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Besök gärna något av våra annonskontor:

Köpmangatan 17, Vingåker Kåsta skola, Vingåker

Eller maila oss: annons@vingakersbladet.com

Varmt välkomna!

ZOO LAGER SHOP   
Fabriksgatan 10, Vingåker

Öppe� ider: mån-fred 10.30-14.30, torsd till 17.30
  Besök gärna vår webshop: www.pwss.se

Den nya länken mellan de lo-
kala företagen i Vingåker och 
medborgarna som framöver 
kommer att skickas ut till alla 
lokala hushåll med åtta till tio 
nummer per år.

– Vi bryr oss om den lilla fö-
retagaren och för ett levande lo-
kalt näringsliv. 
Vi vill att alla 
ska ha möjlig-
het att nå ut 
med budskapet 
för sin verk-
samhet, säger Loove Pettersson, 
en av initiativtagarna.

Att Vingåkersbladet nu star-
tas är ingen slump, utan tid-
ningen bygger på ett vinnande 
koncept. 2004 startade Loove 
Pettersson och Kjell Sternberg 
tillsammans med Bengt Bron-
ner tidningen Östernärkebladet, 

en tidning för företagen i den re-
gionen. 

– Tidningen är väldigt upp-
skattad och vi har sedan 2004 
gjort nära 90 nummer och haft 
cirka 2100 annonser, säger Loo-
ve.

Förhoppningen nu är att ta det 
vinnande konceptet till Vingåker. 

Tidningen är en del av den nya 
företagarföreningen ”Samverkar-
na Vingåker” 
som startas vå-
ren 2015. Ett 
annonskontor 
har öppnat i 
Sternbergs Data 
& Fototjänsts 
butik dit man 
kan vända sig 

ifall man är intresserad av att an-
nonsera i Vingåkersbladet. Pro-
duktionen kommer främst att ske 
på Wilsons Tryckeri & Redovis-
ning i Kåsta. Som annonssäljare 
har vi anlitat Inger Sollerin från 
Sollerin Wellness. 

Vikten av att hålla fördelak-
tiga annonspriser är viktigt och 
Loove framhåller just hur han vill 
att alla företag ska ha råd och ska 
känna sig motiverade att annon-
sera i tidningen.

– Vår spridning kommer att 
vara cirka 4000 hushåll samt till 
företag och butiker och då vi har 
en kort leveranstid från tryckeri-
et så kommer vi kunna erbjuda 
veckoaktuella annonser vid öns-
kemål.

Utöver tidningen så kommer 
det framöver även att satsas på en 
hemsida, något som också varit 
en succé för Samverkarna i Öst-

ernärke, som har cirka en halv 
miljon sidvisningar i månaden. 
Målet med 
Vi n g å k e r s -
bladet är att 
vara en le-
vande kanal 
mellan före-
tag och medborgare och ifall 
man har idéer för hur tidningen 
kan utvecklas på så ska man 
inte tveka att höra av sig.

– Vi tar varmt emot goda 
idéer och tips på artiklar och 
dylikt. Vi vill att det ska vara 
lite medborgarstyrt, säger Kjell 
Sternberg. Maila gärna till an-
nons@vingakersbladet.com.

Text: Henrik Källman
Foto: B-J Gunnarsson, 

Loove Pettersson
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Alltid lokala nyheter från Östernärke på www.Östernärkebladet.se
Tipsa om nyhet till: nyhet@osternarkebladet.se
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Sidan 2 • På gång i Östernärke

Sidan 4 • Krönika
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Bild: 2015-03-01: Hjälmarbaden
Foto: Bengt Bronner

Krönika 

Bengts Betraktelser

Medlemspresentation: 
Helt Enkelt

Nedslaget: 
Brevensgården

Påminnelse: 
Årets Östernärking

   

din ANNoNs över disk!
Boka Besök Östernärkebladet

onsdagar kl 10-14
i kontoret på Örebrovägen

i Odensbacken.

Där kan du hämta en
tidning, boka annons eller 
lämna in sudokulösningar.

Vi delar Mediekontoret med 
Östernärkebladet.se och

Jenneboradio som också kom-
mer finnas på plats framöver. 

Maila annons@osternarkebladet.se eller besök oss på
Örebrovägen 10 i Odensbacken för att boka annons!

Mediekontoret
Örebrovägen 10

   

Östernärkebladet • Östernärkebladet.se • Jenneboradio

   

Premiär för Vingåkersbladet!

Annonssäljare:
Loove Pettersson 0151-55 00 45
Inger Sollerin 070-156 63 56
Kjell Sternberg 076-351 93 70

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
Tryck: Mittmedia Print Örebro
Distribution: Posten
Upplaga: 4 450 st
Framsida: Köpmangatan, Vingåker 
Foto: Loove Pettersson

Välkommen!
Ta en tur

på nya spången
Återinvigning vid Sjövikstornet
Lördagen den 2 maj kl. 10.00
Naturskyddsföreningen, Vingåker
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Byggledning - Projektering - Kontrollansvar 

 www.nbateknik.se 

 

Blommor för alla tillfällen!
Fr.o.m. 2/5 har vi öppet 
ALLA DAGAR
tom 19/6 i Baggetorp. 
Öppettider
Baggetorp
0150-22075
Vardagar 9.30-18.00
Lördag 9.30-13.00
Söndagar & röda dagar 9.30-13.00
Vingåker
0151-511240
Vardagar 9.00-18.00
Lördagar 9.00-13.00

Följ oss på Facebook och Instagram

Färskpotatis 900g 

Körsbärstomater
500g Kvist   Import/Maroco
2 valfria

20:-
 /st

4990
/st

Färdigrillade Ribs 
Jensen  550g  Dansk 4990

/kg

Herrgårdsost
Norrmejerier  28%

Måndag-söndag 8-21
0151-51 80 50 • www.ica.se

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.

Nr. 2
Sommarspecial

Händer det nåt
hos er i sommar?
Maila eller besök oss:
annons@vingakersbladet.com

Utgivningsplan
2015

Nr. 1 2015 – Vecka 18
Utdelning 29 april

Bokningsstopp:
Måndag 20 april

Nr. 2 2015 – Vecka 23
Sommarspecial
Utdelning 3 juni

Bokningsstopp:
Måndag 27 april

Nr. 3 2015 – Vecka 37
Utdelning 9 september

Bokningsstopp:
Måndag 31 augusti

Nr. 4 2015 – Vecka 41
Utdelning 7 oktober

Bokningsstopp:
Måndag 28 september

Nr. 5 2015 – Vecka 45
Utdelning 4 november

Bokningsstopp:
Måndag 26 oktober

Nr. 6 2015 – Vecka 50
Julspecial

Utdelning 9 december

Bokningsstopp:
Måndag 30 november

Lokal annonstidning i Vingåkers kommun  

Vingåkers
bladet

Vingåkers
bladet
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Drygt 40 personer hade 
samlats på Joan’s café & bistro 
torsdagen den 16 april 2015 
för att deltaga vid bildandet av 
föreningen Samverkarna Ving-
åker. Loove Pettersson, en av 
initiativtagarna hälsar välkom-
na och berättar om de tidigare 
träffar som ägt rum, företaga-
re emellan och som fått väl-
digt positiv respons. Det är nu 
dags att dra igång Samverkarna 
Vingåker. 

Samverkarna Vingåker är 
en förening som nu startas av 
två eldsjälar som drivit sam-
ma projekt i Östernärke: Loo-
ve Pettersson, hemmahörande 
i Odensbacken, som tagit över 
Wilsons Tryckeri & Redo-
visning och Kjell Sternberg 
från Stora Mellösa som driver 
Sternbergs Data & Fototjänst i 
Vingåker. 

Kvällens moderator Moni-
ca Widén lämnar så över ordet 
till Birger Schlaug som inleder 
med att nämna Vingåkerssonen 
Göran Persson och drömmer 
sig tillbaka femton år i tiden 
då de båda var politiska akti-
va – oense i många frågor, men 
överens om en fråga – den att 
sänka arbetstiden. 

Birger Schlaug var inbjuden 
för att bl.a. prata om arbets-
marknaden i den kommande 
digitala revolutionen och han 
fortsätter att berätta om olika 
kommuners sårbarhet. Sörm-
land är relativt icke-sårbart 
med undantag för Oxelösund 
där ett enda företag står för 50 
procent av löneutbetalningar-

na. I Vingåker måste vi räkna till 
dussinet privata företag för att 
komma upp i hälften av löneutbe-
talningarna – vilket är en normal 
nivå för Sverige. SSAB i Oxelö-
sund är dessutom till stor del be-
roende av beslut som fattas utan-
för Sverige; råvarupriser etc. För 
hundra år sedan när textilindustrin 
var dominerande i Vingåker, så 
var även vår kommun sårbar på ett 
helt annat sätt än den är idag. 

I Sverige kommer många jobb 
att försvinna de närmsta 20 åren 
pga. automatisering och digitali-
sering, fortsätter 
Schlaug och den 
problematiken pra-
tar man om i många 
länder, men inte i 
Sverige. Vi lever i 
en värld i föränd-
ring, bl.a. berät-
tar Schlaug om ett 
exempel från Kina 
där det finns möjlighet att få en 
måttsydd kostym utan att träffa 
en enda person. Man går helt en-
kelt in i en ”mätbox” där kroppen 
skannas av och mäts i alla ledder, 
varpå man väljer tyg och modell i 
en dator och sedan sys kostymen 
upp – helt utan att vara i kontakt 
med någon levande människa. 

Mängder av medelklassens 
jobb kommer att försvinna – i t.ex. 

bank- och försäkringsbranschen 
– många jobb som är urbana och 
det kommer att drabba storstads-
områdena. Det kommer i sin tur 
innebära att de människor som 
blir drabbade kommer att söka sig 
ifrån storstäderna till pendlingsor-
ter på ”lagom” avstånd, där det är 
billigare att leva. Digital utveck-
ling öppnar för mindre orter att bli 
attraktiva. Samtidigt som många 
yrken kommer att försvinna, tror 
Schlaug att vissa yrken alltid 
kommer att finnas kvar, däribland 
präster, speciallärare och politiker. 

Birger tar en klunk vatten och 
fortsätter sedan att tala om före-
tagsklimat. Vingåker ligger på 
plats 135 i företagsklimatranking 
och har ett ”normalt” företagskli-
mat jämfört med andra kommuner 
i Sverige. Gnosjö är en kommun 
som har klarat sig väldigt bra i 
lågkonjunkturer och finsanskriser 
och det beror inte på företagskli-
mat utan på företagskultur. Birger 
hänvisar till en person i Kina som 
beskrivit fenomenet på samma sätt 
som en person i Gnosjö. ’Vi tror 
att ett plus ett kan bli mer än två, 
men i andra kommuner och orter 
tror man att ett plus ett alltid blir 
mindre än två, dvs. man tycker att 
konkurrens är något dåligt.’ I Gno-
sjö ser man möjligheter till sam-
verkan – man lånar ut pengar och 
personal till varandra vid produk-
tionstoppar. Det har lite med före-
tagsklimat att göra, men mycket 
med företagskultur att göra. 

Schlaug avslutar sitt föredrag 
med några medskick till Ving-
åkers företag, föreningar och till 
kommunens näringslivsansvariga 
som också fanns på plats: 
• Något som är avgörande för 
småföretag i en liten kommun är 
bemötandet i kontakten med kom-
munen – att ingen suckar i telefo-
nen när man ringer till kommunen. 
• Det är inget självklart positivt 
för det lokala lilla näringslivet 
med det som är bra för invånarna, 

ex. tågstopp och bra vägar. 
• Vi har också en gemensam ar-
betsmarknad i hela EU – varje en-
skilt land är inte beroende av bara 
sig självt.
• Ett plus ett kan bli mer än två. 
• Småkommuner kring Stock-
holm, Göteborg och Malmö bör 
vara redo för inflyttningen. 
• Långsiktighet har blivit allt 
kortare tid. 
• Det är svårare att bygga ett 
samhälle för riktiga människor än 
ekonomiska varelser.  

Därefter bjuder Joan’s på en 
utsökt ”Vingåkerspaj” – en äp-
pelpaj som anspelar på Vingåkers 
äppeltradition. Fikasorlet sprider 
sig snabbt i lokalen och det börjar 
redan samverkas. 

När Vingåkerspajens sista smulor 
skrapats från faten börjar Monica 
Widén att beta av kvällens före-
dragningslista med val av sekrete-
rare och justeringsmän och Loove 
Pettersson passar på att berätta lite 
kort om historien bakom Samver-
kan Östernärke som idag har ca 
120 samverkande företag. Sam-
verkan Östernärke har också en 
hemsida med en halv miljon vis-
ningar varje månad. 

Så var det dags att välja inte-
rimsstyrelse, dvs. en styrelse som 
sitter till en ordinarie styrelse väljs 
i samband med nästa årsmöte. Till 
ordförande väljs Kjell Sternberg. 
Som ledamöter i interimsstyrelsen 
väljs Loove Pettersson, Yvonne 
Norén, Ola Maineborn och Sally 
Morad. Och till revisorer valdes 
Tor-Leif Thuresson och Roger 
Fredman. 
När all formalia är avklarad och 
ordet släpps fritt kommer många 
frågor från engagerare åhörare. 
En diskusson kommer upp om 
var avgränsningen ska vara – är 
det Vingåkers kommungräns som 
gäller? Man kommer fram till att 
Vingåker med omnejd är det som 
gäller. 

Föreningen Samverkarna Vingåker bildas på Joan´s
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Storgatan 23 • 643 30 Vingåker
Telefon 0151-104 42 • Fax 0151-139 00

Mobil 070-880 63 55

www.ekengrens.com • ekengrens.glas@telia.com

• Ditt uterumsCenter
• Ditt bilglasCenter
• Ditt markisCenter

Vi lagar ditt
stenskott från 0:-Lenas Skor & Väskor

Storgatan 19 • Vingåker • 0151 - 51 11 52 • 073 - 072 05 77

Dam         Barn         Herr
36-42              16-35              40-50

SKOR
Väskor • Bijouterier

Capri • Friendtexkläder
ROLSER shoppingvagnar

Öppet: mån - fre 10-17 • lörd 10-13

Vid uppvisande 

av denna annons

10% rabatt 

vid ett in
köp.

Så var föreningen Samver-
karna Vingåker bildad – ett steg 
för ännu bättre företagsklimat 
och en ännu bättre företagskul-
tur i vår kommun. Och steget är 
väl också taget för ett ökat sam-
arbete mellan företag och för-
eningar och med vår kommun!

Medan företagsrepresen-
tanter minglar passar jag på att 

fråga en av initiativtagarna, Kjell 
Sternberg, varför han dragit igång 
det här projek-
tet. ”Jag har 
saknat gemen-
skap mellan 
företag – man 
har blivit bort-
skämd från 
Östernärke. Vi 
får inte heller 
glömma bort 
föreningsbi-
ten – att jobba tillsammans företag 
och förening. Vi skapar en platt-

form mellan företag, förening och 
kommun.”

Ola Maineborn och Sally Mo-
rad, båda invalda i interimsstyrel-
sen, får den klassiska frågan: ’Hur 
känns det?’ Ola är först med att 
svara: ”Det känns motiverande. 
Jag tror på det vi ska göra. Det 
är en ny era – småbyggdens era. 
Föreningens uppgift blir att ta in 
åsikter och kompetens i ett forum 
så vi kan samla det och sprida det 
– för det har saknats. Det blir en 
knutpunkt, helt enkelt.” Sally är 
inte sen att instämma i de positiva 

ordalagen: ”Det känns underbart. 
Och det känns kul att så många 
är här och visar intresse. De fles-
ta verkar positiva. Den viktigaste 
uppgiften är att någonting hän-
der – att alla funderingar kommer 
fram och att vi lyssnar på alla.”

En lyckad kväll är till enda och 
ett första steg är taget mot en bätt-
re samverkande i Vingåkers kom-
mun!

Text: & Foto: Linus Larsson

HK
produktion

Vingåkers Folkpark
16 maj

kl: 19:00 - 01:00

Hypnos
Zero Destiny
samt ytterliggare 3-4 band

Öl- och vinrättigheter
Entré: 100:-
Biljetter och information: www.hkproduktion.se

     arrangör:

Samverkarna
Vingåker

www.ekholmenstradgard.se  Bakom Sävstaholms slott

Vår i trädgården!

Ekholmens
0151-130 75

Vingåker

Planteringsjord
Emmaljunga 50 l

5 st. 190:-
Bäst i test i PLUS 2013.

Gräsmattegödsel
med järnsulfat

650m2 225:-

FRUKTTRÄD
köp ett och få 

50 l jord på 
köpet

Rosor
Buskar
Perenner
Barrväxter

Pelargoner
Penséer
Sättlök
Potatis
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Vingåker Järn är en av Ving-
åkers köpmannahistorias all-
ra starkaste institutioner. Fö-
retaget grundades 1905 och 
butiken på Köpmangatan har 
haft samma lokal sedan huset 
byggdes. Tio år har gått sedan 
Jörgen Andersson, som då drev 
”Data- och elektronikbutiken” 
längre ned på gatan fick tipset 
att köpa järnhandeln och det 
krävdes ingen större fundering.

– Jag tänkte bara ”ja, varför 
inte”. Det kan vara kul att pro-
va något nytt, säger Jörgen An-
dersson.
När Jörgen Andersson tog över 
Vingåkers Järn 2005 var före-
taget en nybliven hundraåring 
och nu när han själv jubilerar 
så gör han det genom att starta 

nästa kapitel i järnhandelns his-
toria.
– Vi är numera anslutna till Bo-
list och tack vare det så kommer 
vi nu kunna erbjuda en moderna-
re service i butik och ett bredare 
sortiment, säger han.
Förändringen är redan påbörjad. 
Jag dyker upp vid butiken strax 
före öppning. Utanpå butiken 
så skiner de nya orangefärgade 
skyltarna ikapp med vårsolen. 
Insidan går i samma färgskala. 
Jörgen berättar att steget över till 
Bolist ger helt nya förutsättning-
ar för framtiden.
– Då Bolist är en järn- och bygg-
varuhandel ger det oss möjlig-
heten att kunna expandera vårt 
område. Det vi bland annat kom-

mer satsa mycket på framöver är 
digital produktpresentation i bu-
tiken, säger han.
En annan fördel med att vara en 
del av en kedja är att Vingåkers 
Järn nu har möjligheten att erbju-
da alla de produkter som finns i 
Bolist centrallager. På så sätt kan 
man via hemsidan klicka hem 
det man vill och sedan fraktfritt 
gå och hämta ut det i butiken.
– Vi kommer satsa på att precis 
som tidigare ha ett brett sorti-
ment i butiken och det sortimen-
tet väljer vi själva ut. Då man i 
andra företag väljer centralt att 
ha exakt samma varor i alla sina 
varuhus så kan vi istället speci-
alisera oss på att ha de mest ef-
terfrågade varorna på hyllan. På 
samma sätt kommer vi att själva 
bygga våra reklamblad utefter 
kundernas efterfrågan, säger Jör-
gen Andersson.
Innan jag går visar Jörgen upp 
den nya digitala skärm med 
touchpanel som står mitt i buti-
ken. Där kan man söka efter och 
få information om produkter el-
ler se aktuella erbjudanden. På 
skärmen rullar ett litet klipp. Det

är en kille i Bolistuniform som 
putsar en liten fläck varpå han 
ler stort mot oss när han fått 
bort den. Jörgen pekar på skär-
men. 
– Den senaste killen vi anställ-
de, han är otroligt mån om att 
hålla rent på skärmen, han kör 
dygnet runt, säger Jörgen.

Text: Henrik Källman
Foto: Kjell Sternberg

Företagspresentation!

Jörgen Andersson
Ålder: 57
Familj: Fru, tre döttrar och 
hunden Atlas
Bor: Vingåker
Fritidsintressen:
Tycker mycket om jakt och 
engagerar sig också mycket i 
frågor kring epilepsi. 
Drömvision för Vingåker: 
Att vi får bibehålla handeln 
året runt samt att Vingåker 
förbereder sig för de stora 
infrastrukturförändringar 
som kommer ske framöver i 
regionen.
Önskar sig mest just nu:
Semester.

Vingåkers Järn, Köpmangatan i Vingåker
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CROSS
 FRISORER

0151-101 80

ANNA-LENA & ANNA

Välkomna!

..

Birger Schlaug
Hur tror du Vingåker kom-
mer utvecklas de komman-
de 5-10 åren?
Det beror på Stockholms-
området och hur medelklas-
sen där kommer drabbas av 
den digitala omställningen 
när många jobb kommer 
att försvinna. Men jag tror 
framtiden ligger bortom 10 
år. Vingåker ligger inom bra 
pendlingsavstånd till Stock-
holm. 

Hur kan Vingåkers attrak-
tionskraft förbättras?
På kort sikt är det två saker 
och det är bra boende och en 
bra skola. Skolan är avgöran-
de och viktigare än närings-
livet. 

Tycker du Vingåker är en 
attraktiv plats för företag?
Vingåker är genomsnitt för 
en liten kommun i Sverige, 
varken bättre eller sämre. 

Tror du att Vingåker kom-
mer växa?
Inte inom 5-6 år, men senare 
och det kommer inte att bero 
på Vingåkers attraktionskraft 
utan andras oattraktionskraft. 

Vad är det bästa med Ving-
åker?
Närheten och att det mesta 
finns; det finns en optiker och 
många bra byggföretag, det 
är småföretagen. Och många 
småföretag har också förstått 
att det är viktigt att skapa en 
relation till sina kunder – ex-
tra viktigt på en liten ort som 
Vingåker. 

Text & Foto: Linus Larsson

snabba



Perssons Byggvaror AB

Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13
Engelbrektsgatan 18, VINGÅKER (Mitt emot värmeverket)
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• Isolering och skivor,   
 bra sortiment!  

• Takplåt
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till bra priser!
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