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LOKAL ANNONSTIDNING I VINGÅKERS KOMMUN  NR 6 - 2016 - ÅRGÅNG 2

Tema:
Ekonomi
Exklusivt:
SEB vs Sörmlands Sparbank
Företagspresentation:
LR Revision & Redovisning

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

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

IFÖ Spira 57 cm
Gustavsberg nauticblandare
Handfatet är behandlat med 
Iföclean, rengöringsvänlig glasyr

1 700:-
Ordinarie pris 2 600:-

IFÖ Spira utan spolkant
WC stolen är behandlad med 
Iföclean, rengöringsvänlig glasyr

3 450:-
Ordinarie pris 4 980:-
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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, Vingåker
Sternbergs Data & Fototjänst,
Köpmangatan 17, Vingåker

Ansvarig utgivare: Loove Pettersson
Produktion: Wilsons Tryckeri & Redovis-
ning AB, 0151-55 00 45
Tryck: Mittmedia Print Örebro
Distribution: Postnord
Upplaga: 9 071 st
Framsida: Höst
Foto: Kjell Sternberg

Välkomna in till oss!

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

Njut av vårt klassiska julbord!
Välkommen att njuta av vårt stora klassiska  
julbord fyllt av härliga smak- och doftupplevelser.  
Serveras med vacker utsikt över Hjälmaren och  
när barnen är mätta kan de leka i vårt lekrum.

Julbord serveras:
Vi serverar julbord varje helg från  
26 november fram till 18 december.

Julbordet är lagat från grunden och 
innehåller, förutom varma och kalla  
rätter, även dessert- och godisbord.

Bokning - 0151-73 09 80
Om ni är ett större sällskap 
finns möjligheten att boka 
andra dagar och tider.
Ring för mer information 
och bordsbokning.

Priser 2016:

Exklusive dryck.

Vuxen        440:-
Barn t.o.m 14 år      220:-

Barn t.o.m 7 år       110:-
Barn t.o.m 4 år       Gratis

Julbord 2016

Boka på 0151-73 09 80 • www.hjalmargarden.se • Läppe

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 9.30-13.00Öppettider Vingåker:  Månd-fred 9.00-18.00, Lörd 9.00-13.00Baggetorp 0150-220 75 • Vingåker 0151-51 12 40

Följ oss 
gärna på Öppettider Baggetorp:  Tisd-fred 9.30-18.00, Lörd 9.30-13.00Öppettider Vingåker:  Månd-fred 9.00-18.00, Lörd 9.00-13.00Baggetorp 0150-220 75 • Vingåker 0151-51 12 40

Vi erbjuder ett brett sortiment
av krukväxter, uteväxter,
snittblommor & inredning.
Allt för att förgylla ditt hem!
En handelsträdgård med
egen odling.

Välkommen!

Höstkänsla!
Hitta din inspiration hos oss.
Nu öppet i Baggetorp.

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 lokalkontor i 
Vingåker på Bondegatan 44

Välkommen att kontakta
Daniel Larsson 070-526 92 66

daniel.larsson@teknikservice.se

info@teknikservice.se • www.teknikservice.se

El och trygghetslösningar 
för hem och företag

Besök gärna något av våra 
annonskontor:

Köpmangatan 17, Vingåker

Kåsta skola, Vingåker

Eller maila oss: 
annons@vingakersbladet.com
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Är du nöjd med din ekonomi? 

Pierre
Ljung

Jag har en rätt hyfsad ekonomisk till-
varo tack vare min sambo som hindrar 
mig från att sätta sprätt på alla pengar.  

Christer
Botås

Ja, det är jag väl någorlunda. Jag kän-
ner att jag kan göra det mesta jag vill. 

Tommy 
Walden-
borg

Ja, det tycker jag. Det får jag vara.  

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.

Måndag-söndag 8-21
0151-51 80 50 • www.ica.se Gäller tom 16/10.

39:-
Billys pizza
6x150g 2:sort

Riven ost
150g präst/herrgård lagrad 12 mån
Falbygdens ost

20:-
Röda vindruvor
500g Spanien

15:-

KALKSTEN
Väggrus, Gårdsgrus, mm

från

Forsby Kalkbrott
Hämtning el. leverans

Hjelm 
Gräv- & 

Maskinförmedling 
AB

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

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. 

Känd
från
TV!

Inget korsord i detta nummer, 

återkommer i nästa nummer.

Vinnare 
trisslott

Vinnare i nr 5: 

(av 32 rätt inkomna svar: 

Oppunda el)

Gunilla Ohlsson, Vingåker

Maria Pettersson, Vingåker

Ingemar Sälle, Vingåker

Trisslott är på väg

 

 
Byggledning - Projektering - Kontrollansvar 

 www.nbateknik.se 

 



Vingåker har två banker, SEB och Sörmlands Sparbank och la-
gom till ekonominumret så träffade Vingåkersbladet bankchefer-
na Patrik Persson och Jim Lindström och diskuterade privateko-
nomi och hur den kan blir bättre. Häng med för några mattnyttiga 
tips hur du kanske kan få bättre koll på din ekonomi. 

Själv är jag uppväxt i 
Stockholm och blir, fortfa-
rande efter 10 år på orten, 
ibland förvånad över hur 
billigt det är med bostäder 
i Vingåker. Vi frågar där-
för Patrik Persson och Jim 
Lindström om det finns en 
ekonomisk fördel att bo i 
Vingåker jämför med an-
dra, större orter. ”Omkost-
naderna är generellt lägre, 
det är t.ex. inga parke-
ringsavgifter”, svarar Jim 
och Patrik fyller på: ”Det 
är också en annan löneni-
vå i Vingåker, men idrotts-
aktivteter är billigare och 
boendet är billigare. 

Men en mindre ort är mer ekonomiskt 
sårbar, säg t.ex. att ett större företag 
med många anställda skulle lägga ner 
sin verksamhet. Urvalet är också mindre 
på en liten ort, både förarbetstagare och 
arbetsgivare.” Jim Lindström tillägger 
att möjligheterna att arbeta på ett annat 
sätt kan vara större på en liten ort: ”Det 
ser inte ut som det gjorde för tjugo år 
sedan, när man fick sin anställning och 
var trygg och nöjd med den. Nu vill man 
kanske jobba på ett annat sätt och göra 
flera olika saker, mer frilans.” Men säg 
då att ett stort företag som t.ex. Voith 
skulle lägga ner, vad händer då? Hjälper 
bankerna på orten till? ”Absolut, man 
hjälper mer eller mindre alltid till i en 
övergångsperiod. Det finns ingen anled-
ning för oss att inte hjälpa till”, säger 
Patrik Persson på SEB och Jim Lind-
ström håller med och berättar om ett ex-
empel när Ericsson i Katrineholm lades 
ned och Sörmlands Sparbank erbjöd ett 
stödpaket under ett år. De båda är också 
överens om att en ort som Vingåker, ge-
nerellt sätt, är mindre konjunkturkänslig 
än en större. 

Hur får man då en bra ekonomi? ”Man 
gör av med mindre än man får in”, sä-

ger Jim och fortsätter: ”Det handlar om 
att hushålla och ser man tillbaka på sitt 
liv, så har det ju gått bra att leva på be-
tydligt mindre resurser än man gör idag. 
Och, ha en buffert.” Hur ser då SEB på 
frågan? ”Är det slut på kontot, så är det 
slut. Och får man en tusenlapp eller två 
över vid månadens slut, så flytta över 
överskottet till ett sparkonto istället för 
att gå ut och shoppa. Generellt behöver 
vi spara mer än vad vi gör.” Hur mycket 
ska man ha i buffert? ”Två månadslöner 
brukar vara standardsvaret”, säger de 
båda och skrattar, men de är samtidigt 
överens om att det inte finns något facit 
– det beror naturligtvis på vad man tjä-
nar, men för att ha en bra ekonomi ver-
kar en av ingredienserna vara att ha ett 
konto för oförutsedda händelser. Mellan 
10 och 20 procent av den disponibla in-
komsten är båda bankerna överens om 
är en bra nivå av sparande varje månad. 
Av dessa pengar kan förslagsvis hälften 
sättas undan till ett långsiktigt fondspa-
rande och hälften sättas över på ett spar-
konto där man har tillgång till pengarna, 
om det där oförutsedda skulle inträffa. 
Patrik tipsar också alla läsare att gå in 
på minpension.se och se över hur myck-
et du kommer att få i pension. 

Övriga konkreta tips från kommunens 
bankchefer är: 
• Om alla säger köp t.ex. en viss aktie, 
så var försiktig (och tvärtom). 
• Har du inte råd att spara till konsum-
tionsvaror har du heller inte råd att låna 
till dem. 

• Låna ej till resor, starta ett 
resekonto och åk när du spa-
rat ihop pengar.
• Ha ett månadssparande. 
• Har du behov av ett sms-
lån ska du definitivt inte ta 
något. 
• Till alla ungdomar: undvik 
sms-lån!

Att ett pensionssparande 
i fonder är att föredra när 
ränteläget ser ut som det 
gör i Sverige, är både Jim 
Lindström och Patrik Pers-
son överens om. Vi får inga 
konkreta fondtips av bank-
cheferna, men Patrik före-
slår att du som kund väljer 
risknivån sedan överlämnar 
du till en professionell fond-

förvaltare att hantera valen. Jim föreslår 
en ganska hög risk om du ska spara på 
lång sikt, för även om det går ned ett år, 
så klarar man det, samtidigt som man 
dessa månader köper fonder billigt. 

Hur får man en trygg boendeekonomi 
och hur mycket ska man lägga undan 
för en kommande räntehöjning och hur 
har amorteringskravet som infördes 1 
juni i år påverkat bostadsmarknaden 
i Vingåker? ”Amorteringskravet har 
inte påverkat Vingåkersbornas vilja att 
köpa hus”, säger Patrik och Jim håller 
med: ”Priserna har snarare gått upp ef-
ter kraven infördes.” Och båda banker-
na är rörande överens: ”Det är sunt att 
amortera!” Patrik berättar att det inte är 
något konstigt att amortera, det gör man 
i de flesta länder och Jim berättar att det 
finns länder som har fasta årsamorte-
ringar. Jag frågar om vi kanske har varit 
för slappa i Sverige. ”Vi har tyvärr haft 
en annan kultur”, svarar Patrik. Hur ska 
man då bete sig idag, när räntan är låg? 
Är det bra att t.ex. sätta undan mellan-
skillnaden mellan dagens ränta och kan-
ske fyra procent för att ha dessa pengar 
i reserv om räntan skulle gå över fyra 

procent? De båda bankcheferna tycker 
det låter som en bra idé och pratar om 
att sätta undan upp till fem procent, men 
understryker samtidigt att i båda ban-
kernas kalkyler måste husspekulanten 
kunna betala en ränta på sju procent. 

Hur arbetar bankerna lokalt och hur 
kommer det se ut om tio år, kommer 
Vingåker fortfarande ha två banker på 
orten och vad är egentligen skillnaden 
mellan Vingåkers två lokala banker? 
”Frågan är vad kunderna vill ha 2026. 
Regelkrav och krav på tillgänglighet 
kommer se annorlunda ut”, svarar Pat-
rik Persson på SEB. Jim Lindström sva-
rar: ”Sörmlands Sparbank kommer fin-
nas kvar i någon form.” Han fortsätter 
berätta om Sörmlands Sparbanks lokala 
arbete: ”Vi arbetar med ’Skickar vida-
re - Ungdom’ som är ett projekt för att 
stödja ungdomar till ett drogfritt liv och 
bättre ekonomi. Vi arbetar även med 
föreningssponsring.” Patrik fortsätter: 
”Vi finns med lite överallt, bl.a. med 
sponsring till föreningar. SEB är enga-
gerade i Mentor som stöttar ungdomar. 
Produktmässigt är vi väldigt snarlika så 
det blir mycket en personfråga vilken 
bank man väljer. Service är viktigt; man 
vill komma fram när man ringer.” Jim 
fortsätter: ”Det är en fördel för Vingåker 
att ha två stora banker på orten. Person-
kemi är viktigt.” Patrik håller med: ”Vi 
är draghjälp åt varandra och det skulle 
inte gynna någon av oss om den andra 
banken försvann.”

Ödmjukhet är uppenbarligen ett ledord i 
bankkampen i Vingåker, där man hellre 
agerar draghjälp än konkurrerar och det 
gynnar väl bara oss Vingåkersbor. Har 
så våra bankchefer några avslutande ord 
att skicka med oss ekonomiska analfa-
beter? ”Ta ett större egenansvar för din 
ekonomi”, säger Jim Lindström. ”Gå 
och gör en hälsokontroll på din ekono-
mi – hur ligger jag till med sparandet 
osv., som en hälsokontroll”, tipsar Pat-
rik Persson. Hur ofta? ”Var tredje år”, 
svarar Patrik. Så då är det bara att slå 
ihop tidningen och ta sig ner till bank-
gatan här i Vingåker där Jim och Patrik 
och deras personal tar emot er! 

Text: Linus Larsson
Foto: Loove Pettersson

SEB   vs   Sörmlands Sparbank

Patrik Persson SEB och Jim Lindström Sörmlands sparbank.

Sidan 4

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

snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT
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Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13
Engelbrektsgatan 18, VINGÅKER (Mitt emot värmeverket)

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

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

Tel. 0760-29 06 24 • www.bylesdäck.se

Byles Däck
Däck - Fälgar - Service 

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

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

Marcus A.
Vitvaruservice

Micke W.
Vitvaruleverantör

Lena J.
Butikspersonal

Peter Å.
Butikspersonal

30%

299:-
Tefal Ceramic Control
Stekpanna

Tina D.
Butikspersonal

Samtliga erbjudanden gäller så långt lagret räcker och 
på ordinarie priser, dock längst t.o.m. 22/10.

på 
utvalda 

kristallarmaturer
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LOGOTYP

Alternativ logotyp
Vår logotyp finns i två andra utföranden. Den stående  
varianten användsnär formatet kräver det, dvs när vår  

grundlogotyp är för lång. Den andra varianten  
lyfter upp våra olika produktkategorier. 

VINGÅKER

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

Låt oss 
göra

jobbet!

Medlemsmöte
Onsdag 19 oktober kl. 18:30
i Studiefrämjandets lokaler

 Vingåker

Pirre Andersson föreläser om 
”Vargen i soffan”.

Klubben bjuder på fi ka.
Lotterier med fi na vinster.

Välkomna!
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Företaget är ett fristående bolag, men ingår i kedjan LR Revision 
& Redovisning, där cirka femtio bolag i Sverige ingår. Det star-
tades 1998 i Vingåker av Jonas Lotterberg. Sedan dess har man 
vuxit från tre till sammanlagt tjugotre anställda i Vingåker, Katri-
neholm och Örebro . 

Örebro- och Vingåkerskontoret var från 
början två företag som nu gått ihop. I 
Katrineholm finns dotterbolaget LR Re-
dovisning & Revision, berättar ägaren 
Jonas Lotterberg och Carolin Larsson 
som är kontorschef i Vingåker.

Ungefär hälften av kunderna kommer 
från andra orter som Katrineholm, Es-
kilstuna, Västerås och Stockholm, vilket 
är en förutsättning för att kunna driva 
företaget på en mindre ort som Vingåker.
Kunderna är framförallt små- och med-
elstora företag samt bostadsrättsfören-
ingar och kan få hjälp med det mesta 
inom ekonomi. Förutom redovisning 
och revision kan företagen få hjälp med 
skatterådgivning, juridik och allmän 

ekonomisk rådgivning m m. Något LR 
Revision & Redovisning arbetar med 
just nu är digitalisering, målet är att 
ligga i framkant vad gäller den senaste 
tekniken t ex skanning av leverantörs-
fakturor, elektroniska kundfakturor och 
elektronisk kvittohantering.

Nya regler och lagar kommer ständigt, 
därför är regelbunden utbildning för alla 
anställda ett måste. Man har även ett 
krav på sig att utbilda sig ett visst antal 
timmar varje år. 
- Vi har också nytta av de andra konto-
ren, man kan alltid ringa en kollega för 
att få hjälp, säger Carolin. Vi kan också 
låna personal av varandra vid behov. Det 
blir som ett nätverk, fortsätter hon.

Förutom ständig utbildning läser man 
också regelbundet facklitteratur med ny-
heter om lagar m m. Man har även ett 
bollplank med jurister och skattejurister. 
Allt man gör måste även dubbelkollas.

Till den som funderar på att starta eget 
har Jonas ett gott råd:

- Ha en bra rådgivare. Man bör kolla 
att personalen har utbildning. Vem som 
helst kan starta en redovisningsbyrå helt 
lagligt i Sverige. Det finns inga krav på 
att ha kunskap, säger han och skakar på 
huvudet.

Jag frågar till sist:
- Varför ska man 
välja LR Revi-
sion & Redo-
visning för sitt 
företag?
- För att vi har 
k o m p e t e n s e n 
och för att vi är 
jordnära, svarar 
Carolin.
- Vi har fått höra 
från kunderna 
att vi förklarar 
så att de förstår, 
tillägger Jonas.

Text & Foto: 
Birgitta Sten-

ström

Företagspresentation!

LR Revision & Redovisning 
Örebro/Vingåker AB

Från vänster: Erika Nikolai, Carolin Larsson, Jonas Lotter-
berg, Berivan Tak, Tomas Schörling.  Saknas på bilden 
gör Linda Söderling.

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

VÄLKOMMEN! 18/10 ÖPPNAR VI PÅ 
ENGELBREKTSGATAN 23 I VINGÅKER
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Ring oss på
0151-370 370 eller 0155-150 900
för att boka tid för visning.
Det går även bra att maila på info@vinterklasen.se. 
Mer information på www.vinterklasen.se.

Lediga lägenheter
Lägenhet Adress Prisexempel Ledig 
 
Centrala Vingåker    
3 rum & kök 69,5 m² Erik Dahlbergsv 6B, 1 tr 4.968 kr/mån Omg.
3 rum & kök 77,1 m² Ålandsgatan 1A, 1 tr 5.725 kr/mån Omg.
3 rum & kök 79 m² Köpmangatan 14, 1 tr 6.273 kr/mån 1/12
3 rum & kök 67,5 m² Storgatan 36A, 2 tr 5.685 kr/mån 1/12
2 rum & kök 60,5 m² Storgatan 44C, 1 tr 4.586 kr/mån 1/12
3 rum & kök 67,5 m² Storgatan 36B, 1 tr 5.685 kr/mån 1/12
3 rum & kök 87 m² Storgatan 30B, 2 tr 6.213 kr/mån 1/1 2017
1 rum & kök 40,6 m² Ålandsgatan 3C, 2 tr 3.502 kr/mån 1/1 2017
3 rum & kök 81,7 m² Köpmangatan 14, 2 tr 6.273 kr/mån 1/1 2017
1 rum & kök 32 m² Storgatan 30A, 1 tr 3.076 kr/mån 1/1 2017 
   
Högsjö    
2 rum & kök 66,7 m² Björkvägen 4A, 2 tr 4.493 kr/mån Omg.
3 rum & kök 68,5 m² Ekvägen 3A, 2 tr 5.311 kr/mån 1/12
4 rum & kök 95,9 m² Ekvägen 3B, 2 tr 6.725 kr/mån 1/12
2 rum & kök 66,7 m² Björkvägen 4A, nb 4.493 kr/mån 1/1 2017
2 rum & kök 66,7 m² Björkvägen 4B, nb 4.565 kr/mån 1/1 2017

www.vinterklasen.se

ÅF

www.ifo.se

Ifö Spira
Helt utan spolkant

Nyhet! Ifö Spira WC-stol, helt utan spolkant!
WC-stolen är behandlad med Ifö Clean, vår  
rengöringsvänliga glasyr. Med Fresh WC -  
spolning med doft, som även underlättar  
rengöringen. Tillverkad i Sverige.

Kampanj 

      3 495:-
   (ord.pris 5 780:-)  
   

WC-skålen är helt slät och saknar spolkant.  
Det finns ingen plats för smuts och bakterier  

att gömma sig.

www.mahlqvist-ror.se

HÖSTKAMPANJ

  20%  
 rabatt på hela 
 Ifös sortiment *)

*) Gäller ej reservdelar, måttanpassade diskbänkar, vattenlås och Outdoor kitchen
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Sandra Svensson
Rådgivare

Mattias Orest
Rådgivare Företag

Kristina Heckscher
Rådgivare Bolån

Jennie Fällman
Rådgivare Privat

Linda Hurtig
Chef Privat

Cathrine Gerdtman
Rådgivare Premium

Jim Lindström
Lokal bankchef

Jenny Lindblom
Rådgivare Premium

Joakim Knutsson
Rådgivare

020-SPARBANKEN / 0771-350 350 - sormlandssparbank.se Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker

Vilken annan bank satsar så 
mycket på lokal kompetens?

Sörmlands Sparbank är en liten bank med den stora bankens resurser. Vi erbjuder personlig rådgivning och
vill vara din samtalspartner genom livets olika skeden. Du ska känna trygghet när du träffar oss, oavsett var i

livet du befinner dig. Hos oss sitter all expertis som behövs nära nog i rummet bredvid.

Välkommen in till oss i Vingåker!



Vi uppmärksammar din ekonomi
Det kan löna sig att ge sin ekonomi lite extra omsorg och uppmärksamhet ibland. 
Boka ett rådgivningsmöte med någon utav oss så hjälper vi dig att se över hela din ekonomi. 

Anna-Lena Lundquist 
anna-lena.lundquist@seb.se
0150-48 55 10
0151-77 87 10

Sanna Krantz 
susanna.krantz@seb.se
0150-48 55 10
0151-77 87 10

Marie Olsson 
marie.z.olsson@seb.se
0150-48 55 10
0151-77 87 10

Johanna Pettersson 
johanna.pettersson@seb.se 
0151-77 87 10
0150-48 55 10

Madeleine Fouganthine 
madeleine.fouganthine@seb.se  
0150-48 55 10
0151-77 87 10

Ingrid Karlsson 
ingrid.x.karlsson@seb.se 
0151-77 87 10
0150-48 55 10

Patrik Persson 
patrik.persson@seb.se
0150-48 55 10
0151-77 87 10

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

KATRINEHOLM    FLEN    VINGÅKER  www.bygginterior.se

KATRINEHOLM    FLEN    VINGÅKER  www.bygginterior.se

KATRINEHOLM    FLEN    VINGÅKER  www.bygginterior.se

KATRINEHOLM    FLEN    VINGÅKER  www.bygginterior.se

KATRINEHOLM    FLEN    VINGÅKER  www.bygginterior.se

 2-sp

 3-sp

 4-sp

 5-sp

 6-sp

Finns nedladdad i 
vårt system
och kommer att 
ligga i höger hörn 
i kommande 
annonser.

Tapeter från Fiona
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PROFFSMASKINER
FRÅN MAKITA HOS OSS!

BYGG & INTERIÖR VINGÅKER Vannalavägen 0151-52 45 60

SPIKPISTOL & SKRUV
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EN DEL AV

VÅRT BREDA SORTIMENT

EL & VVS SORTIMENT

OCH MYCKET MER.....

0151/52 45 60


