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Mus och 
råttproblem 

• Råttfällor (el & mekaniska)
• Elektroniska skrämmare 
• Snabbverkande musgift

20 år20 år
1999 - 2019
1999 - 2019

Vingåker

JUBILEUMSERBJUDANDENJUBILEUMSERBJUDANDEN

FågelmatareFågelmatare

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

Rickard från Doggy fi nns hos oss 
för foderrådgivning/smakprover

Fredag 29 november 10:00 - 16:00Fredag 29 november 10:00 - 16:00

20% rabatt20% rabatt  

JulgranarJulgranar
from tisdag 26 novemberfrom tisdag 26 november

Kungsgranar Kungsgranar från 199:-från 199:-
Rödgranar formklippta Rödgranar formklippta 295:-295:-

Peter från Ejendals fi nns hos oss 
för produktinformation

Våra populäraVåra populära

På skor & På skor & 
handskarhandskar
från Ejendalsfrån Ejendals

På katt- & På katt- & 
hundfoderhundfoder
från Doggyfrån Doggy

Prima kvalité Stor sortering



Vytab

När Staffan Jonsson tillsammans med bröderna Torbjörn och Gö-
ran Andersson startade Vytab 1990 var det med ett starkt mot-
stånd från dåtidens miljökämpar i Vingåker. En helsida i Katri-
neholms-Kuriren med oro för miljön höll på att omkullkasta alla 
planer. Idag, 29 år senare, finns Vytabs produkter i nästan hela 
världen.

Affärsidén från början var att enbart hål-
la på med varmförzinkning som ytbe-
handling, vilket innebär att man doppar 
rengjorda metallföremål i 460 grader 
varmt flytande zink och därigenom får 
ett starkt skydd mot korrosion. 
─ Vi var den miljömässigt vassaste an-
läggningen på den tiden och efteråt har 
vi aldrig fått några klagomål, säger Staf-
fan Jonsson och berättar att Vytab slu-
tade med varmförzinkning 2009 och att 
den tjänsten köps in idag. 

Från att ha varit en liten verkstad från 
början har företaget växt kraftigt sedan 
starten och idag tillverkas trappor, gång-
banor, ramper, serviceplattformar och 
räcken till kontor, industri, handel och 
bostäder. 

Sedan 2018 ägs företaget av Emil och 
Marica Apelquist tillsammans med Joa-
kim Jonsson och huvudägaren Ladingen 
i Sollentuna och har 33 anställda.

Företagets VD Emil Apelquist tillsam-
mans med företagets tidigare ägare 
Staffan Jonsson ser ett stort problem i 
framtiden med att allt för få söker till in-
dustriprogrammen.
─ Det är alltid svårt att hitta utbildad 
personal, säger Staffan.
Många företag har samma problem och 
för den som utbildar sig till svetsare 

eller går annan verkstadsutbildning så 
finns det jobb. 
Personer med ingenjörs- eller konstruk-
törsutbildning behövs alltid på Vytab. I 
dagsläget arbetar sju konstruktörer på 
företaget.

Alla företagets produkter, de flesta kun-
danpassade, konstrueras och tillverkas 
i Vingåker utom ytbehandlingen som 
sker på annat håll.
─ Hela kedjan till att vi lämnar en offert 
till färdig produkt, säger Emil.
Kunderna är mest företag, både större 
och mindre byggföretag i Sverige. Sie-
mens är en stor kund samt även byggs-
meder. Men även en del privatkunder. 
─ Vi har börjat marknadsföra oss de sis-
ta åren, vi har gjort om hemsidan och 
finns även på Facebook och Instagram, 
säger Emil.
För privatpersoner finns, bland annat, 
räcken i glas till altaner och balkonger 
som lagervara med korta leveranstider.
─ Vi behöver bara ha måtten på bal-
kongen eller altanen, säger Staffan och 
påpekar att
kunden mäter själv och får därefter ett 
kostnadsförslag.

Ibland uppstår komiska situationer om 
en inköpare haft för dålig kontakt med 
sin byggare.
─ När vi kommer till huset finns ingen 

vägg där vi ska sätta dit det som ska sitta 
där, väggen är inte byggd än, säger Staf-
fan och skrattar.

På Vytab ser man ljust på framtiden och 
planerar att utöka.

─ Vi siktar på att komma igång med ro-
bottillverkning, avslutar Staffan.

Text & foto: Birgitta Stenström

Sidan 2

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

Företagspresentation!
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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: Säfstaholms slottspark
Foto: Loove Pettersson

Ansvarig utgivare: 
Loove Pettersson

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

På bilden från vänster: Emil Apelquist, Staffan Jonsson, Joakim Jonsson.

Öppettider: 
måndag-fredag 08-18

lördag 09-15 
söndag stängt

Storgatan 3, Vingåker

Vi har stor sortering påVi har stor sortering på
julgodis och julmarsipan.julgodis och julmarsipan.

Underbart gott saffransbröd och pepparkakor!

Beställ din jultårta Beställ din jultårta hos oss!hos oss!

PetterssonsPetterssons
STÄDSERVICESTÄDSERVICE

FlyttstädFlyttstäd
Hemstäd, Hemstäd, 
ByggstädByggstäd
FönsterputsFönsterputs
ArbetslokalerArbetslokaler
DödsbonDödsbon
m.m.m.m.

070 - 687 37 13070 - 687 37 13
vopel@telia.comvopel@telia.com

Vi arbetar med Vi arbetar med 
Rutavdrag!Rutavdrag!
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Måndag-söndag 8-21
0151-51 80 50 • www.ica.se Gäller tom 24/11. 10:-

REA
BabyplommontomaterBabyplommontomater

 250g, Holland

FransyskaFransyska
Sverige, nätad

8990
/kg

69:-
/st

KronljusKronljus
30p, Ica

59:-
/st

10:-
/st

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

Låt oss 
göra

jobbet!
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!

WWidenstedtsidenstedts  RRörör

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

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: 
https://www.lr-vingaker.se/ 

Vi hjälper er gärna med offert och byggnadsutförande.

PERSSONS BYGGVAROR
Idrottsvägen 1, Vingåker

Bengt: 070-731 16 29, Carola: 070-522 35 53
bengt@perssonsbyggvaror.se, carola@perssonsbyggvaror.se

Vi har allt för
husdränering, byggnation, takmaterial och fönster
samt färg för både ute och inne.

Öppet: 
Vardagar 7-18Lördagar 9-13

Våren är i antågande,
se över era tak

IDROTTSVÄGEN 1, VINGÅKER
Bengt: 070-731 16 29, Carola: 070-522 35 53

bengt@perssonsbyggvaror.se, carola@perssonsbyggvaror.se

Perssons 
Byggvaror AB
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A1 37

PRODUKT
FLEXIBATTS är en isoleringsskiva som måttmässigt är anpassad för
träregelkonstruktion. Produkten är tillverkad av obrännbar, fukt- och
vattenavvisande ROCKWOOL stenull. FLEXIBATTS regelskiva är även
ljuddämpande.

FLEXIBATTS regelskiva har en unik förmåga att anpassa sig till ojämnheter,
eller differanser på regelavståndet. Den kan beroende på tjockleken fjädra
upp till 40 mm på ena långsidan. Det gör att monteringsarbetet går lättare och
kvaliteten på det utförda isoleringsarbetet blir bättre. Den flexande sidan är
märkt med ett streck.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Används som värmeisolering i alla typer av byggnader. Isolering av vindsbjälklag, ytterväggar, mellanväggar,
bjälklag och lägenhetsskiljande vägg och bjälklag.

TEKNISKA EGENSKAPER
Område Beskrivning Standard

Värmekonduktivitet λ  = 37 mW/mK EN 12667

Brandklass A1 EN 13501-1

Vattenabsorption Korttid, WS ≤ 1 kg/m² EN 1609

Tjocklekstolerans T2 EN 823

Densitet Ca 30 kg/m³

Dimensionsstabilitet Dimensionsförändring = 0

Ångdiffusion MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft) EN 10456

Beskrivningskod MW-EN13162-T2-DS(70,90)-WS-MU1

Produktcertifikat Certifikat

EEnnhheetteerr  ppåå  ppaallll

FLEXIBATTS

D

FLEXIBATTS

13-11 2019 14:27
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Öppet:
Vardagar 7-18
Lördagar 9-13

45 mm 45 mm 
Rockwool FlexibattsRockwool Flexibatts

29:95/m²29:95/m²
Priset gäller tom 31 december

FLEXIBATTS är en isoleringsskiva som måttmässigt 
är anpassad för träregelkonstruktion. Produkten är 
tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande 
ROCKWOOL stenull. FLEXIBATTS är även ljuddäm-
pande. 

FLEXIBATTS har en unik förmåga att anpassa sig till 
ojämnheter, eller diff eranser på regelavståndet. Den 
kan beroende på tjockleken fjädra upp till 40 mm 
på ena långsidan. Det gör att monteringsarbetet går 
lättare och kvaliteten på det utförda isoleringsarbe-
tet blir bättre.



Sidan 4

Frilansande skribent, stand-up artist, föreläsare samt tillverkare 
av holkar för fåglar, insekter och fladdermöss är vad Anders ”Pid-
der” Pedersén i Byle försörjt sig på de senaste 27 åren.

Att kunna försörja sig på sin egen krea-
tivitet är få förunnat. För Anders ”Pid-
der” Pedersén verkar dock allt ha fallit 
sig helt naturligt från början. Redan som 
artonåring började han att frilansa som 
skribent i dagstidningar hemma i Bo-
huslän. 
─ Jag skrev om vad som hände i Lilla 
Edets Kommun.
Kåserier började han skriva när han var 
i tjugoårsåldern. På den tiden fick man 
inte skriva under med sitt namn utan det 
skulle var en pseudonym. Han började 
då kalla sig för Pidder, ett namn han tidi-
gare fått av sina arbetskamrater i Malmö 
på sjuttiotalet. 

På sjuttiotalet började han också att skri-
va politisk teater som gatuteater.
─ Nu efteråt så tycker jag att det var 
fruktansvärt dåligt.

Men han lärde sig mycket om teater och 
revyer. I Högsjörevyn har han både re-
gisserat, skrivit manus och medverkat 
på scenen.
Pidder berättar ett roligt minne från den 
tiden då han och hans fru bodde i Dals-
land.
─ Då hade vi ett resande revysällskap. 
Samtidigt åkte Galenskaparna runt, så 
vi konkurrerade om samma jobb, säger 
han och skrattar. 

Företaget Pidder - Författare av pjäser, 
manus och böcker, träslöjdsarbete, re-
parationer av olika maskiner och fordon 
samt innovationer - startade han 1992.
I början svetsade han bilar också för 
att få ekonomin att gå ihop, men efter 
ett par år kunde han försörja sig helt på 
skrivandet.

Sedan 27 år tillbaka kåserar han varje 
tisdag i Filipstads Tidning. Vid ett jubi-
leum i Filipstad blev han inbjuden att stå 
på torget och kåsera inför publik.
Pidder har medverkat i 58 olika nyhets-
tidningar i Sverige. Som mest 30 styck-
en samtidigt.
─ Just nu har jag bara sju stycken.
I början skrev han även korta veten-
skapsartiklar. Helsingborgs Dagblad 
ville ha vetenskapsartiklar med humo-
ristisk ton.
─ Det var lite svårt, men kul samtidigt.
Nuförtiden håller han sig till sina kå-
serier och skriver bara lättsamt. Skulle 
han eventuellt få tid över så blir det en 
roman. Idéerna får han från livet.
─ Jag brukar utgå från mig själv.
Pidder har även gett ut en kåserisamling.
─ Det var Katrineholms-Kurirens dåva-
rande journalist Harald ”Haldo” Ottos-
son som fick mig att göra det.
Ett tag skrev han också noveller till oli-
ka veckotidningar och har kommit tvåa 
en gång i en novelltävling.

Folkbildning har han alltid hållit på med 
och varit föreläsare i landsbygdsutveck-
ling, småföretagande och marknadsfö-
ring.
─ Nu föreläser jag om holkar, insekter, 
fåglar och fladdermöss, säger Pidder 
och berättar att   det var hans svärfar 
som började tillverka lite holkar.
─ När han gick bort så tog jag över. 75 
procent av min försörjning är på holkar 
och 25 procent är på skrivande.
Holkarna gör han på beställning eller 
säljer färdigtillverkade hemifrån och på 
marknader. 
─ Jag har fullt upp varenda dag och har 
ingen reklam. Jag delar bara ut mitt vi-
sitkort. Det har gått så bra med holkarna 
i fyra till fem år nu, men jag vet ju inte 
hur detta håller i sig.

Innovationer står i Pidders företags-
beskrivning och han har uppfunnit en 
pallkrage som går att vika ihop för att 

inte ta så stor plats vid transport, men 
att utveckla nya uppfinningar kan kosta 
mycket pengar.
─ Jag vågade inte låna upp så mycket 
pengar för att gå vidare med idén.

På olika orter runt om i Sverige har 
Pidder under åren anlitats som stand- 
up artist på företag, föreningar och vid 
födelsedagsfiranden bland annat. Med 
studieförbunden höll han 21 stand ups 
om miljön.
─ Men det har jag lagt av med, jag hin-
ner inte.
Men en rolig och lite genant historia 
minns han speciellt från stand up-tiden.
 Barnomsorgen i Katrineholm skulle ha 
sin personalfest i Sköldige och Pidder 
hade blivit inbjuden som hemlig gäst. 
Publiken som enbart bestod av tjejer 
börjde genast skandera ”chippendales, 
chippendales, chippendales” när Pidder 
kom ut på scenen.
Han kom av sig och visste inte riktigt 
hur han skulle börja, men fann sig till 
slut och sa:
─ Men så svältfödda kan ni väl inte 
vara, att ni vill se mig naken.

Trots att Byle tillhör Finspångs Kom-
mun så är det Vingåker som gäller för 
Pidder.
─ Om någon frågar var jag bor, så säger 
jag Vingåker.
I Vingåker finns också det han behöver 
till sin verksamhet.
─ Allt till företaget i princip.
Det bästa med Vingåker är tågförbin-
delsen till och från Vingåker som han 
tycker är helt suverän och att han känner 
mycket folk. 
─ Och jag kör ju inte vilse, säger han 
och tillägger att det är en trygghet både 
att känna folk och att känna igen sig.

Text & Foto: Birgitta Stenström

Anders ”Pidder” Pedersén

Vingåker för mig!Vingåker för mig!
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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

   ViVi
   kan   kan
    tv-signal!tv-signal!

Parabol - Fiber -Antenn
Installation och service.

AJ-Hemelektronik
Köpmangatan 5 • 643 30 VINGÅKER

Tel. 0151-133 30
Öppettider: Mån-Fre 10.00-18.00

Lör 10.00-13.00

	

	

	

 

Välkommen till Hjälmargården 
Lördag 23 nov kl 10 – 15 
Söndag 24 nov kl 10 – 15 

Stort utbud av hantverk, konsthantverk, mat, bröd mm 
Tombola  •  Matlotteri  •  Tomte  •  Fiskdamm 

Julmarknadsmeny i restaurangen 
Kontaktperson Anna Kåsjö 070 716 9702 

	

Cityhallen 

Almstugans 
Fisk & 

Delikatesser 
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Lördag 23 nov kl 10 – 15 
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Stort utbud av hantverk, konsthantverk, mat, bröd mm 
Tombola  •  Matlotteri  •  Tomte  •  Fiskdamm 

Julmarknadsmeny i restaurangen 
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Cityhallen 

Almstugans 
Fisk & 
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Kom och njut mitt i naturen!
Välkommen att njuta av vårt 
stora julbord fyllt av härliga 
smak- och doftupplevelser. 
Serveras med vacker utsikt över 
Hjälmaren och när barnen är 
mätta kan de leka i vårt lekrum 
och kanske få en glimt av tomten.

Julbordet serveras 1-16/12:
Vi serverar julbord varje helg 
och vissa vardagar från 1 
december fram till 16 december. 
Julbordet är lagat från grunden 
och innehåller, förutom varma 
och kalla rätter, även dessert- 
och godisbord.

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

www.hjalmargarden.se
Läppe, Vingåker

Julbord på 
Hjälmargården

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
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

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
i det vackra Högsjö

EEtttt  vväännlliiggtt  bbeemmööttaannddee  
MMooddeerrnn  ddeessiiggnn  

PPrrooffeessssiioonneelllltt  uuttfföörraannddee!!

Julen närmar sig! 
Unna dig själv nya fransar och julnaglar!

…
Köp ett presentkort på lite skönhet eller

fotvård till dina nära. 
Garanterat uppskattat!

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

crazy_beauty_swe

NYSTARTNYSTART
LunchrestaurangenLunchrestaurangen

ÖPPENÖPPEN
mån-fremån-fre

11:00 - 14:3011:00 - 14:30

Välkommen!Välkommen!
Vingåk� s Vingåk� s 

Hotell och Resta� angHotell och Resta� ang







 
Klipp ut och ta med annonsen Klipp ut och ta med annonsen 

få en lunch förfå en lunch för 60 :-60 :-
Gäller tom 30 novemberGäller tom 30 november

20%
PÅ HELA

SORTIMENTET

Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
Gäller från den 14/11 - 24/11 2019.

svedbergs.se

ÅF-annons 3-spalt.indd   1 2019-10-16   11:23

www.mahlqvist-ror.se
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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

AnvändRUT-avdraget!

Har du smutsiga fönster?

www.malmafonsterputs.se

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

Har du smutsiga fönster?
Ring oss!

 Ring oss! 
   Tel: 0157-206 90

   Mob: 073-679 63 62
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JA Bygg AB

2016 startade Jörgen Andersson JA Bygg AB i Vingåker med mot-
tot att alltid leverera ett bra jobb till sina kunder och etablera ett 
gott rykte som professionell hantverkare. Idag har han sex an-
ställda och jobben flyter på.

─ Kunden är alltid i centrum, säger Jör-
gen.
Som snickare började han jobba på 
Sjötorps Bygg AB och var där i cirka 15 
år. Han jobbade sedan några år på två 
mindre företag innan han startade det 
egna företaget.

Kunderna är oftast privatpersoner, men 
just nu rustar man matsal och flera 
byggnader på Hävfla Bruks AB som är 
dotterbolag till Weland AB i Smålands-
stenar. JA Bygg AB arbetar i Hävla som 
underentreprenör åt byggfirman Tage 
och Söner i Smålandsstenar.

─ Vi har varit där i tre år nu, men det 
finns mera jobb kvar.

JA Bygg AB följer alltid de byggnor-
mer vi har i Sverige och utför allt inom 
byggnation t ex fasadrenovering, golv-
läggning, köksrenovering, altan och 
uteplats.
Jörgen poängterar att inget jobb är för 
litet eller för stort. Vid nybyggnation 
hjälper man även till med planering och 
inköp.
─ Man får nyckeln i näven i stort sett, 
när allt är klart, men kunden är ju alltid 
med.
Att montera Fiskarhedenvillor är ett 
återkommande jobb, berättar Jörgen.
─ En försäljare i Trosa som säljer här-
omkring får jag ofta jobb av.

Ibland kan det bli lite ovanliga jobb som 

att hänga tavlor i det nyrenoverade hu-
set, då mannen i huset frågade om han 
kunde få lite hjälp.
─ Jag gick där i tre dagar och hängde 
krokar, säger Jörgen och berättar att 
kunden fortfarande hör av sig om jobb 
ibland.

Jobben görs oftast inom en radie av fem 
till sex mil, men ibland finns jobben lite 
längre bort. Just nu står en Fiskarheden-
villa på tur som ska monteras i Nykö-
ping. Sedan ska ett till två nya hus byg-
gas på Ragnars gärde i Forssjö.
─ Sedan kommer det alltid småsaker 
däremellan. En- och tvådagars jobb tar 
vi oss alltid tid till. Ibland blir det mera 
jobb. Åker man ut och hänger en dörr 
så händer det att kunden kommer med 
mera jobb sedan.
Den bästa reklamen för företaget är när 
hantverkaren på plats gör ett bra jobb, 
menar Jörgen. På det sätter kommer ofta 
nya jobb in.

 JA Bygg AB har tidigare byggt två hus i 
Mörkhulta, Forsa Strand. I Maren, Rör-
vik har man byggt ett fritidshus åt en fa-
milj från Tyskland.
Jörgen berättar till sist att ett av företa-
gets mer ovanliga uppdrag var att bygga 
ett stort bilgarage på 120 kvadratmeter 
med bostad på övervåningen ute i Forsa.

 För den som vill veta mera om JA Bygg 
AB finns hemsidan: jabygg.nu.

Text & foto: Birgitta Stenström

Företagspresentation!

BRENE GÅRD
Nu kan du beställa Nu kan du beställa 
KRAV ekologiskt KRAV ekologiskt 
griskött direkt från griskött direkt från 
Brene Gård.Brene Gård.
Julskinka, beställ senast 2/12Julskinka, beställ senast 2/12
Nu även lådor med hjortkött.Nu även lådor med hjortkött.  

0703 - 12 98 80

SLÄKTFORSKNING 
FÖR DIG

När du vill veta mera om 
din släkt men inte har 
tiden eller kunskapen

att göra det själv.

Jag gör släktforskningen åt dig.

Sverige och Nordamerika

STENSTRÖMS SLÄKTFORSKNING
www.hittadinslakt.dinstudio.se

TEL 0151-55 01 61

Om du befi nner dig här, 
är vi snart där.

Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att 
rycka ut inom 15 minuter – i alla väder. Och 
våra moderna räddningsbåtar klarar att gå i hög 
fart även i mycket grov sjö. Ge en gåva eller bli 
medlem – vi får inga bidrag från staten. Läs mer 
på sjöräddning.se eller ring 077-579 00 90.
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snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT

 

 

 
 
 
 
 

BBookkaa  åårreettss  JJUULLBBOORRDD  

  

 

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 

Personliga inramningar
Vi ”skräddarsyr” efter dina önskemål.

Speglar - måttbeställ!

Baggetorp 0150 - 221 36
Ring för öppettider.

BRASVED
50:-50:-/säck, hämtning/säck, hämtning

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

ULF WÄRN 070 - 542 39 35ULF WÄRN 070 - 542 39 35

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! 

 Ärnebäcks gård   •   0702 - 17 58 65

Upptäck kraften från ovan!

Solenergi - en möjlighet för alla

Kontakta oss för prisförslag
Kostnadsfritt hembesök

Vi säljer, installerar servar

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

1/12 kl. 16.00
Tomteparad

Var med och sprid glädje till 
stora och små med många  

hundar i paraden. 

14/12 kl. 16.00
Luciapromenad

Traditionell promenad med 
efterföljande glögg, fika och 
paketletning för hundarna.

För information om  
evenemangen se

www.vingakershundklubb.se 
eller vår Facebooksida

Fira att julen snart är här med Vingåkers Hundklubb
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Baggetorps Bygdegårdsförening

Likt andra föreningar har även Baggetorps Bygdegårdsförening 
haft ett stort tapp vad gäller medlemmar. Den nuvarande styrel-
sen på sju medlemmar har som huvudsaklig uppgift att förvalta 
och hyra ut bygdegården.

Jag åker till Baggetorp för att träffa 
före ningens ordförande Lille Dahlberg. 
Vi sätter oss i en ganska stor och rym-
lig sal med en liten scen. Det är öppna 
och rymliga lokaler som gjort för att 
ha fest och trevliga sammankomster i. 
Byggnaden är handikappanpassad och 
lättillgänglig från parkering med ramp 
utanför. 

Hur länge har föreningen och Bygde-
gården funnits?
– Bygdegården stod färdig 1971 och 
jag förmodar att föreningen har funnits 
sedan dess, säger Lille. Bygdegården 
har nyligen renoverats och handikapp-
anpassats. Vi har tapetserat och målat  
om. Fiber är fram draget men är inte 
igångsatt ännu.

Hur många hushåll fi nns det här och 
hur många medlemmar har ni?
– Det är cirka 600 hushåll i Baggetorp 
men medlemsantalet sjunker hela tiden. 
Det är bara åldersmänniskor kvar och vi 
får inga nytillskott. De äldre tycker det 

är för arbetssamt att dra runt det här, sä-
ger Lille. Så det är väl vi sju i styrelsen 
som förvaltar bygdegården. 
– Det har bildats en ny förening som 
heter Aktivt Baggetorp. De har redan 
lyckats dra ihop över 160 medlemmar 
och är väldigt aktiva, tillägger han. 

Så styrelsen ordnar inte några egna 
aktiviteter?
– Nej det gör vi inte. Vi hyr ut lokaler-
na till fester, exempelvis namngivning-
ar, födelsedagar och dylikt. Jag håller i 
uthyrningen av bygdegården, säger Lille 
och fortsätter, Baggetorps IF hyr neder-
våningen, den kallas för Klubben. IF 
använder den och byter om där varje 
vecka. 

Lille berättar att  bygdegården används 
fl itigt ändå och att det kan blir mer nu 
när Aktivt Baggetorp dragit igång.

Exempel på aktiviteter 

• På fredagarna bastar gubbarna 50+.

• Kolsnaren dansen har varit här under 
ett års tid ungefär en gång i veckan.

• SPF hyr lokalen ungefär en gång i 
månaden. På senare tid har de haft 
på kvällstid och då har det varit fest. 
SPF vill få igång ett bibliotek en gång 
i veckan med en bibliotekarie på plats.

• Det är också tänkt att det ska bli fi lm-
visning regelbundet här i framtiden. 
Aktivt Baggetorp håller i detta.

Jag tackar för mig och det känns väldigt 
roligt och lovande inför framtiden. Jag 
ska återkomma till Aktivt Baggetorp 
som absolut siktar mot en ljus  och spän-
nande framtid.

Text och foto: Majsan Wickert 

NYBILDAD FÖRENING – AKTIVT BAGGETORP
Denna förening är nybildad och ordnar olika aktiviteter i Baggetorp. 
De använder då ofta Bygdegården. Information om denna förening 
kommer i nästa nummer av 
Vingåkersbladet.

Detta är från lördagen den 26 
okto ber då de hade ordnat en 
spökvandring. Läser på Face-
book att det kom uppskattningsvis  
100 barn.

Foton: Hans Ekelund

Baggetorps Bygdegård

FAKTA
Lokalen/övervåningen tar 100 perso-
ner. Det fi nns bord och stolar för 80 
personer.

Det fi nns 2 toaletter varav en handi-
kappanpassad.

Det fi nns kök med spis, kyl och liten 
frys men ingen övrig utrustning, så 
catering är att rekommendera.

Hyra av övervåning för fest: 1 500 kr 
per kväll och du måste vara 22 år. 

Hyra för exempelvis namngivning 
dagtid kostar 500 kr.

Undervåningen hyrs av Bagge torps 
IF. Där fi nns bastu, pingis-, biljard-
bord och en bar (dock utan dryck).

Det går att hyra hela lokalen och då 
rymmer den 150 personer.

Pris för undervåningen får då disku-
teras med Baggetorps IF.

Ordförande Lille Dahlberg.
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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

Värmepumpar
Berg-, Luft/vatten, Frånlufts och

 luft/luft värmepumpar

Kyla och AC 
Kyla i ditt hem, bilen och butiken

Kontakta oss för prisförslag

Vi säljer, installerar och servar

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

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.svenskahundklubben.se/vsnwww.svenskahundklubben.se/vsn
svenskahundklubbenvsnsvenskahundklubbenvsn

Vårens kurser planeras 
för fullt.
Kom gärna med förslag.

Klart är: 
• Viltspår
• Vardagslydnad
• Rallylydnad
• Nosework med 

Miranda (Svartvit Hund)
Fler kurser se hemsida och 
facebook

Vid frågor:
Lena 070-653 54 36
vsn@svenskahundklubben.se
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Butiken med brett sortiment!

www.lindmans.nu • Må–fr 9.00–17.00 • Lö 10.00–13.00 • www.kramp.com

Sjögöle Skola, Baggetorp. 0150-222 97

4-hjulingar 
från

LINDMANS MASKIN AB

Canada 
Jacka 
med dragkedja. 
Varmfordrad.
Storlek M-XXXL

299:-

U Force 800

Redback boots
med stålhätta 

1495:- Solrosfrö
15 kg

179:-

Högt/Lågt skaft

895:-

Powerboots

HippoProtein Alfa 
Müssli 20 Kg

HippoProtein Alfa
15 kg

15% rabatt
Så långt lagret räcker
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# #

rabattkod: 191250
Gäller när du handlar valfria varor för minst 299 kr hos Gus Textil.

kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Gäller tom 31/12 2019.

gäller hela
sortimentet

50:-
rabattkupong

gu
s t

ex
ti

l

rabattkod: 191210
Gäller när du handlar valfria varor för minst 599 kr hos Gus Textil.

kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Gäller tom 31/12 2019.

100:-
rabattkupong

gu
s t

ex
ti

l

rabattkod: 191215
Gäller när du handlar valfria varor för minst 899 kr hos Gus Textil.

kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Gäller tom 31/12 2019.

150:-
rabattkupong

gu
s t

ex
ti

l

gäller hela
sortimentet

gäller hela
sortimentet

eskimåsocka                                                

Mån-Fre 8-1630  | Lör 10-16 | Sön 12-16

Upptäck över 600 strumpor & underkläderi vår butik!

Gus-Ankel 200 gr 
frottestickad ull med 

lös resår

eskimåsocka cozy socks

bambutrosorbh betty t-shirt stödstrumpor lågpris

långkalsong dam/herrbambu boxerkalsonger nattskjorta Te julmums

Strumpboden
Hantverksgatan 27, VINGÅKER 

11993
Från

8450
Från

99:-
1 par

29950
Från

119:-
1 par

83:-
Från

6490
Från

14475
Från

139:-
1 par

32950
Från

39:-
100 gram

populär
bh

NYHET! perfekt
julklapp

39 olika
mönster

Gus-ankel ull med lös resår

8460
Från

stor-
säljare

vägra
frysa

perfekt
julklapp

Anti-
halk

populär
kalsong

varma &
sköna

skön
klassiker

vinterns
godaste

Gus Textil
www.gustextil.se | 0151 -123 54

Öppet 
alla dagar!

Välkommen
 att besöka oss!

GUS Textil

* 
* 

* 
Gu

s textil garanti * * *

helt nöjd eller pengarna tillbaka

24
sidor!

Alltid med:

Sköna underkläder
även i generösa storlekar

Gus-Ankel® 
med lös resår som sitter uppe

stort utbud av 
Stöd- &
kompressionsstrumpor

Julens
strumpor & 

underkläder

NYHET!

från 
84,60 /par

Gus-Ankel ull                                                    sid 3

betty bh                                                          sid 21

från 
299,50 /st

brynja                           sid  16

jul 2019
populär

bh

cozy socks                                                  sid  23

99:- /par

t-shirt                                                                   sid 23

från 
83:-

perfekt
julklapp!

Populär
julklapP

från 
112,25 /st

vägra
frysa!

eskimåsocka                                                sid  11

Från 
84,50/par

värmande
julklapp!

Gus-ullsocka frottéstickad 600gr          sid  10

klarar
extrem

kyla

från
189,80 /st

Stödstrumpa lågpris                                  sid  7

från 
64,90 /par

nya 
mönster!

Rabatt

 50:-
rabattkod: 191250

Gäller tom 31/12 2019
Handla varor för minst 299:-

JULENS RABATTKODER
gäller hela
sortimentet

Rabatt

 100:-
rabattkod: 191210

Gäller tom 31/12 2019
Handla varor för minst 599:-

Rabatt

 150:-
rabattkod: 191215

Gäller tom 31/12 2019
Handla varor för minst 899:-

UNIK LÖS RESÅR 
SOM SITTER UPPE 

Gus-ankel frottéstickad ull 200 gram       sid  2

från 
119,93 /par

vägra
frysa!

UNIK LÖS RESÅR 
SOM SITTER UPPE 

Mysigt!

ordertelefon: 0151-123 54         www.gustextil.se

Broschyren innehåller ett urval av vårt sortiment, se hela på www.gustextil.se

Aktuell katalog                      

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

NaturdelikatessenNaturdelikatessen
(Vid OKQ8)(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 Vi 
har  har  

kransar kransar 



Adolfsons kläder & skor

Det som idag är Adolfsons kläder är den sista verksamheten i 
Odensbacken som har sin upprinnelse i att Karl Jakobsson kom 
till Odensbacken 1896 och startade tillverkning av bleckkärl så-
som hinkar, litermått, ostkakeformar mm. Karl Jakobsson och 
hans hustru fick 15 barn, som när de växte upp har satt sin prä-
gel på Odensbacken som samhälle. Bröderna Nils, Erik och Hugo 
tog tillsammans över den verkstadsindustri som pappa Karl hade 
startat. De startade också förutom Plåtslageriverkstaden en bo-
sättningsaffär och en möbelaffär. Paul Jakobsson blev missionär 
och bodde med sin familj i många år i Kongo. 

John Jakobsson övertog en av samhäl-
lets klädaffärer, det som sedan bytte 
namn till Johns Kläder i Odensback-
en. I samhället fanns det ytterligare en 
klädaffär, Quarforts kläder. När Quar-
forts blev till salu köpte John upp Qu-
arforts och anställde Gunnar Adolfsson 
som expedit och föreståndare. Gunnar 
Adolfsson var son till Johns syster Anna 
som var lantbrukarhustru och bodde i 
Skruke i Sköllersta. Quarforts låg där 
konditori En Bulle i Ugnen ligger idag. 
1944 flyttade Johns in i det stora huset 
vid torget. 
1954 blev John sjuk och Gunnar tog 
över hela företaget. Företaget bytte nu 
namn till Adolfsons. Till hjälp i affären 
hade Gunnar bland annat sin bror Erik. 
Anders Zetterman jobbade också där 
och det berättas att Anders hade muckat 
från militärtjänstgöringen och steg av 
bussen utanför Adolfssons, gick in i af-
fären och råkade berätta att han muckat 
och inte hade något arbete, så Gunnar 
tyckte att han kunde börja redan nästa 
dag. 

1977 byggde Jakobssons Möbler en ny 
affärslokal alldeles ute vid 52:an och 
flyttade dit både bosättningsaffären och 
möbelaffären. Då Adolfssons var i be-
hov av större lokaler flyttade de in det 
som varit Möbelaffär vid det lilla torget 
där de ligger idag. I det som varit bosätt-
ningsaffär ligger i dag Galleri O. 
1986 var det dags för nästa genera-
tion att ta över stafettpinnen. Markus 
Adolfsson, Gunnars son tog över och 

driver idag verksamheten. Adolfsons 
Herrkläder ligger på övervåningen och 
Adolfsons Damkläder ligger på botten-
våningen. 

Damklädesavdelningen har funnits med 
hela tiden. På damklädesavdelningen 
anställdes Gunilla Augustsson som ex-
pedit och efter några år tog hon över den 
och drev den tillsammans med sin man 
Gunnar under många år tills för 5 års se-
dan då Markus tog över den igen. 

I Örebro fanns sedan 1944 en legenda-
risk klädaffär, Ingmars, den tog Adolf-
sons över 2016 och idag är det William 
Adolfsson, son till Markus, som för det 
mesta finns på plats i den trevliga af-
fären vid Järntorget i Örebro. William 
som är utbildad asfaltläggare var under 
några år golfproffs och hade inga planer 
på att bli klädhandlare, men med köpet 
av Ingmars vaknade intresset och då 
golfspelandet inte utvecklades som han 
hoppats så ändrade William sig och klev 
in i affärsvärlden även han. Ingmars 
hade en kundkrets och sortiment som 
passade bra in i Adolfsons. 

Ingmars etablerades redan 1944 men 
den har under de 75 år den funnits inte 
haft mer än 4 ägare, Ingemar Johansson, 
Helge Johansson, Peter Dahlen och nu 
Adolfsons. Båda dessa klädaffärer är 
kända för att sälja kläder av kända mär-
ken med hög kvalitet. 

Företaget har i dag 7 anställda och de 
flesta av dem har mångårig anställning 
och har stor kännedom om kläder. Både 
Adolfsons och Ingmars har stor andel 
stamkunder som kommer igen och då 
kan de rutinerade expediterna som kän-
ner igen kunderna och vet deras smak 
snabbt hjälpa dem så att kunderna blir 
nöjda. Kanske är det just detta att kun-
derna känner att de får den hjälp de be-
höver som gör att både Adolfsons och 

Ingmars har stamkunder både från Öre-
bro, Kumla, Hallsberg, Vingåker och 
Katrineholm. 

På herrklädessidan händer det inte så 
sällan att kvinnan i familjen kommer in 
och rekognoserar för att sedan ta med 
mannen in och han får prova att det pas-
sar eller frun kommer och köper och tar 
hem till mannen. 
Markus berättade att det gäller att vara 
med och se vilka trender som är aktuella 
och vara med på dem. Just nu märker 
man en ökad efterfrågan på kostymer 
och festkläder. 

Adolfsons blev kända för att ha stort 
sortiment i stora storlekar något som 
man fortfarande håller fast vid även om 
sortiment har förändrats även där. 
Både Markus och William tillhör den 
genuina klädförsäljarstilen som har ett 
måttband hängande runt halsen så det är 
nära till hands. Yrkesstoltheten i att kun-
na avgör vilken stil och storlek den aktu-
ella kunden behöver är något som båda 
nämner. Inom en snar framtid kommer 
båda att fira sina 75 års jubileum, Ing-
mars för start 1944 och Adolfsons/Johns 
för att ha flyttat in i nya lokaler 1944.

Text & foto: Gunnar Löv

Företagspresentation!

Markus Adolfson
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William Adolfson
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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

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

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

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
Kostnadsfritt hembesök

Vi säljer, installerar servar

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

Vi hjälper dig med:
Bokföring • Bokslut • Årsredovisningar

Deklarationer • Konsultationer
Jonna Tärnquist            Östra Vägen 5A
Auktoriserad redovisningskonsult         71531 Odensbacken
0730 - 881 111            jonna@tarnquist.se

019-767 16 50
john@lundbergsmek.se

Industrivägen 8 • 715 31 Odensbacken

Hör av er till oss!

facebook.com/elglandentreprenad/
www.elglandentreprenad.se

Hör av er redan idag!

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

• Gräv & Schaktning
• Mur & Stenläggning 
• Markanläggning 
• Trädgårdsplanering 
• Enskilda avlopp



Värmepumpar
Berg-, Luft/vatten, Frånlufts och

 luft/luft värmepumpar

Kyla och AC 
Kyla i ditt hem, bilen och butiken

Kontakta oss för prisförslag

Vi säljer, installerar och servar

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

KLÄDER & SKOR

ODENSBACKEN   019-45 05 20

Sedan 1954

Öppet: Måndag- fredag 10-18, Lördag 10-14
Besök vår onlinebutik här: www.adolfsonsklader.se

HERRMODE Sedan 1944
ÖREBRO 019-12 21 65

Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 

gulmarkerade ordet senast 7 december till:

annons@vingakersbladet.com
•

Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta

643 91 VINGÅKER

Vi drar tre stycken vinnare som vinner varsin trisslott.

Vinnare i nr 6 - 2019: (av 49 rätt inkomna svar: Petterssons Service Högsjö)
Trisslotter är på väg:

Kattis Källman, Vingåker
Britt-Marie Eklund, Högsjö

Gunvor Persson, Brevens Bruk

GÖR         
LÅNG-    

FINGRAD

SEGRARE  
KULLE         

PÅ FILM

GRIPER       
HOLM-      
ARNA

IBLAND        
FÖRE         

ANFALL

IN-        
GROSSO

LAG FÖR       
UNGA

KAN           
MAN        

MUSIK

VÖRDA       
GNÄLLA

VÅRD        
OCH         
PUTS

OKAM-     
RATLIG

KRUT-         
BRÄN-      
NARE

IN-        
FINITIV-       
MÄRKE

ÖPPET       
GARAGE

UT-        
SLAGS-      
PLATS

LÄGGA       
MÄRKE        

TILL

BYGGER       
EN DEL

KLIPPA       
TILL

SVENSKA        
DAG-       

BLADET

REK.      
DAGLIGT     

INTAG
SKIVA       
HALV-       
GRÄS

BESVÄR-    
LIGT

KRANS      
PÅ          

HAWAII

PUB-      
SPEL

FÅR EN 
DEL TILL     

HOS       
POLISEN       
ÖGON-      
STENAR
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