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Mötesplatsen • Köpmangatan 7
På Köpmangatan sju i Vingåker ligger Mötesplatsen som består 
av Svenska Kyrkan, Röda Korset och Vingåker växer tillsam-
mans. För sitt arbete med integration blev de utsedda till årets 
eldsjäl förra året.
Prispengarna kommer att användas 
i sommar, avslöjar Bengt Zander 
från Röda Korset och Benny Lars-
son från Svenska Kyrkan. Det blir 
en utflykt till Julita Gård. 
Mötesplatsen ska vara helt poli-
tiskt och religiöst obunden, men 

cirka 30% av Benny Larssons 
tjänst i Svenska Kyrkan går till ar-
betet med Mötesplatsen.  
- Det står i regelverket att kyrkan 
har ett grundläggande humanitärt 
ansvar, säger Benny.
På måndagar hålls också en sy- och 
sticka grupp i kyrkans regi. Från 
kommunens sida finns projektan-
ställda Hawa Hashim.  Övrigt ar-
bete sker helt ideellt.

Mötesplatsen invigdes i december 
2008. Röda Korset och Svenska 
Kyrkan beslutade att tillsammans 
göra något för de asylsökande, då 
man sett att många såg väldigt en-
samma och olyckliga ut. Man ville 
skapa en mötesplats dit de kun-
de komma för att få ett bra med-
mänskligt bemötande och för att 
få stöd och hjälp i asylprocessen.  
För något år sedan bildades också 
integrationsföreningen, Vingåker 
växer tillsammans.

Att Mötesplatsen gör stor skillnad 
märks bland annat på att många lär 

sig svenska fortare. På SFI (svens-
ka för invandrare) får man inte 
börja förrän man fått uppehålls-
tillstånd. På Mötesplatsen får den 
som vill börja direkt. När man se-
dan fått sitt uppehållstillstånd och 
får börja på SFI går det mycket 

fortare. Förutom grundläggande 
språkträning kan man få hjälp med 
t ex brev från myndigheter eller få 
någon som åker med till Migra-
tionsverket. Man kan också få lära 
sig hur vår kultur, jämställdhet och 
demokrati fungerar med skyldig-
heter och rättigheter.

- Eller bara att få prata med någon 
om sina  trauman, säger Bengt.
- Det är viktigt att människor inte 

går sysslolösa och tänker på sina 
trauman, säger Benny.
Man kan också få hjälp med klä-
der, filtar, möbler, cyklar m m som 
snälla Vingåkersbor skänkt.
På Vingåkers Marknad kommer 
både Röda Korset och Svenska 

kyrkan att vara med i ett tält i ”för-
eningsparken” utanför Ica. Röda 
Korset anordnar även en loppis 
samt lotteri i lokalen Mötesplatsen 
på köpmangatan sju.
Att Vingåkers Marknad i år också 
kommer att innehålla en mång-
faldsfestival tycker de är bra. 
Mötesplatsen står ju för alla män-
niskors lika värde.

Text & Foto: Birgitta Stenström

Välkommen!
Fågelskådningens dag

lördag den 7 maj!
Vid Sjövikstornet, Kolsnaren

bemannat 07.00-12.00
Naturskyddsföreningen, Vingåker

Nu fi nns vi i Vingåker!
Öppettider mån-fre 08-18, lör 09-15 sön stängt

Storgatan 3 (tidigare City Konditori)

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

  TAKPLÅT
• TR 20 andra sortering 3 m 

• TR 20 Prima 0,5 mm
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112:-/m2Marksten grå 210x140x40•
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Välkomna in till oss!

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

Micke
Lövkvist

Ska du gå på marknaden/mång-
faldsfestivalen? 
Om vädergudarna och min son vill 
så kommer jag besöka marknaden.
 Vad är mångfald för dig
Mångfald är för mig allas lika vär-
de och rättigheter. Mångfald mot-
verkar enfald. Och inskränkthet.

Veronica
Karlsteén

Ska du gå på marknaden/mång-
faldsfestivalen?
Nej, jag jobbar hela dagen. 
Vad är mångfald för dig
Mångfald är ett ord som politiker 
slänger sig med för att det ska låta 
bra. Men det handlar också om att 
allt är för alla oavsett hudfärg, kön, 
sexuell läggning och ålder. Men vi 
har väl inte kommit hela vägen när 
det gäller mångfald. 

Pontuz
Karlsson

Ska du gå på marknaden/mång-
faldsfestivalen? 
Kanske. Jag har eventuellt andra 
planer. 
Vad är mångfald för digMång-
fald är motsatsen till enfald, alltså 
något bra.
 

Text & Foto: Linus Larsson
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  tv-signal!

Parabol - Fiber -Antenn
Installation och service.

AJ-Hemelektronik
Köpmangatan 5 • 643 30 VINGÅKER

Tel. 0151-133 30
Öppettider: Mån-Fre 10.00-18.00

Lör 10.00-13.00

Lenás Skor
& Väskor

Secondhand
Storgatan 19 • Vingåker • 073 - 072 05 77

Öppet: mån stängt
tis - fre 10-17 • lörd 10-13

Halva butiken

SECONDHAND
Kläder och Prylar

Halva butiken
SKOR & VÄSKOR

50% på ALLA skor
(allt skall bort)

Skynda dig att gå in på WWW.GLOTTRASKOG.COM 
och registrera dig, så får du vårt nyhetsbrev.

TOMAS VIDFELT TORGNY GUNNARSSON OLA GUSTAVSSON BERNT ARVIDSSON KJELL RIBERS ULF BERGQVIST
Norr Örebro Närke Söder Örebro Närke Söder Örebro N Östergötland/Sörmland Sörmland Östergötland
070-310 48 36 070-233 27 27 0768-44 27 28 076-166 46 12 070-321 88 41 070-214 60 10
tomas.v@glottraskog.com torgny@glottraskog.com ola@glottraskog.com kjell@glottraskog.com ulf@glottraskog.com

Vi gör din skogsaffär
enkel och lönsam!

Tveka inte att ringa din personliga skogvaktare:

• Toppriser på timmer ned till diameter 10 cm. Även rötstock.

• Alltid fasta priser på samtliga sortiment.
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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

Marknads-
erbjudande

Trädgårdsjord 40 L
5 st 99:-
Gäller 4-7 maj

Naturgödsel
Torv

Gräsmattedress
Täckbark
Barkmull

4 st för 100:-

Stekhäll 
Ø 70 cm

Komplett med brännare, 
vindskydd och stativ

2 295:-

svarar
LÖRDAGEN 28 MAJ • KL: 21-01

Entre: 200:-
Arrangör: Regna IF

HASSELBACKEN
• REGNA •



När Vingåkers idrottsförening förbereder sig för den 47:e mark-
naden är inte allt som vanligt. Vingåkerbladet åkte ned till en so-
lig idrottsplats där VIF:s kanslist Julia Christensson arbetar. Hon 
är spindeln i nätet och har hand om trådarna inför Vingåkers 
marknad, som i år kommer att kryddas med en Mångfaldsfestival 
som Vingåkers kommun ansvarar för. 

Vad är då skillnaden, frågar vi Ju-
lia Christensson. ”Skillnaden är att 
marknaden i år är koncentrerad till 
en dag (10:00-18:00) och Mång-
faldsfestivalen är ju ny. Det blir nytt 
tivoli i år och det kommer hända 
mycket mer, det blir massor av ak-
tiviteter, som ett smörgåsbord av 
aktiviteter för alla besökare.” Det 
kommer också bli kaninhoppning 
och Vingåkers ryttarförening kom-
mer ha ponnyridning. 

”Omkring 45 knallar är anmälda 
än så länge och det är ungefär som 
förra året”, berättar Julia, ”men det 
trillar in anmälningar varje dag och 
vi hoppas att Mångfaldsfestivalen 
lockar ännu fler knallar.” Nytt för i 
år är också att Vingåkers IF har va-
rit runt och frågat butiksinnehavarna 
om de vill ha plats utanför sin res-
pektive butik – allt för att undvika 
konflikter och missförstånd, så att 
alla kan marknadsföra och sälja sina 
varor på det sätt och på den plats de 
vill. 

”Nu hoppas vi bara på fint väder”, 
avslutar Julia och hälsar också, ”åk 
mycket karusell, en del av pengarna 
från karusellbiljetterna går tillbaka 
till föreningen och blir till fotbollar 
för barnen att spela med här på IP.” 
Micke Isgren, styrelseordförande i 
VIF, bekräftar: ”Marknaden är en 

viktig inkomstkälla och det är ett 
evenemang som engagerar hela för-
eningen.” 

Hur föddes då idén att integrera 
en Mångfaldsfestival i Vingåkers 
marknad. Vingåkersbladet träffar 
Robert Skoglund, kommunpolitiker, 
socialnämndens ordförande och ini-
tiativtagare och frågar hur allt bör-
jade. ”Individ- och familjeomsorgen 
har utbildats i HBTQ-frågor och i 
samband med att utbildningen slut-
förts skulle en certifiering äga rum 
och någonstans där föddes idén. 
Folk sa: ’En sån här liten kom-
mun kan inte ha en pridefestival.’ 
Men jag skrev en debattartikel och 
pratade med kommunchefen och 
ja, sen blev det av! Vingåker är ju 
också en stolt flyktingkommun och 
har en vana och en kunskap kring 
flyktingmottagande och någonstans 
här kom idén att bredda projektet 
till en Mångfaldsfestival. Tanken är 
att ALLA ska med! Nu blir det en 
Mångfaldsfestival med prideparad 
och det är jag som initiativtaga-
re jättenöjd med.” Robert kommer 
hålla ett välkomsttal på Mångfalds-
festivalen och innan vi skiljs åt, så 
accentuerar han att ALLA verkligen 
ska känna sig välkomna!

Tidigare i år utseddes Elin Petters-
son till festivalgeneral och fick tjugo 
procent av sin tjänst på kommunen 
till att arbeta med Mångfaldsfesti-
valen. När hon tar fram körschemat 
för dagen den 6 maj förstår jag att 
det inte har varit några problem att 
fylla de tjugo procenten med arbe-
te. Till sin hjälp har Elin haft den 

nye upplevelsechefen Johan Tran-
quist och kommunens kommuni-
katör Rosmarie Sundström. Vad är 
då en Mångfaldsfestival, frågar vi 
Elin Pettersson. ”Vi kommer ha en 
föreningspark från kl. 10:00, där 25 
föreningar är anmälda i dagsläget.” 
Och det är en mångfald av fören-
ingar – de flesta politiska partier är 
anmälda, PRO, Hundklubben, Coo-
ptjänst, Ekbackkyrkans innebandy-

klubb, Vingåker IF, m.fl. Förening-
arna kommer ha aktiviteter, som att 

få testa innebandy eller gå tipspro-
menad och utanför kommunhuset 
kommer det finnas en kreativ verk-
stad 13:00-16:00. ”Här kan man få 
rita sin flagga för mångfald och göra 
maracas”, berättare Elin och fortsät-
ter: ”Vid 16:30 stänger förenings-
parken och 17:00 startar pridepara-
den.” Tjugo ekipage är anmälda än 
så länge, men alla får gå med. ”Det 
är bara att hänga med i tåget”, säger 
Elin. ”Tåget kommer gå från kom-
munhuset, runt Konsum, hela Köp-
mangatan och sedan bort till slottet.” 

Klockan 18:00 följer sedan festlig-
heter i slottsparken. Det blir musik 
med allsång. Burundi Drummers, 
Virgo Crew och Örebrokexen kom-
mer att uppträda. Caféet kommer 
att vara öppet. Under festligheterna 
kommer HBTQ-certifieringen att 
äga rum och nya medborgare kom-
mer välkomnas. ”Ta med en pick-
nickkorg och kom dit!” uppmanar 
Elin Pettersson och visst låter det 
som Vingåkersborna onekligen har 
en heldag att se fram emot! 

Text & Foto: Linus Larsson

Marknad & Mångfaldsfestival.

Julia Christensson, VIF’s spindel i 
nätet inför marknaden.

Robert Skoglund, initiativtagare till Pride/mångfald.

Elin Pettersson, projektledare för mångfaldsfestivalen, visar hur Pridetå-
get kommer att gå genom Vingåker.

EXTRA   •   MARKNAD & MÅNGFALDSFESTIVAL 6 MAJ   •   EXTRA



Apoteksgatan 8, 643 30 Vingåker • Tel. 0151-51 84 80
vingaker@elkedjan.se • www.oppundael.se
Öppettider: Månd.-Fred. 9.30-18.00 Lörd. 10.00-13.00
OBS! Onsdag 4 maj 9.30-16.00 • Torsdag 5 maj STÄNGT

Marcus A.
Vitvaruservice

Micke W.
Vitvaruleverantör

Lena J.
Butikspersonal

Peter Å.
Butikspersonal

Ugnsform grön 4 liter

Dammsugare U2410EL 
1600 watt

Kyl/Frys KF2285N-H
Automatisk avfrostning

LED-belysning

Pannkakspanna 25 cm
Indikerar vid optimal temperatur

SLÄPP LÄTT-BELÄGGNING

Ugnsform gul 3 lite
r

Ekovänlig keramisk beläggning
Enkla att rengöra på in- och utsida

199:-
179:-

399:-
179:-

4995:-

Ord. pris 399:-

Ord. pris 599:-

Ord. pris 499:-

Ord. pris 399:-

Ord. pris 5995:-

Vi bjuder på tårta
Fredag 6 maj

och Lördag 7 maj

Sidan 5
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Just nu händer det mycket på Joans i Vingåker. Förutom att hela 
restaurangen kommer att fräschas upp kommer man också att sat-
sa mera på nöjen och flera maträtter på menyn. På marknadsda-
gen blir det besök av en annorlunda trubadur och Fotbolls-EM i 
juni kommer att visas på storbildsskärm. 

”Nöjda gäster är vår bästa reklam”, 
läser jag på hemsidan.
- Ja, vi gör alltid vårt yttersta för att 
kunden ska bli nöjd, säger Jonny 
Morad och ser mycket allvarlig ut.  
Tillsammans med sju till nio an-
ställda beroende på säsong, driver 
han sedan ett par år tillbaka, Joans 
i Vingåker som franchiseföretag. 
Den första restaurangen öppnades 
i Vingåker 2008 och nu finns Joans 
även i Finspång och Karlskoga.

Inte bara maten måste vara av hög 
kvalitet på Joans. Mycket tid läggs 
också på att hålla rent och snyggt. 
Förutom att man torkar och gör fint 
efter gästerna gör man dagligen en 
storstädning efter lunchruschen 
då man stänger av en del i taget 
av restaurangen. Bord och stolar 
flyttas och tvättas, samt golvet och 
toaletterna.
- Alltid varje dag, säger Jonny.

Med hårt och målmedvetet arbe-
te samt utveckling av nya idéer har 
man lyckats bra. Antalet gäster va-
rierar från dag till dag, men sedan 
uteserveringen kom till har antalet 
gäster ökat. Det finns plats för mer 
än hundra gäster inomhus och lika 
många utomhus. I år har man inves-
terat i nya utemöbler och så små-
ningom planerar man att göra uteser-
veringen ännu trevligare med palmer 
och andra växter.  Många Vingåkers-
bor kommer, men också många från 

Outletområdet.
Det sägs ofta att kunderna på Outlet-
området inte riktigt hittar till de öv-
riga butikerna i Vingåker. Man hand-
lar där nere och åker sedan härifrån. 
Jag frågar Jonny om han har något 
bra tips till övriga butiker i Vingåker 
för att locka kunder därifrån?
- Marknadsföring, säger han direkt, 
och bra service till kunderna. Sedan 
har vi en skylt nere vid Outleten. 
Ibland rekommenderar personalen 
på Outleten oss om någon kund fråg-
ar, berättar han vidare. 
Visserligen har Joans ett bra läge i 
Vingåker, tycker han, men det bety-

der inte allt.
- Det spelar ingen roll var ett före-
tag ligger. Det kan ligga mitt ute i 
skogen.  Är det bra så kommer kun-
derna ändå, säger han.

Som företagare måste 
man alltid göra så att 
kunderna känner sig 
välkomna. Är man 
stamgäst på Joans 
kan man få ett stam-
gästkort där man får fina ra-
batter. Har man någon form 
av allergi eller bara har valt 
att utesluta viss mat är det ald-
rig något problem. Det är bara att 
säga till.
- Gluten, laktos eller vegan spelar 
ingen roll ,vi ordnar det, säger Jon-
ny.

Inom kort kommer hela restaurang-
en att fräschas upp rejält med nya ta-
peter, nya möbler, nya maskiner och 
en ny bar. Det kommer att bli till-
lägg på menyn med mera maträtter, 
smårätter samt desserter. Även tall-
riksupplägget kommer att förändras.  
Man kommer också att satsa mer på 
nöjen. När ståupkomikerna brukar ta 
plats på Joans är det fullsatt. Det blir 
även fler uppträdanden med liveband 
m m.  
Joans har öppet fredagar och lörda-
gar till 01.00, övriga dagar till 21.00 
(sommartid till 22.00).

På marknadsdagen mellan 21.00 och 

01.00 hälsar Jonny alla välkomna 
till Joans. Då kommer trubaduren 
Kunstberg, en annorlunda trubadur 
som spelar både säckpipa, fiol och 
gitarr. En fartfylld kväll utlovas och 
det kommer att vara fri entré.

Fobolls-EM i juni kommer att visas 
på storbildsskärm, särskilt när Sve-
rige spelar och då kommer det att 
finnas ett eller flera erbjudanden till 
varje match.

Flera framtidsplaner finns, men det 
är inte alltid så lätt att få tillstånd, 
menar Jonny. 
Det är verkligen synd! Det behövs 
flera Jonny Morad i Vingåker!

Text & Foto: Birgitta Stenström

Företagspresentation!

Joans Café och Bistro

Restaurangägare Jonny Morad

Franchiseföretag.

Som franchisetagare får man 
tillgång till ett väletablerat varu-
märke och koncept som gör det 
lättare att starta och driva eget. 

Med stöd och rådgivning från 
franchisegivaren, som äger va-
rumärket, driver franchisetaga-
ren sitt egna företag.

Välkommen till våra

ÖPPNINGSDAGAR
5-6-7-8 maj kl 10-17 i samarbete med

 TORSDAG 5 MAJ  FREDAG 6 MAJ  LÖRDAG 7 MAJ
KLEMATIS

med JAN LINDMARK

Kl 10.30: Nya sorter för 
året på Äppelgården

Kl 12.00: Vårblommande 
klematis

Kl 13.30: Klematis – nam-

nen och upphovsmännen

Kl 15.00: Odla klematis
               i kruka

Kl 10.30, kl 12.00, 
kl 13.30 och kl 15.00 

Per Stening tar dig med 
på en rundvandring 

bland vårens lökar och 
knölar på Äppelgården.

LÖKARNA
det första vårtecknet

KÄRLEKSÖRT 
fetblad, fetknopp och taklök

med PER  STENING

Kl 10.30 och 13.30  
Olika fetbladsväxter

samt Årets Perenn 2016

Kl 12.00 och 15.00
Vi visar hur man 

gör en taklökstavla

Mirakulösa

Kl 10.30: Sot och bot
Kl 12.00: Mirakulösa 

medikamenter
Kl 13.30: Folkmedicin 

och folktro
Kl 15.00: Trädgårdsapoteket 

finns i din egen täppa

Höns, katter 
och möss utskurna  

i rostig plåt.
Design Christina

 Prütz

  SÖNDAG 8 MAJ

MEDICINER
med ANNIKA GUSTAVSSON 

Handgjord 
terracotta
från Kreta 
och Toscana!

Handgjord 
terracotta
från Kreta 
och Toscana!

Ordinarie öppettider ons-fre 10–18. Lör 10-14. 
Du kan betala med kort!

– här är goda råd inte dyra!

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

Planteringslådor
 av rostig plåt i 
olika storlekar.

Många nya perenner!

Astrantia ´Hadspen Blood´

Echinacea ´Cheyenne Spirit´

Heuchera ´Circus´

 Kaffe med hembakat bröd
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Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 
gulmarkerade ordet senast 23 maj 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 2: (av 45 rätt inkomna svar: Nej/Hej nu blommar löken!)
Ulla Lööw, Odensbacken

Hjördis Bülew, Odensbacken
L. Strandberg, St. Mellösa

Trisslott är på väg

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.

GÅRDSGRUS
från

Forsby Kalkbrott
Hämtning el. leverans

Hjelm 
Gräv- & 

Maskinförmedling 
AB

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

MITT	I					
LJUSET

ELDAS							
MED							

POLLAK

HÄNGER							
I	FURA

OVANA						
RINNA

TRASSEL				
PÅ											
FILM

TRÄD							
SKAL-						
DJUREN

NATT-								
LINNE

DOMÄN-						
NAMN

LUAS
SÄTTER					
PLANTOR			
ANNO

VANLIG		
FISK	I	AK-						
VARIET

OREDA					
FÅGEL	I						
GOLF

BLIVIT							
BÄTTRE						
MED	SIG

ILSKET							
BETE	VID				
FISKE

EN	GAY						
SOM	VAR					
KÄND

HUSS									
PÅ												
FILM

MAJ	PÅ…	
AV												

TAUBE
PLATT						

METALL-				
TRÅD

BÄRS								
PÅ										

RYGG

TON								
RYMD-				
STATION

BÖNE-				
LEDARE						
TRÄD

DONERA
KAN									
HON								
HETA

SKRIVER	LÄTT																
OCH	ROANDE

MITT BADRUM

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

JUST NU

på hela Hafas 
sortiment

-20%
Kampanjen gäller t.o.m. 15/5 2016.

7 maj Glasets dag!
Loppis i Engelska Magasinet kl. 10-16

Rejmyre musikkår spelar kl. 11-12

Landshövdingen Elisabeth Nilsson inviger 
utställningen ”Glas i jugendstil” kl. 12

Sill i hyttan och Vårbuffé på Rejmyre
Gestgifveri kl. 12-17. Endast 295 kr.

Glasmuséet öppnar årets nya utställning om 
formgivaren Monica Bratt

Tord Höglander och Nils-Åke Breitne kan 
berätta om glasens historia

Alla butiker är öppna!   
Boka bord: 011 - 876 80

Öppet dagtid alla dagar

NiVå
mat o dryck
NiVå
mat o dryck
Erbjudande:

Klipp ut & tag med annonsen
3 pizzor betala för 2

Gäller vid avhämtning av pizza.
Gäller tom 31 maj.

0151 - 109 84
NYHET: Vi visar sport på storbildsskärm.

Fullständiga rättigheter
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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, 55,7 m² Storgatan 59 B, 2 tr 4.354 kr/mån 1/8
2 rum & kök, 55,7 m² Ålandsgatan 3 A, NB 4.354 kr/mån 1/8
3 rum & kök, 75 m² Storgatan 46 B, 2 tr 5.564 kr/mån 1/8
3 rum & kök 81,7 m² Köpmangatan 14, 1 tr 6.624 kr/mån 1/8

    
Högsjö Vingåker    
2 rum & kök, 68,8 m² Vingåkersv. 4 A, 1 tr 4.497 kr/mån 1/6
4 rum & kök, 95,9 m² Ekvägen 3 B, 2 tr 6.725 kr/mån 1/8

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

www.vinterklasen.se

KATRINEHOLM    FLEN    VINGÅKER  www.bygginterior.se

KATRINEHOLM    FLEN    VINGÅKER  www.bygginterior.se

KATRINEHOLM    FLEN    VINGÅKER  www.bygginterior.se

KATRINEHOLM    FLEN    VINGÅKER  www.bygginterior.se

KATRINEHOLM    FLEN    VINGÅKER  www.bygginterior.se

 2-sp

 3-sp

 4-sp

 5-sp

 6-sp

Finns nedladdad i 
vårt system
och kommer att 
ligga i höger hörn 
i kommande 
annonser.

Välkommen 
in i vår 

nyrenoverade 
butik!

Hos oss på 
Woody 

Bygghandel 
hittar du allt 

inom bygg under 
ett och samma tak.

0151/52 45 60

Köpmangatan 17, 643 30 VINGÅKER
0151-77 88 10

info@sternbergs.eu
Ditt lokala alternativ

Studentskylt
med pinne 395 kr


