycklingfi lé
Kronfågel, fryst, 1kg

Gäller tom 13/9.
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När domaren blåste av den sista matchen och satte punkt för sä-
songen 2014 så var det ett besviket lag som gick av planen. Med 
bara två omgångar kvar var Vingåkers IF serieledare i divsion 4. 
Men när serien avslutades hade laget missat att avancera upp till 
division tre. I och med detta valde också ett stort antal nyckelspe-
lare att lämna laget och årets säsong har minst sagt varit tuffare.

– Vi hade stora förhoppningar om att 
vara med i toppen när vi drog igång 
den här säsongen i november förra 
året, men i takt med alla spelarför-
luster så har vi fått ändra målsätt-
ningen, säger Marcus Ronnersten, 
tränare för Vingåkers IF:s A-lag.

Vingåkers IF grundades 1909 och är 
kommunens äldsta idrottsförening 
med sina 106 aktiva år. Sedan star-
ten har Vingåkers IF representerats 
i flera idrotter, bland annat fram-
gångsrikt i bandy och bordtennis. 
Men sedan snart trettio år så är det 
bara fotboll som står på program-
met. Föreningen hade vid hundra-
årsjubileet 2009 omkring 500 med-
lemmar varav hälften var aktiva.

Vingåkers IF:s A-lag för herrar har 
som bäst spelat i division tre och var 
alltså ytterst nära att göra om bedrif-
ten under fjolårssäsongen, men föll 

alltså målsnöret. Något som medfört 
lite av en baksmälla till i år. 
- Självklart så är det här året an-
norlunda mot tidigare år. Förra året 
gick extremt bra och i år har det gått 
mycket tyngre. En stor del av det är 
självklart alla spelare som lämnat, 
motivationen har inte heller varit 

som tidigare, säger Marcus 
Ronnersten.

Efter spelarflykten blev Mar-
cus och assisterande tränare 
Thomas Bergström tvungna 
att plocka upp ett stort antal 
juniorer till a-laget. De eko-
nomiska musklerna finns inte 
i klubben för att värva spelare, 
medger Marcus Ronnersten, 
som är nöjd med hur de unga 
spelarna presterat.
– Alla har gjort det bra, samt-
liga spelare hade seniorerfa-
renhet ifrån division 7 och har 
i år fått känna på spel i divi-
sion fyra.

De duktiga ungdomarna till trots så 
är det tydligt att de stora spelarför-
lusterna haft effekt på det sportsliga 
resultatet. Med fem matcher kvar av 
serien så ligger Vingåker farligt nära 
nedflyttning till division 5 och Mar-
cus Ronnersten inser allvaret inför 
avslutningen.
– Vi får ta en match i taget, vi kan 
inte göra annat än att sköta oss själ-
va och se till att prestera. Förhopp-
ningsvis har vi lite flyt med övriga 
resultat, säger Marcus.

Marcus Ronnersten har trots sin 

unga ålder varit tränare för Ving-
åkers IF i fem säsonger, fem fantas-
tiska säsonger enligt honom själv, 
men vad han gör nästa säsong vet 
han inte än.
– Jag är otroligt tacksam för de här 
åren, det är en fin förening och det är 
roligt att se så många ungdomar som 
tränar, men det kanske snart är dags 
att gå vidare, säger han.

Men först ska han och laget se till att 
rädda kontraktet i fyran.

Text: Henrik Källman
Foto: Privat

Vi möter Marcus Ronnersten, Vingåkers IF 

Marcus Ronnersten är ett stort Manchester United-fan och försöker se 
laget på plats några gånger per säsong. Här inför en match mot Bayern 
München i Champions League, säsongen 13/14

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

Nu har höstlöken kommit direkt från Holland, klematishyllorna är på-
fyllda och våra solitärperenner växer sig allt större för varje dag. Behöver 
du hjälp med din trädgård så tar vi den tid du behöver för att fråga eller 
få hjälp att hitta det du vill ha. Här är goda råd inte dyra!

LÖK DIREKT FRÅN HOLLAND – ALLTID HÖGSTA KVALITET!

LYS UPP HÖSTMÖRKRET
med eldfat på sockel. 
100, 120 resp 133 cm 
höga. Kan också använ-
das som planteringsfat.

Välkommen till Äppelgården 
– alltid värt en omväg!

Välkommen till Äppelgården 
– alltid värt en omväg!

Rabattkanter av Cortenstål.
2 mm tjock plåt, längd 115 cm, höjd 19 cm. Sätts ihop med 
skarvplåt och skruvar som ingår. Kan böjas i svaga kurvor.

PREMIÄR för HEDDA, en blå icke klängande 
klematis som bara blir 50-80 cm och KAJSA, 
en röd vårblommande sort som blommar om 
på årsskotten under sommaren!

SVENSKODLADE KLEMATIS

TIPI ELDA
som är både en eldstad, en 

grill och en trädgårdsskulptur!

Handgjord 
terracotta
från Toscana!

Handgjord 
terracotta
från Toscana!

Marcus Ronnersten
Ålder: 24
Civilstånd: Singel
 
Drömvision för Vingåker: 
Mer spontanfotboll bland alla 
ungdomar samt en konstgräs-
plan så att det för samtliga 
klubbar går att bedriva fot-
bollsträning under vinterhal-
våret 

Önskar mig mest just nu: 
Att mina nära och kära håller 
sig friska samt att VIF klarar 
nytt kontrakt i div 4.

Marcus Ronnersten tränare för Vingåkers 
IF´s A-lag.
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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:-

Vi serverar
thailändska, kinesiska

och svenska rätter

LUNCHBUFFÉ
(13-15 olika rätter)

                  Kl. 11.00-14.30

79:- Öppettider:

 Måndag  11.00-14.30
 Tisd-Torsd  11.00-22.00
 Fredag  11.00-23.00
 Lördag  12.00-23.00
 Söndag  12.00-22.00

À la carte och avhämtning

Alkoholrättigheter

Välkommen!
Storgatan 21

Vingåker
Tel. 0151-101 68

LEDIGA LÄGENHETER
Ring oss på 0151-370 370 eller 0155-150 900
www.vinterklasen.se

Område: Centrala Vingåker      
2 rum & kök 52 m²  Storgatan 36 B, NB   Hyra: 4.195 kr/mån  1:a December 2015
4 rum & kök 101,8 m² Ålandsgatan 3 B, 2 tr  Hyra: 7.594 kr/mån  Omgående
2 rum & kök 57 m²  Erikdahlbergsvägen 6 A, NB Hyra: 4.213 kr/mån  Omgående
3 rum & kök 69,5 m² Erikdahlbergsvägen 6 B, 2 tr Hyra: 4.922 kr/mån  1:a December 2015
       
Område: Högsjö Vingåker      
3 rum & kök 71,5 m² Ekvägen 3 B, 1 tr   Hyra: 4.479 kr/mån  1:a Oktober 2015
2 rum & kök 68 m²  Ekvägen 1 B, NB   Hyra: 4.178 kr/mån  1:a December 2015
1 rum & Kök 37,7 m² Ekvägen 1 B, 2 tr   Hyra: 2.678 kr/mån  1:a December 2015

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

info@sternbergs.eu  •  www.sternbergs.eu

Tidningens
 

framsida 

tagen m
ed 

drönare 

från ov
an.

Betongskivor

Ø ~80 cm
Träbordet ø~110 cm
Lilla bordet 45x43 cm,
höjd 58 cm

Vingåkersbladet_MMBLW.indd   1 2015-09-02   14:35
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Grattis till jubileumet säger vi från Vingåkersbladet! Hur kom-
mer Julita Rapsolja att fira sina första 25 år som företag? 
- Det blir jubileumsetiketter på flaskorna som också talar om att 
Julita Rapsolja var först i Sverige med kallpressad rapsolja. 

Vad har hänt under dessa 25 år?
- Bengt Isaksson hette mannan som 
startade Julita Rapsolja 1990. Han 
arrenderade Julita gård och fundera-
de på sydeuropéerna och deras oliv-
olja och deras vin och han ställde 
sig frågan: vad har vi här i Sverige? 
I Sverige fanns då matolja som var 
en varmpressad blandning av olika 
oljor och den rapsolja som fanns var 
en ”skräpolja” och efter en resa till 
Italien och Frankrike började Bengt 
att pressa sin egen rapsolja. 

År 2003 köpte Erica Larsson företa-
get ett par år efter Bengts bortgång. 
Erica hade arbetat på Julita gård se-
dan 1994 och gjort det mesta - bl.a. 
drev hon museibutiken, gårdsbu-
tiken och caféet. Men det var först 
2008 som svenskarna började köpa 
svensk, kallpressad rapsolja i någon 
större omfattning och idag finns det 
omkring 30 producenter i Sverige. 

Erica bjuder på en liten rapslektion. 
Raps är en spontanmutation mellan 
kål och senap som skedde för om-
kring 6000 år sedan. I Kina äter man 
hela växten, mer som en kålväxt. 
När man varmpressar rapsolja läggs 
rapsfröna i hexan och hettas sedan 
upp. Oljan måste sedan renas med 
kemikalier. Varje rapsfrö innehåller 
30 procent olja. Vid varmpressning 

får man ut 99 procent av den oljan. 
Vid kallpressning, som är en me-
kanisk process, får man ut ungefär 
27 procent, men smak, färg och nä-
ringsämnen blir kvar. Julita rapsolja 
innehåller t.ex. 10 procent omega-3. 
Erica filtrerar inte oljan utan den se-
dimenterar (resterna sjunker till bot-
ten) och resterna säljs till hund- och 
hästägare och även till betongindu-
strin - allt används.

Var kan man köpa Julita Rapsolja? 
- Det finns i hela Sverige, med en 
stor begränsning i norra delarna 
av landet. Oljan finns på Coop och 

ICA i Mellansverige och i gårds-
butiker och delikatessbutiker ända 
ner i Skåne. Min gårdsbutik finns 
i shopen på Vingåkers golf. 2011 
flyttade företaget från Julita gård till 
Båsenberga - en mycket lyckad flytt. 

Hur ser framtiden ut?
- Det blir mer fokus på Julita Raps-
olja - jag har haft mycket annat, men 
nu är det tid för rapsoljan - den är ju 
så efterfrågad. Förhoppningsvis blir 
det oxå en egen press och en ekolo-
gisk höstraps om smaken tilltalar. 
Jag ska också försöka ge hudvårds-
produkterna en chans. Erica har en 
hudvårdsserie som produceras på 
beställning. Här samverkar hon med 

Gus textil som har en hudsalva i sitt 
sortiment. 

När kommer oljan mest till sin rätt?
- I all form av matlagning - prova 
dig fram. Citronoljan är t.ex. fan-
tastisk på glass. Bara fantasin sätter 
gränser. Men Julita Rapsolja är bra 
till så mycket och skulle du mot för-
modan inte tycka om den - smörj in 
dig med den!

Text & Foto: Linus Larsson

Företagspresentation!

Erica Larsson
Ålder: 48
Bor: Vingåker
Familj: Sambo Jerker, son Jo-
hannes 23 år, dotter Lisa 8 år. 

Intressen: Golf, trädgård. 

Drömvision för Vingåker: 
Att alla ska bejaka sin kreati-
va sida och våga satsa på sig 
själva. Gör alla det så finns 
det en stor potential som ruvar 
i detta fina samhälle. 

Hur ser veckan ut: Helt 
kaotiskt den här veckan. Jag 
ska lära mig plöja så vi kan 
plantera humle. Arbeta med 
Vingåkers golf och rapsoljan 
såklart. Ska också försöka 
åka till Örebro och shoppa lite 
kläder till dottern. Sen har jag 
ingen telefon som fungerar 
heller…

Julita Rapsolja 25 år

Erica Larsson tappar upp rapsoljan på flaskor.

Miss Sweden 1990 använder Julita Rapsolja.
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Johan Mejman

Hur tror du Vingåker kommer 
utvecklas de kommande 5-10 
åren?
Förhoppningsvis kommer ut-
vecklingen gå åt rätt håll, men att 
hoppas på någon större inflyttning 
de närmsta åren är nog att hoppas 
på för mycket. Det ligger i så fall 
längre fram i tiden. 

Hur kan Vingåkers attraktions-
kraft förbättras?
Jag tror att en bra skolverksamhet 
är en nyckel. En långsiktig, strate-
gisk plan för föreningslivet är ock-
så nödvändig inte minst för barn 
och ungdomars framtida utveck-
ling.

Tycker du Vingåker är en att-
raktiv plats för företag?
Med sin litenhet har Vingåker goda 
förutsättningar för samverkan i den 
privata sektorn och mellan offent-
lig och privat sektor.

Tror du Vingåker kommer att 
växa?
Med rätt prioriteringar och kloka 
politiska beslut har Vingåker goda 
möjligheter att växa.

Vad är det bästa med Vingåker?
Goda kommunikationer och fören-
ingslivet. Närheten till flera större 
städer men även till naturen. 

Text & Foto: Linus Larsson

snabba

Nr 4 
utkommer

7 oktober

Boka redan 
nu!

Annonspriser från 
599:- exkl moms.

Vi � rar 50 år i Vingåker 1965-2015

Greta Wilson,grundade tryckeriettillsammans medmaken Gösta.

50      år
               1965-

                   2015

TRYCKERI • REDOVISNING
Kåsta, 643 91 Vingåker

Tel: 0151 - 55 00 45
E-post: info@tryck.com

Välkommen in till oss!

Skolkatalog från

1920-talet till början

av 1960 säljes för 50 kr st

Följ oss på facebook
Lediga lägenheter
i Vingåker/Högsjö

Följ oss på facebook 
Du vet vad som

händer i Vingåker



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

Ring oss på 0151-370 370 

www.vinterklasen.se

Fd Brandstation uthyres centralt Vingåker
Storgatan 36
Hyra: 10 000:- / mån


