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LANDMANGRILLAR
Utförsäljning

på ord. priser

299:-
Ord. pris 549:-

20%

Handla för 5.000:- eller mer och
få en kniv från OBH Nordica.

Samtliga erbjudanden gäller så långt lagret räcker,
dock längst t.o.m. 24/9.

Alla armaturer 20% på ord. priser

Tefal Ceramic Control
Stekpanna

Tina D.
Butikspersonal
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PWSS

En solig sensommardag stämde Vingåkersbladet träff med den 
nya ägaren till PWSS på Fabriksgatan i Vingåker. Men Susanne 
Mohlin eller Suss som hon oftast kallas är ingen nykomling i sam-
manhanget. I många år har hon drivit företaget tillsammans med 
Patrick Winberg och varit den man ofta träffat på i butiken.

PWSS (Patrick Winberg´s Sälj Service) 
startades 1997 av Patrick Winberg. Ak-
variefiskar var en hobby som utveckla-
des till att börja sälja akvarium med till-
behör, mest till kompisar i början. För 
att marknadsföra sig delades reklam ut i 
brevlådor och sattes upp på anslagstav-
lor. För cirka tretton år sedan öppnades 
också nätbutiken och sortimentet utöka-
des.  Idag säljs det mesta till sällskaps-
djur.  
 
Att Suss tagit över kommer kunderna 
att märka, då hon har många nya idé-
er. Tillsammans med sina tre anställda 
Oscar, Emma och Emil ser hon ljust på 

framtiden.
- Det är mycket just nu, säger hon. Före-
taget har drivits som enskild firma förut, 
men nu håller jag på att starta aktiebo-
lag. Sedan är det hemsidan som ska få 
en helt ny design, med många nyheter. 
Jag har också skaffat en ny leverantör i 
Göteborg som kommer att förse butiken 
med nya saltvattensartiklar.

Mitt i allt detta måste också de vanliga 
rutinerna skötas, som t ex ”Stockholm-
sturen”, ”Linköpingsturen” och ”Nor-
geturen”.  Kunderna får då sina varor 
hemkörda efter turschemat som finns på 
hemsidan. Till andra orter skickar man 

med posten. Till närliggande orter kan 
man få sina varor hemkörda efter över-
enskommelse.
- Vi har ofta vägarna förbi, så det brukar 
ordna sig, säger Suss. 
Och saknar man något i butiken brukar 
det inte vara något problem.
- Jag brukar få tag i det mesta, tillägger 
hon.

PWSS säljer akvarier med alla tillbehör 
samt fiskfoder. Ett önskemål från kun-
derna som ofta återkommer är att man 
vill kunna köpa fiskarna och växterna 
också på samma gång. Idén är bra tyck-
er Suss och funderar på det.
Butiken på Fabriksgatan öppnar 10.30 
alla vardagar och stänger 14.30 alla da-
gar utom torsdagar, då man har öppet 

till 17.30. 
- Vi försöker också ha öppet en lördag 
i månaden, fortsätter Suss. Då kan man 
läsa det på hemsidan, facebook och 
instagram. Vi har också skyltar utanför 
butiken.
Innan jag ska gå berättar Emil en rolig 
historia om en kund som ringde och vil-
le makulera en order.
- Det var bara det att vi hade ingen order 
att makulera, säger Emil.
Tio minuter senare ringde kunden igen 
och bad om ursäkt att han hade beställt 
från fel företag och att han nu hade ma-
kulerat den ordern. För det var av PWSS 
han ville beställa egentligen, säger Emil 
och skrattar.

Text & Foto  Birgitta Stenström

Oscar, Emma, Emil och Suss.

Besök gärna något av våra annonskontor:

Köpmangatan 17, Vingåker Kåsta skola, Vingåker

Eller maila oss: annons@vingakersbladet.com
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Välkomna in till oss!

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

ER TOTALENTREPRENÖR AV BYGGARBETEN

Lilla Lundbyskog • 643 91 Vingåker
www.ljungstromsbygg.se • a_ljungstrom@hotmail.com

073 - 70 86 750

KVALITETSSÄKRAD AV 
BRA BYGGARE & 

VILLAÄGARNA

Vi söker Snickare!
Vi arbetar med både stora och små renoveringar 

invändigt och utvändigt. Gör även nyproduktion och 
utbyggnader efter kundens önskemål. 

Arbetsuppgifter kan vara allt från, nybyggnation, 
renoveringar och takläggning till specialgjorda 

snickeriarbeten och platsbyggen. 

Nu har du alltid skogs- 
bruksplanen i fickan!
Med appen ”Min skog – Holmens skogsbruksplan” kan du se kartor 
över din fastighet och navigera med hjälp av gps.  
Har du en skogsbruksplan? Perfekt, då har du den nu i din telefon. 
Hämta hem appen och ladda ner dina fastigheter i offline-läge så är  
de alltid med och du kan när som helst titta på din plan.

Hör av dig till någon av våra virkesköpare – de berättar gärna mer!

Rune Gerdtman Vingåker 070-584 84 20 

Logga in på www.holmen.com/appen

Harriets Tapetseri
Utför omstoppning.

Byter resårhus
och sätter på nya tyger,

allt till humant pris.

Vretstavägen 18
643 32 Vingåker

Tel. 0151-109 56

Timo Granetin
Mobil: 070-740 62 65

E-post: timo@granetin.se

– Din lokala behöriga elektriker –

Utför alla former av elinstallationer
med över 20 års erfarenhet.

Måndag-söndag 8-21
0151-51 80 50 • www.ica.se Gäller tom 18/9.

Getost
Merci Frankrike 450g

4990
 /st89:-

Spareribs
500g Rib World Irland

2
för

Svensk Vitkål

690
 /kg

Kycklingfi lé
Rose Poultry Dansk

3990
 /st



Roger och Ingegerd Fredman med sina företag Helicon Block-
flöjts-Centrum AB och Fredmans Musik på Storgatan i Ving-
åker är kända över hela Sverige och i många andra länder.  Sor-
timentet i deras musikaffär hör inte till det vanliga. Här kan 
man köpa säckpipor, harpor, mungigor, näsflöjter, ocarinor och 
medeltida trummor och flöjter bland mycket annat. 

Roger och Ingegerd Fredman är utbil-
dade musiklärare i träblås- resp. strå-
kinstrument och har över 30 år i mu-
sikbranschen.  Mellan åren 1980-1994 
arbetade de som musiklärare i Skövde.  
- Vi tyckte det var svårt att få tag i in-
strument, utbudet av blockflöjter var så 
dåligt, säger Ingegerd.
De bestämde sig då för att besöka ett an-
tal tillverkare av blockflöjter i Tyskland, 
Holland, Schweiz och England. 1982 
startades Helicon Blockflöjts-Centrum 
AB. Sortimentet bestod då bara av 
blockflöjter.
- Men vi hade som policy att aldrig sälja 
till våra egna elever, fortsätter Ingegerd.

1994 flyttade de till Örebro och senare 
till Vingåker där Ingegerd är uppväxt.  
Nu arbetade båda heltid med företaget.

I samband med en stor musikutställ-
ning i Göteborg hade Helicon Block-
flöjts-Centrum AB en stor monter med 
alla sorters musikinstrument. Ingegerd 
berättar vidare:
- Den kända folkmusikgruppen Frispel 
som vi sponsrade under några år skulle 
uppträda i vår monter. Strax innan före-
ställningen kom en av medlemmarna ur 

gruppen fram till oss och sa:
- Ni kan ju inte heta Helicon när ni har 
ett så brett utbud av musikinstrument!
Då startade Roger och Ingegerd ett före-
tag till: Fredmans Musik.
Idag säljer Helicon Blockflöjts-Cen-
trum AB bara till butiker och Fredmans 
Musik bara till privatpersoner.

Ingegerd berättar också att försäljning-
en av blockflöjter har gått ned lite. Man 
spelar inte blockflöjt i skolan lika myck-
et nu som förr. På sjuttiotalet fanns det 
också stadspipare som spelade tidig 
musik på tidstrogna instrument. De har 
också minskat i antal. 

En ny kundkategori har däremot till-
kommit. Nyblivna pensionärer som tar 
upp sitt blockflöjtsspel igen. Ingegerd 
berättar om två kvinnor som var för sig 
lämnade in sina gamla blockflöjter för 
renovering. Roger och Ingegerd förstod 
att kvinnorna hade funderingar på att 
börja spela igen.
- Vi tipsar dem om varandra, sa jag till 
Roger. Och förra sommaren började de 
att spela tillsammans. Efter ett tag kom 
de och frågade efter en lärare och Roger 
ställde upp och strax därpå bildade vi 

en blockflöjtskvartett tillsammans med 
dem. 
Ingegerd berättar vidare att de nu har 
börjat samarbeta och uppträda tillsam-
mans med en blockflöjtskvartett i Tjäll-
mo. 
- Vi gör nu vår tredje konsert i sommar 

i Ask Kyrka utanför Motala. Vår grupp 
heter Camerata och de från Tjällmo he-
ter JOLIBRI. Den som leder den ensem-
blen är en kund till oss.

Blockflöjter idag ser likadana ut som 
förr, men de skiljer sig lite i borrning-
en av grepphålen. Lite då och då ringer 
föräldrar vars barn just fått sin block-
flöjt levererad och vill klaga. Det tycker 
Ingegerd är lite kul för hon förstår direkt 
vad det är frågan om. Föräldrarna har då 
provspelat blockflöjten och använt fing-

erställningen som de lärde sig en gång i 
tiden och tycker att det måste vara något 
fel på blockflöjten, då den låter märkligt 
ostämd!
Roger och Ingegerd åker också på 
mässor, utställningar och marknader 
som t ex Arboga medeltidsdagar för att 
knyta nya kontakter. De tar också emot 
kunder på Storgatan, men vill att man 
ringer och bokar tid först. 

De flesta kunderna kommer från Sve-
rige, men även från Norge, Danmark, 
Finland, Holland, Tyskland, USA och 
Japan och består av musiker, musiklära-
re, folkmusiker, medeltidslajvare, musi-
kaffärer, blockflöjtsensembler och pri-
vatpersoner som är den största gruppen.

Musikaffärer köper skolblockflöjter. 
Historiska skådespel kan använda med-
eltida instrument. Säckpipor är populä-
ra i folkmusikgrupper och Japanerna är 
mycket intresserade av svensk folkmu-
sik.
- Näsflöjt, som man spelar med näsan 
är mera ett partyinstrument, säger Inge-
gerd.

Som kund kan man också utnyttja en 
påseendeservice. Det betyder att man i 
samråd med Roger och Ingegerd kan få 
några instrument hemskickade att pro-
va.

Att Roger och Ingegerd alltid har kun-
dens bästa för ögonen förstår man när 
man läser kundkommentarerna på deras 
hemsida och de är många, alla lika po-
sitiva t ex

- Hej, världens bästa musikaffär! Jag 
har idag gjort två beställningar.
- The instruments have arrived, they are 
wonderful.
- Takk for kjempegod service, floyten er 
kommet.
- Hej! Jag vill tacka för utomordentlig 
snabb service! Jag beställde tre blåsin-
strument igår strax innan lunch och idag 
kom de!
- Hos er är ju toppen, har redan block-
flöjten som jag beställde i fredags i min 
hand!

Text & Foto Birgitta Stenström
Foto: Fredmans musik

Fredmans Musik

Vietnamesisk uråldrig mungiga.

Ingegerd Fredman spelar fyrkantig kontrabas, 
”IKEA-basen Billy”.

Sidan 4

Roger Fredman renoverar en blockflöjt.
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Personliga inramningar
Vi ”skräddarsyr” efter dina önskemål.

Speglar - måttbeställ!

Baggetorp 0150 - 221 36
Ring för öppettider.

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

Perssons Byggvaror AB
Tak- & 

väggplåt 
från

FP18 och FPV 18 är två profiler som är helt anpassade för väggmontage.
Profilerna  har blivit populära tackvare sina många användningsområden.
De breda topparna och smala bottnarna ger dem ett vackert utseende.

 Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad- och
lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

FP18/FPV18

Borga Byggprofiler AB Telefon: 0512-208 80 www.borgabyggprofiler.se
Motorgatan 2 Telefax: 0512-203 33 info@borgabyggprofiler.se
534 92 TRÅVAD Org.nr:  556590-0213

FP18

FPV18

Vår FP35 är en väggprofil med breda toppar och smala bottnar vilket
ger den ett robustare utseende. Tack vare sin höjd klarar FP35 ett
längre avstånd mellan väggreglarna.

FP35 ändvänds med fördel till ekonomibyggnader ,lagerlokaler och
industribyggnader.

 Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad-
och lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

FP35

Borga Byggprofiler AB Telefon: 0512-208 80 www.borgabyggprofiler.se
Motorgatan 2 Telefax: 0512-203 33 info@borgabyggprofiler.se
534 92 TRÅVAD Org.nr:  556590-0213

Eftersom vår TR18 har en täckbredd på hela 1070 mm är den en
kostnadseffektiv takprofil för bl.a. lantbruksbyggnader och industri-
lokaler. Tack vare sin vattenrilla blir sidoöverlappet säkert och effektivt.

TR18 går även att få med kondensskydd.

 Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad- och
lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

TR18

Borga Byggprofiler AB Telefon: 0512-208 80 www.borgabyggprofiler.se
Motorgatan 2 Telefax: 0512-203 33 info@borgabyggprofiler.se
534 92 TRÅVAD Org.nr:  556590-0213

Vår populära TR20-profil har många användnings områden tack vare
sin liksidiga utformning, allt från industrilokaler till lantbruksbyggnader.
Den används lika bra på tak som på vägg.

TR20-profilen har blivit väldigt uppskattad på grund av sin mycket
säkra och effektiva sidoöverlapp.  1-1/2 vågs överlapp ger ett snabbare
montage då överlappen styr plåten i rätt position.

 Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad- och
lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

TR20 går att få med kondensskydd eller perforering i vit eller vinröd.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

TR20

Borga Byggprofiler AB Telefon: 0512-208 80 www.borgabyggprofiler.se
Motorgatan 2 Telefax: 0512-203 33 info@borgabyggprofiler.se
534 92 TRÅVAD Org.nr:  556590-0213

TR35 ger ditt tak karaktär och design.
Profilen kännetecknas av mycket god gåbarhet och snabbt montage.
TR35 används med fördel när man önskar en stark och robust profil
till industritak, ekonomibyggnader och mindre garage.

TR35 går även att få med kondensskydd.

 Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad-
och lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

TR35

Borga Byggprofiler AB Telefon: 0512-208 80 www.borgabyggprofiler.se
Motorgatan 2 Telefax: 0512-203 33 info@borgabyggprofiler.se
534 92 TRÅVAD Org.nr:  556590-0213

TR35 ger ditt tak karaktär och design.
Profilen kännetecknas av mycket god gåbarhet och snabbt montage.
TR35 används med fördel när man önskar en stark och robust profil
till industritak, ekonomibyggnader och mindre garage.

TR35 går även att få med kondensskydd.

 Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad-
och lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

TR35

Borga Byggprofiler AB Telefon: 0512-208 80 www.borgabyggprofiler.se
Motorgatan 2 Telefax: 0512-203 33 info@borgabyggprofiler.se
534 92 TRÅVAD Org.nr:  556590-0213

Vår populära TR20-profil har många användnings områden tack vare
sin liksidiga utformning, allt från industrilokaler till lantbruksbyggnader.
Den används lika bra på tak som på vägg.

TR20-profilen har blivit väldigt uppskattad på grund av sin mycket
säkra och effektiva sidoöverlapp.  1-1/2 vågs överlapp ger ett snabbare
montage då överlappen styr plåten i rätt position.

 Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad- och
lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

TR20 går att få med kondensskydd eller perforering i vit eller vinröd.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

TR20

Borga Byggprofiler AB Telefon: 0512-208 80 www.borgabyggprofiler.se
Motorgatan 2 Telefax: 0512-203 33 info@borgabyggprofiler.se
534 92 TRÅVAD Org.nr:  556590-0213

TR35 ger ditt tak karaktär och design.
Profilen kännetecknas av mycket god gåbarhet och snabbt montage.
TR35 används med fördel när man önskar en stark och robust profil
till industritak, ekonomibyggnader och mindre garage.

TR35 går även att få med kondensskydd.

 Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad-
och lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

TR35

Borga Byggprofiler AB Telefon: 0512-208 80 www.borgabyggprofiler.se
Motorgatan 2 Telefax: 0512-203 33 info@borgabyggprofiler.se
534 92 TRÅVAD Org.nr:  556590-0213

• TR 20 Prima 0,5 mm 85:-/m2 • Takpanneprofi l Parant 0,5 mm96:-/m2

Nyheter i vårt sortiment!
Gas   &   Gasol

Vi övertar Vingåkers Järns leveranser av gas och gasol, from 1 oktober (ev. tidigare).
Kontaktperson: Niklas Arvidsson 070 - 680 67 08

www.airliquide.se

Aligal®
– gas för livsmedelsindustrin

... bevara kvalitén med naturliga medel 
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Återkallelse  
av gasolflaskor

PK6 PA6 PA11

Primagaz har upptäckt ett fabrikationsfel på ventilen på 3 olika 
flaskor som kan leda till läckage. Därför skall du som köpt en 
flaska eller bytt till en full PA6, PA11 eller PK6 efter 28:e april 
2014 kontrollera din flaska enligt nedan.

Har ni en modell av flaska enligt ovan och den har ett serie-
nummer på ventilen, se bild, mellan 27011401 till 27011422 skall 
du ta den till din lokala Primagaz-återförsäljare för att få den 
utbytt till en felfri av samma sort. Du betalar naturligtvis ingen-
ting oavsett hur mycket eller lite gasol det är kvar i din flaska. 

Om du känner gasollukt och misstänker att den läcker; vädra, 
koppla loss flaskan och ta den utomhus avskilt från elkontakter, 
elektronik, bilar etc. som kan orsaka gnista.

Flaskor som berörs av detta gäller endast de tre ovan nämnda 
och som är köpta/fyllda efter 28:e april 2014.

För mer information:  
www.primagaz.se

Serienummer
mellan 27011401

till 27011422
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Storgatan 63 • 643 30 Vingåker
Tel. 0151-100 37

Låt oss 
göra

jobbet!

Ringvägen 23, Vingåker
Telefon 0151-130 10 • Christer 0709-359 136 
www.ksbygg.com • christer@ksbygg.com

ALLT INOM BYGG
& ENTREPRENAD

Badrum
Kök
Asbestssanering
Betongsågning
& Borrning
Takjobb
Uterum

Att bygga upp ett stabilt företag helt från grunden kräver något 
som få människor har. Gunnar Svensson är en av dem. Med kon-
toret i sovrummet och packningen i köket började resan mot ett 
företag som idag har 121 000 kunder i sitt kundregister och sys-
selsätter åtta till tio personer.  

Redan tidigt i livet fick Gunnar Svens-
son en insyn i företagarlivet genom en 
morbror som var stor i livsmedelsbrans-
chen.  
- Jag blev nog lite smittad av honom, 
säger Gunnar lite försiktigt.
Men andra saker kom emellan. I det mi-
litära blev han ambulansförare och fick 
ofta prata inför människor - något han 
gillade. Gunnar bestämde sig då för att 
bli lärare.

Men företagstanken fanns med i bakhu-
vudet. Han trivdes som lärare, men han 
gillade ju att sälja också. 1989-1992 
arbetade han som lärare i veckorna och 
sålde strumpor på marknader fredag 
- söndag.  Han började fundera på om 
det skulle gå att sälja något som gick att 

leva på helt.
Idén som förändrade allt fick han av 
marknadskunderna, då många tyckte att 
strumpor i allmänhet hade så hård resår 
att de fick använda sax för att klippa upp 
dem. 

Under företagsnamnet Gus avans fick 
en svensk fabrik uppdraget att börja 
tillverka Gus-ankel med lös resår. Det 
skulle vara en lös resår som ändå sitter 

uppe. Företagsnamnet var 
ganska självklart då Gus var 
Gunnars gamla lärarsigna-
tur. 

Gus Textil AB startades av 
Gunnar 1993 och postor-
derförsäljningen kom igång 
med att ett handskrivet re-
klamblad tillsammans med 
en provstrumpa skickades 
ut.  Att skicka ut ett helt par 
strumpor till varje reklam-
blad blev för dyrt. Kontoret 
var i sovrummet och pack-
ningen i köket, men ganska 
snart flyttades packningen 
till en liten lokal bakom då-
varande Sjöbloms Kondito-
ri på Storgatan. Reklamen 
skickades till arbetsplatser 
och privatpersoner, men 
ganska snart insåg Gun-
nar att det är kvinnor som 
har hand om det mesta här 
i livet. Därför började man 
skicka reklamen till arbets-
platser med många kvinnor 
som t ex sjukhus m m.

Första leveransen strumpor från fabri-
ken åkte Gunnar själ v och hämtade. I 
handen fick han en faktura som skul-
le vara betald inom tio dagar. Det var 
mycket att tänka på som nybliven före-
tagare.
- Och där gjorde jag en miss, säger Gun-

nar och skrattar åt minnet. Jag hade inte 
tänkt på att mina kunder inte skulle hin-
na betala mig innan fakturan till fabri-
ken skulle vara betald.
 Men problem är till för att lösas. Alla 
strumpbeställningar som kommit in 
stoppade Gunnar i en påse och begav 
sig till banken.  Han visade påsens inne-
håll och förklarade att han behövde en 
högre checkkredit. Efter en titt i påsen 
som var välfylld med order var det se-
dan inga problem. 
- Jag hade en stor omsättning, men en 
liten checkkredit, fortsätter Gunnar.

1995 hyrs en större packningslokal på 
Hackstavägen och kontoret kan flyttas 
ut från sovrummet till en lägenhet på 
Ålandsgatan. Nu börjar också kunderna 
dyka upp trots trängsel med hundratals 
postorderpåsar som ska levereras. Lo-
kalen börjar nu också kallas Strumpbo-
den. 

Den första postorderkatalogen kom ut 
1999 och två år senare kom produktka-
talogen ut på nätet.

2002 flyttar Gus Textil AB till Hant-
verksgatan 27. Man hyr nedre delen av 
huset av kommunen för packning och 
butik.  Postorderbeställningarna och 

kunderna i butiken ökar nu rejält och 
för att få allt på samma ställe flyttas 
också kontoret till övervåningen året ef-
ter. Gus Textil köper hela fastigheten av 
kommunen 2010, samma år som Gun-
nar Svensson blir utsedd till Årets Profil 
i Katrineholm, Vingåker och Flen. Men 
snart är bristningsgränsen nådd igen 
både vad gäller antalet produkter och 
antalet kunder. Strumpboden byggs ut 
2011 med 130m^2 . Även marken runt-
omkring köps in för framtida behov. 
2014 blir Gunnar/Gus Textil årets före-
tag i Vingåker.

Idag finns över 500 olika produkter i 
sortimentet, men det är alltid en strum-
pa som dag efter dag säljer allra bäst: 
Gus-ankel® med lös resår. Andra stor-
säljare är stödstrumpor, samt underklä-
der och strumpor i bambu.
- Det är ganska nytt, berättar Gunnar 
och visar mig. 
Materialet känns otroligt mjukt och 
skönt. Det är också miljövänligt på 
många sätt. 

Till sist frågar jag om det finns någon 
sann rolig historia att berätta från Gus 
Textil genom åren? Gunnar börjar ge-
nast skratta och berättar om första gång-
en det fanns en BH med i sortimentet.
- Vi hade ett otroligt bra pris, när det 
kom in 4-5 damer i 45-årsåldern. De 
blev intresserade och plötsligt började 
de klä av sig i ena hörnet av butiken för 
att prova. Någon provhytt frågade de 
aldrig efter.

Text & Foto: Birgitta Stenström.

Allra första handskrivna reklam-
bladet som skickades ut.

VD Gunnar Svensson i butiken.

Faktarutan Bambu

Bambu är ett av framtidens al-
ternativa textila material. 
Intensiv forskning under många 
år har visat att bambu är ett 
bättre alternativ än bomull från 
odling till produktion avseende 
miljö- och klimatpåverkan.

GÅRDSGRUS
från

Forsby Kalkbrott
Hämtning el. leverans

Hjelm 
Gräv- & 

Maskinförmedling 
AB

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

Gus Textil AB
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Hantverksgatan 40 
VINGÅKER 

Färska räkor och skaldjur  
Färsk och rökt fi sk 

Sallad • Såser

Tele & fax • 0151-100 59
Ivan • 0705-300 494 
Gun • 0704-469 696

Öppettider: 
Torsdag-fredag 10-18 

Lördag 9-13

besök sveriges största outlet för märkeskläder
herr - dam - barn - sport - jeans - skor

öppettider   
mån-fre    10:00-19:00
lör-sön    10:00 -18:00

butiksadress 
widengrensvägen 1 
vingåker 

nicolina
rockandblue

2499:-
ord. pris 3299:-

sr hood
sail racing

1600:-
ord. pris 2500:-

dustin
saki

1699:-
ord. pris 2299:-

overall
five seasons

499:-
ord. pris 999:-

overall
weather report

599:-
ord. pris 999:-

VINTERKLÄDER TILL
barnen

475:-

R E J M Y R E
H A N T V E R K S B Y

•   A N N O  1 8 1 0   •

R E J M Y R E
H A N T V E R K S B Y

•   A N N O  1 8 1 0   •

Välkommen till 
Rejmyre Gestgifveris Julbord 2016

Julbordets sittningstider 20/11-20/12
Måndag - Fredag 12:00 & 18:00
Lördag  14:00 & 19:00
Söndag  14:00

Boka
bord
redan

nu:
011 - 876 80

Njut av julhandel i
REJMYRE 

GLASBRUK & HANTVERKSBY
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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

Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 

gulmarkerade ordet senast 30 september 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 4: (av 28 rätt inkomna svar: Vingåkers järn)
Margareta Boman, Vingåker

Laila Sälle, Vingåker
Annaa-Karin Haglund, Vingåker

Trisslott är på väg

snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT

RESTAURANG

THAI WOK

0151-136 50
www.thaihouse.se

Öppettider:
Vardagar: 11-19
Lördagar: 12-19

Köpmangatan 15, Vingåker

VINTER-					
SOV-							

PLATSER

ORT									
MED							
STINTA

KANSKE SNÖ-SKRED

APA									
KORT							
SKALL
EMIL	I	
LÖNNE-
BERGA

SJUNGS	I	
KYRKAN

BÄR	MED	
GUBBE

BAGERI-		
SYMBOL

FRÄTA

POET								
EDGAR							
ALLAN

IDROTT

KAN	BABY	
&	ORM	HA

LOCKAR	I	
AFFÄR

TON									
VEN

HÅRBE-
KLÄDDA

ÄR	DE												
SOM	ÄR							
SAMS

KARTA	
KOTA	&	
TYG

HAR	NOG	
HÄSTEN

HJÄLPER			
OSS	ATT				
HITTA

DIVI-							
DERA							
SLÖ

HALV-GRÄS STIRRAT

FICK	GALÄR-
SLAV

GÖRA							
SLÄT										
ISIG

GÖRA							
MOT-							
STÅND

KAN	BLI	NÖDVÄNDIGT	I	
EN	KRISSITUATION

MELLAN	THAILAND	
OCH	VIETNAM

HÖSTSPURT! 
På Äppelgården vet vi vad vi 
talar om när det gäller våra 
varor. 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

50% 
PÅ ALLA
KLEMATIS

LÖK DIREKT FRÅN HOLLAND 
– ALLTID HÖGSTA KVALITET!

40 sorters
DAGLILJOR!
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1) Handlar du från postorderföre-
tag?

2) Känner du till några företag i 
Vingåker som säljer på postorder?

 

Ante 
Lindén

Det händer att jag handlar men inget 
jag brukar syssla med. 

Jag är inte så insatt i vilka som har 
postorderföretag i Vingåker. 

Anna 
Sandrine 
Larsson

Ja, om du menar att handla via iPhone. 
Jag bläddrar inte i nån katalog längre. 
Det känns omodernt, och jag är väldigt 
irriterad på alla klassiska postorderfir-
mor som matar mig med pappersex-
emplar av t.ex. kläder. Varför orka? 
Det finns ju i mobilen!

Vi har ju Strumpboden vet jag. Och 
jag säljer också grejer över nätet. I min 
butik kan man köpa yogautrustning, 
Yogi-te och mina böcker och medita-
tionsskivor.  

Tomas 
Andersson

Ja, ganska mycket böcker. Det är 
smidigt och bekvämt. 

Nej, det gör jag inte.   

Text & Foto: Linus Larsson

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.

Tryckeri & Redovisning AB

Vi tackar 
A.Ljungströms 

Bygg & Montage AB 
för ett utmärkt jobb!

Se över din vattenutkastare
inför hösten!

Ring oss:
0151-750 600

0760-002 669
www.rorproduktion.se

Vi fi nns på Idrottsv. 1
(gamla lastbilscentralen)

Pris 450:-
(med installation 1.500:-)

Vattenutkastare Gustavsberg.

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 
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Posten i Sverige har bytt namn till Postnord och successivt kom-
mer de gula postbilarna bytas ut mot nya blåa, men de befintliga 
bilarna kommer inte att lackas om – det skulle bli för dyrt. Ving-
åkersbladet åkte till Engelbrektsgatan 23, där Vingåker numera 
har sitt postkontor, och pratade med Dino Karlsson, som är pro-
duktionschef för brev och logistik i Katrineholm och Vingåker.
 
Namnet Posten är nu försvunnet och 
istället heter företaget Postnord. I Ving-
åker arbetar sju till åtta brevbärare som 
sorterar och delar ut brev. Vanliga da-
gar hanterar postkontoret i Vingåker ca 
5000-6000 försändelser, men den tredje 
veckan i månaden peakar mängden till 
8000-9000 försändelser. ”Omkring den 
16:e, 17:e varje månad så kommer en 
topp”, berättar Dino Karlsson, ”det är 
räkningar och reklam som kommer inn-
an löningen.” På måndagar brukar det 
vara ganska lugnt på brevfronten, an-
nars är det ganska jämnt fördelat över 
veckan. Man skiljer i postbranschen 
på adresserad reklam (ADR), t.ex. El-
loskatalogen, och oadresserad reklam 
(ODR), t.ex. ICA-bladet. ODR delas ut 
måndagar och torsdagar i brevlådorna. 

Eftersom Vingåkersbladet i detta num-
mer har postordertema ställer vi frågan 
om mängden paket har ökat över tid. 
Dino Karlsson, som har arbetat i post-
branschen i 45 år svarar: ”Paket har ökat 
ganska rejält över tid. E-handeln ökar 

väldigt mycket, 18 procent under andra 
kvartalet i år, och det är en jättekon-
kurrens att dela ut paket. Det är också 
mycket mera brev över två centimeters 
tjocklek.” Brevvolymen däremot mins-
kar hela tiden och här tar digitala lös-
ningar över. Detta medför förändringar 
i organisationen, förändringar som styrs 
av kunden och dennes behov. Nu finns 
t.ex. inga postkontor längre och ingen 
Svensk kassaservice där vi kunde betala 
räkningar. Detta sköts nu över Internet. 
Och numera kallas det ”brevbärare ut-
anför tätort” och begreppet ”lantbrev-
bärare” finns inte längre. 

Vi frågar Dino Karlsson om paketvoly-
merna från utlandet har ökat. ”Vår och 
höst är det väldigt mycket bildäck som 
kommer från hela världen. Det är myck-
et utrikespaket och stora volymer stör-
re brev som kommer. Mycket kommer 
från Kina. Det är billigt att skicka från 
Kina till Europa och mycket skickas re-
kommenderat.” Karlsson berättar också 
att företag som Blocket och Tradera har 
ökat inrikespaketvolymerna. För dessa 
paket är det manuell sortering som gäl-
ler. Annars maskinsorteras stora mäng-
der i Hallsberg. Stora maskinsorterings-
anläggningar finns förutom i Hallsberg 
även i Rosersberg utanför Stockholm 
och i Skåne och i dessa maskiner sor-
teras miljontals brev varje dygn. Blir 
det felsorterat i maskinerna räddas det-
ta vanligtvis upp av människor utan att 
det blir någon försening för kunder och 
mottagare. 

Vad händer om ett paket kommer fel? 
”Vi har väldigt mycket säkerhet i dist-
ributionskedjan och paket scannas om 
och om igen med streckkod och konsu-
menten kan följa paketets färd på Post-
nord.se”, berättar Dino Karlsson. 

Brevbärarna i Vingåker börjar arbeta 

mellan kl. 06:20 och kl. 09:30 och man 
arbetar åtta timmar – det är inte som 
förr i tiden när brevbärare slutade när de 
var klara med sin runda och kunde åka 
ut och fiska redan innan lunch. Brevbä-
rarna roterar turer så att man varierar att 
springa i trappor inne i samhället och 
sitta i bilen och köra i kommunens yt-
terområden. 

Hur är då postgången för lokala brev 
i Vingåker? Om jag postar ett vanligt 
brev i postlådan på Repslagarvägen 
som är adresserat till någon på Storga-
tan, lämnar detta brev någonsin Ving-
åker? ”Lokala brev åker till Hallsberg 
och sorteras och kommer tillbaka, ut-
delningsklart och det är maskinskrivet. 
Alla C5-kuvert (kuvert i A5-storlek, 
reds. anm.) sorteras och kommer utdel-
ningsklart från Hallsberg, så brevbärar-

na behöver bara lyfta in postbackarna 
i bilen.” Mindre sortering ger bättre 
arbetsmiljö. Ytterligare arbetsmiljöför-
bättringar är fastighetsboxar i hyreshus 
– där alla brevlådor är samlade i entrén 
så brevbärarna inte behöver springa i 
trapporna.

Hur ser framtiden då ut för den postala 
verksamheten i landet? ”Det är det di-
gitala som är hotet och det som händer 
i omvärlden”, berättar Dino Karlsson. 
I Sverige avskaffade den borgerliga 
regeringen, som ett av de första länder 
i världen, postmonopolet 1993. Post-
nords största konkurrent är nu Bring 
Citymail som ägs av norska posten. 
De kör primärt B-post och företagspost 
och delar inte ut i hela Sverige utan 
koncentrerar sig på de mer lönsamma 
områdena, alltså inte så mycket norrut. 
Vi kan utifrån detta konstatera att vissa 
företag i den postala branschen tar ci-
tatet ”Posten måste fram”, från Charles 
Bukowskis legendariska roman ”Post-
verket” mer på allvar än andra.

Text & Foto: Linus Larsson

En gammal hederlig sorteringshylla. Används som försortering på de 
två sista siffrorna i postnr.

Dino Karlsson, produktionschef i 
Katrineholm och Vingåker.

Vi besöker: Postnord

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

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

Vi gör din skogsaffär
enkel och lönsam!

Tveka inte att ringa din personliga skogvaktare:

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

• Alltid fasta priser på samtliga sortiment.
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Norr Örebro Närke Söder Örebro Närke Söder Örebro N Östergötland/Sörmland Sörmland Östergötland
070-310 48 36 070-233 27 27 0768-44 27 28 076-166 46 12 070-321 88 41 070-214 60 10
tomas.v@glottraskog.com torgny@glottraskog.com ola@glottraskog.com kjell@glottraskog.com ulf@glottraskog.com

Vi gör din skogsaffär
enkel och lönsam!

Tveka inte att ringa din personliga skogvaktare:

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

• Alltid fasta priser på samtliga sortiment.

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

TOMAS VIDFELTTORGNY GUNNARSSONOLA GUSTAVSSONBERNT ARVIDSSONKJELL RIBERSULF BERGQVIST
Norr ÖrebroNärke Söder ÖrebroNärke Söder ÖrebroN Östergötland/SörmlandSörmlandÖstergötland
070-310 48 36070-233 27 270768-44 27 28076-166 46 12070-321 88 41070-214 60 10
tomas.v@glottraskog.comtorgny@glottraskog.comola@glottraskog.comkjell@glottraskog.comulf@glottraskog.com

Vi gör din skogsaffär
enkel och lönsam!

Tveka inte att ringa din personliga skogvaktare:

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

• Alltid fasta priser på samtliga sortiment.
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Ditt lokala alternativ
Allt inom Data & Fotografering

Köpmangatan 17, 643 30 VINGÅKER
0151-77 88 10

Öppettider: Vardagar 15.00-18.00
info@sternbergs.eu

TACK VINGÅKER!
-ÅRSJUBILEUM

2011 - 20165
Nyhet 

Rut-avdrag!
Från 1 augusti har du möjlighet till 

rut-avdrag vid hembesök.
Upp till 50% av arbetskostnaden.

Data-, Mobil-, TV-support
Utbildning

Datorer
Säljer bärbara & stationära 
datorer, samt surfplattor.

Utför service på alla 
Windows datorer.

Foto
Körkort • ID-foto

Bröllop • Barn • Familj
Djur

Flygfoto med drönare

Nyhet!
Kontorsmaterial
Kopieringspapper

Kuvert
m.m.



Vingåkersbladet & Östernärkebladet
Nästa nummer når vi 8700 st brevlådor.

Den 12 oktober kommer nr 6 av Vingåkersbladet ut tillsammans med 
nr 8 av Östernärkebladet.

Förutom Vingåkersbygden nås 
Hampetorp, Odensbacken, St Mellösa, Kilsmo, Brevens, Sköllersta.

Två tidningar i en!

Tidningen kommer till nästa num-
mer att ha två framsidor. Vi ger ut 
två tidningar på båda sidorna av 
länsgränsen. Vingåkersbladet och 
Östernärkebladet.
I de respektive utgivningsområde-
na har tidningen sin rätta framsida 
men om man vänder på tidningen 
syns en annan framsida och man 
får på så sätt en extra tidning ”på 
köpet”. 

Boka annons 
redan nu!

Begränsat utrymme!
Se telefonnummer 
till annonssäljare 

på sidan 2!

Vem bryr sig om 
både företaget

och företagaren?
Kontakta oss – vi är bra på det!

Vi ser till helheten för både företaget och 
ägarna och är ditt bollplank i alla ekonomiska 
frågor. Vi hjälper dig med kvalifi cerad revision, 
redovisning, bokslut, skatter och rådgivning, 

anpassat till dina och företagets behov.

Kontakta oss på 0151-136 00
eller

vingaker@lr-revision.se

Besök vår hemsida för mer information: 
http://orebro.lr-revision.se/ 

www.mahlqvist-ror.se

Mora Cera K5
Modern köksblandare med hög 
svängpip och Ecofl öde 9 l/min. 
Miljöanpassad enligt Eco Safe™ 
och utrustad med Mora ESS - ett 
energisparsystem som reduce-
rar varmvattenförbrukningen. 
Mjukstängning som förebygger 
smällar och tryckstötar i rör och 
blandare. 
Diskmaskinsavstängning.

Installerat & klart: 2.849:-
Exkl. installation: 1.499:-

Priset gäller produkt inkl. installation och ROT-avdrag.


