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Innehåll:
Företagspresentation:
Mekonomen 
Bilverkstad
Vingåker för mig:
Stig Pettersson
Företagspresentation:
Byles Däck AB
Föreningspresentation:
Hantverks-
föreningen
Korndockan
Företagspresentation:
En Bulle i Ugnen

Sävstaholmsvägen 5 • 0151-51 14 16

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

Höststäda din 
trädgård

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

Mus och 
råttproblem, 

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

20 år
1999 - 2019

Vingåker

JUBILEUMSERBJUDANDEN

Anette från Hippo fi nns hos 
oss för foderrådgivning

Gäller torsdag 31 oktober
10:00 - 16:00

20% rabatt 
På Hippo hästfoder

 Eva från Proplan fi nns hos 
oss för foderrådgivning

Gäller torsdag 24 oktober
10:00 - 16:00

20% rabatt 
På Proplan hundfoder

Gravljus
6 - pack 

(96 tim)

69:-

Fågelmatare

• Solrosfrö (vitstrimmigt & skalade)
• Jordnötter 
• Hampfrö 
• Viltfågelfrö 
• Talgbollar 



Mekonomen Bilverkstad

På Solbäcksvägen 1 i Vingåker har nyligen Mekonomen Bil-
verkstad etablerat sig. I början av september var det invigning 
och ägarna Johan Larsson och Daniel Lövestig har nu totalt sex 
Mekonomen-verkstäder i Örebro, Eskilstuna, Katrineholm och 
Vingåker.

─ Det känns ju extra kul att starta här 
eftersom jag bor i Vingåker, säger före-
tagets VD Johan Larsson och berättar att 
det i dagsläget finns tre anställda, men 
tanken är att expandera.
─ Vi tror att det finns en efterfrågan i 
Vingåker.

Johan har tidigare, bland annat, arbetat 
centralt på Mekonomens huvudkontor 
med lönsamhets- och affärsutveckling.

Mekonomen servar och reparerar i prin-
cip alla bilmärken, nya som gamla. Vid 
service ingår ett års vägassistans samt 

minst tre års garanti på reservdelar och 
en stämpel i serviceboken.
 Även nya bilar med fabriksgaranti kan 
lämnas in. 
─ Vi är ett alternativ till dem som åker 
till en originalverkstad.

Den som gillar att meka själv med sin 
bil kan snabbt få tag i reservdelar då 
man har tillgång till hela Mekonomens 
sortiment. Beställer man på förmidda-
gen kommer normalt reservdelarna på 
eftermiddagen samma dag eller till da-
gen efter.
─ I Vingåker har vi en enklare butik som 
vi kallar ”shop in shop”. Vi kommer 
även att ha däckförsäljning i alla priska-
tegorier samt däckhotell.
Johan berättar vidare att just nu pågår 
”monterat och klart” kampanjer, som 
gäller motorvärmare, däck och extra-
ljus, med mera.

─ Mekonomen Bilverkstad i Vingåker 
är certifierade för att jobba med AC, vil-
ket betyder att vi har företagscertifikat 

samt att den som utför arbetet har ett 
personligt certifikat. Vi är ensamma i 
Vingåker om det.
Man kan lämna in sin bil för byte eller 
reparation av bilglas. I verkstaden finns 
även bromsprovare och en avancerad 
utrustning för hjulinställning, samt att 
man släcker tvåor.

Som kund ska man kunna känna sig 
trygg när man lämnar in sin bil hos 
Mekonomen.
─ Vi har möjlighet att ta hand om alla 
bilar, man får garanti på jobbet och re-
servdelarna och vi har Mekonomen i 
ryggen. Vi satsar på att försöka få ett 
positivt intryck till kunderna, avslutar 
Johan.

Mekonomen i Vingåker finns på 
Instagram, Facebook och Mekonomen.
se.

Text & foto: Birgitta Stenström

Sidan 2

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

Företagspresentation!

Johan Larsson och Mikael Karlsson utanför Mekonomen i Vingåker.

Vingåkers
bladet

Vingåkers
bladet

Annonsmaterial:
annons@vingakersbladet.com

Wilsons Tryckeri & Redovisning,
Kåsta, 
643 91 Vingåker
0151-55 00 45

Tryck: Mittmedia Print Örebro
Distribution: Postnord
Upplaga: 8336 st

Framsida: Regnbågen vid kalkbrottet i 
Forsby. Foto: Hampus Pettersson

Ansvarig utgivare: 
Loove Pettersson

Produktion: 
Wilsons Tryckeri & Redovisning AB, 
0151-55 00 45

Mikael Karlsson i arbete i verkstaden.
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Måndag-söndag 8-21
0151-51 80 50 • www.ica.se Gäller tom 27/10. 10:-

REA
Hushållsost

 2,2kg Arla

5990
/kg

Italienskt
Surdegsbröd

Butiksbakat 560g

69:-
/st

Päron
Svenska, påse 1kg

15:-
/st20:-

/st

AnvändRUT-avdraget!

Har du smutsiga fönster?

www.malmafonsterputs.se

TEL: 0157-206 90 • MOB: 073-679 63 62
www.malmafonsterputs.se
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Ring oss!
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Östlunds Begravningsbyrå
Katrineholm  •  Flen • Vingåker
Bygdens egen begravningsbyrå

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

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

Vingåker
Storgatan 19
Tel. 0151-106 65
Tis, Tor 9.00-15.00

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

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

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

www.östlundsbyrå.se

BRASVED
50:-/säck, hämtning

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

ULF WÄRN 070 - 542 39 35

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

5:e december 18.00
6:e december 18.00

12:e december 18.00
13:e december 18.00
15:e december 13.00

2019
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Tusenkonstnären Stig Pettersson utanför Marmorbyn har skapat 
föremål i trä i nästan hela sitt liv. Att komma hem till Stig och 
hans fru Margareta ger lite samma känsla som att besöka Carl 
Larsson-gården i Sundborn. 

På tomten har han byggt ett snickeri där 
han skapar allt efter egna idéer. Ovanpå 
snickeriet har han byggt sin ateljé med 
mycket ljusinsläpp från de stora fönst-
ren. Utanför finns naturen.
─ Det är vackert att bo här, konstaterar 
han, när han tittar ut över landskapet. 
Idéerna bara kommer när man går här 
och filosoferar.

Både i bostaden och i ateljén finns 
handsnidade figurer, bruksföremål och 
konsthantverk i det oändliga. Väggarna 
pryds av hans tavlor i olja och akvarell. 
I bostaden har han tillverkat en stor del 
av inredningen. Att skapa i trä har han 
varit intresserad av sedan han var liten.
─ Jag gjorde svärd och pistoler när vi 
lekte indianer och cowboys.

Stigs pappa var modellsnickare till yr-
ket, men att han själv skulle bli det var 
inte självklart.
─ Pappa sa alltid att han inte tyckte det 
var något att ha, säger Stig och nämner 
att det var på håret att han blev murare 
istället.
När han slutade skolan 1954 visste han 
inte om att det fanns en yrkesskola i Ka-
trineholm, utan fick reda på det när han 
började söka jobb. På SKF kunde man 
göra intagningsprov till yrkesskolan och 
Stig kom in på en treårig utbildning till 
modellsnickare, där teori varvades med 
praktik på ett modellsnickeri. Det var en 
nyttig skola, minns Stig. 
─ Om man inte gjorde ordentligt så tog 
verkmästaren och kastade det man gjort, 
om det till exempel inte var putsat or-
dentligt. Då fick man göra om. Man har 

lärt sig att inte fuska.
I 27 år jobbade han som modellsnicka-
re på Pump-Separator i Katrineholm. I 
oktober 1980 öppnade han eget i Mar-
morbyn som modellsnickare och gjorde 
modeller åt olika gjuterier.

En modellsnickare gör exakta föremål i 
trä, av vilka man sedan skapar gjutfor-
mar för tillverkning av föremål i metall. 
Stig har gjort mycket till bilindustrin i 
sitt yrke. Det mesta som finns i en motor 
som är gjort i järn eller annan metall har 
han tillverkat. 
Stig berättar att det tar ett par månader 
att göra ett motorblock. 
Han har även gjort prototyper till be-
stick, karotter, skålar och serviser med 
mera till Nilsjohan – ett svenskt företag 
som tillverkade husgeråd.
Utsmyckning av kyrkor som blommor 
och rosor till väggarna samt reliefer är 
ett annat område. 
2001 skapade Stig modellen till Katri-
neholms-Kurirens symbol ”Friskytten” 
i trä, som sedan gjöts i järn på SKF.
Han har också gjort modeller till urnor 
och soffor. Till Vingåkers Bibliotek har 
han gjort fästpigeskrin och fästpigeräf-
sa.

I yrket som modellsnickare lärde han sig 
hantverket. På fritiden och senare som 
pensionär har han skapat efter egna idé-
er, vilket inte är samma sak som att göra 
efter ritningar.
─ Man pressar sig själv. Man vill göra 
svårare och svårare.
Som ett bevis på detta står en av hans 

fantastiska gunghästar med lädersadel 
och träns samt riktigt tagel i man och 
svans inne i bostaden. Den är gjord i al, 
som är ett passande träslag för träsnide-
ri. Därefter är den naturtroget målad.

I kulturföreningen SOS (Söder Om Sjön 
Hjälmaren) har han varit medlem sedan 
starten och brukar delta i föreningens år-
liga konstrundor till påsk. 
Att det på konstrundorna kommit så 
många besökare kan han knappt fatta. 
På årets runda var besökarantalet runt 
400 personer i hans ateljé som han då 
delade med konstnärerna Elinor Svens-
son och Laggar Jan Tigerstrand. Året 
innan kom det cirka 500 personer. 
Stig deltog även i vänortsutbytesresan 
till Tyskland för några år sedan tillsam-
mans med konstnärerna i SOS, där var-
je konstnär hade med sig något att visa 
upp.
─ Vi hade gemensam utställning med 
konstnärerna i Tyskland.
Nästa höst kommer Stig att ha utställ-
ning på Sultans Konditori i Vingåker.

När han inte skapar i verkstaden eller i 
ateljén gillar han att hålla på ute i träd-
gården eller att måla och bygga på hu-
set. Plocka svamp är ett annat intresse. 

För den som vill besöka ateljén utanför 
Marmorbyn är det bara att höra av sig så 
att han är hemma.
─ Ja, alla är välkomna hit, hälsar Stig.

Text & Foto: Birgitta Stenström

Stig Pettersson

Vingåker för mig!
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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

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

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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Grafisk form: Design Inger Rönnqvist: Tryck: Wilsons Tryckeri.  
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Charlie Follin Gunilla Pettersson 

Åbrogården i Vingåker 

Utställningen pågår t.o.m. 24 november 

Välkomna! 

 9 november 2019 
2019 11-15  

Öppettider:                                 
Lördagar och söndagar 11-15.   
Onsdagar 15-18                           

 

 

 

Åbrogården i Vingåker 

Obs! Dragningen i medlemslotteriet sker på 
vernissagedagen på Åbrogården klockan 12.00 
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Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 

gulmarkerade ordet senast 10 november till:

annons@vingakersbladet.com
•

Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta

643 91 VINGÅKER

Vi drar tre stycken vinnare som vinner varsin trisslott.

Vinnare i nr 5 - 2019: (av 53 rätt inkomna svar: Vingåkers Factory Outlet)
Trisslotter är på väg:
Jan Nilsson, Vingåker

Maggan Brinck, Vingåker
Sylvia Törnqvist, Vingåker

EXPRESS SERVICE
Passar din tid och budget

• Service
• Reparationer

• Tillbehör

Smartphones & Surfplattor
för privatpersoner och företag

Köpmangatan 12 • 643 30 Vingåker
0151 - 77 44 00 • 0760 - 44 64 58

www.profi x-phonerepairing.com • info@profi x-phonerepairing.com

Möjlighet tillhemkörning

Boka Era resor hos mig
Katrineholms Enda Resebyrå

 

Hos mig kan du boka:
• Flyg och Hotell över 
   Hela världen

• Bussresor

• Kryssningar

Globus Åsas Resebyrå • Torggatan 1B • Katrineholm
0150 – 55700 • globusrb@telia.com • www.globusrb.se

Öppettider i butiken: Mån & Tor 14-20, Tis & Ons 9-15

snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT

FÄRG I 
NIAN

GRISSLOR

KÅRE        
KADAVER

BE-
HÅLLARE

AHO I FIN.    
TRIVSEL-   

ORD

BLIR        
KRUKA

STRECK-  
KOD

SLAGBOM    
I VÄVSTOL

DJUR I 
OST

YTTRIUM
KÖPTE 

FÖR 
MYCKET

BLIR        
BANAN       

ORT

DAMERNA   
I MOSKVA

VIGGA GOTLAND

HITTADES     
I             

VASSEN

YNK-      
RYGG

UTHUS       
OCH         

OXÖGA

VÄXT

TRE            
LIKA

SUGGA      
LIECHT-    
ENSTEIN

REN-       
HÅRIG        

H I KEMIN
TVÄRTOM   

MED 
VERSA

EN 
ANNAN…  

ÄR EN 
ANNAN 

SAK

ARBETAR ÅT DEN       
KUNGLIGA FAMILJEN

SÅ STÅR DET             
FAKTISKT!

Nu är den äntligen  
här – Utbytespumpen!

Dags att byta ut din gamla bergvärmepump? Nya  
Thermia Calibra är den perfekta utbytespumpen. Den kan 
kalibrera sig efter både dina värmebehov och ditt befintliga 
borrhål. Du behöver inte ens veta hur djupt ditt borrhål är, 

Calibra ser till att borrhålets fulla potential utnyttjas.

Läs mer på utbytespumpen.se

www.mahlqvist-ror.se
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dunjacka
Tenson

DAM
strl. 34-48

fodrad flanellskjorta
tuxer
herr

strl. s–5xl
quiltat innerfoder

köp två par jeans 
från lee för 1000:-
Gäller alla modeller

dam & herr

kängor
rhapsody

 dam
strl. 36-41

fodrade

fodrat regnset
tenson

barn 
strl. 86/92–134/140

fleecefodrad

kängor
tenson

barn 
strl. 20-35

10.000 vattenpelare
fleecefodrade

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

999:-
ord. pris 2000:-

399:-
ord. pris 999:-

349:-
ord. pris 699:-

499:-
ord. pris 800:-

erbjudande!
2 par för 1000:-

alishi w

galactic

lee

madelyn

darwin shirt

399:-
ord. pris 750:-

moss jr

 

 
Byggledning - Projektering - Kontrollansvar 

 www.nbateknik.se 

 

Välkommen till 
Svenska Hundklubben VSN

27 maj 2019
Plats: Studiefrämjandet, 

Järnvägsgatan 3, 
Vingåker

Kl. 18.30 Extra årsmöte för 
Svenska Hundklubben VSN

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

                                                 
 Medlem: Gratis 

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

Betalning i samband med 
anmälan till Swish 1234454369

Vi bjuder på fika!

www.vsn.svenskahundklubben.se
svenskahundklubbenvsn

Vårens kurser planeras 
för fullt.
Kom gärna med förslag.

Klart är: 
• Viltspår
• Vardagslydnad
• Nosework med 

Miranda (Svartvit Hund)
Fler kurser se hemsida och 
facebook

Vid frågor:
Lena 070-653 54 36
vsn@svenskahundklubben.se

Välkommen till 
Svenska Hundklubben VSN

27 maj 2019
Plats: Studiefrämjandet, 

Järnvägsgatan 3, 
Vingåker

Kl. 18.30 Extra årsmöte för 
Svenska Hundklubben VSN

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

                                                 
 Medlem: Gratis 
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Välkommen till 
Svenska Hundklubben VSN
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Vingåker
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Icke medlem: 150 kr
Anmälan till Zaima, tel.  
073-0298104 eller e-post 
zerland.vsn@gmail.com. 

Betalning i samband med 
anmälan till Swish 1234454369

Vi bjuder på fika!

Kyla och AC 
Vi fixar kylan i ditt hem, bilen och 

butiken

Kontakta oss för prisförslag

Vi säljer, fyller och installerar

Tel. 019-45 00 60
www.nepab.nu
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Byles Däck AB

Stefan och Agneta Gren startade Byles Däck AB i januari 2014. I 
den för året helt nybyggda och större lokalen har de satsat mycket 
på arbetsmiljön.

─ Det ska bli kul att köra första säsong-
en i nya lokalerna, säger Agneta och 
berättar att de har investerat i nya ergo-
nomiska lyftar.
─ Vi har investerat för att spara på våra 
ryggar.

Byles Däck AB ingår i kedjan däckring-

en och jobbar med allt inom däck och 
fälg.
─ Vi byter, reparerar och säljer med 
mera, även till MC och Moped, säger 
Stefan.
Ett stort sortiment av däckfabrikat och 
dimensioner finns i alla prisklasser.
─ Vi har även ett brett sortiment av fäl-

gar från många olika leverantörer, säger 
Agneta.
Fälgar till släpkärra finns på lager. Just 
nu finns vinterdäck Kumho och fälg 13 
tum till släpkärra för 995:-/styck.
─ Vi har mycket varor på lager, allt från 
däck till skottkärror till programme-
ringsutrustning för Tpms-ventiler, fort-
sätter Stefan.
Från och med 1/11 2014 finns en lag 
som säger att alla nyproducerade bilar 
ska vara utrustade med Tpms som är ett 
tryckövervakningssystem för däck ─ på 
vissa bilfabrikat sitter en sensor inne i 
hjulet som skickar en signal med däck-
ets lufttryck till bilens instrument-panel, 
där man kan läsa av när det är dags att 
fylla på luft.

Inför kommande vinter tipsar Stefan om 
att det är tillåtet att använda vinterdäck 
från 1/10 och att det är lag på vinterdäck 
med ett mönsterdjup på minst 3 mm från 
1/12. Det är också bra att boka tid för 
byte i god tid.
─ Det är bra att ha lite framförhållning 
och ha koll på däckens skick så de är 
lagliga, innan man bokar tid.
Stefan berättar också att fler och fler 
kunder vill ha premiumdäck och att 
många lägger lite mer på vinterdäck.
─ Jag brukar säga, köp ett lite billigare 
sommardäck och satsa lite mer på ett bra 
vinterdäck.
De flesta däck tillverkas utomlands och i 
dagsläget finns ingen svensk tillverkare.
─ Många gånger är det billigare att köpa 
däck här hos oss än att köpa däck på nä-
tet och komma för endast montering och 
balansering.

Stefan berättar vidare att det bara är cir-
ka 10 kilometer till Byle från både Häv-
la, Högsjö och Vingåker och att många 
kunder kommer därifrån, men att kun-
derna också kommer från bland annat 
Örebro, Odensbacken och Katrineholm.  
─ Många tipsar varandra och många be-
sökare använder hemsidan www.byles-
däck.se för att hitta information. 
Även många företagskunder besöker 
Byles Däck AB.
Att det är en fördel att ha företaget hem-
ma är både Stefan och Agneta överens 
om och att det är uppskattat i närområ-
det.

Text & foto: Birgitta Stenström

Företagspresentation!

Agneta och Stefan Gren inne i den nybyggda lokalen i Byle.

Nybyggda lokalen i Byle.
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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

Vi har kransar 
inför 

Allhelgona 
helgen

Stefan Gren
Byle Tisnaräng 1, 643 94 Vingåker
byle1@hotmail.se

Tel. 0760-29 06 24 • www.bylesdäck.se

Byles Däck
Däck - Fälgar - Service 

Dubbdäck Kumho till släpkärra
inkl plåtfälg 13” 995:-/st

Flertalet fabrikat och 
dimensioner på lager 

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

 

 

 
 
 
 
 

Boka årets JULBORD 

 

 

Välkommen att boka! Tel. 0151 - 730980 
 reception@hjalmargarden.se 

Boka grupper: Julbord med julunderhållning mån – fre: louise@hjalmargarden.se 

Måndag – Fredag:  JULBORD med julunderhållning - Towe Widerberg 
                               Bokas enligt ök. (minimum grp. om 40 personer) 450:-/pers. 
             JULBORD (utan underhållning) 395:-/pers. 
                                    (kontakta oss för lediga plaster – se info. nedan)  
 
           
 
 
 

 JULBORD  495 :-/pers. 

 JULBORD med julunderhållning - Charlotta & Towe Widerberg  550:-/pers. 

 

 

 

LÖR  7/12 14/12 21/12 

SÖN 1/12 8/12 15/12 22/12 
                   Sittningar: kl. 13:00, 13:30, 14:00  

Vinn Charlotta & 
Towes julskiva på din 
entrébiljett när det är 

julunderhållning 

1 julskiva/sittning  

! 

1 skva 

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

Oppunda EL Vingåker         elonvingaker • www.oppundael.se

Priserna gäller t.o.m. 9 november eller så långt lagret räcker.

BUTIK / INSTALLATION / ANTENN / FIBER / 
SÄKERHET / VITVARUSERVICE

Från

Ord. pris 599:-

Elljusstake
5-arm Elias, fl era färger

499:-

Första advent närmar sig!

Ljus
Paula

59:-

Julstjärna
Snöblomma

599:-

Från

Luftvärmepumpar: för offert kontakta Tim Blomgren.
0151-51 84 86 • tim.blomgren@oppunda.se

Köksmaskiner

2695:-
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Hantverksföreningen 
Korndockan i Vingåker

Det fi nns många föreningar som lever ett ganska anonymt liv. Och 
ändå är denna inte så liten och har funnits i många år. De både 
träffas och har regelbundna utställningar. All kraft och kunskap 
fi nns inom föreningen.

Jag har stämt träff med föreningens kas-
sör, Anita Askerlund-Karlsson. Och för 
dagen ska de göra lövkorgar av lönnlöv. 
Man använder sedan lövkorgen för att 
dekorera en skål eller dylikt med.
 
Är det alltid här ni träffas?
– Korndockan har sina träffar i Studie-
främjandets lokaler i Vingåker var 14:e 
dag. Vi träffas tisdagar jämna veckor 
och har tillgång till lokalen mellan 
klockan tre och sju. Det kommer i snitt 
15 personer till varje träff och det blir 
cirka 20–22 träffar per år, säger Anita.

Hur och när började det?
– Korndockan började i Björkvik och 
gick sedan ihop med Katrineholm. Nu 
fi nns ingen aktivitet i Björkvik längre. 

Katrineholm och Vingåker har samma 
styrelse men gör inga aktiviteter ihop,  
förutom resorna. Huvudföre ningen är i 
Vingåker och vi har 58 medlemmar, alla 
är kvinnor, svarar Anita och fortsätter. 
Jag är osäker på när vi startade, men det 
känns som det är väldigt länge sedan.
– Vi har försökt att locka in män men 
inte lyckats. Det fi nns inga krav på att 
man måste kunna utan varje medlem gör 
vad de kan. Kan eller vill man inte göra 
något så är man välkommen att bara del-
ta och fi ka, säger Anita. 
 
Föreningens huvudsakliga syssla är att 
bevara gamla hantverk och använda 
mycket återbruk. Och så naturligtvis ha 
roligt och en trevlig stund tillsammans 
med kaffe och dopp.

 

Föreningen hyr aldrig in in struktörer 
utan använder sig av all kunskap som 
fi nns bland medlemmarna. I ett glasskåp 
i Studiefrämjandets lokaler fi nns en del 
av deras alster att beskåda. 

Gör ni något mer förutom träffarna?
– Vi satsar på en resa/utfl ykt varje år. 
I våras åkte vi till Frövifors Pappers -
bruksmuseum och sedan till Nora där 
vi åt lunch. Resan började med frukost 
i Svampen i Örebro. På resorna har vi 
alltid ett lotteri där vins terna är sånt som 
medlemmarna själva skänkt, säger Anita.
– Anita fortsätter, på resorna kan även 
icke medlemmar följa med om plats 
fi nns, de får dock betala lite mer.

Får ni något bidrag?
– Ja, men det är inte så många kronor. 
Det var mer förr. Vi samarbetar ju med 
Studiefrämjandet och då får vi tillgång 
till lokalen. Det blir en typ av bidrag, 
säger Anita. Vi får betala 800 kronor 
om året till banken och vi har bara med-
lemsavgifterna som intäkter.

Föreningen gör två utskick per år. I ja-
nuari och maj, då postar de till medlem-
marna i Katrineholm. I Vingåker och 
Högsjö är det medlemmarna själva som 
delar ut. Programmet fi nns också upp-
satt i Studiefrämjandets lokal.
 Bland alstren fi nns bland annat fi na 
presentaskar gjorda av mjölkförpack-
ningar, luffar slöjd, underlägg av re-
klamblad, gosedjur av strumpor, tomtar 
av tovad ull, ljusstöpning, decoupage 

som är en teknik där man överför mo-
tiv från servetter till fat eller krukor och 
mycket, mycket mer.
 På programmet framöver ska göras 
askviskor av björnmossa, decoupage 
och knivställ av böcker. Övrigt program 
för resten av året se faktarutan.
 I våras hade de utställning på Studie-
främjandet med kläder för vuxna och 
barn samt broderier. Till jul ställer de ut 
julbroderier.

Tänk så mycket dold kunskap det fi nns, 
för att inte tala om kreativitet. En givan-
de aktivitet för den som tar sig tiden.

  Text och foto: Majsan Wickert 

På första bilden syns från vänster: På bilden syns från vänster: Kaiija, Ingegerd, 
Margareta, Anita, Sara, Monica och Annika. På bordet ligger lönnlöv som ska gö-
ras korgar av, se bilden till höger. På bordet ligger lönnlöv som ska göras korgar 
av, se bilden ovan. Och på den undre bilden ser vi från vänster: Lisbeth, Anita, 
Kaiija, Ann och Margareta, med ett antal färdiga korgar.  

Ett axplock av alla alster de gjort på sina träffar. Finns att beskåda i Studiefräm-
jandets lokal i Vingåker.

FAKTA
Medlemsavgiften är 150 kr/år.
Det görs en resa/utfl ykt varje år 
och under förutsättning att det blir 
full buss så är kostnaden 200 kr/
medlem. Icke medlemmar 350 kr.
Träffar sker i Studiefrämjandets 
lokaler i Vingåker på tisdagar i 
jämna veckor mellan kl 15–19.

På programmet resten av året

29/10 Pyssel i tavelram
12/11 Krona av spikband 
(medl. tar med mossa själva.
26/11 Grantomtar 
(medl. tar med granris och tråd)
10/12 Avslutning för gruppen på
Österåkers Nostalgimuseum

1–30 nov • Utställning av julbro-
derier i Studiefrämjandets lokaler.
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Hallå alla

VINGÅKERS
FÖRETAG & FÖRENINGAR

Som företagare eller förening i Vingåkers kommun 
inbjuder Samverkarna Vingåker dig till:

Vingåkers Hotell
Onsdagen 6 november kl 17:30

Industriveckan
Sta� an Jonsson från Vytab berättar om planeringen inför projek-
tet industriveckan, som vänder sig till ungdomarna i kommunen.

Välkomna!
Anmälan sker senast den 3 november till:
Kjell Sternberg, Sternbergs Data & Fototjänst, 076-351 93 70, 
info@sternbergs.eu
Loove Pettersson, Wilsons Tryckeri & Redovisning, 0151-55 00 45, loove@tryck.com

Under kvällen serveras det ka� e med tilltugg.

Klimat och energirådgivning
Kjell Dävelid berättar om råd och tips på hur du och ditt företag 
kan minska din energiförbrukning och din påverkan på klimatet.

Samverkarna
Vingåker

Samverkarna
Vingåker

Landsbygdsutvecklingsforum
Samverkarna informerar om lokala utvecklingsplanerna för 
tärorten. 
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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



Vinöns Värdshus söker
ny(a) krögare inför 2020!

Intresseanmälan skickas till:
birgitta.framtiden@live.se 
Eller ring ägaren:
Ingemar Andersson 070 583 09 91

Sidan 13

Vita Husets 
Bed & Breakfast
på sydöstra sidan av Vinön

Alla årstider är vackra på Vinön därav har vi 
öppet året runt med totalt 8 bäddar.

Bokning på: 073 290 50 20 • birgitta.framtiden@live.se

kattfoder
kattsand

hundfoder
hästfoder

hästutrustning
stalltillbehör

stallströ

fjäderfätillbehör
fjäderfäfoder

kattillbehör
hundtillbehör

bränslepellets
trädgårdsgrejor
ocean rengöring

starta bensin & oljor
vildfågelfrö

solrosfrö
och väldigt mycket mer...

odenkvarn
Odenkvarn AB • Talbyvägen 17 • 715 94 Odensbacken

Månd-Fred. 9-18 • Lörd. 9-13 • Söndag stängt

Tel: 019-45 11 81

Produkter_120x180.indd   1 2016-12-02   23:21

Din
extraresurs

Flyttröjning

Bemanning

Busk- & trädvård

RUT- och ROT-arbeten

019-44 62 55

Upptäck kraften från ovan!

Solenergi - en möjlighet för alla

Kontakta oss för prisförslag

Vi säljer och installerar

Tel. 019-45 00 60
www.nepab.nu

Enskilda avlopp - Diplomerad av ME
Dräneringar
Grunder
Tomtplaneringar
Plattläggningar & murar
Stubbfräsningar & stock-klyvningar

Ökna Entreprenad AB • Kalle Nilsson • Knarsta 237 • 715 92 Stora Mellösa

073-501 29 29

BoBo:s Däck
019-45 03 45

lastbilar • traktorer • entreprenad • skog

Hjulinställning • Hjultvätt • Fälgriktning
däckFörvaring • vulkningar • reparationer

däck • Fälgar • däckskiften

dags att byta till vinterdäck!

Mällsavägen 25, Stora Mellösa •  Tel: 019-45 03 45 • bobosdack@hotmail.com

Julannons 2018

MBB Mark • Bygg
Betong AB

Mark Bygg Betong MBB AB
Industrivägen 4
715 31 Odensbacken

Annons nr 4 2014

MBB Mark • Bygg
Betong AB

• Ny- och ombyggnationer
• Betongarbeten
• Hemstäd

• Takrenovering
• Kakling & Plattsättning
• Flyttstäd

Sören
Peter
Lasse
Ullis/Städ
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070-604 89 20
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072-206 43 88
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Jonathan     073-068 53 84

ROT - Arbeten

Enskilda 
avloppsanläggningar m. m.

Övriga gräv- och schaktarbeten

Försäljning grus och matjord

Förmedlng av brunnsborrning

Allt inom VVS

070-533 09 27
Bernth Sjöstrand • Stora Mellösa



En Bulle i Ugnen

Lagom till 1:a advent 2018 nyöppnade Odensbackens Konditori 
i ny regi och under nytt namn. Emma Björnram och Mathilda 
Pieters var de nya ägarna. Både Emma och Matilda är uppväxta 
i Stora Mellösa och är bästa vänner sedan de träffades i lekis vid 
6 års ålder. De var kamrater genom hela skoltiden och tog sina 
examen som bagare och konditorer 2007.

Redan när de gick i skolan hade de tänkt 
sig att tillsammans med en tredje kam-
rat ville de ha ett konditori. Namnet ” 
En Bulle i Ugnen” föddes redan då, tan-
ken var att om de jobbade tillsammans 
så skulle de försöka att inte vara med 
barn på samma gång utan att de skulle 
täcka upp för varandra vid barnafödan-
det och likaså vid mammaledigheterna. 
Nu blev det tyvärr inte så utan det blev 
bara Emma och Matilda som blev kom-
panjoner.

Men det var inte bara på skoj utan de 
vill med namnet också tala om att de har 
alltid en bulle i ugnen så att kunderna 
ska kunna få sitt nybakade bröd under 
hela dagen.

Innan de startade sin egen verksamhet 
hade de hunnit skapa sig erfarenhet ge-

nom arbete på andra företag, Emma har 
arbetat på COOP, Truckstop och ICA 
Maxi och Matilda på Sveas, Sjögrens i 
Grebbestad, Coop och Vasa konditori.

Innan man öppnade konditoriet gjorde 
man en hel renovering av serverings 
och fösäljningslokalerna. Man kan inte 
annat än trivas när man kommer in i ser-
veringen som påminner väldigt mycket 
om ett gammaldags mysigt kafé, verk-
ligen trevligt. På sommaren finns också 
en stor och härlig uteservering på fram-
sidan.

Man har också förändrat urvalet och tis-
dag till söndag serverar man frukost och 
då kommer det mellan 30-40 personer 
och äter. Den största uppmärksamheten 
bland kunder har dock sopplunchen med 
fikabufffé som serverade tisdag-fredag. 

men nu kan man alltså också avnjuta 
deras härlig sopplunch med kaffebröds 
buffé hela veckan. Alla andra luncher(-
bakad potatis och sallader mm) serveras 
tis-söndag (alla dagar).

Personligen tordes jag inte stanna till 
lunch då jag har väldigt dålig karaktär 
när det gäller mat och gott kaffebröd, 
så eftersom farbror Doktorn helt vänligt 
påpekat att vikten var lite för hög så var 
det bäst att fly från godsakerna. Som 
mest har man haft närmare 80 kunder 
till lunch en dag.

Ett annat evenemang som slagit väldigt 
bra ut var Tjejkvällen. Två sittningar på 
kvällen och båda var utsålda på två da-
gar.

På soppluncherna är det väldigt många 
hantverkare som kommer men även 
många bönder och folk från hela Öster-
närke. När Vingåkersbladet var på be-
sök fick jag en pratstund med Christina 
och Yngve Nilson från Kumla som var 
på besök i Odensbacken och passade 
på att göra ett besök på ”En Bulle i Ug-
nen”. De besöker gärna fiket då de tyck-
er att det sticker ut när det gäller miljön. 
Lite matbröd hade de också passat på att 
köpa med sig hem.

Vid ett annat bord satt Lisbeth Persson 
från Lundby och hennes väninna, de 
hade tagit sig in på cykel intill Odens-
backen och passade på att smörja kråset 
med lite gott till kaffet, det var istället 
för lördagsgodis.

På konditoriet kan man få allt från mat-
bröd till bröllopstårtor och specialtårtor 
och givetvis allt det goda som ska finnas 
i ett välsorterat konditori. Även fast sitt 
stora sortiment är det trotts allt ett kon-
ditori man helst vill vara.

Man jobbar också med catering vid 
minnesstunder och andra samlingar. På 
kvällarna är det ofta olika föreningar 
och andra som har sina samlingar i de-
ras lokaler.

När jag kom in i butiken och kunde se 
allt läckert man kunde köpa så var det 
några saker som speciellt var utmärkan-
de och det var att storleken på bullar 
och Wienerbröd var enormt, när ögonen 
svepte runt så hittade jag även Damm-
sugare som stack ut både till storlek och 
färg, de hade de vackra färgerna som var 
aktuella med alla granna höstlöv.

I dag är man 4 anställda i verksamheten 
och man har delat upp arbetstiderna så 
att den första börjar 05.00, nästa börjar 
07.00 och de andra två kommer 09.00. 
Kunde inte låta bli att fråga vem som 
var chefen men det finns ingen direkt ut-
pekad utan man resonerar och kommer 
fram med förslag och idéer tillsammans.

Man har tagit steget fullt ut när det gäl-
ler pengar och tar inte emot kontanter 
utan bara kort och swish.

Man vill vara ett konditori som har ett 
stort sortiment bland annat av sockerfritt 
och glutenfritt. Att kunna göra något för 
landsbygden är något de stortrivs med 
speciellt eftersom de upplever att folk är 
tacksamma och glada för att de finns..

Text & foto: Gunnar Löv

Företagspresentation!
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Vi hjälper dig med byggprojektet!

Fönster | Panel | Badrum

Kök | Tak | Altan

Robin Svenberg 073-234 8669
Kristoffer Söderling 070-331 5269

hssbyggtjanst

info@hssbyggtjanst.se www.hssbyggtjanst.se

Hampetorp Svenberg Söderling Byggtjänst AB

019-767 16 50
john@lundbergsmek.se

Industrivägen 8 • 715 31 Odensbacken

Värmepumpar
Vattenfilter

Vattenpumpar

Kontakta oss för prisförslag

Vi säljer, installerar och servar

Tel. 019-45 00 60
www.nepab.nu
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30 minuter från Vingåker, vid södra Hjälmarens strand 

VÄRT EN OMVÄG

ÅRETS
JULBORD

Boka 019-44 90 60  katrinelund.se  
Öppet året runt!

re
m

ar
c.

se

30 minuter från Vingåker, vid södra Hjälmarens strand 30 minuter från Vingåker, vid södra Hjälmarens strand 

Årstiderna varierar
men vi kan alltid hjälpa till!

 

facebook.com/elglandentreprenad/
www.elglandentreprenad.se

Hör av er redan idag!

070-171 32 86
jimmy.elgland@outlook.com

• Gräv & Schaktning 
• Markanläggning 
• Trädgårdsplanering 
• Enskilda avlopp
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24 månaders
räntefri delbetalning!
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Alla priser på däck är inklusive montering 
och balansering, klart på bilen.

Kumho KW22
195/65 R 15 995:-
205/55 R 16 1 281:-
225/50 R 17 1 521:-

Nokian Hakkapeliitta 7
195/65 R 15 1 157:-
205/55 R 16 1 425:-
225/50 R 17 1 997:-

...och glöm inte torkarbladen och batteriet.

Bosch torkarblad
Fullt fungerande torkarblad som skapar optimal sikt 
både framåt och bakåt är avgörande för din säkerhet. 
Att regelbundet se över dina torkarblad ökar också 
din komfort. När du köper torkarbladen hos oss ingår 
montering i priset.

Gratis batteritest 
inför vintern
Bilbatterier är förbruknings-
varor som slits successivt. 
Detta märks främst när det 
börjar bli kallt ute. Vi testar hur ditt batteri mår, helt 
gratis. Tudor batteri. Pris från 695 kr.

Vinter i antågande!
Hög tid att se över dina vinterdäck.

24 månaders

www.meca.se

Dela upp din betalning på 
fyra månader - helt utan 
ränta och avgifter.

   

  Däckbyte

200 kr

Snart vinter!
Låt oss skifta

dina däck!

Ont om plats?
Låt oss ta hand
om dina däck!

Däck-
förvaring
Däckbyte

400 kr

3HammaröNytt 19 oktober 2013

4FSWBS�EV�EJO�CJM�IPT�PTT�QÌ�.&$"�JOHÌS�.&$"�"TTJTUBOTGÚSTÊLSJOH��7BE�EV�ÊO�SÌLBS�

VU�GÚS�VUF�QÌ�WÊHBSOB�TÌ�CBSB�SJOHFS�EV�WÌSU�BTTJTUBOTOVNNFS�TÌ�GÌS�EV�TOBCC�IKÊMQ���

#PLB�FO�.&$"�TFSWJDF�QÌ�NFDB�TF�TÌ�GÌS�EV�EJO�BTTJTUBOTGÚSTÊLSJOH�OÊS�EV�IÊNUBS�

CJMFO��

24 månaders
räntefri delbetalning!

)BNNBSÚ�#JMTFSWJDF�"#�

#JWÊHFO���

���������������

�

.FE�.&$"�LPSUFU�LBO�EV�EFMB�VQQ�CF�

UBMOJOHFO�VQQ�UJMM����NÌOBEFS�o�SÊOUF�

GSJUU���

7J�FSCKVEFS�PDLTÌ��

��#SPNTLPMM�

��,ZMBSLPMM�

�
�

)BNNBSÚ�#JMTFSWJDF�"#�

#JWÊHFO���

���������������

�

.FE�.&$"�LPSUFU�LBO�EV�EFMB�VQQ�CF�

UBMOJOHFO�VQQ�UJMM����NÌOBEFS�o�SÊOUF�

GSJUU���

7J�FSCKVEFS�PDLTÌ��

��#SPNTLPMM�

��,ZMBSLPMM�

�

Alla priser på däck är inklusive montering 
och balansering, klart på bilen.

Kumho KW22
195/65 R 15 995:-
205/55 R 16 1 281:-
225/50 R 17 1 521:-

Nokian Hakkapeliitta 7
195/65 R 15 1 157:-
205/55 R 16 1 425:-
225/50 R 17 1 997:-

...och glöm inte torkarbladen och batteriet.

Bosch torkarblad
Fullt fungerande torkarblad som skapar optimal sikt 
både framåt och bakåt är avgörande för din säkerhet. 
Att regelbundet se över dina torkarblad ökar också 
din komfort. När du köper torkarbladen hos oss ingår 
montering i priset.

Gratis batteritest 
inför vintern
Bilbatterier är förbruknings-
varor som slits successivt. 
Detta märks främst när det 
börjar bli kallt ute. Vi testar hur ditt batteri mår, helt 
gratis. Tudor batteri. Pris från 695 kr.

Vinter i antågande!
Hög tid att se över dina vinterdäck.

24 månaders

www.meca.se

Dela upp din betalning på 
fyra månader - helt utan 
ränta och avgifter.

Däckbyte
Däckförvaring
Hjulinställning

1000 kr

Passa på just nu!
Vårt stora 1000-kronorserbjudande 

gäller endast under oktober!

Ottos Bilservice
Öppet: Mån-tors 6-17 • Fre 8-13 • Lunchstängt 12-13 

Industrivägen 8 • Odensbacken
Tel 019-45 01 03 • Fax 0582-400 84

INGA-LILLS
HÅRVÅRD

Led i Asker

Tel: 019-45 22 30
Välkommen!

Nya öppettider
Måndag stängt • Tisdag 9.00-20.00

Onsdag 9.00-18.00 • Torsdag 9.00-20.00
Fredag stängt

El & VVS 
Installationer och Service

Vi säljer och installerar

Tel. 019-45 00 60
www.nepab.nu

Värmepumpar
Vattenfilter

Vatenpumpar

Solenergi
Laddstationer

Överspänningsskydd/
åsksskydd

Vi har gravdekorationer till
Allhelgonahelgen,

snittblommor, krukväxter och ett 
stort utbud av presenter.

Måndag 11-18 • Tisdag-Fredag 10-18 • Lördag 10-14

Välkommen in!

Örebrovägen 13 • Odensbacken
019-45 06 68

Konditori  

 
i   Odensbacken  

 

Bullar,   bakelser   &   fika   
Sopplunch   med   fikabuffé  

tisdag-fredag  
Tårta   &   Smörgåstårta   

 

Vi   har   även   helgöppet!  
 

   Ring   oss   0734-45   11   08  
 

För   öppettider   &   sortiment  
besök    enbulleiugnen.com   

 

Följ   oss    på   Facebook   &   Instagram  

      
@konditorienbulleiugnen  
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Kåsta • 643 91 Vingåker
- www.wilsonsab.se -

VILJA

KUNNIGT

SMIDIGT

Det här är Wilsons

Tryckeri & Redovisning AB

...då första Amerikanska trupperna landar 
i Vietnam och Kolmårdens djurpark 
invigs. Man gör den första provsändning-
en i färg på tv och Sir Winston Churchill 
avlider. I vår närhet så fi rar Örebro stad 
700 år och makarna Greta och Gösta 
Wilsons köper 
Kåsta skola och 
fl yttar med sitt 
företag Wilsons 
Tryckeri till 
Kåsta skola i 
Vingåker.

Företaget 
startade 1955 
i Töre och har 
sedan fl yttat till 
bla Kolsva och sedan till Vingåker. Man 
hade specialicerat sig på sk. sorgtryck, 
program- och tackkort med i första hand 
begravningsbyråer som beställare. Man 
hade kunder över i stort sett hela landet 
och jobbet gjordes i blytryck. Sättning 
med bly gjordes både för hand och med 

en blysättmaskin, en sådan fi nns att se på 
Skansen i Stockholm.
Förutom sorgtryck hade man affärstryck 
såsom kuvert, brevapper, fakturor od.

Gösta 
Wilson 
slutade i 
företaget 
och det 
drevs 
vidare av 
Greta och hennes son
Olle Wilson som 1986 tog över företaget 
och även byggnaderna där företaget än 
idag fi nns. Under åren utökades trycke-
riet med mörkrum, fotosättmaskin och 
reprokamera.

Man gjorde bl.a. de populära häftena 
med gamla bilder från Vingåkersbygden. 
1986 digitaliserades även sorgtrycket och 
program- och tackkort började göras på 
dator. Sorgtrycket har hela tiden ökat i 
omfattning och vi är idag ett av de största 

Tryckeri & Redovisning AB

ÄVEN I KÅSTA:

Strumpbyxor tillverkade i återvunnen plast från haven.
www.refabric.se • 0151 - 55 00 00

Komplett program, ”MPD”, som förenklar 
dokumentationen inom vård och omsorg.

www.mpdlogin.se 

Året var 1965 …
företagen på detta område och kund-
kartan är fortfarande omfattande.

År 2014 tyckte Olle Wilsons att det var 
dags att sluta och sålde sitt företag till 
Loove Pettersson.

Idag heter företaget Wilsons Tryckeri 
och Redovisning AB och innefattar även 
redovisningstjänster.
Vi fi nns alltjämt kvar i Kåsta skola med 
vackra omgivningar och trevlig atmostfär 
och sysselsätter idag 8 personer.

TRYCKERI:
Anteckningsblock, Visitkort, Kuvert, Mappar, Foldrar, 
Häften, Brevpapper, Blanketter, Rollup, m.m.

REDOVISNING:
Löpande redovisning, Fakturering, Lönehantering, Le-
verantörsfakturahantering, Betalservice, Rapportering 
till Skatteverket, Bokslut, Deklaration, Årsredovisning, 
m.m.

Refabric Group AB | Kåsta, 643 91 VINGÅKER  
+46 (0)151 – 55 00 00 | info@refabric.se | Orgnr: 559169-4285  | www.refabric.se

GROUP

Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta

643 91 VINGÅKER
Tel. 0151-55 00 45
Fax 0151-55 00 14

info@tryck.com

NYHET:

Filmproduktion
www.silverheartmedia.se 

VILJA:
Snabbhet, kvalité och att 
ni skall känna er väl-
komna är nyckelorden. 
I företagets DNA ingår 
även: 
Mångsidigt
Kunnigt
Personligt
Smidigt


