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Företagspresentation:
Lenas skor & väskor
Vi besöker:
Säfstaholms 
Slottcafé & Restaurang
Vi besöker:
Hjälmargården

Bondegatan 8-10, VINGÅKER 
www.joans.se/cafeer/vingaker

Välkomna in till oss!

Kvällsmålet  
149:-
200g Baconburgare med pommes 
och Joan´s smoked dressing.
En stor stark eller valfri X-cider.
Gäller efter kl. 15:00 t.o.m. 10 juli.

Heja fram
Sverige!

Boka bord på tel. 0151-141 30
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Foto: Kjell Sternberg

Säfstaholms Slottscafé och Restaurang

Besök gärna något av våra annonskontor:

Köpmangatan 17, Vingåker Kåsta skola, Vingåker

Eller maila oss: annons@vingakersbladet.com

13 juni - 9 augusti 
stänger badet för 

sommarrenovering.

Välkommen åter 10 
augusti!

Information från 

Vingåkersbadet

För mer information om vad som 
händer på badhuset kan du gå in på 
www.vingaker.se/vingakersbadet.

Caféet på Säfstaholms slott har fått ny regi och kommer förut-
om att servera hemlagat fikabröd också att erbjuda vällagad hus-
manskost. Cecilia Björling har sedan ett antal år drivit caféet på 
Säfstaholms slott och nu har Peter Sjöholm, som tidigare drivit 
Vingåkers Musik & Nöje, tillsammans med sin fru Pernilla kom-
mit in i verksamheten som nu expanderar från café till både café 
och restaurang. ”Caféet kommer fortsätta som tidigare”, säger 
Peter Sjöholm, ”med hembakat, glutenfritt och laktosfritt, kul-
glass mm. Men vi kommer att erbjuda vällagad mat också, hus-
manskost kombinerat med nytänk.” 

Hur känns det? frågar vi Peter 
Sjöholm när vi får tag på ho-
nom på telefon. ”Allt är ju re-
lativt nytt och det är första året 
vi kör tillsammans. Det första 
året blir lite som ett test om 
det finns underlag för en res-
taurang och målet är att ha en 
året-runt-verksamhet på sikt.” 
När öppnar ni? ”Vår huvudsak-
liga säsong börjar den 25 juni, 
men vi hade smyginvigning på 
Mångfaldsfestivalen. Men den 
25 juni öppnar vi och vi har 
öppet fram till den 14 augusti, 
varje dag från 11:00 till 16:30.”  
Utöver de ordinarie öppettider-
na kan man boka tid för större 
sällskap, middagar eller bröllop 
och Säfstaholms Slottscafé & 
Restaurang erbjuder redan nu 
cateringtjänster. ”Målet är att 
introducera mat på slottet, vi 
vill locka med en vacker miljö, 
slottet och konsten”, berättar 
Peter. ”Det kommer bli en ter-
rass på framsidan med ungefär 
50 sittplatser och här är tanken 
att man ska kunna avnjuta en 
måltid samtidigt som man kan 
se på underhållning i slottspar-
ken.” 
Målet på sikt är att ha verksam-
het hela året och att ha fullstän-
diga rättigheter. ”Vi vill locka 

en bredare publik och kommer 
erbjuda ölprovningar, vinprov-
ningar och whiskyprovningar”, 
berättar Peter som också avslöjar 
att det finns planer på att ha ett 
”julbord i slottsmiljö”. 
Kommer ni att samverka med an-

dra lokala företagare? frågar vi Pe-
ter. ”Vi kommer att försöka jobba 
med lokala råvaror. Vi vill ha när-
odlat och vill etablera ett samarbe-
te, gärna med lokala grönsaksod-
lare och lokala köttproducenter.” 
I år kommer veckans lunch att 
erbjudas måndag till fredag. ”Vi 
kommer också att ta emot bussar 
och kommer ha årets busslunch-
meny till dessa gäster”, säger Pe-
ter. Funderingar finns också på 
att marknadsföra sig gentemot de 
många besökare som kommer till 
vårt Outlet-område.  Men Peter 
tillägger samtidigt: ”Det här är 
nytt så vi känner oss fram.” 
Säfstaholms Slottscafé & Restau-

rang kommer att ha ett antal per-
soner anställda och visst är det 
fantastiskt när småföretagare 
skapar arbetstillfällen i vår lilla 
kommun! Gå in på Facebook 
och gilla Säfstaholms Slottscafé 
& Restaurang, där Peter, Per-
nilla och Cecilia kommer lägga 
ut information och aktuella me-
nyer och från den 25 juni, så är 
ni välkomna på en fika eller en 
bit mat i den underbara miljön 
kring vårt slott här i Vingåker. 

Text och foto: Linus Larsson
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Jonny 
Ström

Vilket är Vingåkers bästa matställe? 
Det beror på vad man ska äta, men 
generellt sätt är Joan’s bäst. Men ska 
man äta pizza så tycker jag bäst om 
Tre Kronor. 

Åsa 
Björk-
lund

Jag är inte så jättebevandrad. Joans 
är alltid okej, där har jag aldrig varit 
missnöjd. Jag blev däremot överras-
kad när jag åt kebab häromdagen på 
Dallasgrillen, för de bakar sitt eget 
pitabröd och det tyckte jag var jätte-
trevligt. Det är inte vanligt att man får 
pitabrödet så färskt. Nivå ligger jätte-
trevligt, men där var det länge sedan 
jag åt. 

Simon 
Östlund

Det är svårt att kunna säga vilket mat-
ställe som är bäst i Vingåker då det 
finns en sådan variation på ställen man 
kan gå till om man vill ha en bit mat. 
Men om man skulle betygsätta en 
restaurang då gör man det inte bara 
för deras mat utan även lokalen, 
servicen, personal och ska man 
kolla på helheten i vilka jag tycker 
levererar den bästa upplevelsen så 
är det Joan’s som ligger på topp. 
Dom får inte bara en att känna sig 
välkommen utan strävar efter att 
man ska vilja komma tillbaka.  

Text & Foto: Linus Larsson

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

59:-/m2

79:-/m2

112:-/m2Marksten grå 210x140x40•

svarar

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.

Måndag-söndag 8-21
0151-51 80 50 • www.ica.se Gäller tom 12/6.

25:-
Grillkorv XL
640g Ica

Korvbröd
10p grov/vanlig 300g
Korvbrödsbagaren

14:-
Halvspjut
marinerade svenskt Scan

99:-
/kg

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

Låt oss 
göra

jobbet!

LÖRDAGEN 16 JULI • KL: 21-01

För mer information: www.regnaif.se
Gilla oss på 

HASSELBACKEN
• REGNA •

Hantverksgatan 40, 
VINGÅKER, 
0151-100 59

Ivan • 0705-300 494 
Gun • 0704-469 696

Öppettider: 
Torsdag-fredag 10-18, 

Lördag 9-13

Färska räkor och skaldjur  
Färsk och rökt fi sk 

Sallad • Såser

Välkommen till
Tusen Loppis 

Ting
Mejerigatan 2, KATRINEHOLM

Telefon: 070-35 35 535

Öppettider:
Torsdagar 30/6, 4/8, 1/9 15-19
Lördagar   2/7, 6/8, 3/9 10-14
Söndagar   3/7, 7/8, 4/9 10-14
Måndagar   4/7, 8/8, 5/9 15-19

Gilla oss på Facebook

Hos oss kan ni betala med
kontanter och Swish.

 

Stenströms 
Inramningar

Nästorp, Lövholmen
Tel. 0151-550161

Ring för tidsbeställning!



Hjälmargården i Läppe är ett helårsöppet konferensalternativ 
med stor flexibilitet. Kärnverksamheten är barn- och ungdoms-
läger, men man erbjuder också aktiviteter för hela familjen. Man 
har även gjort Hjälmargården mer tillgänglig för rörelsehindra-
de och äldre och tilldelades därför Vingåkers Kommuns tillgäng-
lighetspris 2014.

Åtta fast anställda arbetar på vintern 
och runt trettio på sommaren, varav fem 
stycken i sommar är kockar, då Hjäl-
margården blivit synonymt med god 
och vällagad mat. Kökschefen Bo Löf-
ving planerar vad som ska serveras. De 
flesta varor köper han in via Martin-Ser-
vera, men ibland köper han in gös direkt 
från Vinön. Mera ekologiska produkter 
vill han gärna införa samt mer och mer 
svenskt kött. Men det är en balansgång 
och inte alltid så lätt och Hjälmargården 
serverar inte alkohol.
- Det är svårt att få betalt för mat som ju 
är hantverket. Alkohol kan man betala 
för utan att höja ögonbrynen, säger Bo.

Hjälmargårdens kaffestuga har plats 
för 40-50 personer inomhus. Lagom till 
Valborgsmässoafton var taket över ute-
serveringen klart med plats för ytterli-
gare 150 personer. Där serveras dagens 
lunch från 27/6 till 14/8. I övrigt är kaf-
festugan öppen lördagar och söndagar 
från Valborg till midsommar och lörda-
gar och söndagar från mitten av augusti 
till början av september. Grupper kan 
förbeställa lunch året runt. I kaffestu-
gan kan man också köpa smårätter som 
pajer, sallader, räksmörgåsar m m samt 
kaffe, våfflor och fikabröd från Hjälmar-
gårdens egen bagarstuga eller glass från 
den stora glassmenyn. Till kaffestugan 
kommer gäster från hela Sverige, berät-
tar Bo vidare.

- Hjälmargården är nästan mera känt av 
gäster utifrån, säger han.

För den badsugne finns även möjlighet 
att grilla nere vid vattnet. Soliga dagar 
kommer också en glassförsäljare med 
”låda på magen” att finnas på stranden, 
berättar Carolina Jakobsson, tillförord-
nad verksamhetschef.
- Det blir nytt för i år, säger hon.

Minigolfbana samt ett stort schackspel 
finns också i anslutning till kaffestugan, 
där nyckel finns att hyra. För barnen 
finns en öppen lekbod. Kanoter och 
roddbåtar samt en trampbåt finns också 
för uthyrning.
- Den som vill kan till och med hyra 
dräkt för sumobrottning, fortsätter Ca-
rolina. 

Sammanlagt över 200 bäddar erbjuds 
i olika boendealternativ. Genom Hjäl-
margården har även de bofasta i Läppe 
tillgång till servicebutiken med livs-
medel som är öppen hela sommaren.

Ett flertal evenemang ordnas också un-
der året såsom Barn- och ungdomsläger, 
valborgsmässofirande, konserter, mid-
sommarfirande, allsångskvällar, loppis, 
barnaktiviteter, minns du sången och 
julbord.

Till midsommarafton går det att boka 

smörgåsbord som serveras i restau-
rangen. Till kaffestugan kan man alltid 
komma utan att boka. Det blir traditio-
nellt midsommarfirande med klädning 
av midsommarstången på förmiddagen 
och dans runt den på eftermiddagen.
Den populära allsången återkommer i 

Hjälmargårdens sommarprogram och 
flera artister kommer på besök. I juli 
uppträder bland andra Ingmar Nord-
ström och Mia-Marianne och Per Phi-
lip. Den 12/8 gästas Hjälmargården av 
Shirley Clamp.

På en stor anläggning finns alltid myck-
et att göra. Tillgängligheten ökade 
när man asfalterade, satte plattor, 
installerade dörröppnare och an-
passade toaletterna. Något man 
fick pris för av Vingåkers Kommun. I 
sommar kommer Läppe Camping som 
togs över 2014 att få nytt kök och dis-
krum. Även utemiljön med gräsmattor 
och planteringar kräver sin skötsel. Att 
många personer arbetar ideellt är till 
stor nytta.
- Det är nog en sex till sju personer här 
varje vecka året runt som ställer upp 
helt ideellt, säger Bo.

Bo berättar vidare att 
bordsbeställningarna på 
vintern ökar. 
Mat serveras 
till julbord, 
Fars dag, Mors 
dag, läger på sport-
lovet, konfirmandlä-
ger och konferenser samt pri-
vata fester. För bokning gäller att man 
är minst 20 personer. Är man färre kan 
man fråga. Om det redan är bokat till 

den dagen kan man lägga till några fle-
ra. Och är man allergisk säger man bara 
till när man bokar så ordnar det sig.

Roliga saker händer på de flesta ställen 
och Hjälmargården är inget undantag. 
Bo Löfving berättar gärna den sanna 
historien som utspelade sig en gång i 
restaurangen.
En gäst ser Vinöfärjan när hon tittar ut 
över Hjälmaren och frågar helt allvar-
ligt serveringspersonalen:
- Är det långt till Finland härifrån?

Text  Birgitta Stenström
Foto: Hjälmargården

Hjälmargården

Sidan 4

Faktarutan

Hjälmargården ägs sedan 1962 
av Kristen Samverkan Mellan-
sverige som är en region inom 
Evangeliska frikyrkan.
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Traditionell slamfärg i Falu röd-kulör 
för målning av ohyvlat virke eller 
redan slamfärgsmålade ytor. 
Färgberget rödfärg är kokad som 
traditionell rödfärg skall vara - men 
saknar de tungmetaller som kan 
medfölja när jordpigment används. 
10 Liter: Priset gäller till 12 juni-16

Din lokala bygg- och järnhandel

Priserna gäller från 2/5 till 22/5 2016

KATALOGEN 

UTE NU!

2 290:-
Rek. pris  :-

Högtryckstvätt
K FC Home Högtryckstvätt med följande tillbehör: VarioPower-spolrör, ro-
tojetmunstycke, högtrycksslang  m, slangvinda, altantvätt T-racer T  och 
rengöringsmedlet Plug´n´Clean Altan  L. 

KATALOGVARA!

Handla på BOLIST.se
– hämta hos oss!*

*FRI F
RAKT!

2 290:-
Rek. pris 2 790:-

www.bolist.se • Vingåker
Mån-fre: 09-18, lör: 09-13

149:-

Ring oss: 0151-750 600
Idrottsvägen 1, Vingåker
www.rorproduktion.se

Nu i nya lokaler
Idrottsv. 1

(gamla lastbilscentralen)

Välkomna!Utedusch
1900:-

(trädäcket tillkommer)

 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

Här är
GODA RÅD 

Massor av stora 
sommarblommor i  

2- och 3,5 literskrukor

Pinjekotte i hård-
bränd lera och kruka 

´Vaso con Rosette´ 
från Impruneta, 

Toscana plus många 
andra miljösmarta 

terracottaprodukter 
finns på Äppelgården.

inte dyra!

På Äppelgården vet vi vad vi talar om 
när det gäller våra växter, krukor och 
pynt. Du får den hjälp och den tid du 
behöver och blir du inte nöjd med ditt 
köp försöker vi alltid rätta till det. 
Välkommen önskar Eva och Per!

2 mm tjock plåt, längd 115 cm, höjd 19 cm. 
Sätts ihop med skarvplåt som ingår. 

Stäng ute hjortarna och 
stäng inne blommorna!
Med våra franska kastanjestaket i olika höj-
der är det lätt att hålla djuren borta och med 
rabattkanter av stål 
hålls växterna på plats.

JUST NU
ingen fraktkostnad 

på staket i lager som 
hämtas på Äppelgården!

Rabattkanter av Cortenstål

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

– 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

KLEMATIS i knopp och blom

– cirka 40 sorter!
FO

TO
: H

Ö
G

AB
Ö

KE

www.applegarden.se
– en bra bit av Sörmland!

svenskodlade klematis

Clematis Atragene-gr ´Kajsa´
ATRAGENEKLEMATIS 
Svensk sort framtagen på Balsgård 2010. Sorten har 
ett rikligt vårfl or med 8 cm vida kraftigt violettröda 
halvdubbla klockor. Passar i krukor och amplar. Kan 
beskäras direkt efter vårblomningen och blommar 
då om på årsskotten.

C. Atragenegruppen ´Kajsa´blommar nu och blommar 
om hela sommaren! Svensk klematis från 2011.

Kontroll på dina företagspapper?
Wilsons Tryckeri & Redovisning ger dig möjlig-
het att jobba med det som du är bra på. 
Vi hjälper dig och ditt företag med löpande 
redovisning, momshantering, löner m.m.

Vi vill gärna träffa dig och höra hur vi kan 
hjälpa dig och ditt företag.

Välkommen att kontakta mig!
Susanne Stomberg
Redovisningsekonom
0151-55 00 45
susanne@tryck.com
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Lenas skor och väskor på Storgatan i Vingåker säljer numera även 
second hand. Något som butiksinnehavaren Lena fått mycket po-
sitiva kommentarer om. Många nya kunder har hittat till butiken 
både Vingåkersbor och från andra delar av Sverige.

Det kommer in folk och säger:
- Gud vad skojigt! Här finns ju hur 
många roliga saker som helst. Hit kom-
mer vi tillbaka, säger Lena och ler stort.
I butiken har Lena hjälp av två personer 

som arbetar ideellt samt en praktikant. 
Behövs mera resurser ställer också fa-
miljen upp. Tanken är att avveckla skor 
och väskor. Tofflor, sandaler och prome-
nadskor för problemfötter är alltid efter-
frågat, så det kommer Lena att försöka 
ha med i sortimentet. Tanken finns också 
att kanske ta hem något om kunden fråg-
ar, men hon kommer inte att ha något 
lager. 

- Det huvudsakliga sortimentet kommer 
att vara second hand, säger hon.

Man kan lämna in både kläder och pry-
lar. Allt ska vara helt och rent och saker 
ska fungera. Just nu får man 50 procent 
på försäljningspriset – som man kan sät-
ta själv eller låta Lena bestämma. Det 
som eventuellt inte blir sålt kan man få 
tillbaka, annars skänks det till Vingåkers 
Second Hand Butik på Skolgatan. De får 
däremot inte sälja det i sin butik i Ving-
åker utan måste skänka det till behövan-
de på plats.
I källarvåningen under butiken jobbar 
Lenas dotter som hälsocoach och tar 
emot förbokade kunder som får hjälp att 
komma i form genom kropps scanning, 
kostsamtal och rådgivning och ges även 
möjlighet att köpa tillhörande produkter.

För Lena, som bland annat jobbat på Er-
icsson, på SKF och som civilanställd hos 
polisen fanns inte ens tanken på att driva 
egen butik, än mindre att sälja skor.

- Att bli skohandlare fanns inte på kar-
tan, men jag började handla av tidigare 
ägaren och det visade sig att hon behöv-
de hjälp och på den vägen är det, säger 
hon som den självklaraste sak i världen.

Roliga saker har hon fått vara med om i 
affären, som när en kund kom in och var 
helt bombsäker på att hon hade storlek 
40 i skor. 
- Vi provade sko efter sko, varje gång en 
storlek mindre. Till slut hamnade vi på 
storlek 35 som passade helt perfekt! sä-
ger Lena och skrattar.

Text & Foto: Birgitta Stenström

Företagspresentation!

Lenas skor och väskor

Lena Carlsson i sin butik på Storgatan i Vingåker.

Ditt lokala alternativ
Allt inom Data & Fotografering

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

info@sternbergs.eu
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Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 
gulmarkerade ordet senast 27 juni 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 3: (av 32 rätt inkomna svar: Restaurang Nivå)
Ruth Svenberg, Vingåker

Sven-Olof Andersson, Vingåker
Viveka Lundberg, Högsjö

Trisslott är på väg
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BÅT

GÅRDSGRUS
från

Forsby Kalkbrott
Hämtning el. leverans

Hjelm 
Gräv- & 

Maskinförmedling 
AB

Tel. 070-635 85 03
www.hjelmab.se
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Lunchbuffé
Med 10 olika rätter

79:-
Öppettider:

Mån-Fre 11-19 • Lör 12-19

TEL: 0151-136 50

Ärnebäcks Gård Vill Du köpa svenskt kött? 
Direkt från uppfödaren? Utan tillsatser och av 
djur uppfödda på ett etiskt vis? Vi säljer kött-
lådor i olika storlekar gjorda av mellankalvar 
som är uppfödda hos oss. God omvårdnad, 
kärlek och glädje till det vi gör är receptet till 
vårt goda kött. Köttet är lokalt slaktat, 
styckat och vacuumförpackat av Närke 
Slakteri/Närkekött. Och det bästa av allt..
hemkörning ingår! 

Varmt välkomna! 

www.arnebacksgard.se   •                   Ärnebäcks gård   •   0702 - 17 58 65

Ring oss på
0151-370 370 eller 0155-150 900
för att boka tid för visning.
Det går även bra att maila på info@vinterklasen.se. 
Mer information på www.vinterklasen.se.

Lediga lägenheter
Lägenhet Adress Prisexempel Ledig 
 
Centrala Vingåker    
3 rum & kök 69,5 m² Erik Dahlbergsv 6B, 1 tr 4.968 kr/mån 1/10
2 rum & kök 65 m² Vannalavägen 4, nb 4.838 kr/mån 1/7
2 rum & kök 55,7 m² Storgatan 59 A, 2 tr 4.354 kr/mån 1/10
2 rum & kök 55,7 m² Storgatan 59 B, 2 tr 4.354 kr/mån 1/8
1 rum & kök 40,6 m² Storgatan 59 C, 1 tr 3.267 kr/mån 1/10
1 rum & kök 40,6 m² Storgatan 59 C, nb 3.267 kr/mån 1/10
1 rum & kök 40,6 m² Ålandsgatan 3 C, 2 tr 3.361 kr/mån 1/8
2 rum & kök 55 m² Storgatan 30 B, 1 tr 4.512 kr/mån 1/10
2 rum & kök 53 m² Köpmangatan 14, 2 tr 4.960 kr/mån 1/10
    
Högsjö    
2 rum & kök 69 m² Vingåkersvägen 2, nb 4.418 kr/mån 1/8
1 rum & kök 37,7 m² Ekvägen 1 A, 1 tr 3.276 kr/mån 1/8
2 rum & kök 66,7 m² Björkvägen 4 B, 2 tr 4.727 kr/mån 1/8
2 rum & kök 48,5 m² Vingåkersvägen 2, 1 tr 3.710 kr/mån 1/10

www.vinterklasen.se



En trygg bank nära dig
Sörmlands Sparbank är en liten bank med den stora 
bankens resurser. All vår personal känner till vårt 
sörmländska samhälle väl. Vi är en partner för trygghet 
– idag och i framtiden. Du ska känna trygghet när du 
träffar oss, oavsett var i livet du befinner dig. Vi erbjuder 
personlig rådgivning och vill vara din samtalspartner 
genom livets olika skeden.

Vi har funnits i bygden ända sedan 1832, och eken har 
länge varit en ikon för Sörmlands Sparbank. Nu har vi 
planterat en ek utanför vårt kontor i Vingåker, som en 
symbol för långa relationer och trygghet.

Varmt välkommen in till oss!

020-SPARBANKEN / 0771-350 350 - sormlandssparbank.se FLEN KATRINEHOLM MALMKÖPING NYKÖPING OXELÖSUND VINGÅKER

0157-244 600150-66 95 500151-51 81 50

www.mahlqvist-ror.se

Trädgårds-
kran  
FMM 4290 495:-

Sommarerbjudanden!

Rostfria pump-
automater från 1.795:-

Priserna gäller så långt lagret räcker.

Plantera mera!
Hos oss fi nns ett stort urval av sommarblommor, 
perenner, bärbuskar och fruktträd.

”Fynda i vårt loppistält”
Bakom Sävstaholms slott www.ekholmenstradgard.se

En del av KoopTjänst

Öppettider:
Vardagar 10-18
Lördagar 10-14
Söndagar 10-14 tom 31/6

Telefon: 0151-13075

EKHOLMENS
Trädgård

Gestgifveriets somriga lunchbuff é 
1/6 - 20/8 serveras 12-15.

Sallad, smör, bröd, mineralvatten eller lättöl, 
kaff e och kaka ingår på vardagslunch. 

125:-/person. 
Helger 150:-/person. 

Barn upp till 12 år 65:- 
samt barn upp till 15 år 85:-.

•
Gestgifveriets paj med salladsbuff é 95:- 

Gestgifveriets soppa med salladsbuff é 95:- 
barn upp till 12 år 65:-

Boka bord: 011 - 876 80
Öppet dagtid alla dagar


