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Det finns få saker som eldar upp så mycket känslor som när plog-
bilen inte varit ute i tid eller när ett särskilt område i orten återi-
gen tycks få vänta längst med att sandas. Varje år uppstår diskus-
sionen om vem som bär ansvaret för detta och ofta med en hätsk 
ton i sociala medier. Vilka har egentligen ansvaret för vad?

All snöplogning av vägar inom kom-
munen är utlagd på entreprenad och 
Vingåkers kommun ansvarar själva 
endast för trottoarer, gång- och cy-
kelbanor samt eventuell handskott-
ning kring kommunala fastigheter. 
Kommunen har inte gjort någon pri-
oritering av i vilken ordning gator 
och vägar snöröjs utan det står varje 
entreprenör fritt att lägga upp arbe-
tet på det sätt som är mest tids- och 
kostnadseffektivt. Enligt det avtal 
kommunen tecknat med sina entre-
prenörer skall snöröjningsarbetet 
börja utan dröjsmål så snart snöfallet 
har upphört.

Röjning skall ske vid följande 

snödjup:
– Vid lätt snö (pudersnö) 10 cm
– Vid normal snö 8 cm
– Vid blöt snö 5 cm

Som fastighetsägare så har du också 
ett eget ansvar. När det är halt eller 
snöar måste du som fastighetsäga-
re skotta, sanda eller grusa för att 
undvika olyckor. Du ansvarar för att 
ta bort snö och se till att det inte är 
halt på trottoar och 
gångbana som lig-
ger längs med din 
tomtgräns. Om det 
inte finns någon 
trottoar eller gång-
bana ansvarar du 

för att 1,2 meter av gatan skottas så 
att man kan gå säkert. Detta gäller 
alla fastigheter inom kommunens 
tätorter där kommunen har det över-
gripande ansvaret för snöröjningen.
Snö får inte skottas ut i vägen eller 
ut på gatuutrymmet. Om kommunen 
plogar upp snö på den ytan du ansva-
rar för försvinner din skyldighet att 
ta hand om snön så länge kommunen 
inte ser till att den tas bort.
Om kommunen plogar upp en snö-
vall så är det viktigt att du som fast-
ighetsägare kommer ihåg att ta upp 
ett hål i den så att du kan få din post 
levererad och så att du kan få dina 
sopor hämtade.

På gångbanor, trot-
toarer och trappor 
utanför din fastig-
het får mängden salt 
i sand och grus max 
vara två procent. 
Om du behöver 

sand för att sanda utanför din tomt 
kan det hämtas vid kommunförrådet 
i Vingåker.
Ansvaret som du som fastighetsä-
gare har är reglerat genom en kom-
munal föreskrift som är baserad på 
lagen om Gaturenhållning och skylt-
ning, antagen av Vingåkers kom-
munfullmäktige.

Trafikverket ansvarar för att snörö-
ja vägar och gator som ingår i det 
statliga vägnätet. Tidigare utgjorde 
Vingåkers kommun ett eget driftom-
råde men har från och med hösten 
2012 delats upp i två driftsområden. 
I tätorten innebär detta att Storga-
tan, Järnvägsgatan, Skolgatan och 
Bondegatan snöröjs av driftsområde 
Flen medan Vannalavägen snöröjs 
av driftsområde Hallsberg.

Text: Henrik Källman
Foto: Loove Pettersson

TEMA: Is & trafik

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: Trollkojans Förskola Läppe 
Foto: Kjell Sternberg

Besök gärna något av våra annonskontor:

Kåsta skola 
Vingåker

Eller maila oss: annons@vingakersbladet.com

Köpmangatan 17
Vingåker

Nyckelinformation:

– Kommunen ansvarar för 
trottoarer, gång- och cykelba-
nor samt 
– Snö får inte skottas ut i vä-
gen eller ut på gatuutrymmet.

– Sand finns att hämta i egen 
hink vid kommunförrådet i 
Vingåker, Hantverksgatan 37.
På gångbanor, trottoar och 
trappor utanför din fastighet 
får mängden salt och grus 
max vara 2 %

– Om kommunen plogar upp 
en snövall så är det viktigt att 
du kommer ihåg att ta upp ett 
hål i den så att du kan få din 
post levererad och så att du 
kan få dina sopor hämtade.

– På Vingåkers kommuns 
hemsida finns snökartor, snö-
dagbok och ytterligare infor-
mation som gäller vid skott-
ning.

(Källa: Vingåkers Kommun, 
vingaker.se)

Tomas Widén på OKQ8 förbereder sig inför 
kallare dagar.

Artiklarna du behöver inför vintern finns hos 
Roger Westlin på Provinsbutiken.
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Utgivningsplan
2015

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

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     
 
4 rum & kök, 121 m² Köpmangatan 14, 2 tr 8.579 kr/mån 160101
3 rum & kök, 63 m² Södergatan 12 A, 1 tr 4.906 kr/mån 160101
3 rum & kök, 75 m² Storgatan 46 A, 2 tr 5.511 kr/mån 160101 
2 rum & kök, 53  m² Storgatan 42, NB 4.574 kr/mån 151101 
    
 
Högsjö Vingåker     
 
1 rum & kök, 37,7 m² Ekvägen 1 B, 2 tr 2.678 kr/mån 151201
3 rum & kök, 86,7 m² Vingåkersvägen 2, NB 5.828 kr/mån 160101  
   ev tid. 
    
Finspång / Rejmyre     
 
1 rum & Kök, 47  m² Glasbruksv. 45 B, 1 tr 3.286 kr/mån 160101

Oxelösund
   
Inga lediga lägenheter fi nns för närvarande. Ställ er i vår bostadskö.

 

 
Byggledning - Projektering - Kontrollansvar 

 www.nbateknik.se 

 

Leverpastej 
400g, Charkprodukter

10:-
/kg

Satsumas
Spanien

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

1490
 /st

Lingonbröd/
Vallmolimpa
560g, Butiksbakat, Dafgård

Gäller tom 11/10.

1490
 /st

SÖKER
SKRIBENT

Intresserad av 

att göra 

repotage till 

tidningen?

loove@tryck.com

Lokal annonstidning i Vingåkers kommun  

Vingåkers
bladet

Vingåkers
bladet

Följ oss på facebook
Lediga lägenheter
i Vingåker/Högsjö

Följ oss på facebook 
Du vet vad som

händer i Vingåker
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Förändringens vindar blåser hos Vingåkers Volleybollklubb. Ef-
ter en tuff fjolårssäsong resultatmässigt laddar nu elitlaget för 
fullt inför den nya säsongen och den som skall leda laget till fram-
gång är en nygammal bekantskap.

– Målet är helt klart topp åtta, vi ska 
vara med och slåss om segern i alla 
matcher, säger spelande tränaren 
Adam Bradbury.
Engelsmannen Adam Bradbury an-

slöt till VVK i januari för att stärka 
upp truppen de avslutande veckorna 
förra säsongen. Den kommande sä-
songen är det han som ska leda la-
get i egenskap av spelande tränare, 
något som han känner sig väl förbe-
redd inför.
– Nyckeln för att jag ska klara rol-
len som både spelare och tränare är 
noggranna förberedelser och god 
planering. Att alltid gå in i de olika 
situationerna med en tydlig idé över 
vad som ska presteras gör att jag kan 
fokusera på att både träna och spela, 
säger Adam Bradbury.
Till den nya säsongen har VVK tre 
nyförvärv i truppen, därav de två li-
tauiska spelarna Karolis Slimas och 

Andzej Savostenok. Adam Brad-
bury beskriver Slimas som en spe-
lare som kommer att stärka upp det 
centrala blocket medan Savostenok 
är en väldigt kraftfull vänsterspiker 

med potential att bli en publikfavorit 
i sporthallen i vinter. 
– Han är en otroligt kraftfull anfalls-

spelare med en farlig serve och har 
en stor passion för volleyboll, vil-
ket publiken kommer märka, säger 
Adam.
Det tredje nyförvärvet som anslu-
tit till VVK är högerspikern Axel 
Qvarnström som återvänder efter en 
säsong i Habo och är glad att vara 
hemma i Vingåker igen.
– Jag trivs som fisken i vattnet, VVK 
har förmodligen seriens bästa sam-
manhållning i truppen och vi har 
alltid väldigt roligt ihop, säger Axel.
Under fjolåret slutade Axel på en 
19:e plats i Elitseriens poängliga 
med sina 271 poäng. Hans huvud-
sakliga uppgift i år blir att fylla 
tomrummet efter Tomasz Mroz som 
under fjolåret lånades in ifrån Lin-
köping.
– Jag är övertygad om att jag kan 
matcha Tomasz resultat från förra 
säsongen och även förbättra vissa 
delar. Jag älskar att elda igång en 
publik. Jag är en spelare som visar 
mycket glädje och förhoppningsvis 
smittar det av sig på både publik och 
medspelare, säger Axel Qvarnström.
Det personliga målet för Axel den 
kommande säsongen är att ta ste-
get till att bli en stabil anfallsspe-
lare som kan leverera match efter 
match. Under fjolåret var han som 
han beskriver det ”outstanding” och 

väldigt tongivande vissa matcher, 
för att matchen efter göra en plattare 
insats.
– Tio poäng per match i snitt känns 
som ett rimligt mål, säger han.
Med nyförvärven, den nyrenovera-
de sporthallen och seriens kanske 
mest lojala publik ser det ut att bli 
en spännande säsong och Axel ser 
fram emot att få spela hemma igen.
– De yttre förutsättningarna är så 
mycket bättre inför årets säsong. Vi 
har fått en fantastisk ”hemmaborg”, 
vi har en väl fungerande styrelse 
och vi har seriens, enligt mig, bästa 
publik som fortsatt komma tillba-
ka trots sviktande resultat. De är så 
långt från medgångssupportrar man 
kan komma och det finns ingen bätt-
re känsla än att vinna en lång bolldu-
ell för dem, säger Axel Qvarnström.

Hemmapremiåren spelas den 17 ok-
tober mot RIG Falköping.

Text: Henrik Källman
Foto: Kenneth Karlsson, 

Loove Pettersson

VVK inför elitserien 2015/16 

Högsjö Kultur- och Teatergrupp

Café

www.hktg.se

Brevé
en ganska 
komisk historia
av Micke
Andersson

Föreställningar: 
31/10, 1/11, 7/11, 8/11, 
14/11, 15/11, 21/11 & 22/11 
kl.16:00 i Högsjö Folkets Hus

Biljettbokning fr.o.m. 
19 oktober: 
Måndagar, onsdagar och tors-
dagar kl. 17-19 på telefon 

0738-13 92 59 eller boka 
dygnet runt på hemsidan!

Biljettpris: 
Ordinarie: 180:- 
Inkl. supé på Ditt Skafferi: 
465:-

Premiär 31 oktober!

Hjälper dig med service, reparationer på bilen.
Tidsbokning.

From 1 oktober får du ha vinterdäck på bilen. 
Jag hjälper dig byta.

Välkomna! Robban Pettersson

Petterssons 
Service

070-687 37 13
Vid gamla bussgaraget i Högsjö

Axel Qvarnström och spelande tränaren Adam Bradbury i nyrenovera-
de sporthallen

Ordförande Kenneth Karlsson ser 
med tillförsikt fram mot kommande 
säsong. Nytt uppgraderat VVK 2.0.
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Elin Pettersson
Hur tror du Vingåker kommer 
utvecklas de kommande 5-10 
åren?
Min förhoppning är att den främ-
lingsfientlighet vi ser i Vingåker 
och i hela Sverige kommer att 
avta och vända. Jag tror att fler 
människor kommer att engagera 
sig för allas lika värde och jag tror 
på ett varmare Vingåker.

Hur kan Vingåkers attraktions-
kraft förbättras?
En mer attraktiv skola och skolmil-
jö. Jag tror mer på bra lärare än på 
legitimerade lärare. Vi ska satsa på 
lärare som brinner för yrket och för 
eleverna. Föreningar med ett brett 
aktivitetsutbud för våra barn och 
ungdomar. Jag tror också att Ving-
åker skulle vara en attraktivare 
plats med mindre jantelag och att 
folk istället vågar visa sina styrkor. 

Tror du Vingåker kommer att 
växa?
Nej. Befolkningsmängden har le-
gat rätt still under hela min upp-
växt, så jag tror inte den kommer 
förändras så mycket. Däremot tror 
jag Vingåker kan växa inombords 
– människor kanske inte blir fler, 
men vi blir varmare som kommun. 

Vad är det bästa med Vingåker?
Det är en lagom stor ort för barn att 
växa upp i – man har ”koll” på sina 
barn och deras kamrater. Närheten 
till större städer och fina omgiv-
ningar – skog och mark. 

Vad har du på gång just nu?
Jag har ett projekt som jag gör för 
andra året i rad och som jag just 
satt igång att planera: ”En jul för 
alla.” I år kommer vi vara i Folkets 
park på julafton mellan 10 och 13. 
Vi kommer bjuda på en julsmör-
gås, kaffe och kaka. Medarrangö-
rer är Ensamkommandes förening 
och nytt för i år är att det erbjuds 
transport och ingen behöver gå 
ensam. Och ALLA är förstås väl-
komna!  

Text: Linus Larsson
Foto: Privat

snabba

Tryckeri & Redovisning AB

Vi � rar 50 år i Vingåker 1965-2015

50      år
               1965-

                   2015

TRYCKERI • REDOVISNING
Kåsta, 643 91 Vingåker • Tel: 0151 - 55 00 45 • E-post: info@tryck.com

Välkommen
in till oss!

Stort TACK till alla medverkande för ett lyckat 
jubileumsfi rande.

UTSTÄLLARE:
Vingbild
Johanna Bohlin
Bilsbro Wästergård
Synergy, Mikael Palm
Kerstin Pettersson
Stenströms släktforskning & inramningar
Majsans design
Sternbergs Data- & Fototjänst
FÖRTÄRING:
Ströms catering
Barbro Wasborg
UNDERHÅLLNING:
Tomas & Johanna Widén
Ove Carlson

Anställda på Wilsons, släkt och vänner.
Alla gamla elever som hjälpte till att minnas skoltiden.

Tack även för all den fi na uppvaktning som vi fi ck.
Olle Wilson och Loove Pettersson

Skolkatalog från1920-talet till börjanav 1960 säljes för 50 kr st

Ditt lokala alternativ
Köpmangatan 17, 643 30 VINGÅKER

0151-77 88 10  •  0763-519 370

info@sternbergs.eu

Nr 5 
utkommer

4 november

Boka redan 
nu!

Annonspriser från 
599:- exkl moms.

Nu har  vi  fyllt upp med
massor av fi nt i butikerna

Öppettider i Baggetorp 
Tis-fre 9.30-18.00
Lördag 9.30-13.00

Följ oss på Facebook och Instagram

Stora Calluna
Ljung
Ord.pris 45:-/st

Fler erbjudanden
i butiken

4 st 99:-

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
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Vingåkersbladet hälsar på hos Trollkojan i Läppe och pratar med 
Elisabeth Olson om verksamheten som i år fyller 20 år. Elisabeth 
var med när Trollkojan startades i januari 1995.

”Det var högt tryck på förskolorna i 
Vingåker och på en sånggrupp var vi 
några som pratade ihop oss – vi var 
några utbildade och några företagare 
och vi fick kommunen med oss, så vi 
körde igång.” 

”Vi har ett rykte om oss att bedriva 
en bra verksamhet”, berättar Elisa-
beth och fortsätter: ”Vi har barn här 
från hela kommunen. Vi har de som 
åker hit bara för att det är privat.” 
Tjugo förskolebarn går på Trollko-
jan och femton barn är inskrivna i 
fritidsverksamheten, ”men några är 
här väldigt sällan”, påpekar Elisa-
beth. Åldrarna varierar från ett till 
tolv år. ”Det är ett roligt sätt att arbe-
ta och man lär över åldrarna. När vi 
hämtar vid bussen kommer barn hit 
som kanske är minst i skolan, men 
här blir de plötsligt störst. De stora 
läser för de små och de små lär de 
stora att visa hänsyn.” 
Trollkojan har fem anställda – fyra 
som jobbar i barngrupp och en ko-
kerska. All mat lagas på plats, ”det 
är hemlagat och hembakat och vi 

försöker handla så mycket ekolo-
giskt vi har råd med och inga halvfa-
brikat”, berättar Elisabeth. 
Litenheten är en styrka – en liten 
personalgrupp och en vikarie gör lätt 
att hålla en röd tråd i pedagogiken 

som följer läroplanen för förskolan. 
”Vi arbetar med språk, matte, EQ, 
och natur i olika inriktningar och vår 
vision är att skapa trygga barn”, sä-
ger Elisabeth. 
Trollkojan är ett föräldrakooperativ 
som ägs av en ekonomisk förening 
där medlemmarna är föräldrarna och 
personalen är anställda av förening-
en. Trollkojan får bidrag från kom-
munen för varje inskrivet barn och 
det är den budget som de har att röra 
sig med. 
”Man är mer styrd av läroplanen nu 
än för 10-20 år sedan, det är mer 
förskola och mindre dagis jämfört 
med när vi startade. Det ska finnas 
en röd tråd och barnen har en indivi-
duell utvecklingsplan och det finns 
styrdokument på ett annat sätt”, sä-
ger Elisabeth och upplever att barn-

grupperna är större och att barnen 
går längre dagar nu än för 15-20 år 
sedan. Samtidigt har Trollkojan den 
fördelen att de har ett tak och sätter 
stopp för att barngrupperna ska bli 
för stora. De bestämmer själva sin 
egen fortbildning och kan anpas-
sa den efter barnen. Litenheten gör 
också att det är kortare till beslut och 
delaktigheten blir större, något som 
påverkar arbetsklimatet. ”Men att vi 
är små gör oss också sårbara. Om en 
familj med tre barn flyttar från kom-

munen och vi kanske bara har ett el-
ler två barn som står på kö så kan det 
påverka oss.” 
På frågan om det blivit någon skill-
nad sedan hastighetssänkningen 
från 50 till 30 km/tim genomfördes 
på väg 214 utanför Trollkojan svarar 
Elisabeth: ”En del kör långsammare, 
men 70 procent kör fortfarande 50 
eller över 50.” Hon upplever ingen 
större skillnad i trygghet och efter-
lyser istället att det ska vara 30 km/
tim t.ex. mellan 07:00 och 17:00 så 
bilisterna förstår syftet med hastig-
hetsbegränsningen. 

Vi sitter mitt i verksamheten och jag 
passar på att fråga några av barnen 
hur det är att gå på Trollkojan. ”Allt 
är bra!” tycker en pojke som heter 
Arvid. Jag hör mig för om eventuel-
la förbättringsmöjligheter. Här sva-
rar Nino: ”Jag vill kunna klättra över 
taket.” Elisabeth skrattar och berät-
tar att barnen också får forska om 
något som intresserar dem. De får 
göra egna böcker, några gör dino-
sauriedräkter och barnen får presen-
tera vad de lärt sig för sina kamrater 

och får på så sätt en vana att tala in-
för publik. Alicia och Vilde kommer 
fram till vårt bord och berättar att de 
forskar om delfiner. Hur kommer det 
sig att ni valt just delfiner, frågar jag. 
”För att vi gillar dem så mycket”, 
svarar flickorna. Jag kan inte annat 
än att hålla med – delfiner är onekli-
gen ett älskvärt djur!

Text: Linus Larsson 
Foto: Linus Larsson & 

Kjell Sternberg

Företagspresentation!

Trollkojans förskola i Läppe 20 år

Elisabeth Olson verksamhetsansvarig på Trollkojan.

Kreativiteten sprudlar hos Trollkojans förskolebarn.

Det är trångt vid Trollkojans senaste tillskott av aktivitet.
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Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13
Engelbrektsgatan 18, VINGÅKER (Mitt emot värmeverket)

Tel & Fax: 0151-511 435, Bengt: 070-731 16 29, Håkan: 070-277 60 29
hakan@perssonsbyggvaror.se    bengt@perssonsbyggvaror.se

• Isolering och skivor,   
 bra sortiment!  

• Takplåt
 Fullständigt sortiment,

 även andrasortering.

• Tryckimpregnerat virke,
 trall och konstruktionsvirke.
 

Allt för ditt bygge till bra priser!

Nu även:
Marksten, Plattor & Murar

till bra priser!

Tumlad Marksten210x140 50mm143:-/kvm

Perssons Byggvaror AB

Nu etablerar vi oss i Vingåker!

Vi utför alla typer av VVS-arbete.
•  Vi utför även entreprenad och 
 ROT-arbeten
•  VVS-service till villa- och
 fastighetskunder
•  Service och nyinstallation av
 vatten- och avloppsanläggningar
•  Service och nyinstallation av
 värmepumpar

Ring oss 0151-750 600
Hantverksgatan 11, Vingåker

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.

rorproduktion.se
Katrineholm 0150-200 33
Vingåker 0151-750 600

Vill ni ha hjälp att se över 

er värmepumpsanläggning?

Ring Tomas 0760-00 26 63 eller 
vxl. 0150-200 33.
Tomas har mångårig erfaranhet 
av service och nyinstallationer av 
värmepumpar och kylmaskiner.

ERBJUDANDE
Thermias eff ektiva Luft/luft Värmepump,
modell AURA, för värme och kyla.

Pris: 18 000 kr
inkl. montering och ROT
vid standardinstallation.



KVALITETSSÄKRAD AV 
BRA BYGGARE & 

VILLAÄGARNA

ER TOTALENTREPRENÖR AV BYGGARBETEN

Anders Ljungström Bygg & Montage AB
Lilla Lundbyskog • 643 91 Vingåker

www.ljungstromsbygg.se • a_ljungstrom@hotmail.com
073 - 70 86 750

Rosmarie Sundström
HALLÅ
DÄR!

Vem är du?
Jag är ny kommunikatör i Vingåkers 
kommun. Det har jag varit sedan den 
1 juli då jag började min anställning 
på kommunledningsförvaltningen. 

Vad jobbar du med som kommu-
nikatör?
Mitt jobb går ut på att kommunen 
ska nå ut och synas och höras på ett 
effektivt sätt. Jag har hand om web-
ben, social media, kommuntidning-
en, pressutskick, informationsmate-
rial med mera. Dessutom har jag i 
uppgift att lägga en grund för varu-
märket och modernisera vår kommu-
nikation på olika sätt.  

Hur hamnade du i Vingåker?
Jag är intresserad av landsbygds-
utveckling och gillar att jobba i en 
mindre organisation. Det kändes 
spännande och lärorikt att jobba i en 
kommun också. Eftersom jag är från 
Skövde men har bott i Stockholm i 
nio år så passade det mig perfekt att 
bosätta mig mittemellan. Det är fint 
och trivsamt på landet - skönt att slip-
pa storstadsstressen. Här finns närhet 
till natur, möjlighet till fritidsaktivi-
teter och miljöengagemang. 

Vad ser du för potential för Ving-
åker?
Stor potential. Vi har en vacker 
landsbygdskommun med många 
ännu outnyttjade möjligheter att 
lyfta fram. Det händer mycket nu i 
kommunen med stora satsningar för 
en bättre skola, fiberutbyggnaden 
som är helt unik, ett nytt kultur- och 
sportcentrum vid Slottsskolan, en ny 
lekpark och ett nytt hyreshus i Ten-
nisparken. Vi har ett bra läge med 
närhet till flera storstäder - perfekt 
för alla som vill bo på landet och ha 
nära till storstäder.

Vad kommer du att kunna göra 
för att hjälpa föreningar och loka-
la företag?
Dels sprider vi information om vad 
som händer och vilka möjligheter 
som finns. Dels kan vi tillsammans 
ta fram en grund för vårt gemensam-
ma varumärke och arbeta tillsam-
mans med positioneringen. Att vi 
framöver moderniserar vår grafiska 
profil, webbplats och tidning blir ett 
lyft för oss alla. 

Text: Henrik Källman
Foto: www.vingåker.se

Vill du bo på landet?
Då är dett a perfekta boendet för dig, radhuslägenheter i markplan.

Följande områden är belägna 25-50 min från Vingåker, 
samt 20 min ti ll Finspång.

Lägenhet Adress Prisexempel Ledig 
Finspång / Ljusfallshammar    
1 rum & kök, 30 m² Örebrov. 428 E, NB 2.997 kr/mån Omg.
1 rum & kök, 30 m² Örebrov. 428 H, NB 2.997 kr/mån 160101
2 rum & kök, 62 m² Högamonv. 5 A, NB 3.906 kallhyra 151201
    
Finspång / Igelfors     
3 rum & kök, 73 m² Borresväg 9 A, NB 4.352 kallhyra 151001
3 rum & kök, 75,5 m² Vällarevägen 2 C, NB 5.463 kr/mån 151101

0122-44 49 50 • info@bjorkefasti gheter.se
www.bjorkefasti gheter.se


