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Innehåll:
Företagspresentation:
Provinsbutiken
Vingåker för mig:
Amanda Stensson
Föreningspresentation:
Vingåkers
Biodlarförening
Reportage:
Hjälmaren i 
fokus en dag
Senaste nytt:
Fritidsbanken
öppnar snart 
Nedslaget:
Annorlunda 
hinderlopp i Asker

Sävstaholmsvägen 5 • 0151-51 14 16

www.provinsbutiken.se
Öppettider: måndag-fredag 8-18, lördag 9-13

20% rabatt 
På alla 

jordprodukter
Gäller 25/9-5/10 

Fågelmat Höststäda din 
trädgård Höstlökar

• Solrosfrö (vitstrimmigt & skalade)
• Jordnötter • Hampfrö 
• Viltfågelfrö • Talgbollar 
• Fågelmatare - stort sortiment

• Räfsor • Lövkorgar 
• Piasavakvastar • Skottkärror 
• Sopsäckar • m.m.

• Påskliljor • Pingstliljor 
• Tulpaner • Krokus 
• Vitlök • m.m.

Mus och 
råttproblem, 

vi har lösningen:
• Råttfällor (el & mekaniska)
• Elektroniska skrämmare 
• Snabbverkande musgift

Jonas från Royal Canin fi nns 
hos oss för foderrådgivning

20 år
1999 - 2019

Vingåker

JUBILEUMSERBJUDANDEN
Gäller fredag 4 oktober

20% rabatt 
På hund- & kattfoder

Present på köpet (värde 100:-)
Inför jakten

• Saltstenar • Viltfoder • Majs
• Ärtor • Vildsvinstjära • Stövlar



Provinsbutiken

1999 fick Roger Westlin och Ulf Löwenhielm en idé om att starta 
en helt ny butik i Vingåker som skulle heta Provinsbutiken. De 
trodde på Vingåker och att det fanns ett behov av deras sortiment. 
Den passande butikslokalen med bra parkering fanns på Sävsta-
holmsvägen 5, men där låg redan ett annat företag.

─ Vi ringde och frågade Lantmännen 
om vi fick ta över och starta om i egen 
regi, säger Roger Westlin. Vi hyrde till 
att börja med och köpte sedan loss det. 

Sedan 2011 är Roger ensam ägare till 
Provinsbutiken som firar tjugo år i år.
─ Vi kommer under året att fira detta 
med en del erbjudanden till våra kunder, 
så håll ögonen öppna.
Tre anställda förutom Roger finns i före-
taget och ofta får han höra: ”Vilka trev-
liga killar och tjejer du har!” när kunder-
na berömmer hans personal.

Från början hade Roger en egen tanke 
om vilket sortiment de skulle ha, men 
har med tiden utvecklat det med hjälp av 
kunderna och lyssnar ofta på dem.
─ Vi tar hem mycket på beställning för 
vi har så många bra leverantörer. Till-
sammans med leverantörer och kunder 
har vi utvecklat butiken till en stor lant-
handel för att möta efterfrågan i Ving-
åker.
Roger berättar vidare att det börjar bli 
unikt att inte vara med i någon kedja.
─ Men det är ju kul att vi kan påverka 
sortimentet. Vi åker ofta på mässor. Det 
är viktigt att hänga med i trender och 
nya produkter.

Provinsbutiken har över 6000 artiklar på 
800 kvadratmeters butiksyta för privat-
kunder och företagskunder.
─ Vi är stora inom trädgård, foder och 
tillbehör till olika djur, arbetskläder, 
städ, dränering, stängsel, pool, med 
mera. För företagskunderna finns bland 
annat arbetskläder och skor.
─ Många kunder kommer in och säger: 
”Oj, har ni det här!”
Roger berättar att man kan hitta otippa-
de saker i sortimentet som ett parasoll 
eller en modell av en unik stekhäll. 

En kul detalj i sammanhanget är att hela 
Provinsbutikens stora sortiment sköts 
helt manuellt.
─ Varje dag går vi flera rundor i butiken 
för att se vad som saknas i våra hyllor. 
Vi har sortimentet i huvudet.
Priser och streckkoder finns i datorn, 
men inget lagersaldo.
─ Det blir lite som en sport. Vi gillar ut-
maningar och möjligheter.

Provinsbutiken har öppet vardagar 8 - 
18 och lördagar 9 - 13.
─ Vi har öppet 54 timmar i veckan och 
ingen lunchstängning, avslutar Roger.

Text & foto: Birgitta Stenström
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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: Färjelägret Hampetorp
Foto: Bengt Bronner

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

Vingåkers hundklubb inbjuder till klubbmästerskap

kl 10.00 Lydnad 
kl 13.00 Nosework

kl 10.00 Rallylydnad 
kl 13.00 Agility 

Anmälan senast den 3/10 till: sekreterare@vingakershundklubb.se
Klasser och regler finns på www.vingakershundklubb.se

Kom och heja på alla duktiga ekipage, alla är välkomna!  
Caféet håller öppet och grillen är tänd.

5/10 6/10

20 år
1999 - 2019

Vingåker
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Måndag-söndag 8-21
0151-51 80 50 • www.ica.se Gäller tom 29/9. 10:-

REA
Äpplen

 Royal Gala Italien

Laxfi lé
4 x 100g, Polar Seafood

69:-
/st

Garn
Big Verona 200g

15:-
/kg5990

/st

59:-
/st

Personliga inramningar
Vi ”skräddarsyr” efter dina önskemål.

Speglar - måttbeställ!

Baggetorp 0150 - 221 36
Ring för öppettider.

Vi hjälper dig att skapa en ceremoni som blir ett personligt avsked och 
ett fint minne. Med lång erfarenhet inom branschen och stor kännedom 

om området, hjälper vi dig med alla frågor inom begravning.

Välkommen till Fonus i Vingåker!

Personlig begravning

Köpmangatan 9, Vingåker | 0151 133 67 | fonus.se

Linnea Ljungqvist 
Kundrådgivare

Michael Andersson
Kundrådgivare

Solbäcksvägen 2 • 643 93 Vingåker
Tel. 0151-100 37

Låt oss 
göra

jobbet!

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

KVALITETSLÖKAR
DIREKT FRÅN HOLLAND!
Lökar i lösvikt, många olika sorter, flera ekologiska

EKO

10-17
ÖPPETHELG 28-29 SEPTEMBER

Hjälp oss tömma lagret av växter,   
krukor och pynt - halva priset på allt!*

Stor LOPPISREA på gården 
- 75 % på tidigare loppispriser!

Plocka GRATIS druvor i vår pergola!
KAFFE med hembakat!

– alltid värt en omväg!

*Gäller inte lökar, fruktträd, rabattkanter 
och trädgårdsbänkar.

Titta gärna in i vår fräscha nätaffär:

kompetenspoolen65
www.kompetenspoolen.se

Handlarn Björkvik 

Handlarn Björkvik 

ÖPPETTIDER:
MÅ

Handlarn Björkvik 
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Kompetenspoolen erbjuder
Snickeri, trädgårdshjälp, målning, 

beskärning eller nedtagning av träd m.m. 
Med ROT- & RUT-avdrag

Kontaktperson: Anders Lund 070-677 13 54
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Kompetenspoolen erbjuder
Snickeri, trädgårdshjälp, målning, 

beskärning eller nedtagning av träd m.m. 
Med ROT- & RUT-avdrag

Kontaktperson: Anders Lund 070-677 13 54
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Bygg, trädgårdshjälp, målning ute och inne, 
nedtagning av träd, häckklippning, 

städning, tapetsering, 
personlig omsorg m.m.

Med
ROT & RUT

avdragwww.vingakersveterinarerna.se

Ingela & Hans Lindersson

Smådjur • Häst • Nöt • Kirurgi
Digitalröntgen • Ultraljud • Foderförsäljning

Smådjur 0151-106 55 • Stordjur 070-662 96 02
Storgatan 55, VINGÅKER

KAMPANJ SENIORKOLL
tom 31/10 - 19

KATT/HUND 330:-/430:-
KATT/HUND inkl. blodprov 1290:-/1390:-

Ring oss så får du veta mer om Seniorkollen och för tidsbokning.
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Så fort hon lärde sig sitta, var hon med på bänken i köket och 
vispade, när det var dags för matlagning. Idag, tretton år senare, 
är det matlagning och idrott som gäller för Amanda Stensson. I 
våras stod hon som 12-åring i finalen i ”Sveriges yngsta mäster-
kock på TV4”.

Allt började med en baktävling i Ving-
åker, berättar Amanda.
─ Jag kallade mitt bakverk för höstsym-
foni och så vann jag!
Hon bestämde sig samma dag för att 
titta hur man sökte till ”Sveriges yngsta 
mästerkock” och upptäckte att det var 
näst sista ansökningsdagen.
─ Så jag sökte direkt.
I ansökan skulle Amanda berätta om sig 
själv och skicka med en bild på hela fa-
miljen samt ett videoklipp.
Bland de många ansökningarna blev 
Amanda en av de utvalda för flera te-
lefonintervjuer. Även föräldrarna inter-
vjuades för att få veta vad hon hade för 
kunskaper i matlagning.
Fyrtiofyra stycken valdes sedan ut från 
telefonintervjuerna för att få åka på 
audition till Stockholm eller Göteborg.
Amanda fick åka till Stockholm och 
skulle ha med sig en maträtt hemifrån 
samt laga en maträtt på plats, innan flera 
intervjuer väntade. 
Från audition valdes till sist tolv delta-
gare ut som skulle få vara med i pro-
grammet.
─ Målet var att komma med i program-
met, så jag blev helt överlycklig när de 
ringde och sa att jag kommit med.

Programmet spelades in från september 
till början av december förra året. Varje 
avsnitt tog cirka två dagar, ibland tre att 
spela in. Oftast på helgerna, men ibland 
fick hon vara ledig från skolan någon 
måndag eller fredag. 
Därefter blev det en lång väntan till vå-
ren när programmet skulle börja sändas. 
Ingenting fick ju avslöjas innan finalen 
gått på TV. Inte ens att hon blivit uttagen 
att vara med fick hon berätta innan pro-
grammet började sändas.
─ Man fick berätta för anhöriga och 
syskon. Min lärare visste också. Men de 
fick skriva på ett papper och lova att inte 
berätta.
För kompisarna fick hon lov att säga att 
hon var på en idrottsutbildning i Stock-
holm. Som tur var gick alla på det, då 
idrott är ett annat stort intresse i Aman-
das liv. 

I finalen var det oerhört jämt mellan 
Amanda Stensson och Agnes Fredriks-
son. När all mat var lagad och de två 
stod där och väntade på att program-
ledaren Tina Nordström till slut skulle 
berätta vem som vunnit, hann många 
konstiga känslor och tankar fara genom 
Amandas huvud.
─ Säg Amanda, säg Amanda, säg Aman-

da, tänkte jag. Det kändes som om tusen 
ord for runt samtidigt som hjärnan var 
helt tom.
Att komma tvåa i ”Sveriges yngsta mäs-
terkock” är stort. Amanda förklarar att 
Agnes var snäppet bättre, men att det 
var så små marginaler att juryn fick gå 
in i detalj. 

Under en TV-inspelning kan mycket 
hända. Amanda berättar om när karak-
tärerna ”Josef” och ”Kenny” kända från 
youtube, hälsade på i programmet.
─ De skulle flambera och det blev värsta 
eldsvådan. Men det kanske skulle vara 
så, funderar hon.
Eller när Agnes råkade tappa en citron-
paj i golvet.
─ Jag fick också massor med kompisar. 
Vi bor ganska långt ifrån varandra, men 
vi skriver till varandra. 
Och Tina Nordström är lika glad, spral-
lig och snäll som man ser henne på TV.
─ Hon är precis som hon ser ut. 

Under inspelningen av programmet 
hade Amanda ingen aning om att Ellen 
Bergström, också hon från Vingåker, 
samtidigt skulle delta i ”Hela kän-
dis-Sverige bakar” och att även hon gått 
till final. Efteråt har de båda träffats och 
lagat mat hemma hos Amanda. 

Efter programmet är det många som har 
hört av sig. Amanda har varit med i flera 
tidningar och på radio. Hon har stått på 
Cityhallen och serverat mat efter eget 
recept. Vingåkers Kommun har hört av 
sig och lite senare ska hon vara med på 
ett konditori för att se hur det är att arbe-
ta som konditor.
─ Som jag tänker nu så vill jag söka till 
någon kockskola eller bli konditor.
Drömmen är annars att bli en kän-
diskock.
─ Jag vill bli det för jag tror att det skul-
le vara jätteroligt.
Eller att ha en egen känd restaurang i 
Vingåker. Där är lite för många pizze-
rior som man kunde byta ut mot något 
annat, tycker hon. 

Amanda gillar att veta vad hon lagar 
mat av. Att plocka egen svamp i skogen 
eller om hon får tid att plocka blåbär och 
lingon eller kanske skogshallon tycker 
hon är det bästa.
─ Jag gillar inte så mycket halvfabrikat. 
Jag gör helst en egen majonnäs tex. 

När hon inte lagar mat, vilket hon gör 
nästan hela tiden, åker hon gärna slalom 
vid Båsenberga eller orienterar eller 
håller på med gymnastik. För den som 
älskar idrott tycker hon det finns mycket 
aktiviteter i Vingåker. 
I sommar har hon varit med i tio fö-
reställningar av ”Reskamraten” med 
Widén-Strand-Poppe i Folkparken.

Amanda och även hennes familj älskar 
Vingåker.
─ Fast Vingåker är ganska litet så finns 
det mycket butiker. Man känner fler 
och så är det lugnt om man jämför med 
Stockholm. Inte kaos på bussar och i af-
färer. 

Till sist vill jag tacka Amanda som 
överraskade mig totalt när jag besök-
te familjen för att göra denna intervju. 
Innan jag kom hade nämligen Amanda 
gjort lite förberedelser. När jag skulle 
åka hem bad hon mig vänta, satte på sig 
kockrocken och fixade en underbart god 
kantarelltoast samt dessert. Tack!

Text & Foto: Birgitta Stenström

Amanda Stensson

Vingåker för mig!

Amanda lagar och serverar Kantarelltoast samt dessert hemma i familjens kök.

Amanda står på Cityhallen och serverar mat.
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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

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

BRASVED
50:-/säck, hämtning

60:-/säck, utkörning 
vid köp av minst 10 säckar

ULF WÄRN 070 - 542 39 35

SÖKER DU 
BOSTAD ELLER LOKAL 
I VINGÅKER/HÖGSJÖ?

Kontakta oss: 
Nordemo Fastighetsförvaltning

08-664 04 95
kontakt@nordemo.com

www.nordemo.com

5.795:-  
Ifö Space  

komplett 
duschhörna

(ord.pris 7.793:-)

HÖSTKAMPANJ
20%

r a b a t t

Gäller 14/9 - 3/11  2019

2.395:-  
Ifö Cera 

möbelpaket
(ord.pris 3.480:-)

3.495:-  
Ifö Spira 6260 

WC-stol med 
mjukstängande 

hårdsits
(ord.pris 6.133:-)

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

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

Se över era tak.
Vi hjälper er gärna med offert och byggnadsutförande.

Vi har allt för 
husdränering, byggnation, 
takmaterial och fönster 
samt färg för både ute och inne.
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Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 

gulmarkerade ordet senast 13 oktober till:

annons@vingakersbladet.com
•

Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta

643 91 VINGÅKER

Vi drar tre stycken vinnare som vinner varsin trisslott.

Vinnare i nr 4 - 2019: (av 58 rätt inkomna svar: Sultans Vingåker)
Trisslotter är på väg:

Margareta Andersson, Vingåker
Jan Nilsson, Vingåker

Camilla Söderström, Vingåker

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

Öppettider:
Onsdag - Söndag: 10:00-18:00

Naturdelikatessen
(Vid OKQ8)

Viltkorvar, rökt kött
Asiatiska basvaror

Delikatesser från Möllans ost
Fisk

Delikatesser från 
Werners Gourmetservice

Julita rapsolja

Naturdelikatessen

Naturdelikatessen

Öppettider:

Onsdag - Söndag

10 - 18
Måndag - Tisdag 

Stängt

AnvändRUT-avdraget!

Har du smutsiga fönster?

www.malmafonsterputs.se

TEL: 0157-206 90 • MOB: 073-679 63 62
www.malmafonsterputs.se

Har du smutsiga fönster?
Ring oss!

 Ring oss! 
   Tel: 0157-206 90

   Mob: 073-679 63 62

AnvändRUT-avdraget!

Har du smutsiga fönster?

www.malmafonsterputs.se

TEL: 0157-206 90 • MOB: 073-679 63 62
www.malmafonsterputs.se

Har du smutsiga fönster?
Ring oss!

 Ring oss! 
   Tel: 0157-206 90

   Mob: 073-679 63 62

AnvändRUT-avdraget!

Har du smutsiga fönster?

www.malmafonsterputs.se

TEL: 0157-206 90 • MOB: 073-679 63 62
www.malmafonsterputs.se

Har du smutsiga fönster?
Ring oss!

 Ring oss! 
   Tel: 0157-206 90

   Mob: 073-679 63 62 AnvändRUT-avdraget!

Har du smutsiga fönster?

www.malmafonsterputs.se

TEL: 0157-206 90 • MOB: 073-679 63 62
www.malmafonsterputs.se

Har du smutsiga fönster?
Ring oss!

 Ring oss! 
   Tel: 0157-206 90

   Mob: 073-679 63 62
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ÄMNE       
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PLATSEN

Petterssons Service

Petterssons Service
From 1 dec 2017 är Petterssons Service och Bil & Motorspecialisten ett företag.

Ring och boka tid för
service och reparationer.

Lånebil fi nns när er är på service.

0151-107 49 • 070-687 37 13            Välkomna till oss nya som gamla kunder.
Vid gamla bussgaraget i Högsjö
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Låt Niro spela huvudrollen

kia.com

64 KWH BATTERI, 204 HK ADVANCE
REK. CA PRIS FRÅN 444.900 KR   

1.6 GDI HYBRID 141 HK DCT ADVANCE
REK. CA PRIS FRÅN 255.900 KR   

Introduktionspris från 240.900 kr

1.6 GDI PLUG-IN HYBRID 141 HK DCT ADVANCE 
REK. CA PRIS FRÅN 339.900 KR   

Introduktionspris från 324.900 kr
Avdrag för klimatbonus 35.843 kr ej inräknad*

Avdrag för klimatbonus 60.000 kr ej inräknad*

Robert De Niro

Upptäck nya Kia Niro-familjen. Finns som hybrid, laddhybrid och elbil.  
Kia Niro är en succé. Nu har hela familjen av elektrifierade Kia Niro fått ny design samt uppdaterade säkerhets-  
och infotainmentsystem. Nya Kia Niro Plug-In Hybrid har en räckvidd på upp till 58 km på el och med elbilen e-Niro  
kommer du upp till 455 km. Gör miljön en tjänst, låt en Niro spela huvudrollen på din resa.

Välkommen in för en provkörning.

*Pris exklusive klimatbonus. Erbjudandet gäller levererade bilar t.o.m. 30/9 2019 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal. Bränsleförbrukning blandad körning 
e-Niro - Niro Hybrid; 0-3,8 l/100 km och CO2-utsläpp 0-86 g/km enligt körcykeln NEDC och 0-4,8 l/100 km och CO2-utsläpp 0-110 g/km enligt körcykeln WLTP. Blandad elförbrukning e-Niro 15,9 kWh/100 km enligt WLTP. Bilarna 
på bilden kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.

Öppettider: 
Mån - tors kl 9-18, fre kl 9-17
Lör kl 10-14

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

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

Följ oss 
gärna på Öppettider Baggetorp:  Tisd-fred 9.30-18.00, Lörd 9.30-13.00

Öppettider Vingåker:  Månd-fred 9.00-18.00, Lörd 9.00-13.00
Baggetorp 0150-220 75 • Vingåker 0151-51 12 40

Följ oss 
gärna på Öppettider Baggetorp:  Tisd-fred 9.30-18.00, Lörd 9.30-13.00

Öppettider Vingåker:  Månd-fred 9.00-18.00, Lörd 9.00-13.00
Baggetorp 0150-220 75 • Vingåker 0151-51 12 40

Nu har vi öppnat 
upp i Baggetorp.

Vi har laddat med massor av inspirerande 
växter för hela hemmet, ute som inne.

En stor avdelning med fi na presenter och 
inredning från Ernstform. 

Välkommen att inspireras.

Följ oss gärna på:

Ett vänligt bemötande 
Modern design 

Professionellt utförande!

Förläng sommarkänslan!
Fixa fötterna med fotvård och pedikyr - kliv mjukt in i 

höstskorna! 
Och med manikyr med sommardesign och nya fransar 

behåller du sommarkänslan!

Vi söker också frisörer och annan skönhetspersonal! 
Hör av dig! (070-3201691)

Boka din behandling på www.bokadirekt.se (Crazy_Beauty_Swe)
Besöksadress: Bondegatan (mitt emot Outleten) i Vingåker 

crazy_beauty_swe
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Vingåkers Biodlarförening

Biodlarföreningeningen i Vingåker fi rade sitt 30 årsjubileum den 
13 juni i år. Drygt hälften av Vingåkers medlemmar deltog i fi ran-
det på hembygdsgården i Viala, i ett till synes vackert väder.

Denna gång hamnar jag på en plats där 
det surrar betydligt tystare, trots att det 
kanske är fl era hundratusen som deltar 
i arbetet. Jag träffar Christina Larsson 
hemma på hennes gård i utkanten av 
Vingåker. Christina har i dagsläget tre 
bikupor och kanske en till på gång.
 Vill man bli biodlare och sälja hon-
ung, fi nns massor av information att 
hämta på riksförbundets hemsida. Det 
fi nns en del lagar, förordningar, före-
skrifter och riktlinjer att förhålla sig till. 
Allt går att fi nna på hemsidan samt tips 
och råd. Det behövs inget tillstånd från 
grannar för att sätta upp bikupor. Däre-
mot är det lag på att anmäla uppställ-
ningsplatsen till Länsstyrelsen i ditt län. 
Tänk också på att dina bin behöver häm-
ta vatten, och då inte ur grannens pool.
 För att få sälja sin honung under 
SBRs namn krävs att den är kontrolle-
rad och godkänd. Det är lokalföreningen 
som väljer en liten kommitté på tre till 
fyra personer som samlar in all honung 
som vill bli kontrollerad. Bedömning-
en gäller renhet, konsistens, lukt och 
smak, färg. Det ska även göras en vat-
tenhaltskontroll. När detta är gjort och 
proverna godkänts då kan du sälja din 
honung med SBRs etikett.
 

– Riksförbundet har mycket lobbyverk-
samhet mot Europa och är bollplank till 
utredningar i Sverige, säger Christina och 

tillägger att SLU, Sveriges lantbruks-
universitet bedriver forskning inom 
biodling som till exempel avelsprojekt 
och sjukdomar. Riksförbundet är som en 
paraplyorganisation över alla distrikten 
i Sverige. 
 Christina sitter även med i distrikts-
styrelsen Sörmland. Då får man läsa på 
hela reglementet om vad som gäller. Det 
fi nns till exempel ett egenkontrollsystem 
som alla biodlare ska göra som heter Bi-
husesyn. Den kommer i Bitidningen och 
ska fyllas i.
 
Är det något som ska redovisas?
– Man ska göra den och kunna visa upp 
den om någon efterfrågar den, svarar 
Christina. Om man till exempel packar 
i glasburkar så ska man försöka hitta 
en återförsäljare som betalat pantsyste-
met från början. Så att burkarna går att 
lämnas till glas återvinningen. Vi återan-
vänder aldrig burkar utan använder all-
tid rena/nya. Om man köper från någon 
annan leverantör som inte betalat denna 
pantavgift så är vi som biodlare skyldiga 
att samla in alla dessa burkar själva. Det 
är också viktigt att honungen behandlas 
som livsmedel, med allt vad det innebär. 
Hur omfattande man vill ha sin biodling 
är en fråga om kostnader.

Vad kostar en bikupa?
– Priset för basutrustningen, inklusive 
en kupa med bin, är 10–15.000 kronor. 
Ett bisamhälle kostar cirka 2.500 kronor. 
Ibland gör vi en gemensam inköpsresa till 
MS Biredskapsfabriken i Töreboda, säger 
Christina. 
– Distriktsstyrelsen ordnar före läs-

ningar, vi har även haft mjödprovning 
och vi ordnar kurser. 
– Vi får ner saker från Riksförbundet 
som vi ska svara på uppåt, eller maila 
ut enkäter till medlemmarna. Det fi nns 
ett företag som testar olika saker med 
e-Sense (elektronisk näsa). Sörmlänsk 
honung smakar bränt enligt den näsan. 
Lokalföre ningen ordnar också kurs-
verksamheter och studieresor.
– Mjödhamnen är en producent som 
tillverkar mjöd mellan 10–14 procent 
och säljer via Systembolaget, tillägger 
Christina.

Vad är genomsnittsåldern?
– Svårt att uppskatta men den ligger väl 
på 50–60 år och det är mycket tjejer på 
väg in, säger Christina och fortsätter. 
Många ser vi ju aldrig på kurserna utan 
de testar och kör sitt eget race. 
– Vi har en kurs nu på Julita med 22 del-
tagare från närområdet. Den pågår från 
mars till slutet av augusti. Det är för att 
de ska kunna vara med under hela bisä-
songen. De fl esta är noviser och förstår 
ingenting av vad de läser i kursmateria-
let och det klickar inte förrän de får sätta 
händerna i en bikupa. Då blir allt myck-
et klarare. Varje deltagare får en men-
tor så alla har någon de kan ringa. Den 
mentorn släpper man inte förrän man 
känner sig säker. Normalt har vi kanske 
haft sex deltagare så det har verkligen 
exploderat, säger Christina. 

Vad gäller för krämer av honung?
– Det är lite kinkigare. Då måste man 
titu lera dem som något inom djurvård 
för att få sälja dem, säger Christina och 
fortsätter. Smaksätter du honungen, då 
måste livsmedelsverket bli inblandad, 
för då är det en matvara som vilken som 
helst.

Hur mycket får du ut av en kupa?
– Det går inte riktigt att svara på efter-
som det beror på så många faktorer, sä-
ger Christina. Förs ta året fi ck jag 60 kg/
kupa och 2018 blev det bara 15 kg på tre 
kupor, alltså bara cirka 5 kg/kupa. Bina 
åt upp all sin honung så det blev nästan 
inget över till mig. Och sen var det ut 
med vatten i pytsar överallt. Det blev ti-
dig invintring med sockerlag för att få 
dem att fortsätta lägga ägg. Jag var ju  
tvungen att ha nya bin som skulle över-
leva vintern.

Hur är dina bin, är de inte aggressiva?
– Allt är relativt, just nu har jag väldigt 
snälla bin. Men så kan de byta drottning 
och då kommer det fram en annan gen 
som talar om vad de ska göra och då tag-
gar de upp. De är absolut personligheter.
– Avslutningsvis berättar Christina att 
det dessvärre förekommer en del van-
dalisering. Men all skadegörelse polis-
anmäls.

I den ännu tomma bikupan fanns mas-
sor med tvestjärtar! Men då fi ck jag lära 
mig att de städar i bikuporna och lever 
väl i en slags symbios med bina. 
 Så där fi ck jag – de är alltså inte bara 
obehagliga.

Text och foto: Majsan Wickert 

FAKTA
Medlemsavgift 2019
Den totala avgiften är 525 kr/år, 
av det går 385 kr till riksförbun-
det, 80 kr till distriktet och 60 kr 
till Vingåkersföreningen.

Det fi nns 25 Distrikt i Sverige och 
270 lokalföreningar.

Antal medlemmar
Riksförbundet har ca 14.700
Södermanlands biodlardistrikt 
har 640, varav 272 är kvinnor.
Vingåkers biodlarförening har 
34 medlemmar.

Mer info på www.biodlarna.seChristina Larsson har tre bikupor och en fjärde är på gång. På en äng mittemot odlar hon solrosor och Honungsfacelia (se 
lilla bilden). Växterna gillas av både bin, humlor, fjärilar och ett stort antal övriga insekter.

Humletermometer 
  att sätta på fönstret.

1 ordförande Christina Larsson, 2 kassören Ann-Mari Persson, 3 sekreterare Lena 
Gustafsson och så några till. Och vem vet, kanske även två blivande biodlare.
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vinteroverall
lindberg

barn
strl. 62–98

• finns även i juniorstorlekar
• 15.000 vattenpelare

kabelstickad tröja
arnold palmer

herr
strl. s–4xl

finns i fler färger

tröja
arnold palmer

herr
strl. s–6xl

finns i fler färger

funktionsjacka
tuxer

 dam
strl. s–5XL

• Finns även till herr & barn
• 5.000 vattenpelare

fleeceoverall
lindberg

barn 
strl. 56–92

knytblus
soda wear

dam 
strl. S-2XL

kvalitet och funktion för hela familjen
widengrensvägen 1 vingåker mån–fre 10:00–19:00 Lör–sön 10:00–18:00

vfo.se kostymer i 70 olika storlekar 7000m² butiköver 100 kända varumärken

699:-
ord. pris 999:-

499:-
ord. pris 1195:-

199:-
ord. pris 299:-

349:-
ord. pris 499:-

399:-
ord. pris 799:-

399:-
ord. pris 599:-

Örjan Langborg
Redovisning AB
• Redovisning
• Bokslut
• Deklaration
• Bouppteckningar

Storgatan 29, Vingåker   0151 - 370 380

snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT
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Allt för
ditt badrum

Nu under samma tak

VIDEV 2 • 0150-517 40 • WWW.KAMINKAKEL.SE

Öppettider:
mån-tor 9-18,
fre 9-17, lör 10-14

Kaminer &
Skorstenar

Från idé till 
färdig installation

Installerat- och 
klart priser!

Videvägen 2, Katrineholm
Tel. 0150-517 40 • www.kaminkakel.se

Kom ihåg att
utnyttja ROT-

avdraget!

Kostnadsfria offerter!
Vi lämnar alltid fasta priser och
vi erbjuder räntefri avbetalning

Välkommen till
Sörmlands ledande leverantörer
av badrumsrenoveringar
och brasvärme!

25 år
1992-2017

Allt för
ditt badrum

Nu under samma tak

VIDEVÄGEN 2 KATRINEHOLM

Kaminer &
Skorstenar

Från idé till färdig installation
Besök vår monter 3E och ta 
del av våra mässerbjudanden!

Välkommen till 
Sörmlands ledande leverantör 
av badrumsrenoveringar och brasvärme!

Kostnadsfria offerter! 
Vi lämnar alltid fasta priser och 
vi erbjuder räntefri avbetalning.

Kom ihåg att 
utnyttja ROT-

avdraget!

Videvägen 2, Katrineholm
Tel. 0150-517 40 • www.kaminkakel.se 

Allt för
ditt badrum

Nu under samma tak

VIDEVÄGEN 2 KATRINEHOLM

Kaminer &
Skorstenar

Från idé till färdig installation
Besök vår monter 3E och ta 
del av våra mässerbjudanden!

Katrineholm | Videvägen 2 | 0150-517 40

20% PÅ MACRÓ S 
DUSCHSORTIMENT

KAMIN & KAKEL
KATRINEHOLM

Läs mer om kampanjen på contura.se 
Vid samtidigt köp av valfri Contura kamin 
(gäller hela sortimentet) och Premodul skor-
sten bjuder vi på KOMPLETT HUVPAKET.

CONTURA 
556T Style

Ord. pris 26.900:-
JUST NU
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Spara 
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Vid samtidigt köp av valfri Contura kamin 
(gäller hela sortimentet) och Premodul skor-
sten bjuder vi på KOMPLETT HUVPAKET.
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Mån-Tors 9-18 • Fredagar 9-17 • Lördagar 10-14
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Välkommen till en fullserviceanläggning Vingåker
Alltid hos oss

 12 månader assistansförsäkring ingår vid service.

 Vi ger alltid 3 års garanti på våra reservdelar

 Oavsett bilmärke behåller du fabriks och
 nybilsgaranti på din bil och du får självklart en  

giltig stämpel i serviceboken.

 Service och reparation av de flesta bilmärken.

 Alla kostnader är specificerade på kvittot.

 Dela upp din betalning . Villkoren är generösa 
och det finns flera olika fördelningsalternativ att 
välja mellan.

Vingåker
Solbäcksvägen 1
0151-65 00 00

Öppet
Vardagar 07.00 – 16.00

R E G E N E R A T E D  F A B R I C S

D E S I G N E D  I N  S W E D E N

S T R U M P B Y X O R  T I L LV E R K A D E  I

Återvunnen plast
F R Å N  H A V E N

Vår kollektion av strumpbyxor är ett bättre 
miljöval och håller allra högsta kvalitet!

HANDLA D IREKT  PÅ REFABRIC .SE


