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4 för 100:-
• Trädgårdsjord
• Naturgödsel
• Gräsmattedress
• Torv • Barkmull
• Täckbark

Vår populära 
stekhäll är tillbaka

Ø 70 cm
Komplett med brännare, 

vindskydd och stativ

2 295:- Begr. antal

Din lokala 
trädgårdsleverantör

Gräs- och 
trädgårdsgödsel
• Super Gramino 
• Algomin 
• Blåkorn 
• TG växupp 

Trädgård
• Spaljeér 
• Skottkärror 
• Får- och villanät
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Exklusiva  
             pooler

Exempelfoto

Komplett Set Träpool med stålväggsstomme

Pool Träpool Set 350 Träpool Set 450
Diameter invändig Ø 350 cm Ø 450 cm
Diameter utvändig Ø 390 cm Ø 490 cm

Djup 120 cm 120 cm
Volym 10 500 l 17 400 l

Art. nr. TRÄSET3512 TRÄSET4512
Rek. kons. pris 24 900 kr 29 900 kr

Träpoolen med en 
      stabil stålväggsstomme

ovanmarkspool

     
    

    
    

   T
RÄ

POOLER MED STÅLVÄGSSTOM
M

E                 • CLEAR POOL •

Exklusiva stålväggspooler

Poolstomme och liner

Inklusive följande tillbehör

Stålvägg 0,42 mm, 
vit, galvaniserad

Liner 0,3 mm, blå, 
överlapp

Topp- och  
bottenskenor i PVC

Sandfilter 4 m³/h,  
s . 21, Art . nr . 2260001

Poolskydd 

Träinklädning

Träinklädd stålväggspool
Med en snygg träram smälter poolen fantastiskt bra in i trädgården.  
Träramen består av tryckimpregnerad furu som ger poolen en extra stabilitet. 
Alla delarna är anpassade för en snabb och enkel montering .
•  Massivt trä, 22 mm tryckimpregnerad furu som kan lackas eller oljas .
•  Stabila 24 cm breda räcken i massivt trä .
•  Vertikala stag i massivt trä .

Träinklädning solo

För pooler Ø 350, H 120 cm Ø 450, H 120 cm
Träinklädning 

utvändig Ø 390, H 120 cm Ø 490, H 120 cm

Art. nr.  TRÄ3512 TRÄ4512
Rek. kons. pris 16 910 kr 19 910 kr

Bräddavlopp, inlopp, 
filtertillbehör, sand

24 900 kr

Komplett Set 
Pool med träinklädning

från

Träpooler

6 ÅRS 
GARANTI

En exklusiv pool utmärks av högkvalitativa element:

En exklusiv pool har en riktigt stabil poolstomme och levereras 
med exklusiva komponenter som ett kraftfullt sandfilter och en 
rostfri stege. Funderar du på att gräva ned poolen delvis eller 
helt rekommenderar vi en exklusiv pool. Men även en exklusiv 
ovanmarkspool garanterar badglädje i många år framöver.

Stålväggens tjocklek är 
 avgörande för poolens stabilitet . 
Stålvägg  0,8 mm tjock vid 
150 cm djupa pooler . 0,6 mm 
tjock vid 120 cm djupa pooler . 
Galvaniserad och klädd med ett 
polyesterskikt .

Välj mellan olika liners och 
varierande design . Mer info på 
nästa sida . Alla liners är köld- 
och UV-beständiga . 

Profilerad skena fäster ihop 
stålväggen . 
Enkel montering, stålväggen 
behöver inte skruvas ihop för 
hand . En profilerad skena ger 
dessutom en extra stabilitet .

Snäpp-in list: Linern fästs efter 
monteringen av toppskenor på 
poolinsidan . Enkelt linerbyte . 
Eventuella kantstenar behöver 
inte tas bort vid linerbyte .

6 års kvalitetsgaranti på 
stålväggen .

Högkvalitativa plastprofiler .  
Botten- och toppskenor .

Exklusiva pooler finns i följande former: 

 sid 15 sid 16 sid 17

 rund oval åttaform

Säkerhets-Plattform-
stege 2 x 3 steg

Din lokala 
pool- & spaleverantör

Din lokala 
grill-leverantör

• Planteringsjord • Gödning
• Gräsfrö • Fröer • Redskap 
• Träolja • Viltnät • Trästolpar 
• Elstängsel • m.m.

• Dags- & veckoklor
• Chockklor • Poolrent • Cleaner 
• Alg- & fl ockmedel 
• PH+ & PH- • Alkanitet • m.m.

• Kol- & gasolgrillar
• Paellapanna • Grillpanna 
• Grillkol • Briketter • Tändvätska 
• Halster • Tänger • m.m.

Aktuellt nu:
• Myggmedel
• Getingspray

• Bärnät
• Kräftburar

Hasselfors 
Yrkesjordar

• U-jord 
• P-jord
• Eko-jord 
• R-dress

Parasoller
• Små (för balkonger) 
• Stora (Ø 3m)
• Svängbara 

• Parasollfötter



Brene Gård

Efter elva år med konventionell drift ställde bröderna Mats och 
Tomas Schörling om till ekologisk uppfödning av grisar på Brene 
Gård i Vingåker. Något de inte ångrat. ”Att få se djuren utöva 
sina naturliga beteenden är underbart!” säger Mats Schörling, 
som är tredje generationen på gården.

Brene Gård som funnits i släkten sedan 
1939 togs över av bröderna Mats och 
Tomas 1987. Sedan 2012 driver Mats 
gården i egen regi tillsammans med sju 
anställda, samt två till tre stycken att ta 
in vid behov. Dottern Sofie är anställd 
som förman. 

För att få kalla sig KRAV-bonde finns 
många regler att följa, berättar Mats. 
Grisarna måste vara ute minst fyra må-
nader om året på grön mark. De måste 
kunna få böka och bada gyttjebad.
Växande grisar ska hållas i grupp och 
får inte vara ensamma.
Under vintersäsongen har de tre gånger 
så stor yta att vistas på jämfört med en 
konventionell gris. På somrarna går de 
helt fria i en beteshage.
Till kravreglerna hör också att det ska 
vara minst 50% egen försörjningsgrad 
av foder.

─ Vi har 60% självförsörjningsgrad, 
säger Mats och tillägger att han i första 
hand köper resten från Vingåkersbön-
der.
Enligt kravregeln med utegång minst 
fyra månader om året får grisarna vara 
inomhus på vintern om de har tillgång 
till rastplatta utomhus.
─ Vi gör mer än så, säger Mats, våra gri-
sar är ute i snitt cirka fem till sex måna-
der om året. 
Grisar mellan trettio och åttio kilos vikt 
går ute året runt. De har då tillgång till 
isolerade hyddor med halmströ i.
─ När de ligger tillsammans därinne så 
blir det cirka 18 grader varmt, fortsätter 
Mats. 

Kravgrisproduktion bedrivs ungefär 
som man gjorde förr i tiden. Mycket 
görs för hand då det inte går att automa-
tisera när grisarna går ute. Det är därför 
som kravköttet blir dyrare.
─ Det är rena rama hantverket, säger 
Mats och jämför med konventionell 
grisproduktion som är väldigt automa-
tiserat.

På Brene Gård odlas en stor del av gri-
sarnas foder som ärtor, bönor, råg, råg-
vete, höstvete, havre och korn.
När grisarna flyttas ut ska de alltid vara 
på ett gärde där inga grisar har varit på 
tre år.

Mats har långtgående planer på att bör-
ja sälja KRAV-köttlådor med ett be-
ställningssortiment där kunden hämtar 
direkt från gården. Förra julen började 
han sälja KRAV-julskinkor direkt från 
gården och kommer att fortsätta med 
det även i år.
─ Tanken är att jag så småningom även 
ska sälja hjortkött, säger Mats.

Vill man redan nu köpa kött från Bre-

ne Gård finns det oftast på Coop under 
namnet ”Änglamark”. På Ica under 
namnet ”I love eco”. På Hemköp och 
Willys under namnet ”Garant eko”.
─ Vi har lierat oss med svenskt bu-
tikskött som har kontakt med alla dag-
ligvarukedjor i Sverige, säger Mats och 
berättar vidare att det viktigaste man 
kan göra om man vill köpa KRAV-gris 
är att kolla innehållsförteckningen att 
det innehåller kravgodkänd grisköttsrå-
vara.

Mats är också ordförande i föreningen 
”Jord på trynet” som bildades 2010 och 
verkar för att ekologiska grisbönder ska 
få betalt för det de gör samt marknads-
för en naturlig uppfödning av grisar.
─ Vi gör allt för att djuren i möjligaste 
mån ska leva naturligt, avslutar Mats.

Text: Birgitta Stenström
Foto: Sofie Schörling

Sidan 2

Annonssäljare:
Jan-Erik Eriksson 070-130 95 39
Birgitta Stenström 070-534 37 15

Annonsmaterial:
annons@vingakersbladet.com

Wilsons Tryckeri & Redovisning,
Kåsta, 
643 91 Vingåker

Ansvarig utgivare: Loove Pettersson
Produktion: Wilsons Tryckeri & Redovis-
ning AB, 0151-55 00 45
Tryck: Mittmedia Print Örebro
Distribution: Postnord
Upplaga: 8336 st
Framsida:Folkrace på Trollåsen Vingåker
Foto: Rasmus Eriksson

Företagspresentation!

Vingåkers
bladet

Vingåkers
bladet

Annonsmaterial: annons@osternarkebladet.se

Redaktör Östernärke: Bengt Bronner
Produktion: Bronner Text & Bild, Odensbacken
Sudokuansvarig: Pernilla Reinholdsson

Annonskontakt:
Gunnar Löv 073-983 35 67
Anders Olsson 070-487 99 11
Loove Pettersson 0708-16 74 84
Pernilla Reinholdsson 0706-899 277

Postadress och tävlingssvar:
c/o Bronner Text & Bild
Örebrovägen 10, 715 31 Odensbacken

Websida: www.osternarkebladet.se

Öppettider:
Tisdag - Lördag: 10:00-18:00

Naturdelikatessen
(Vid OKQ8)

Rökt kött, viltkorvar, korv från Robertssons 
Asiatiska basvaror

Delikatesser från Möllans ost
Fisk

Delikatesser från Werners Gourmetservice
Julita rapsolja

Telefon: 0151-77 44 77
Idrottsvägen 1, 643 31 Vingåker

Vi söker:
ELEKTRIKER
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Måndag-söndag 8-21
0151-51 80 50 • www.ica.se Gäller tom 23/6. 10:-

REA
Kaffe

Löfbergs lila
450-500g, Ej ekoKycklingfi lé

Fryst 1kg Kronfågel

max 2/hushåll 

69:-
/st

Baguetter
400g Butiksbakat

20:-
/st5990

/kg

10:-
/st

SNABBA REPARATIONER
• Service
• Reparationer
• Tillbehör

Smartphones & Datorer
för privatpersoner och företag

Köpmangatan 12 • 643 30 Vingåker
0760 - 44 64 58

www.profi xml.se • info@profi xml.se

Annika Widenstedt
Vingåker

Tel. 0730-55 30 30

FÖNSTERLYFTET
Fönsterhantverk

Restaurering av fönster 
med linoljeprodukter.

Färgborttagning, glasning, 
kittning och målning.

Återförsäljare för 
Allbäcks linoljeprod.

Utnyttja ROT-avdraget

Tapetserarverkstad
Omklädsel & omstoppning.

Försäljning av möbler,
tyg, skinn och material.

Försäljning av:
fårpallar,

fönsterspeglar,
nyckelskåp, skidhyllor, 

sypuffar m.m.

Finns nu på 
Marielunds Hem och Antik, 

Köpmangatan 12, 
Vingåker

Se bilder på Instagram 
@lyftets

Välkommen till 
Svenska Hundklubben VSN

27 maj 2019
Plats: Studiefrämjandet, 

Järnvägsgatan 3, 
Vingåker

Kl. 18.30 Extra årsmöte för 
Svenska Hundklubben VSN

Kl. 19.00 kommer Klara  
Wallman från Hund-
feeling att föreläsa om 
effektiv och rolig 
inlärning

                                                 
 Medlem: Gratis 

Icke medlem: 150 kr
Anmälan till Zaima, tel.  
073-0298104 eller e-post 
zerland.vsn@gmail.com. 

Betalning i samband med 
anmälan till Swish 1234454369

Vi bjuder på fika!

www.vsn.svenskahundklubben.se
svenskahundklubbenvsn

Utställning 4 augusti
i Katrineholm

Kursutbud bland annat: 
Viltspår & vardagslydnad
Nose work med 
Miranda (Svartvit Hund)
Fler kurser se hemsida och 
facebook

Vid frågor:
Zaima 073-0298104
zerland.vsn@gmail.com
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Vi bjuder på fika!

God Jul önskar
vi på Vingåkersbadet!

Välkomna till oss för bad, lek 
och träning under julhelgen. 

För öppettider och info se
www. vingaker.se/
vingakersbadet

God Jul önskar
vi på Vingåkersbadet!

Välkomna till oss för bad, lek 
och träning under julhelgen. 

För öppettider och info se
www. vingaker.se/
vingakersbadet

Vingåkersbadet
Öppet till 28 juni kl. 20:00

öppnar åter 14 augusti kl. 09:00

Årets simborgarmärke

Märkestagning vid våra 
utebad vecka 27 och 32

Läs mer: 
www.vingaker.se/vingakersbadet

SÖKER DU 
BOSTAD ELLER LOKAL 
I VINGÅKER/HÖGSJÖ?

Kontakta oss: 
Nordemo Fastighetsförvaltning

08-664 04 95
kontakt@nordemo.com

www.nordemo.com

DIN TRÄDGÅRDSHANDEL PÅ LANDET
Här hittar du växter i stora krukor;  perenner, kryddor, grön-
saker,  sommarblommor, medelhavsväxter, klematis och 
andra klängväxter, spaljéer, växtstöd och pynt från svenska 
formgivare. Vi bjuder på idéer och odlingsförslag i vår vis-
ningsträdgård. Och kom ihåg, här är goda råd inte dyra! 

Öppet ons-fre 10–18. Sista helgen varje månad lör-sön 10–17.

– alltid värt en omväg!

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

FYNDA 
bland spaljéer, 
växtstöd, eldkorgar, 
rabattkanter, pynt och 
mycket annat, allt i

ROST! 20%
rabatt!

KÖP FLERA,
PLANTERA MERA!

LAVENDEL, BLÅSALVIA, JÄTTEVERBENA
60:-/st • Köp 5 för 200:-

HELGÖPPET
LÖR-SÖN 29-30 juni 10-17

KAFFE med hembakat

Midsommar
STÄNGT
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”Världen blir så mycket roligare när man törs prova nya saker”, 
säger Johanna Bolin – konstnären och läraren som inte räds nya 
utmaningar i sitt liv. Till hösten tar hon tjänstledigt från sitt fasta 
jobb som lärare i matematik och bild för att frilansa och satsa mer 
på konst och kulturarbete.

På Breviks Kurs- och Lägergård på Vik-
bolandet utanför Norrköping träffade 
hon Micke som är uppvuxen i Högsjö. 
Johanna som är född och uppvuxen i 
Norrköping tyckte Vingåker verkade 
trevligt när de var på besök hos Mickes 
släkt.
─ Jag sa när vi kom till Vingåker att här 
kan man ju bo.
 
Från Norrköping till Vingåker gick flytt-
lasset 2004. Sonen var två år och det 
kändes rätt att flytta.
─ Vi bodde mitt i stan, säger Johanna 
och berättar att det enda hon saknar är 
Norrköpings utbud, att bara kunna gå 
utanför dörren så finns allt, men det 
uppvägs av att naturen är nära i Ving-
åker och att hon har en trädgård.
─ Jag kan bara knalla ut, säger hon.
Hon tycker också att allting känns 

mycket mera personligt här och att det 
är lättare att få kontakt.
─ I Norrköping vet man knappt hur 
grannarna ser ut, fortsätter hon. 

Johanna har alltid gillat naturen och 
mycket av sin inspiration som konstnär 
hämtar hon därifrån.
─ Jag gillar detaljerna. Det blir myck-
et närbilder på blommor och djur, säger 
hon.
Hon jobbar mycket med skiktmåleri, 
som är en oljemålningsteknik med lager 
på lager av transparent färg som ger kla-
rare färg och mer djup i målningen. 
Collografitryck är en annan favorit där 
plåtarna är av papp som man skär bort 
material i för att skapa djuptryck och 
bygger upp för att skapa högtryck.

Hon jobbar även gärna med Resin Art. 

En epoxihartsvätska blandas med en 
härdare och därefter tillsätts pigment. 
Vätskan hälls sedan ut på en platta och 
bearbetas genom att t.ex. dra med före-
mål i vätskan, blåsa, vicka eller tillsätta 
alkohol. Efter 45 minuter har allt stelnat 
och sätts då under ett dammskydd för att 
torka helt.

Företaget, Johanna Bolin, startade hon 
2013 där hon, förutom att sälja konst, 
på beställning gör affischer, broschy-
rer, programblad, annonser, logotyper, 
CD-omslag och andra trycksaker. Hon 
designar även fakturor och hemsidor. 
Man kan även komma med egna önske-
mål. 
I sin ateljé på Valhallavägen 2 håller hon 
kurser/workshops i bild (oljemåleri, per-
spektivlära, linoleumtryck med mera).
Har man ett fotografi man gillar kan 
man lämna in det och få en målning av 
det.
─ Eller ta med sig fotografiet och gå en 
kurs och måla det själv, säger Johanna. 

När hon startade sitt företag började hon 
också att söka till olika konstsalonger 
och brukar då och då ha vernissage på 
andra orter. På en separatutställning på 
Konstmagasinet i Katrineholm tittade 
Knut Knutson - känd från Antikrundan - 
in när han hade vägarna förbi. Tyvärr så 
var inte Johanna där just då.

Johanna är utbildad lärare i matematik 
och bild på Örebro universitet och har 
gått kvällskurser på universitetet i ljud-
inspelning/redigering, scenisk produk-
tion och spela teater samt gått kursen 
”Matematikens roll i konst och arkitek-
tur”.
Hon har jobbat med scenografi, ljud och 
ljus på Lilla Teatern i Norrköping och på 
teatern i Högsjö. Hon har även provat på 
att regissera och stå på scenen. 

Sedan 2018 är hon ordförande i konst-
föreningen SOS (Söder Om Sjön) som 
varje år brukar ha sin stora konstrunda i 
Vingåker i påskhelgen.
Om restaureringen av Säfstaholms slott 
är klar till nästa års konstrunda, kommer 
den att hållas i en del av slottet exklusivt 
för SOS innan hela slottet öppnar för 
allmänheten, avslöjar Johanna.
 SOS brukar också ha ett par stycken 
popup-utställningar (tillfälliga konst-
utställningar) i Vingåker över en helg i 
någon tom lokal.
─ Vår förening SOS vill gärna hyra en 

ledig lokal för ett par dagar för pop-
up-utställningar på höstarna, säger hon.

På Breviks Kurs- och Lägergård är hon 
utbildad instruktör i höghöjdsaktivite-
ter som bergsklättring och backstapling 
(man staplar läskedrycksbackar på var-
andra och klättrar upp på dem).
─ Vi har också kanotläger där i sommar 
och nu i vår har jag hållit i en ledarut-
bildning för dem som ska bli instruktö-
rer på Brevik.
Den utbildningen handlar mycket om 
säkerhet och om grupputveckling för att 
individen ska utvecklas. För att man ska 
våga behövs ett stöd i gruppen, menar 
Johanna.

Tillsammans med konstnären BrittMa-
rie Järnström Lindell i Katrineholm 
kommer Johanna att gå in i Skapande 
skolprojektet ”skapande händer”.
Eleverna kommer att få gjuta händer i 
alginat som är ett naturligt material som 
passar utmärkt för gjutning. Alginat är 
rinnande och stelnar fort.
─ Det blir en form som vi häller gips i, 
förklarar Johanna.
Alla hudveck och fingeravtryck syns 
perfekt. Händerna patineras sedan i me-
tallicfärg.
Efteråt är det vernissage med fika och 
mingel.
Screentryck som är ett slags tryck man 
gör i en ram med en utskuren mall är ett 
nytt skapande skola-projekt.
─ Vi åker just nu runt till kommunerna 
och presenterar projektet, säger Johan-
na.

Då Johanna gillar naturen är hon scout 
och är även scoutledare.

Till hösten planerar hon en 40-årsfest.
─ Så har jag nyss köpt en båt också, sä-
ger hon plötsligt och skrattar.

Att gå från sitt fasta jobb till frilans i 
höst tycker hon ska bli skönt för att hin-
na med allt.
─ Jag har varit jättestressad på sista ti-
den och glömmer saker hela tiden.
På ett möte med SOS bestämdes gemen-
samt vilken dag konsten skulle lämnas 
in till utställningen.
─ Då stod jag hemma och målade och 
hade glömt vilken dag det var. Då skäm-
des jag, jag är ju ändå ordförande, avslu-
tar Johanna.

Text & Foto: Birgitta Stenström

Johanna Bolin

Vingåker för mig!

Jubileumskonsert

Lördag 21 september
Kl: 16.00

Västra Vingåkers Kyrka

HJÄLP ROTARY HJÄLPA
Överskottet kommer att 

användas för att stödja det 
lokala föreningslivet.

Entré: 330:-   Biljetter genom 

Sommarens onsdagskvällar  
är HUNDKVÄLLAR

Inget medlemskap krävs 
- Alla är välkomna!
www.vingakerhundklubb.se

19 juni  Medlemsmöte + Tipspromenad

26 juni  Dog Parkour

3 juli  Agility

10 juli  Apportering /Stadga

17 juli  Rallylydnad

24 juli  Nosework

31 juli  Hundmöten

7 aug Avslutning 

Med reservation för ändringar

I samverkan med 

Caféet är öppet  18.00-20.00
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JAN  WIDENSTEDT
070-277 28 25

janvvs24@gmail.com

ALLT INOM VVS!
Servicearbeten & reparationer

Vattenreningar (Aquaexpert)
Egna vattenanläggningar
Badrum
Värmesystem
Pannanläggningar
Glöm inte utnyttja ROT-avdraget!

Widenstedts Rör

  Vi
   kan
  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

Ett lokalt byggföreta
g  

med lång erfarenhet  

och kunskap!

0151-130 10 / www.ksbygg.com 
KS-Bygg AB - Ringvägen 23, Vingåker

God Jul & Gott Nytt År

Ett lokalt byggföreta
g  

med lång erfarenhet  

och kunskap!

0151-130 10 / www.ksbygg.com 
KS-Bygg AB - Ringvägen 23, Vingåker

God Jul & Gott Nytt År

Ett lokalt byggföreta
g  

med lång erfarenhet  

och kunskap!

0151-130 10 / www.ksbygg.com 
KS-Bygg AB - Ringvägen 23, Vingåker

God Jul & Gott Nytt År
Kakel
Klinkers
Laminatgolv

Se vår utställning

Kontor- och 
konferensrum
uthyres i 
fastigheten
Svarvaren

Personligt
Engagemang
Entreprenad

Den här lilla bergvärmepumpen, Diplomat Inverter Mini  
med en effektstorlek på 1,5-7kW, är en stor nyhet  
för hus med mindre energibehov. 

Varför? Kontakta oss redan idag, så får du veta mer.

thermia.se/invertermini

Årets största  
nyhet heter Mini

A+++

A++

Med styrning:

Utan styrning:

www.mahlqvist-ror.se

Vi hjälper er gärna med offert och byggnadsutförande.

PERSSONS BYGGVAROR
Idrottsvägen 1, Vingåker

Bengt: 070-731 16 29, Carola: 070-522 35 53
bengt@perssonsbyggvaror.se, carola@perssonsbyggvaror.se

Vi har allt för
husdränering, byggnation, takmaterial och fönster
samt färg för både ute och inne.

Öppet: 
Vardagar 7-18Lördagar 9-13

Våren är i antågande,
se över era tak

Vi hjälper er gärna med 
off ert och byggnadsutförande
.

Vi har allt för husdränering, 
byggnation och fönster, 
trädgårdplattor/murar  
samt färg för både ute och inne.

IDROTTSVÄGEN 1, VINGÅKER
Bengt: 070-731 16 29, Carola: 070-522 35 53

bengt@perssonsbyggvaror.se, carola@perssonsbyggvaror.se

Perssons 
Byggvaror AB

Öppet:
Vardagar 7-18
Lördagar 9-13

Söndagar 10-13
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Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 
gulmarkerade ordet senast 14 juli till:

annons@vingakersbladet.com

•

Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta

643 91 VINGÅKER

Vi drar tre stycken vinnare som vinner varsin trisslott.

Vinnare i nr 3 - 2019: (av 56 rätt inkomna svar: KS Bygg)
Trisslotter är på väg:
Jan Nilsson, Vingåker

Karl-Gunnar Eriksson, Vingåker
Christina Engdahl, Högsjö

snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT

Brevens Bruk AB ingår i koncernen Bystad Holding AB och är idag ett modernt skogs- och 
lantbruksföretag med en fastighetsförvaltning samt en gymkoncern i Storbritannien. 

Fastighetschef

RÄTT INDIVID. PÅ RÄTT PLATS. ALLTID

För mer information, 
Urban Appelquist 0703-77 45 95
Läs mer och lämna intresseanmälan 
till tjänsten 49783 på www.poolia.se676752

på Brevens Bruk AB
Du får möjligheten att verka (och ev bo) i en fantastiskt vacker miljö 
med livskvalitet utöver det vanliga.

Urban vill bli snickare igen och vi söker nu hans efterträdare.

Vi tror att du lockas av kombinationen av att sköta  ett fantastiskt 
kulturhistoriskt värdefullt  fastighetsbestånd samtidigt som du ut-
vecklar och renoverar byggnader för ny verksamhet och uthyrning.

Med din seriösa stil är du kommunikativ och har ett affärsmässigt 
tankesätt.
Du är prestigelös och har ett engagemang att driva dina projekt 
klokt och i mål.

Apoteksgatan 8, Vingåker • Tel. 0151-51 84 80
Öppet: Vardagar 9.30-18.00 Lörd. 10.00-13.00

Oppunda EL Vingåker         elonvingaker • www.oppundael.se

Priserna gäller t.o.m. 31 juli eller så långt lagret räcker.

BUTIK / INSTALLATION / ANTENN / FIBER / 
SÄKERHET / VITVARUSERVICE

Från

Grillar

389:-

Micke W.
Vitvaruleverantör

Niclas M.
Butikspersonal

Tina D.
Butikspersonal

Claus F.
Vitvarutekniker

Ha en bra semester!

Spis
Elektro Helios SK6551

5495:-

Bordfl äktar

189:-
Från

Vi tror på en varm sommar och har laddat med bordfl äktar. 
Luftkonditionering är på ingång.

Gasolgrill
Landmann Triton PTS 3.0 12934

4495:-

UT-
STRÄCKT

FILM	MED		
SKIFS

BROTT						
OCH								

STRAFF
80	

STYCKEN				
FÖRR

GIFTA							
SIG	MED

HALV-						
GRÄS							
BERÖM

SOLBERG								
I	NORGE

TRYNE SUGGAN

FULLT								
PÅ									
FEST

DAM								
MED									
MAN

BYXOR SMILA
	GÅR								
VÄL	I	

KYRKAN

KÖR	BIL								
FUL	FISK

ÅKER									
ARTIST	PÅ

KRONOR						
FÖRSTÖRA

FÖRE	SYV						
PENNSYL-	
VANIA

RÖRELSE FUSKARE

PÅ	KNAPP					
TRÄBLÅS

GRUV-
BOLAG							
REDE

DEN									
GAMLE

BEGÄRDE						
ÖD-									

MJUKT

SÄTTER	SIG	DEN	SOM	
TRILSKAS	PÅ

MED							
SKRÅL-			
LAN									
OCH									
RUSK-								
PRICK

GÖR	MAN	SOM												
PESTEN
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Välkommen att kontakta

Erik Moqvist 010-585 02 17
erik@teknikservice.se

info@teknikservice.se • www.teknikservice.se

El och trygghetslösningar 
för hem och företag

Östlunds Begravningsbyrå
Katrineholm  •  Flen • Vingåker
Bygdens egen begravningsbyrå

Med kunskap, omsorg och ansvar 
tar vi hand om er.

Flen
S. Järnvägsgatan 5
Tel. 0157-108 28
Mån-Fre 9.00-15.00

Vingåker
Storgatan 19
Tel. 0151-106 65
Tis, Tor 9.00-14.00

Katrineholm
Djulögatan 54
Tel. 0150-330 29
Mån-Fre 8.00-17.00

Jourtel. 0150-330 29 - dygnet runt   •   www.östlundsbyrå.se

Med kunskap, 
omsorg och ansvar 
tar vi hand om er.

www.östlundsbyrå.se

Etablera Er 
i Vingåker

Lediga lokaler med bra standard
Ledigt just nu: 
• 300 m²

KS Förvaltnings AB
0709-35 91 31 Sjödin, 0727-34 06 60 Dahlqvist

Hyr ut lägenheter och lokaler i Katrineholm och Vingåker

KATRINEHOLM  •  FLEN  •  VINGÅKER

Mån-fre 06.45-17.00
Lördag 09.00-13.00
Söndag Stängt

Katrineholm 0150-487 100
Flen 0157-154 00
Vingåker 0151-524 560

KATRINEHOLM  •  FLEN  •  VINGÅKER

Mån-fre 06.45-17.00
Lördag 09.00-13.00
Söndag Stängt

Katrineholm 0150-487 100
Flen 0157-154 00
Vingåker 0151-524 560

Vi har allt för dina ute- 
projekt! Stort utbud av 
trall och marksten i lager.

Stort utbud av  
maskiner från Ryobi

25%
PÅ 10 L UTOMHUSFÄRG 

FRÅN FLÜGGER

ÖPPET HELA 
SOMMAREN.

SOMMARTIDER 
ÄR BYGGTIDER

Välkomnar till

Trädgårdsmarknad
Tennisparken Vingåker

31 augusti kl 10.00-15.00
”En marknad med försäljning av trädgårdsrelaterade produkter

så som växter, trädgårdskonst och ätbart”
I samarbete med

HJÄLP ROTARY HJÄLPA
Överskottet kommer att användas för att stödja det lokala föreningslivet.

Entré: 330:-   Biljetter genom 

Jubileumskonsert

Lördag 21 september
Kl: 16.00

Västra Vingåkers Kyrka
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Motorklubben i Vingåker

SMK Svenska Motorklubben i Vingåker bildades den 16 oktober 
1957 och fi rade 60-årsjubileum 2017. En klubb där intresset bara 
ökar och ökar. 

Den här gången går färden till motor-
banan utanför Vingåker. Där träffar jag 
Anne-Elise och Oskar och vi sätter oss 
i klubbstugan. I vanliga fall brukar det  
mullra från motorer av olika slag men 
idag är det självaste Tor som står för 
mullret. Det börjar spöregna (jättedrop-
par) och det åskar och blixtrar precis 
ovanför oss. Vi är väldigt glada att vi 
kan sitta under tak.
 På min fråga om grannarna klagat på 
mullret när de tränar och tävlar så svarar 
Oskar så här. 
– Vi har haft stora problem med ljudni-
vån och har strikta krav på ett visst an-
tal timmar i veckan och att det ska vara 
tyst på söndagar. Men med tillstånd från 
Vingåkers kommun kan vi få dispens 
vid träningsläger eller tävlingar.
– Vi tänker på miljön och gör det man 
ska göra, säger Anne-Elise. Vi är ålagda 
att göra vissa saker. Och alla medlem-
mar i SMK Vingåker har ett miljöansvar.
– Det blir ju förstås mer och mer, som 
allt annat, fyller Oskar i. Men vi har ju 
väldigt strikta regler på hur vi sköter 
vårt område.

Om det händer något ute på banan 
och det blir läckage till exempel.
–  Ja då har vi Absol* och under folk-
racebilarna måste de ha ett kärl om det 
skulle droppa olja, säger Anne-Elise.
– Ja, varje förare måste ha en stor 
pressenning som täcker under hela bilen, 
ett oljekärl under om det skulle läcka, en 
brandsläckare och Absol, säger Oskar. 
Ja, det gäller ju varje tävlingsfordon, att 
de ska stå på en miljöömatta och ha er-
forderlig utrustning. Skulle något större 
hända så måste vi ha en beredskap för 

detta. Men Folkrace är en väldigt säker 
sport.
– När de åker till besiktningen måste de 
ha tävlingsdräkten med, de kollar hjälm, 
handskar och skor, säger Anne-Elise.
– Anne-Elise berättar att första Folk racet 
som var den 18 maj blev det rekord på 
antal förare som ville vara med och det 
var cirka 600 besökare. Den tävlingen 
var nog den största folkracetävling som 
vi hållit i själva och det gick bra.
– Nu den 13 juli går Midnattssolsrallyt 
och vi ansvarar för en sträcka här i 
Lundbyskog och måste såklart ha en 
viss beredskap där. Alla rallybilar som 
är med där är ju vanliga bilar och måste 
ha katalysator. Även de äldre som inte 
hade det i original måste ha katalysator. 
Men alla tävlingsfordon ska vara besik-
tigade, tillägger Oskar.
– Midnattssols rallyt är en jättestor täv-
ling där SMK Vingåker är med och 
arrangerar en sträcka i stora rallyt plus 
en serviceplats till KAK (Kungliga Auto-
mobilklubben) den 13 juli, säger Oskar 
och tillägger. Vi har tre hemmaåkare 
som deltar. Det är Lasse Olsson till-
sammans med Göran Widell och Göran 
Burken Andersson tillsammans med 
Andreas Andersson, båda ekipagen kör 
en Opel Ascona B. De kör i vanliga täv-
lingsklassen som åker fort. I regularity-
klassen kör Eva Carlsson med maken 
Sven som kartläsare, de kör en Volvo 
Amazon. I denna klass handlar det om 
att pricka en förutbestämd idealtid på en 
sträcka.
 – Anne-Elise infl ikar att det kommer 
att säljas program här i Vingåker. Var 
kommer upp senare på hemsidan och 
Facebook.

Midnattssolsrallyt körs den 10–13 juli 
i Örebro med omnejd och är en hyll-
ning till örebroaren och legendaren Stig 
Blomqvist. Han kommer att delta i lop-
pet och en delsträcka går här i Vingåker.  
Totalt deltar omkring 180 team. Start 
och mål är i Örebro och de landar där 
varje natt. Åldersgränsen är 40 år.
 Mer information om Midnattssols-
rallyt fi nns på webben. 

Aktiviteter framöver
• 6 juli, lö – kl 10–16 är det Veteran-
maskinsträff med utställning av gamla 
jordbruks- och entreprenadmaskiner.

• 26 juli, fre – Folkrace/kvällstävling 
• 7 september, lö – Folkrace hel dag 
• 29 september, sö – Troll sprinten, som 
är en rallytävling tillsamman med Katri-
neholms Motorklubb, som går på vägar-
na runt Läppe och Västtorp. 
 Tiderna för respektive tävling kom-
mer att läggas upp på nätet.

Hur är det med handikappanpassning?
– Vad gäller den yttre och inre miljön så 
är handikappanpassning på området ett 
pågående arbete, säger Oskar. Vad gäller 
tävlingskörning så är det väl lite upp till 
föraren vad dennes handikapp tillåter.
– Han fortsätter, motocross är en stör-
re del på området än folkrace. Vi har 
många hemmaåkare även här som både 
tränar och tävlar i motocross och enduro.

Vad är åldersgränsen för att köra?
För att köra Folkrace måste du vara 15 
år och för crosscykel är det egentligen 

så snart du kan cykla. Vi startar en prova-
på-verksamhet för de minsta, så kallad 
Knattecross, på en minibana. Mer infor-
mation om detta kommer på hemsidan, 
säger Oskar.

Hur många medlemmar har ni?
– I dagsläget har vi 348 män och 
47 kvinnor. Genomsnittsåldern är 38 år, 
säger Anne-Elise. Intresset ökar stort, 
och då framförallt bland unga tjejer. 

Hur många jobbar vid tävlingar?
– Det är många funktionärer, runt 80 per-

soner, för att få runt en tävling och det är vi 
väldigt tacksamma för, säger Anne-Elise. 
 Jag vill också passa på att sända ett 
stort tack till både funktionärer och 
sponsorer. Utan dem skulle det inte 
fungera. Lokala företag i och runt Ving-
åker är också väldigt generösa.

Det var min nästa fråga om ni får 
några bidrag?
– Vi får ett administrationsbidrag från 
kommunen som alla föreningar får och 
ett driftsbidrag. Sörmlands Sparbank 
har uppfunnit Sparbanksmiljonen ge-
nom vilken de skänker 500 kr, för varje 
bokat rådgivningsmöte, till det företag 
kunden väljer. I år hade så många röstat 
på SMK Vingåker att det blev 8.500 kr 
till oss. Det tackar vi särskilt mycket för. 
– Sen är det en del sponsringsbidrag 
från olika företag, fyller både Oskar och 
Anne-Elise i. I gengäld får de re-
klamplats på området.   

                Äger föreningen marken?
– Vi arrenderar marken av kyrkan och 
klubben äger fastigheterna, säger Oskar.
 
Regnet har slutat och jag tackar för mig. 
Nog är jag bra sugen på att pröva det där 
med folkrace, men det får nog stanna 
vid tanken. Bättre att bara titta på.
 Med tanke på vem som äger marken 
så hoppas jag att tävlingarna har ängla-
vakt. 

Text och foto (om inget 
annat anges) Majsan Wickert 

Sidan 2

FAKTA 

• Betala in medlemsavgiften till post-
giro 58 05 89-0.
300:– för enskild och 500:– för famil-
jemedlemskap. Skriv medlemsavgift 
samt namn på den det gäller.

• Vill du träna motocross eller enduro 
så måste du ha en klubb/tränings-

licens genom Svemo. När medlemsan-
sökan är registrerad, gå in på internet 
”svemo ta” för att köpa en klubb/
träningslicens som kostar 500:–.

• När man tränar betalar man en 
avgift på 100:– per tillfälle eller så 
köper man ett träningsårskort för 
600:– av Eric Gustavsson på telefon 
nr 070-823 76 69. 

Klubben förväntar sig att medlemmar 
med årskort ställer upp på arbetsda-
gar och öppethållande.

För mer information, maila till: 
kontakt@smkvingaker.se
eller sök på hemsidan
https://idrottonline.se/SMKVingakers-
avdelning-Motorcykel/* Saneringsmedel som suger upp, sanerar och 

neutraliserar miljöfarliga vätskor på ett snabbt 
och effektivt sätt.
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Den rosa bilen rattas av Vingåkersföraren Isabell Söderlund vid det första Folk-
racet den 18 maj i år. Motorsport är helt klart en familjeangelägenhet.

Här ses Niklas Bergström från SMK Vingåker i full fart genom kurvan.

Bakom Anne-Elise Söderlund, kassör 
och Oskar Larsson, ordförande syns 
en del av bilbanan. Till höger om den 
ligger cross banan och upp i skogen 
bakom klubbstugan fi nns en tränings-
bana för enduro.
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Finalist på
2017, 2018, 2019 års

Hantverksgala

Investera i solenergi?

Välj Svensk Takenergi!
Solceller utvecklade i Sverige för Svenskt klimat.

Börja med att boka ett kostnadsfritt hembesök på 
svensktakenergi.se eller ring 070 361 94 00, 073 708 67 50!

Nu installerar 

vi även laddare

för elbilen.
Varför välja svenskt?

Vi befinner oss i ett priskrig som inte gynnar någon – allra 
minst miljön. Visste du att svenska solceller produceras 
med 80% mindre C02-utsläpp än kinesiska tillverkare? 
Räknar man även in den månadslånga båtfrakten är valet 
enkelt – både för dig och miljön. Våra svenska solpaneler 
tjänar in sitt produktionsutsläpp på ca 4 månader. Det 
kallar vi hållbart!

För oss, miljön och plånboken är valet enkelt – välj 
svenska produkter!

Solceller - Vad bör man tänka på?

Att investera i en solcellsanläggning oavsett storlek är en 
långsiktig investering. En solpanel extremt utsatt av yttre 
påverkan. Den ska klara av vind, snö, salter, föroreningar,  
vatten och inte minst UV-ljus från solen. För att en sol-
panel ska vara en god investering behöver den ha så lång 
livstid som möjligt.

Våra solpaneler är av högsta kvalitet med de bästa  
materialen. Vi gör ordentliga långtidstester vilket ger oss 
färre servicekostnader. Detta gör att vi fortfarande kan 
hålla konkurrenskraftiga priser, och sparar på miljön.

I samarbete med:

OBS! Genom Stiftelsen Johanssons Solfond
kan du som privatperson i Vingåkers kommun
få 20.000:- extra utöver statliga bidraget.
Ansökningsblankett fi nns på kommunkontoret.


