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Mus och 
råttproblem 

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

FågelmatareFågelmatare

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

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

Våra populäraVåra populära Prima kvalité Stor sortering

Sparkar
Barn, Vuxen, Pimpel

frånfrån 795:- 795:-  

Pulkor 
för barn & vuxna
10 varianter

89 - 695:-89 - 695:-  

Vikttäcke 
5,5 & 7kg, 150x200cm
mikroglaspärlor

995:-995:-  rek.pris 1395:-rek.pris 1395:-

Tillfälligt parti.Årets julklapp!

Julgransfot
stor sortering, 16 varianter

Trådlös
julgransbelysning
15 ljus, fjärrkontroll
batteridrivet

Ljusslingor
240, 480, 960 lampor
Exempel 240 lampor 199:- 199:- 

JULKLAPPSTIPSJULKLAPPSTIPS

 Vingåkersbladet tackar för i år och 
önskar alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt År



Naturdelikatessen

Lagom till julen 2018 startade en helt ny butik på Storgatan i 
Vingåker, alldeles bredvid OKQ8-macken. Ett år senare är idéer-
na många i butiken och Naturdelikatessen kommer från och med 
nästa år att ha ett utökat sortiment.

Företaget som startades redan 2014 ägs 
av Napadcha Onloaw, eller Pat som hon 
oftast kallas. Till sin hjälp har hon sin 
man Stefan Olsson samt Åsa Bengtsson 
och Fredrik Olsson.

Allt började med att Pat sålde svamp och 
blåbär utanför macken, berättar Stefan.

─ En jul frågade Tomas på OKQ8 om vi 
kunde ha något till jul. Då blev det vilt-
korvar, lite rökt kött, rökt fisk, lite röror 
och julgranar.
Då föddes tanken på att det kanske skul-
le bli något permanent.

Under säsong säljs blåbär, lingon, 

svamp, chiliplantor, snittblommor, zuc-
chini, bönor, vinbär och krondill, med 
mera.
─ Vi säljer mängder av krondill, säger 
Stefan.
Oftast är det Pat som plockar bär och 

svamp och som sköter om odlingarna.
─ Vi använder inga gifter när vi odlar, 
fortsätter Stefan.
Andra varor i butiken är delikatesser 
från Möllans ost, delikatesser från Wer-
ners Gourmetservice, Julita rapsolja, 
rökt kött, viltkorvar och asiatiska basva-
ror, med mera.
Just nu finns julgranar och julkransar att 
hänga på dörren och för den som inte 
hittat alla julklappar än finns fina julkor-
gar fyllda med olika delikatesser.

På sikt kommer butiken även att sälja 
egenproducerad honung.
─ Vi har två bisamhällen, säger Stefan 
och tillägger att de också har flera färdi-
ga bikupor som bara väntar på bin.
Nästa år hoppas man även på att kunna 
sälja fisk.
─ Vi har en fiskhandlare i Norrköping, 
fortsätter Stefan.
Planerna är också att börja sälja viltkött.

Kunderna kommer från Vingåker, men 
även från Katrineholm och Finspång. 
Sommartid kommer många från Stock-
holm.
─ Kunderna får gärna komma med för-
slag på vad de vill handla. Kan vi ta hem 
så gör vi det, säger Stefan.

Pat och Stefan driver även korvkiosken 
utanför Vingåkers Factory Outlet.
─ Där hoppas vi kunna utöka med vår-
rullar och thailändska grillspett, säger 
Stefan.
Vårrullarna kommer då att vara hemla-
gade av Pat.

Stefan berättar till sist att det händer 
ibland när någon kommer till Natur-
delikatessen för att köpa blåbär, att de 
går hem och bakar en kaka för att sedan 
komma tillbaka och bjuda personalen.
─ Det tycker vi är jättetrevligt!

Naturdelikatessen är öppen:
Onsdag – söndag 10.00-18.00.

Text & foto: Birgitta Stenström
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Annonssäljare:
Jan-Erik Eriksson 070-130 95 39
Birgitta Stenström 070-534 37 15
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Stängt



Sidan 3

Måndag-söndag 8-21
0151-51 80 50 • www.ica.se Gäller tom 22/12.

REA
JulmustJulmust
 1,4l Apotekarnes

KaffeKaffe
Gevalia, Classic, Löfbergs,Gevalia, Classic, Löfbergs,

Zoega, IcaZoega, Ica
425-500g, Ej Eko, Ej Krav425-500g, Ej Eko, Ej Krav 20:-

+ pant

ApelsinerApelsiner
i nät, Spanien, Ica, 1kg

33
förför max 1 köp/hushåll max 1 köp/hushåll 10:-75:-

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR

Öppettider: 

Julafton 8-13
Juldagen 8-21
Annandan 8-21
Nyårsafton 8-17
Nyårsdagen 8-21

max 1 köp/hushåll max 1 köp/hushåll 

33
förför

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

Nordemo Fastighetsförvaltning AB

önskar en God Jul
och ett Gott Nytt År!

I januari färdigställs 6 stycken stambytta och 
renoverade lägenheter, 1:or och 3:or i Högsjö.

Kontakta oss för mer information på 
08-644 04 95 eller kontakt@nordemo.com

Välkommen till en fullserviceanläggning Vingåker
Alltid hos oss

 12 månader assistansförsäkring ingår vid service.

 Vi ger alltid 3 års garanti på våra reservdelar

 Oavsett bilmärke behåller du fabriks och
 nybilsgaranti på din bil och du får självklart en  

giltig stämpel i serviceboken.

 Service och reparation av de flesta bilmärken.

 Alla kostnader är specificerade på kvittot.

 Dela upp din betalning . Villkoren är generösa 
och det finns flera olika fördelningsalternativ att 
välja mellan.

Vingåker
Solbäcksvägen 1
0151-65 00 00

Öppet
Vardagar 07.00 – 16.00
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Vingåker
Solbäcksvägen 1
0151-65 00 00

Öppet
Vardagar 07.00 – 16.00

GOD JUL
&

GOTT NYTT 
ÅR

önskar

God Jul önskar
vi på Vingåkersbadet!

Välkomna till oss för bad, lek 
och träning under julhelgen. 

För öppettider och info se
www. vingaker.se/
vingakersbadet

Kom och ta ett
morgondopp på
Dopparedagen
Jula� on 8-10

För jul- och nyårstider
läs mer på:
www.vingaker.se/
vingakersbadet

God Jul o Gott Nytt År

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. 30 december eller så långt lagret räcker.

BUTIK / INSTALLATION / ANTENN / FIBER / 
SÄKERHET / VITVARUSERVICE

Fotbad
Beurer FB 20

499:-

God Jul & Gott Nytt År 
önskar vi på Oppunda El

LjusstakeLjusstake
Kähler OmaggioKähler Omaggio

249:-249:-

Värmedyna
Beurer HK LE

299:-

FrånFrån

Öppettider jul & nyår
23/12 09:30-16:00  •  27/12 09:30-18:00
28/12 10:00-13:00  •  30/12 09:30-16:00

From 2/1 gäller ord. öppettider

SkärmaskinSkärmaskin
Wilfa FS-200WWilfa FS-200W

1295:-1295:-

Ord. pris 349:-

Tips!
Gåva till 

värdparet



Sidan 4

En småregnig och gråkall novemberdag träffar jag Mia Poppe ut-
anför Vingåkers Folkets park. Inne i den nyrenoverade och mysi-
ga parken berättar hon om sin uppväxt i Skåne tillsammans med 
föräldrarna Gunilla och Nils Poppe och om hur en teaterscen i 
Södertälje förde henne till Vingåker.
 

Uppväxten i Skåne beskriver hon som 
fantastisk. 
─ Det var en tillåtande värld. Det var 
alla sorters människor. I teaterns värld 
är mångfald fullständigt naturligt, be-
rättar Mia. Men att hon själv skulle bli 
skådespelare var inte självklart. 
─ Jag var hästtjej, säger Mia men till-
lägger att det ändå var självklart att 
det skulle bli något kreativt uttryck. På 
Fredriksdalsteatern i Helsingborg börja-
de hon som statist redan i tolvårsåldern. 
Hon började som dansare och var med 
i baletten.
─ Jag kände att det inte riktigt räckte, 
fortsätter Mia. Många var tankarna om 
framtiden. Var det teater eller dans eller 
måla hon ville göra? 

Mellan åren 1989 - 1992 gick Mia på 
Teaterhögskolan i Göteborg. Ett av 
hennes första jobb blev hos Hagge Gei-
gert på Lisebergsteatern. Därefter har 

hon medverkat i en lång rad filmer och 
TV-inspelningar genom åren som fri-
lansande skådespelare. På Calle Flyga-
re Teaterskola i Stockholm arbetar hon 
som huvudlärare i scenframställning. 

Men det var den där dagen på en scen 
i Södertälje år 2003 som alla bitar föll 
på plats. Den dagen då Mia Poppe mötte 
skådespelaren Niclas Strand från Ving-
åker.
─ Vi spelade mot varandra, säger Mia 
och berättar att det bara sa ”Pang!” Att 
de två haft så totalt olika uppväxtmiljöer 
ser de som en enorm tillgång. Mia be-
skriver det som om en av dem kom från 
Mars och den andra från Venus.
─ Hemma hos oss var det klassisk mu-
sik. Det var Taube, Bellman, Dan An-
dersson och Nils Ferlin. Niclas har växt 
upp med Svensktoppen, Siv Malmkvist 
och Lill-Babs, säger Mia. Det var även 
mycket poesi och Chaplin när Mia växte 

upp.
─ Och mycket operetter som Vita Häs-
ten, fortsätter hon.

Mia och Niclas bor i Stockholm, men 
det blir många resor till Vingåker. 
─ Sörmland är ju en jättevacker bygd. 
Det är så skönt att komma från Stock-
holm och ut på landet, säger Mia som 
gillar att Vingåker är en liten ort.
─ Innan jag träffade min man visste jag 
knappt var Vingåker låg, fortsätter hon.

För cirka tio år sedan började Mia och 
Niclas att jobba ihop med Tomas och 
Johanna Widén. De gjorde en julkon-
sert varje år i Ekbackskyrkan i Ving-
åker. Ambitionen var inte att göra något 
mer, men allt växte och publiken kom.  
Från Segeltorps kulturförening i Hud-
dinge fick de ett beställningsjobb 2012. 
Det året var det precis femtio år sedan 
Svensktoppen startade och ”Svensktop-
pen 50 år” blev Widén-Strand-Poppes 
första lite större satsning som de även 
turnerade med runt om i Sverige.
─ Det blev startskottet för oss som 
grupp, säger Mia.

I sommar har gruppen spelat Reskam-
raten av H. C. Andersen, där Mia skrev 
manus samt regisserade och dramati-
serade. Varje år i början av november, 
direkt efter Oktoberfesten, startar repe-
titionerna inför julkonserten i Vingåkers 
Folkets Park som numera är gruppens 
hemmascen. Allt börjar med en idé, ett 
tema som man utgår ifrån. Tomas ger 
förslag på låtar, Niclas har idéer om 
sketcher. Därefter gör Tomas och Johan-
na allt det musikaliska, medan Niclas 
och Mia jobbar med sketcherna tillsam-
mans för att se vad som fungerar.
─ Ibland förändras de. När vi jobbar 
med idén så utvecklas den, säger Mia.
När julkonserterna startade för cirka tio 
år sedan var allt i en väldigt liten skala.
─ Nu är det en enorm skillnad, fortsätter 
hon. För att hinna med allt och kunna 
koncentrera sig på själva uppträdandet 
har gruppen från och med i år tagit hjälp 
av en layoutare med Vingåkersanknyt-
ning, en pressansvarig samt en säljare.

Till vårens föreställning ”Länge leve 
Folkparken” finns redan bussar från an-
dra orter inbokade. Den föreställningen 
tar gruppen sedan ut på turné innan fort-
sättningen ”Full fart i Folkparken” skri-
ven av Widén-Strand-Poppe är planerad 
att sättas upp någon gång under nästa 
år. Oktoberfesten och Julkonserten åter-
kommer och förnyas varje år.

Mia får även skådespelarförfrågningar 
från olika teatrar, men prioriterar nume-
ra alltid Widén-Strand-Poppe. Allt beror 
på hur det går i Folkparken innan hon 
tackar ja till annat.
─ Ambitionen är att bara kunna arbeta 
med Widén-Strand-Poppe, säger hon.
I sommar kommer dock Mia och Nic-
las att spela Strindberg på Poppegården 
som drivs av Mias Mamma Gunilla 

Poppe. På fritiden målar hon och är även 
medlem i kulturföreningen SOS (Söder 
Om Sjön Hjälmaren).

Som frilansande skådespelare har Mia 
varit med om en hel del som hon kan 
skratta åt så här i efterhand. När hon 
jobbade med kultur i vården, kom hon 
en gång med sin pianist till en geriatrisk 
avdelning med mycket gamla och svårt 
sjuka patienter för att underhålla. Pa-
tienterna hade rullats in i sängar och 
rullstolar med dropp och andra hjälpme-
del. Utan att tänka sig för kommer Mia 
in och utbrister inledningsvis: ”Mår ni 
bra!”

I en föreställning tillsammans med 
Niclas hade Mia två roller. Först skul-
le hon vara trollkarlen och hade på sig 
ett långt silvrigt skägg. Bakom scenen 
skulle hon sedan ta av sig skägget och 
förvandlas till Aladdin. Skägget råkade 
då fastna i skon och Aladdin gjorde en 
flygande entré över scenen på det hala 
syntetskägget.
─ Jag kämpade i hela föreställningen 
med att få bort skägget ur skon, skrattar 
Mia och berättar att Niclas då kommit 
med förslaget: ”Du kanske ska raka fo-
ten innan vi fortsätter”. Många i publi-
ken verkade inte riktigt förstå vad som 
hände uppe på scenen utan såg ut att 
undra om det skulle vara så där konstigt.
─ Det var fullständig förnedring, säger 
Mia.

Text & Foto: Birgitta Stenström

Mia Poppe

Vingåker för mig!Vingåker för mig!



Sidan 5

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

OKQ8 Vingåkers Bilvård AB
Storgatan 45, 643 30 Vingåker
0151-102 60 • 33507@station.okq8.se

God Jul & God Jul & 
Gott Nytt ÅrGott Nytt År

önskarönskar

Thomas med personalThomas med personal

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

önskar alla
God Jul & Gott Nytt År

Håll koll på hemsidan.
Fler kurser läggs ut 
under januari månad.

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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Betalning i samband med 
anmälan till Swish 1234454369

Vi bjuder på fika!

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!

   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

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

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

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 

betalabetala 60 :-60 :-  för en lunchför en lunch
Gäller tom 31 december 2019Gäller tom 31 december 2019

Håll utkik på Håll utkik på 
www.vingakersbladet.se www.vingakersbladet.se 

efter 2020 års efter 2020 års 
utgivningsplan.utgivningsplan.

Nummer 1 är planerad Nummer 1 är planerad 
till slutet av marstill slutet av mars

www.vingakersbladet.se
Som förening eller företagare kan ni få 

egen skribent inloggning.

Kontakta 0151-55 00 45 
annons@vingakersbladet.com

GRATIS!
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BOA Konst & Inramningar

På Poringsväg 38 i Baggetorp har man ramat in det mesta genom 
åren. Från akvareller, broderier och foton till kläder, skor, flaskor 
och brudbuketter, med mera. I butiken kan man även köpa konst, 
måttbeställa speglar samt få sina tavlor renoverade.

BOA Konst & Inramning startades 1985 
av Bert-Ove Andersson.
─ Innan var det som hobby i drygt 20 
år, säger Bert-Ove och berättar att allt 
började när han såg en annons i en tid-
ning där man kunde köpa måttbeställda 
ram-delar att sätta ihop själv. Bert-Ove 
som var konstintresserad och tyckte det 
var dyrt att rama in, beställde en sats och 
gick till glasmästaren för att få glas ut-
skuret. 

Idag är inramningen ett hantverk där allt 
görs från grunden.
─ Det viktigaste är noggrannhet och 
kvalitet och vi vill inte jämföras med typ 
IKEA, säger Bert-Ove bestämt. Sedan 
1991 arbetar även dottern Ingela Öhlin i 
butiken och inramningsverkstaden.

Mängder av konst förstörs varje år på 
grund av okunskap om hur man bevarar 
den på bästa sätt, berättar Bert-Ove och 
Ingela.
─ Vi renoverar och byter ut passepar-

tout och baksida till syrafritt. Bilderna 
blir annars förstörda, säger Ingela. I den 
datastyrda passepartoutmaskinen kan de 
göra det mesta, även passepartouter för 
flera bilder i samma ram.

Måttbeställda speglar görs efter kun-
dens önskemål om storlek och ram, som 
passar till det man har hemma förut.  
För den som har svårt att komma till in-
ramningsbutiken i Baggetorp görs även 
hembesök som blivit uppskattat, berät-
tar Bert-Ove.

Genom åren har inramningstrenderna 
förändrats. 
─ Förr ville många rama in sina brud-
buketter, säger Ingela. Även bröllopsfo-
ton var stort förr. I slutet av 90-talet var 
japanska broderier på modet och till jul 
var det mängder av tomtar. Idag är det 
mera akvareller och bilder som köps på 
nätet. 

Bert-Ove berättar om några roliga och 

annorlunda inramningar som gjorts 
under åren, som hockeytröjor med au-
tografer, dopklänningar och Susanne 
Gunnarssons OS-guldmedalj. En av de 
mera ovanliga inramningarna bestod 
av golfskor och golfboll tillsammans 
med det gröna kortet och en tom flaska 
whisky som varit en golfvinst. Det mes-
ta går att rama in, berättar Bert-Ove. Sa-
ker ramar man in i ett lådmontage.

Många av kunderna kommer från Katri-
neholm, Flen, Vingåker, Nyköping och 
Stockholm.
─ Till Stockholm gör vi massor, säger 
Bert-Ove. Extra roligt är det när nöjda 
kunder visar sin uppskattning på olika 
sätt.
─ Vi har gjort jobb ibland så kunderna 
har kommit hit med presenter efteråt, 
säger Bert-Ove.
─ En kund fotade tavlorna hemma på 
väggen och skickade för att visa hur fint 

det blev, fortsätter Ingela.

Till sist berättar Bert-Ove skrattande om 
den gången han arbetade ensam i den 
då låsta verkstaden. Stora spegel- och 
glasskivor 160 x 120 cm förvaras i ett 
ställ inne i verkstaden och Bert-Ove 
skulle hämta en glasskiva där. Det var 
lite skumt i hörnet där skivorna står och 
precis när han började dra ut glasskivan 
såg han en ”gubbe” i ögonvrån alldeles 
bredvid sig och hoppade högt av rädsla. 
Vem hade tagit sig in i verkstaden? När 
han vände sig om såg han då sig själv i 
helbild i en av spegelskivorna.

BOA Konst & Inramning i Baggetorp 
har öppet:
Vardagar 10.00 – 16.00
Lördagar 10.00 – 13.00.

Text & foto: Birgitta Stenström

Företagspresentation!
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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

Telefon: 0151-77 44 77Telefon: 0151-77 44 77
Idrottsvägen 1, 643 31 VingåkerIdrottsvägen 1, 643 31 Vingåker

KONTAKTA OSS
NÄR DET GÄLLER

ELINSTALLATIONER

GOD JUL
GOTT NYTT ÅR

Finalist på
2017, 2018, 2019 års

Hantverksgala

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
önskar Anders med personal

Jag tillönskar våra kunder & personal

God Jul & 
Gott Nytt År

Christer Redfors 0709-359136
christer@ksbygg.com • www.ksbygg.com

ALPINBUTIKEN
Outletområdet Vingåker

FYRVERKERIER
Försäljning och uthyrning av alpin 

skidutrustning och fritidskläder
073-626 77 31, roland@alpinbutik.com
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Bio Kontrast
Årets biosäsong har varit bra. Föreningen har visat 
sju fi lmer under våren och sex under hösten. Det är 
svårt att få till fi lmvisningar på dagtid då det sak-
nas maskinist. Filmvisningarna ”styrs” från Kat-
rineholm, det är där de trycker på startknappen. 

Populäraste fi lmen i år var tveklöst dokumentären 
om Hasse & Tage – En kärlekshistoria. Det drog folk 
från både när och fjärran. De hade kommit en timme 
innan och köat. 
 Därefter kom ytterligare tre stycken i toppen som 
i genomsnitt drog 45–50 besökare. Det var en fi nsk 
fi lm som hette Den eviga vägen, en libanesisk Kaper-
naum och senast en engelsk Sorry we missed you. 
 Styrelsen strävar efter att ha ett så brett utbud av 
fi lmer som det bara är möjligt. Det ska vara på olika 
språk, miljöer och kulturer.
 Medlemsantalet är ganska konstant under säsong-
erna. I år var det 44 under våren och 31 nu på hös-
ten. Medlemsavgiften styrs av hur många fi lmer som 
kommer att visas men brukar ligga runt 400 kronor 
per säsong. Dock kan du som icke medlem se alla 
fi lmer för 100 kronor per fi lm. Lösbiljetter kan köpas 
kontant eller med Swish på Bio Kontrast.
 Övrig medlemsförmån har varit att de måndagar 
som före ningen visat kvällsfi lmer har man fått, mot 
uppvisande av Bio Kontrasts medlemskort, 10 pro-
cent rabatt på mat och dryck på Joan’s. Förhopp-
ningsvis kommer detta att gälla även nästa år.
 Dessvärre kan jag inte avslöja något om 2020 års 
fi lmer då styrelsen ännu inte valt dem. Hasse & Tage-
fi lmen däremot kommer att visas på TV i julhelgen, 
för er som missade den. Då återstår            
bara att önska alla en god jul och 
ett bra nytt fi lmår.           
                            Majsan Wickert

Rotary Vingåker
På Rotary Vingåkers Facebooksida plockar jag lite ur 
vad som hänt under året samt fakta från Maria Pestrea.
 Juni: Vingåker Rotaryklubbs årliga stipendieut-
delning, ur Erik Önnerklints minnesfond, tilldelas två 
elever i årskurs 9 ”För en bra prestation och med ett 
före döme för andra”. 
 September: Vingåkers Rotaryklubb fi rar 60 år i år. 
Det har fi rats med en jubileumskonsert med Robert 
Wells och Sofi a Källgren i Västra Vingåkers kyrka. 
Syftet var dels att kunna fi ra 60-årsjubileumet men 
även att samla in pengar till kommunens före ningsliv. 
Konserten var så gott som utsåld och blev mycket 
uppskattad. Kvällen avslutades med en festmiddag 

med representanter från det lokala föreningslivet och 
distriktets guvernör.
  Överskottet från detta arrangemang kommer att 
delas ut som bidrag till föreningslivet i Vingåkers 
kommun där syftet är att främja barn- och ungdoms-
verksamheter. Se notisen ovan. 
 Oktober: Den 24:e var det Världs poliodagen och 
Rotary Vingåker hjälpte till med att samla  in pengar 
som oavkortat gått till ”Rotary End Polio Now”.
 Med andra ord en förening som gör skillnad. Så 
ett stort tack till alla företag som hjälper till med 
sponsring.

Majsan Wickert

Jaktskytteklubben 
i Vingåker

Inte ens kylan håller delar av pensionärsgruppen 
borta. Denny, Lennart och Olle är i full färd med 
att installera en ny ventilationsanläggning.

Det doftar nybryggt kaffe när jag kommer och vi sät-
ter oss i stora salen. Det har hänt en del sen sist. De 
har fått många fl er medlemmar och är nu över 500, 
där många är från kranskommunerna.
 Från september till och med november har de haft 
46 sammankomster varav hälften är nytillskott bland 
utyrningarna Det är bland annat många företag som 
hyr för konferenser och seminarier och även andra 
föreningar. 
 Både PRO och SPF Seniorerna/Gullvivan Ving-
åker är där varje fredag och övar luftgevärsskytte, ett 
20-tal i varje grupp. Kolla tider i respektive förening.
 Uteaktiviteterna håller stängt mellan 1 oktober till 
31 mars.
 Nytt sen sist är: Sponsorskylten är på plats i stora 
salen • Ungdomsskytte varannan ons dag (ett 20-tal 
ungdomar) • Öppet varje tisdag för medlemmar • 
Teorikurs för jägarexamen (startade 25/11), kul också 
att det är fl era kvinnor som deltar.
 Ser mycket lovande ut för framtiden så jag kan inte 
annat än önska dem en riktigt God Jul och ett Gott 
Nytt pangår 2020.                              /Majsan Wickert

SMK Motorklubb i Vingåker
SMK Vingåker är enormt stolta över samtliga tävlingar i år. Dessutom arrangerade de 
själva alla folkracetävlingar för första gången på många år. De sänder ett stort tack till 
alla medlemmar och funktionärer som ställde upp, hälsar ordförande Oskar Larsson. 

Folkracetävlingen i maj slog rekord i antal startande 
och var den största de haft på trollåsen. I början av 
juli var de medarrangörer till en Veteranmaskinsträff 
som i år hade både fl er utställare och större publik. 
Det blev ett riktigt lyckat och trevligt evenemang.
 I mitten av juli hade SMK Vingåker ansvaret för 
en del av Midnattssolsrallyt, som gick på vägarna 
kring Lundbyskog. Det var bra med publik i skogen 
och dagen fl öt på bra. 
 I slutet av juli var det dags för kvällstävling i 
folkrace. Det blev fullt startfält och fullt med publik 
– vilket de var jättglada över. Nästa år får de tänka till 
och lösa fl er parkeringsplatser för besökarna.
 På folkracet i början av september blev det lite 
svårare att få ihop ett bra startfält, men i alla fall till-
räckligt för att köra. Tävlingen blev lyckad!
 I slutet av september var det Rallytävling tillsam-
mans med Katrineholms MK. Även på denna tävling 

var det svårt att få ihop tillräckligt med startande. I 
sista stund blev det ändå tillräckligt så att tävlingen 
gick att genomföra. Arrangemanget blev lyckat och 
många tyckte det var roligt med ett litet vanligt rally i 
Vingåker igen!
 SMK Vingåker tycker att säsongen varit fantas-
tisk och blickar framåt till årets sista tävling. Den går 
av stapeln på självaste nyårsafton. Nyårsracet är en 
endurotävling på trollåsen där förarna kör i drygt tre 
timmar i lag om två. Så håll utkik och planera in för-
middagen den 31 december. 
 Nästa säsong är det planerat och klart att de kom-
mer att köra tre folkracetävlingar. Förhoppningsvis 
blir det även nån rallytävling samt några inom både 
motocross och enduro. 
 Så håll ögonen öppna på motorklubbens sociala 
kanaler för mer info.

Majsan Wickert

Överskottet går som bidrag till 
föreningar i Vingåker Kommun

Föreningar kan lämna in ansökan om bidrag. 
Kriterierna hittar ni på Vingåkers rotaryklubbs 

hemsida www.rotary2370.se/vingaker.
Ansökningarna ska vara inne senast 

den 15:e februari 2020.

Föreningspresentationer 2019 – vad har hänt 
sen sist?
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onEn av deltagarna i Midnattssolsrallyt.
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Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 

gulmarkerade ordet senast 31 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 7 - 2019: (av 68 rätt inkomna svar: Järnvägskiosken)
Trisslotter är på väg:

Ellinor Johansson, Katrineholm
Yvonne Toresson, Vingåker

Håkan Östlund, Högsjö

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.

GOD JUL & GOTT NYTT BYGGÅRGOD JUL & GOTT NYTT BYGGÅR

snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT

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

GOD JUL
GOTT NYTT ÅR

God Jul 
& Gott Nytt År

0151-107 60 
www.jacobssonssmide.se
Du hittar oss vid Hacksta vägskäl

Vi erbjuder nu service och reservdelar  
till  John Deere skogsmaskiner.
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Bio Kontrast
Årets biosäsong har varit bra. Föreningen har visat 
sju fi lmer under våren och sex under hösten. Det är 
svårt att få till fi lmvisningar på dagtid då det sak-
nas maskinist. Filmvisningarna ”styrs” från Kat-
rineholm, det är där de trycker på startknappen. 

Populäraste fi lmen i år var tveklöst dokumentären 
om Hasse & Tage – En kärlekshistoria. Det drog folk 
från både när och fjärran. De hade kommit en timme 
innan och köat. 
 Därefter kom ytterligare tre stycken i toppen som 
i genomsnitt drog 45–50 besökare. Det var en fi nsk 
fi lm som hette Den eviga vägen, en libanesisk Kaper-
naum och senast en engelsk Sorry we missed you. 
 Styrelsen strävar efter att ha ett så brett utbud av 
fi lmer som det bara är möjligt. Det ska vara på olika 
språk, miljöer och kulturer.
 Medlemsantalet är ganska konstant under säsong-
erna. I år var det 44 under våren och 31 nu på hös-
ten. Medlemsavgiften styrs av hur många fi lmer som 
kommer att visas men brukar ligga runt 400 kronor 
per säsong. Dock kan du som icke medlem se alla 
fi lmer för 100 kronor per fi lm. Lösbiljetter kan köpas 
kontant eller med Swish på Bio Kontrast.
 Övrig medlemsförmån har varit att de måndagar 
som före ningen visat kvällsfi lmer har man fått, mot 
uppvisande av Bio Kontrasts medlemskort, 10 pro-
cent rabatt på mat och dryck på Joan’s. Förhopp-
ningsvis kommer detta att gälla även nästa år.
 Dessvärre kan jag inte avslöja något om 2020 års 
fi lmer då styrelsen ännu inte valt dem. Hasse & Tage-
fi lmen däremot kommer att visas på TV i julhelgen, 
för er som missade den. Då återstår            
bara att önska alla en god jul och 
ett bra nytt fi lmår.           
                            Majsan Wickert

Rotary Vingåker
På Rotary Vingåkers Facebooksida plockar jag lite ur 
vad som hänt under året samt fakta från Maria Pestrea.
 Juni: Vingåker Rotaryklubbs årliga stipendieut-
delning, ur Erik Önnerklints minnesfond, tilldelas två 
elever i årskurs 9 ”För en bra prestation och med ett 
före döme för andra”. 
 September: Vingåkers Rotaryklubb fi rar 60 år i år. 
Det har fi rats med en jubileumskonsert med Robert 
Wells och Sofi a Källgren i Västra Vingåkers kyrka. 
Syftet var dels att kunna fi ra 60-årsjubileumet men 
även att samla in pengar till kommunens före ningsliv. 
Konserten var så gott som utsåld och blev mycket 
uppskattad. Kvällen avslutades med en festmiddag 

med representanter från det lokala föreningslivet och 
distriktets guvernör.
  Överskottet från detta arrangemang kommer att 
delas ut som bidrag till föreningslivet i Vingåkers 
kommun där syftet är att främja barn- och ungdoms-
verksamheter. Se notisen ovan. 
 Oktober: Den 24:e var det Världs poliodagen och 
Rotary Vingåker hjälpte till med att samla  in pengar 
som oavkortat gått till ”Rotary End Polio Now”.
 Med andra ord en förening som gör skillnad. Så 
ett stort tack till alla företag som hjälper till med 
sponsring.

Majsan Wickert

Jaktskytteklubben 
i Vingåker

Inte ens kylan håller delar av pensionärsgruppen 
borta. Denny, Lennart och Olle är i full färd med 
att installera en ny ventilationsanläggning.

Det doftar nybryggt kaffe när jag kommer och vi sät-
ter oss i stora salen. Det har hänt en del sen sist. De 
har fått många fl er medlemmar och är nu över 500, 
där många är från kranskommunerna.
 Från september till och med november har de haft 
46 sammankomster varav hälften är nytillskott bland 
utyrningarna Det är bland annat många företag som 
hyr för konferenser och seminarier och även andra 
föreningar. 
 Både PRO och SPF Seniorerna/Gullvivan Ving-
åker är där varje fredag och övar luftgevärsskytte, ett 
20-tal i varje grupp. Kolla tider i respektive förening.
 Uteaktiviteterna håller stängt mellan 1 oktober till 
31 mars.
 Nytt sen sist är: Sponsorskylten är på plats i stora 
salen • Ungdomsskytte varannan ons dag (ett 20-tal 
ungdomar) • Öppet varje tisdag för medlemmar • 
Teorikurs för jägarexamen (startade 25/11), kul också 
att det är fl era kvinnor som deltar.
 Ser mycket lovande ut för framtiden så jag kan inte 
annat än önska dem en riktigt God Jul och ett Gott 
Nytt pangår 2020.                              /Majsan Wickert

SMK Motorklubb i Vingåker
SMK Vingåker är enormt stolta över samtliga tävlingar i år. Dessutom arrangerade de 
själva alla folkracetävlingar för första gången på många år. De sänder ett stort tack till 
alla medlemmar och funktionärer som ställde upp, hälsar ordförande Oskar Larsson. 

Folkracetävlingen i maj slog rekord i antal startande 
och var den största de haft på trollåsen. I början av 
juli var de medarrangörer till en Veteranmaskinsträff 
som i år hade både fl er utställare och större publik. 
Det blev ett riktigt lyckat och trevligt evenemang.
 I mitten av juli hade SMK Vingåker ansvaret för 
en del av Midnattssolsrallyt, som gick på vägarna 
kring Lundbyskog. Det var bra med publik i skogen 
och dagen fl öt på bra. 
 I slutet av juli var det dags för kvällstävling i 
folkrace. Det blev fullt startfält och fullt med publik 
– vilket de var jättglada över. Nästa år får de tänka till 
och lösa fl er parkeringsplatser för besökarna.
 På folkracet i början av september blev det lite 
svårare att få ihop ett bra startfält, men i alla fall till-
räckligt för att köra. Tävlingen blev lyckad!
 I slutet av september var det Rallytävling tillsam-
mans med Katrineholms MK. Även på denna tävling 

var det svårt att få ihop tillräckligt med startande. I 
sista stund blev det ändå tillräckligt så att tävlingen 
gick att genomföra. Arrangemanget blev lyckat och 
många tyckte det var roligt med ett litet vanligt rally i 
Vingåker igen!
 SMK Vingåker tycker att säsongen varit fantas-
tisk och blickar framåt till årets sista tävling. Den går 
av stapeln på självaste nyårsafton. Nyårsracet är en 
endurotävling på trollåsen där förarna kör i drygt tre 
timmar i lag om två. Så håll utkik och planera in för-
middagen den 31 december. 
 Nästa säsong är det planerat och klart att de kom-
mer att köra tre folkracetävlingar. Förhoppningsvis 
blir det även nån rallytävling samt några inom både 
motocross och enduro. 
 Så håll ögonen öppna på motorklubbens sociala 
kanaler för mer info.

Majsan Wickert

Överskottet går som bidrag till 
föreningar i Vingåker Kommun

Föreningar kan lämna in ansökan om bidrag. 
Kriterierna hittar ni på Vingåkers rotaryklubbs 

hemsida www.rotary2370.se/vingaker.
Ansökningarna ska vara inne senast 

den 15:e februari 2020.

Föreningspresentationer 2019 – vad har hänt 
sen sist?
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Fredagen 15 november visades en animerad barnfi lm ”Pelle Kanin”. Här håller man på att förbereda, 
så det blev nog fl er barn till kl 18.00.  

Baggetorps Bygdegårdsförening passar vidare till 
NY förening – Aktivt Baggetorp

Det har bildats en helt ny förening – Aktivt Baggetorp! Deras vision är ”Genom aktivt 
utvecklingsarbete främja och utveckla Baggetorp som bygd.” Detta står att läsa på deras 
pesentation och program. De fi nns på Facebook, så det går att följa dem där.

Klart att jag blev nyfi ken och var tvungen att träffa 
dem. Jag åker till Baggetorp en fredagskväll och träf-
far Hans, som är ordförande och Jörgen som är kassör. 
Jennie Karlsson, som tidigare var sekreterare, förbe-
reder popcornsportioner och drycker som besökarna 
kan köpa. Ikväll är det fi lmvisning för barn. När de 
har fi lm visning, har de först en klassisk fi lm klockan 
tre, klockan sex för barn och så klockan nio för vux-
na. Barnfi lmerna är de som drar mest folk. 
 Jag frågar hur allt började och Hans berättar att vid 
en mer informell midsommarfest i somras väcktes 
idén om att starta en förening. Och i samband med att 
kommunens landsbygdsutvecklare varit på besök så 
beslutades om att få igång lite aktiviteter igen. 
 De började med att gå runt och knacka dörr och på 
det viset fi ck de ganska fort ihop över 100 intresse-

rade familjer. Den nuvarande bygdegårdsföre ningen 
var inte så intresserad av mer än att sköta om byg-
degården och uthyrningen av den. Att gå med i IF 
kändes begränsande, så i augusti  2019 startades före-
ningen Aktivt Baggetorp.    
 Målsättningen är att skapa fyra till fem återkom-
mande aktiviteter/traditioner. Och då med koppling 
till de större helgerna. Filmvisning är en gång i måna-
den. Deras program går att fi nna på Facebook under 
AKTIVT BAGGETORP.
 
Ett axplock ur det som varit
Gemensam midsommarfest. I oktober var det fi lmkväll 
samt spök vandring (utomhus, uppdelat i två pass) med 
halloweendisco, november fi lmkväll, december fi lm-
kväll och sen en söndag med julbak och julpyssel.

För att vara med på fi lmkvällarna måste man vara 
medlem i föreningen på grund av regler gällande 
fi lmvisning i stort sällskap.
 Föreningen har även lyckats få till ett samarbete 
med fl era företag där du som medlem får rabatt. Det 
är bra jobbat tycker jag och hoppas det håller i sig  
och växer till nästa år.
 Jag önskar dem stort lycka till och rullar så sakte-
liga hem i höstmörkret.

Text och foto Majsan Wickert 
Alla illustrationer ClipArt

Hantverksföreningen Korndockan
Ja här ligger de inte på latsidan och jag undrar om det fi nns nå-
gon tid idag att göra så här fantastiska julbonader och juldukar.

Korndockan har haft en utställning i 
Studiefrämjandets lokaler i en 
dryg månad med julbroderier 
– bonader och juldukar. 
Det mesta är gjort ”för 

länge sedan” då tiden verkade räcka till 
för mycket mer. Vi får glädja oss åt att 
de velat låna ut alstren till vår beskå-
dan. Och alla dessa kvinnor sitter inne 
med mycket kunskap och idéer och har 
sedan sist hunnit med en hel del.
 Det plockades björnmossa som de 
gjorde askviskor av, de har gjort decou-
page på olika saker som askar, krukor 
och fl askor, små presentaskar av mjölk-
förpackningar, pimpat ramar och så till 
sist har de gjort grantomtar.
   Idéerna verkar aldrig ta slut och 
     jag önskar dem ett gott och produk-
       tivt nytt år 2020.  /Majsan Wickert 

Biodlarföreningen i Vingåker
Här övervintrar bin i en av kuporna hos Christina Larsson och 
samlar kraft till nästa års honungsproduktion.

I varje kupa övervintrar 50–60 000 bin. 
Alla sitter i ett klot för att hålla vär-
men, de lever i en dvala. Det är samma 
sam hälle som sitter kvar i sin bikupa. I 
augusti har bina fått 16 kg inverterat 
socker för att klara av vintern. De tug-
gar om sockerlösningen till honung. 
Drottningen gillar inte att frysa och 
arbetarbina matar drottningen och sig 
själva med den honungen. På våren har 
de ätit upp all den honungen och då bör-
jar de samla in nektar från naturen som 
de omvandlar till honung som vi kan 
äta. Och så löper kretsloppet vidare.

• Biodlarföreningen i Vingåker har va-
rit funktionärer på Biets dag på Julita 
gård. Publikrekord för 3e året i rad. 
Det var cirka 3 000 besökare.

• Årets honungsskörd blev cirka 60 kg i 
medeltal.

• Medlemsantalet har under 2019 ökat 
med 21 procent. 

• 1 februari 2020 har de ”Öppet hus” 
hos Studiefrämjandet. Möt din lokala 
biod lare. Då kan du ställa alla frågor 
som rör biodling samt prata polline-
ring

• Biodlarföreningen i Vingåker beräk-
nar att starta en nybörjarkurs under 
våren nästa år. 

• Även nästa år kommer Biodlarföre-
ningen i Vingåker att medverka på 
Biets dag på Julita gård.

 Majsan Wickert 

Två av initiativtagarna, från vänster ordförande Hans 
Ekelund och kassör Jörgen Karlsson.  

FAKTA
Medlemsavg: vuxen 50 kr
  junior 25 kr (under 18 år)

Swish nr      123 260 32 64
(glöm inte ange namn när du betalar)
I dagsläget uppgår antalet medlemmar 
till ca 180 stycken.
Föreningen 
startade i 
augusti 2019. 
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Föreningspresentationer 2019 – vad har hänt 
sen sist?
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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

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

kvalitet & funktion för hela familjen
upp till 70% lägre pris

Kostymer i 70 olika storlekar 7000m² butiköver 100 kända varumärken

widengrensvägen 1 vingåker
måndag–fredag 10:00–19:00 lördag–söndag 10:00–18:00

besök oss i butiken i vingåker eller shoppa delar av vårt stora sortiment på vfo.se

Julafton     Stängt
Juldagen   10:00–18:00
Annandag jul    10:00–18:00
Nyårsafton    10:00–15:00
Nyårsdagen    10:00–18:00
trettondedag jul  10:00–18:00

julklapparna hittar du hos oss

missa inte vår mellandagsrea som startar den 25/12!

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

www.mahlqvist-ror.se
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Fredagen 15 november visades en animerad barnfi lm ”Pelle Kanin”. Här håller man på att förbereda, 
så det blev nog fl er barn till kl 18.00.  

Baggetorps Bygdegårdsförening passar vidare till 
NY förening – Aktivt Baggetorp

Det har bildats en helt ny förening – Aktivt Baggetorp! Deras vision är ”Genom aktivt 
utvecklingsarbete främja och utveckla Baggetorp som bygd.” Detta står att läsa på deras 
pesentation och program. De fi nns på Facebook, så det går att följa dem där.

Klart att jag blev nyfi ken och var tvungen att träffa 
dem. Jag åker till Baggetorp en fredagskväll och träf-
far Hans, som är ordförande och Jörgen som är kassör. 
Jennie Karlsson, som tidigare var sekreterare, förbe-
reder popcornsportioner och drycker som besökarna 
kan köpa. Ikväll är det fi lmvisning för barn. När de 
har fi lm visning, har de först en klassisk fi lm klockan 
tre, klockan sex för barn och så klockan nio för vux-
na. Barnfi lmerna är de som drar mest folk. 
 Jag frågar hur allt började och Hans berättar att vid 
en mer informell midsommarfest i somras väcktes 
idén om att starta en förening. Och i samband med att 
kommunens landsbygdsutvecklare varit på besök så 
beslutades om att få igång lite aktiviteter igen. 
 De började med att gå runt och knacka dörr och på 
det viset fi ck de ganska fort ihop över 100 intresse-

rade familjer. Den nuvarande bygdegårdsföre ningen 
var inte så intresserad av mer än att sköta om byg-
degården och uthyrningen av den. Att gå med i IF 
kändes begränsande, så i augusti  2019 startades före-
ningen Aktivt Baggetorp.    
 Målsättningen är att skapa fyra till fem återkom-
mande aktiviteter/traditioner. Och då med koppling 
till de större helgerna. Filmvisning är en gång i måna-
den. Deras program går att fi nna på Facebook under 
AKTIVT BAGGETORP.
 
Ett axplock ur det som varit
Gemensam midsommarfest. I oktober var det fi lmkväll 
samt spök vandring (utomhus, uppdelat i två pass) med 
halloweendisco, november fi lmkväll, december fi lm-
kväll och sen en söndag med julbak och julpyssel.

För att vara med på fi lmkvällarna måste man vara 
medlem i föreningen på grund av regler gällande 
fi lmvisning i stort sällskap.
 Föreningen har även lyckats få till ett samarbete 
med fl era företag där du som medlem får rabatt. Det 
är bra jobbat tycker jag och hoppas det håller i sig  
och växer till nästa år.
 Jag önskar dem stort lycka till och rullar så sakte-
liga hem i höstmörkret.

Text och foto Majsan Wickert 
Alla illustrationer ClipArt

Hantverksföreningen Korndockan
Ja här ligger de inte på latsidan och jag undrar om det fi nns nå-
gon tid idag att göra så här fantastiska julbonader och juldukar.

Korndockan har haft en utställning i 
Studiefrämjandets lokaler i en 
dryg månad med julbroderier 
– bonader och juldukar. 
Det mesta är gjort ”för 

länge sedan” då tiden verkade räcka till 
för mycket mer. Vi får glädja oss åt att 
de velat låna ut alstren till vår beskå-
dan. Och alla dessa kvinnor sitter inne 
med mycket kunskap och idéer och har 
sedan sist hunnit med en hel del.
 Det plockades björnmossa som de 
gjorde askviskor av, de har gjort decou-
page på olika saker som askar, krukor 
och fl askor, små presentaskar av mjölk-
förpackningar, pimpat ramar och så till 
sist har de gjort grantomtar.
   Idéerna verkar aldrig ta slut och 
     jag önskar dem ett gott och produk-
       tivt nytt år 2020.  /Majsan Wickert 

Biodlarföreningen i Vingåker
Här övervintrar bin i en av kuporna hos Christina Larsson och 
samlar kraft till nästa års honungsproduktion.

I varje kupa övervintrar 50–60 000 bin. 
Alla sitter i ett klot för att hålla vär-
men, de lever i en dvala. Det är samma 
sam hälle som sitter kvar i sin bikupa. I 
augusti har bina fått 16 kg inverterat 
socker för att klara av vintern. De tug-
gar om sockerlösningen till honung. 
Drottningen gillar inte att frysa och 
arbetarbina matar drottningen och sig 
själva med den honungen. På våren har 
de ätit upp all den honungen och då bör-
jar de samla in nektar från naturen som 
de omvandlar till honung som vi kan 
äta. Och så löper kretsloppet vidare.

• Biodlarföreningen i Vingåker har va-
rit funktionärer på Biets dag på Julita 
gård. Publikrekord för 3e året i rad. 
Det var cirka 3 000 besökare.

• Årets honungsskörd blev cirka 60 kg i 
medeltal.

• Medlemsantalet har under 2019 ökat 
med 21 procent. 

• 1 februari 2020 har de ”Öppet hus” 
hos Studiefrämjandet. Möt din lokala 
biod lare. Då kan du ställa alla frågor 
som rör biodling samt prata polline-
ring

• Biodlarföreningen i Vingåker beräk-
nar att starta en nybörjarkurs under 
våren nästa år. 

• Även nästa år kommer Biodlarföre-
ningen i Vingåker att medverka på 
Biets dag på Julita gård.

 Majsan Wickert 

Två av initiativtagarna, från vänster ordförande Hans 
Ekelund och kassör Jörgen Karlsson.  

FAKTA
Medlemsavg: vuxen 50 kr
  junior 25 kr (under 18 år)

Swish nr      123 260 32 64
(glöm inte ange namn när du betalar)
I dagsläget uppgår antalet medlemmar 
till ca 180 stycken.
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sen sist?



proCard AB

I Odensbacken strax ovanför parken där Domarringen ligger 
finns sedan 1993 företaget proCard som nog är mer känt utanför 
Odensbacken än för innevånarna i samhället. Det är inget företag 
med massor av anställda, den ende anställde för tillfället är före-
tagets ägare Per Johansson.

Vem är då Per Johansson? Han växte 
upp i Stora Mellösa där hans föräldrar 
hade Handelsträdgård. Direkt efter sko-
lan så jobbade han i trädgården men in-
såg snart att det inte var hans väg. Så 
efter ca ett år började han på posten i 
Odensbacken. Efter vapenfri tjänst så 
anställdes han 1981 som ungdomskon-
sulent av Baptisternas Närkesdistrikt. 
Det blev en mycket intensiv arbets-
period med många uppdrag runt om i 
distriktet, för komma ihåg allt han var 
involverad i började han använde ka-
meran som dagbok för att sedan kunna 
redovisa var han varit både för sig själv 
och sin uppdragsgivare.

1990 startade han sitt fotoföretag pro-
Card AB och öppnade en studio i gamla 
soldathemmet i Örebro. För att senare 
kunna ha en egen studio köpte han 1993 
in Baptistkapellet i centrala Odensback-
en och gjorde sig en studio i det. 1997 
hade den digitala fotograferingen precis
börjat och Per fick i uppdrag av ett före-
tag i Örebro att ta reda på hur man skulle 
bygga framtidens fotostudion. Efter att 
rest runt på ett antal mässor så la han 
fram ett förslag till företagsstyrelsen 

och de satsade de ca 3,5 miljoner kro-
norna för att bygga upp en av Sveriges 
första helt digitala fotostudio i Örebro 
som han strax därefter blev delägare i. 
Många företag från hela Sverige kom 
med sina produkter för att låta dem fo-
tograferas i studion och för att testa sina 
digitala kameror, Hasselblad var bara 
ett av alla företagen. I studiokonceptet 
ingick det världsunika digitala ljussätt-
ningsystemet som idag finns i studion i
Odensbacken.

Per har ingen formell utbildning som 
fotograf men har som han själv säger ett 
fanatiskt intresse för foto och bild och 
visar på en bokhylla i studion full av 
litteratur som han samlat på sig genom 
åren. Dessutom förkovrar han sig via 
kurser på nätet, framför allt från ame-
rikanska lärare ca 10 timmar i veckan. 
Hårt pressat arbete med ofta extremt 
långa dagar satte sina spår på hälsan 
och 2002 bestämde han sig för att lugna 
ner tempot en del för att inte helt bränna 
ut sig själv. Så numera har han ett bra 
mycket lugnare och normalt tempo och 
försöker njuta mer av tillvaron och ska-
pa bilder.

Många av Svenska stora och små företag 
anlitar honom fortfarande efter många 
år och hans bilder finns på många håll 
runt om i världen.

Även om han gärna jobbar med de stora 
aktörerna så tycker han mycket om de 
mindre aktörerna då man i arbete med 
dem får en mera personlig kontakt, vil-
ket för Per blivit mer och mer viktigt 
genom åren.

Den digitala utvecklingen inom fo-
tobranschen gör att fotot och fotografe-
ringen erbjuder helt andra möjligheter i 
dag. Och Per håller sig med det senaste 
i utrustning för att ligga långt fram och 
kunna prestera hög kvalitet. En sak som 
Per med framgång provat på är att an-
vända bilder han tagit för att sedan med 
hjälp av digitala penslar bearbeta/måla 
bilden vidare vilket ger en ytterligare 
dimension till Pers fotokonst. Planer 
finns på att ta det ytterligare steg in i 
konstvärlden. Utställningar med Pers 
bilder förekommer lite då och då och 
fler är på gång.

Vykortsproduktion är ett ytterligare ben 
i verksamheten. Han har i dag i www.
vykortförlaget.se med ca 350 olika mo-
tiv på lager. De så kallade ”Diktkorten” 
med Pers bilder och Siv Anderssons 
texter har fram tills nu sålt i cirka 3,5 
miljoner exemplar. Sammanlagt har han 
sålt över 10 miljoner vykort med fram-
för allt egna motiv.

Artistfoton, produktfoton och körkorts-
foton ja strängt taget all fotografering 
kan man få hjälp med på proCard. pro-
Card är varumärket han arbetar med när 
han gör reklambilder åt sina kunder, 
men han har nu också inregistrerat sitt 
nya varumärke ”Joanzon” för sina egna
fotoprojekt för att inte blandas ihop an-
dra fotografer med samma namn som 
han.

Pers kontakt med framlidna världsskulp-
tören Richard Brixel gjorde att man un-
der 5 år kunde se Richards skulpturer i 
parken utanför Pers studio mellan stu-
dion och Örebrovägen. Där kunde man 
under sommarmånaderna när som helst 
gå runt och se alla underbara konstverk.
Såg man också till att vara på plats vid 
invigningarna kunde man också få höra 
Richards beskrivning av varje skulptur. 
Richard hade också en stor utställning 
på 12000 kvadratmeter i Pekings opera-
hus lokaler i Kina och då var Per med 
och fick visa upp ett antal stora bilder 
varav den största var 20 x 3,7 meter. 

Den plus ett antal bilder prydde då väg-
garna runt Richard Brixells skulpturer.

Per älskar att vara ute i naturen och då 
gärna vid sin husbåt på Hjälmaren. Att 
se naturen genom kameralinsen gör att 
man upptäcker att vi har en underbar 
natur i Scandinavien säger Per. Att på 
Pers facebookkonto få se hans bilder 
på djur och natur är för mig personligen 
glädjestunder som jag längtar efter. Jag 
hade också turen att jag kunde få kom-
ma ut och se hans bilder efter resan till 
Lofoten i fjol, bland annat hade han en 
stor bild på stenar och snäckor nere på 
havsbotten. Man blev tvungen att stanna 
till och titta noga för att förstå vad allt 
det vackra var.

Min första kontakt med Pers bilder fick 
jag när jag hemma hos en släkting fick 
se en bild på deras 5 åriga dotter foto-
graferad som en ängel i vitt och med 
vingar, när tittade närmare på bilden 
så såg man att hon hade en slangbella i 
handen, även änglar älskar att busa. När 
Per fotograferar människor vilket han 
gör ofta så vill han få bra kontakt med 
dem och få dem att känna sig tillfreds 
och lita på honom.

Alla människor är vackra på sitt sätt en-
ligt Per. Alla åldrar har sin charm. Att se 
Pers kvinnoporträtt är fantastiskt, de är 
otroligt vackra och ibland lite sensuella 
men inte sexuella bara otroligt vackra.

De senaste åren har per också samlat på 
sig över 200 internationella fotoutmär-
kelser. Och hans bilder förekommer på 
många fotosidor runt om i världen. På 
Photo.net (en av världens största fotosi-
dor) har hans bilder visats över 17 mil-
joner gånger.

Idag har Per över 1 miljon digitala bil-
der i sitt arkiv. Den som vill ta del av en 
del av dem kan antingen går in på hans 
hemsida eller också kan man njuta av de 
cirka 1900 bilder han har ligger ute på 
sitt instagramkonto under namnet www.
instagram/procard.

Text : Gunnar Löv
Foto: Per Johansson

Företagspresentation!
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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

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 www.

med inspiration från förr..

Butiken öppen, 
sista gången för iår:

Lör 21/12 Kl.10.00-15.00

Köp julklapparna!

Inredning & prylar,
med inspiration från förr.

Askers-Kvinnersta 206
71594 Odensbacken

072 - 227 22 00

Som ingen redan har!

Din
extraresurs

Flyttröjning

Bemanning

Busk- & trädvård

RUT- och ROT-arbeten

019-44 62 55

BoBo:s Däck
019-45 03 45

lastbilar • traktorer • entreprenad • skog

Hjulinställning • Hjultvätt • Fälgriktning
däckFörvaring • vulkningar • reparationer

god jul & gott nytt År!

20% på bilservice t.o.m. sista januari.

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

Ordinarie öppettider se
www.fritidsbanken.se/osternarke

Gratis
utlåning

av sport- och
friluftsutrustning

för alla!

www.fritidsbanken.se/osternarke

Onsdag 18/12 kl. 14-19
torsdag 19/12 kl. 14-19

Jullov:
måndag 23/12 kl. 10-13
lördag 28/12 kl. 10-13

måndag 30/12 kl. 10-13
torsdag 2/1 kl. 16-19
lördag 4/1 kl. 10-13

Fritidsbanken Östernärke 
har förbättrade

öppettider i jul och nyår!

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
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Trots att Östernärke är en relativt liten del av Örebro kommun 
– beläget utmed den södra Hjälmarkanten – någonstans mellan 
den stora staden Örebro och den lilla staden Vingåker, så betyder 
det inte att hjulen står still i bygden. Tvärtom, just nu händer det 
mer än någonsin – även om allt inte syns på ytan. Till de som vill 
att det ska hända ännu mer, är rådet att engagera sig i någon av 
alla föreningar som bidrar till driva utvecklingen framåt. Örebro 
kommuns landsbygdsnämnd stöttar utvecklingen på landsbygden 
med flera olika bidrag just för att föreningarna är en så viktig 
kraft att räkna med.

Det finns en uppsjö av aktiva föreningar, 
var och en inriktad på sitt område och 
att rada upp alla skulle inte rymmas i 
denna krönika, men ett litet urval kan 
vi bjuda på. Exempelvis Tegelhuset i 
Östernärke, Sjöräddningssällskapet i 
Hjälmaren, Odensbackens Vägförening, 
Kvarnbacksföreningen i Odensbacken, 
Vinöns Kultur- och Hembygdsgård, Sto-
ra Mellösa Teatersällskap, HOIF, SMÅ 
IF, Omställning Östernärke, Tegelhu-
set OBK, Hampetorps Föreningsgård, 
Östernärkes RMC och Asker Mountain 
Training har varit lite extra aktiva och 
synliga under året. Många fler förening-
ar finns i Östernärke och det finns nästan 
en förening för alla intressen.
 
Samverkarna i Östernärke som bland 
annat driver utveckling inom närings-
livsområdet har under året uppdaterat 
den populära Östernärkekartan, bland 
de lokala fotografer som bidragit med 
bilder kan nämnas PA Gerdevåg, Birgit-
ta Gigi Ström och Anna-Lena Verners-
son. Visionen om en kaj och tillhörande 
hamnområde i Hampetorp har rönt upp-
märksamhet i media. Den folder som 
framställts med pengar från LEADER 
Mellansjölandet för att i ord och bild 
beskriva visionen, har spridits högt och 
lågt inom både kommun, region och 
länsstyrelse. Förhoppningen är att visio-
nen förverkligas, det skulle bland annat 
underlätta och effektivisera sjörädd-
ningens arbete med att rädda sjöfarare.

Även Odensbackens Vägförening har 
sina visioner, dessa är dock mer foku-
serade till livsmiljön i Odensbacken där 
man i ett EU-projekt – med medfinansie-
ring från Örebro kommuns landsbygds-
nämnd – vill att de ska bli trevligare och 
bättre att bo och verka i Odensbacken. 
Den ena visionen utesluter inte den an-
dra – tvärtom har dessa båda visioner 
fått plats på de infoskyltar som står intill 
bensinmacken i samhället.

 Ett exempel på samarbete i det lilla är 
julgranen på Adolfsons torg där Sam-

verkarna traditionsenligt står för granen 
och vägföreningen i år har köpt en helt 
ny ljusslinga som en del i projektet med 
syfte att Förnya Odensbacken. Ett stort 
tack till den lokala ICA-handlaren som 
ordnat belysning tidigare och till Adolf-
sons Kläder som bidrar med el, samt sist 
men inte minst till vägföreningen som 
står för årets färgglada slinga. Med as-
sistans av några andra lokala krafter har 
allt kommit på plats även i år – efter att 
en viss gummianka lämnat platsen och 
återvänt hem till Örebro igen.

Inte bara lokala krafter sätter Östernärke 
på kartan. I Örebro har vi Scenit Kultur-
huset som i ett par år har arrangerat en 
musikfestival i Odensbacken, förhopp-
ningen är att Odenfestivalen ska få ännu 
mer kraft att växa till sig med hjälp av 
engagerade invånare i Östernärke så att 
vi på sikt kan uppleva en dag då omvärl-
den vallfärdar till Odensbacken för att 
njuta av musik, mingel och mat kryd-
dad med fantastisk festivalstämning. 
Önskemål har framförts om att lokala 
företag medverkar så att besökare kan 
köpa både mat och hantverk under festi-
valen. Samverkarna har för övrigt varit 
ute i Tysslinge och låtit sig inspireras av 
Tysslingedagen som arrangeras varje år 
– ett koncept som absolut skulle kunna 
få en egen dag i Östernärke.
 
Musiken är en stor tillgång och även ute 
på Vinön har man en tradition av musik 
i olika former, inte minst tack vare Vi-
nöns Värdshus som stolt levererat som-
markonserter på löpande band i många 
år. Nu är det dags för innehavarna att 
lämna stafettpinnen vidare och verk-
samheten är till salu för den som vill ta 
ett nytt steg i livet. Hjälmarfesivalen är 
ett annat trevligt arrangemang ute på ön 
under året.

Medan Vinöns värdshus är till salu så 
har Lilla Thairestaurangen i Stora Mel-
lösa nyligen fått nygamla ägare. Även 
Odenkvarn i Odensbacken som klivit 
fram det senaste året har bytt ägare efter 
att en kortare tid ha varit till salu. Ny 
ägare blev det dessutom i våras till cam-

pingen i Hampetorp, medan Miguel på 
Brevensgården skjuter på pensionering-
en och stretar vidare med sin restaurang 
i väntan på någon som kan fylla ut hans 
kockmössa. I övrigt rör det på sig lite 
extra just i Brevenstrakten med Flack-
föreställningar och kreativa konstnärer 
som pendlar in från huvudstaden.
 
Näringslivet i Östernärke tål verkligen 
att nämnas, här finns en uppsjö av fö-
retag och kreativa entreprenörer, några 
av dem visade upp sig på Samverkarnas 
minimässa som huserade i Tegelhuset 
under ett par dagar i höstas. Tillsam-
mans med Odenskolan hade man avsatt 
en halvdag för eleverna på skolan så att 
dessa kunde bekanta sig lite närmare 
med lokala företagare. Det finns en ef-
terfrågan på både praktikplatser och fe-
riearbetare och därför är det värdefullt 
att dessa båda grupper kan mötas. En 
nystartad verksamhet som än så länge 
flyger under radarn är det lokala ölbryg-
geriet Tirfing Breweri i Odensbacken 
som ännu inte slagit upp sina portar på 
vid gavel. Nystartad, och dessutom mer 
synlig är däremot vår lokala Fritidsbank.
 
Under sommaren fick vi också nöjet att 
gästas av Midnattssolsrallyt som i år ut-
gick från Örebro och bland annat körde 
två specialsträckor i Östernärke, detta 
med hjälp av Östernärkes Radio- & Mo-
tor Club som med flit och engagemang 
jobbade hårt innan rallycirkusen med 
ca 200 tävlingsfordon kunde rulla ige-
nom bygden. Rallyt återvänder till Öre-
bro 2020, kanske till Östernärke ock-
så? Motordån och hästkrafter fick man 
också njuta av på nära håll när den nye 
ägaren till Hampetorps camping bjöd 

in den nationella dragracingtävlingen 
Street Week Sweden till mellanlandning 
och fikastopp i Hampetorp på vägen mot 
slutstation och mål i Laxå.
 
Förutom en uppsjö av musik och motor-
muller har man under året också kunnat 
se en kraftigt ökad konsumtion av kaf-
fe, mackor och soppa, inte minst tack 
vare de nya innehavarna av konditoriet i 
Odensbacken med bland annat sina po-
pulära fredagsluncher. Även Tegelhuset 
har med hjälp av Svenska kyrkans loka-
la torsdagssatsningar bidragit till både 
ökad trivsel och ökad soppförtäring. När 
det gäller fikaförtäring får man kanske 
inte heller glömma bort Samverkarna 
som genomfört ett antal företagarträffar 
med olika gäster och teman riktade till 
framförallt näringsidkare i Östernärke. 
Det kan hända att dessa återkommer, 
just nu filar föreningen på sin verksam-
hetsplan för 2020 och man välkomnar 
fler idéer under det kommande året.
 
Samverkarna välkomnar ännu fler med-
lemmar 2020, som medlem är du med 
och stöttar arbetet med att utveckla för-
utsättningarna att bo och verka i Öster-
närke. Följ oss gärna på Instagram och 
på www.samverkarna.se för att se vad 
vi gör!
 
Har du idéer eller vill du engagera dig 
med något, hör då av dig till Samverkar-
na på adress info@samverkarna.se!
 
God jul och gott nytt år önskar Samver-
karna till alla, men särskilt till gamla 
och nya medlemmar!

Text & foto: Bengt Bronner

Samverkarna i Östernärke
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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

Jul-
hälsningar
Östernärke
MBB Mark • Bygg

Betong AB
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HEMBYGDSFÖRENING

019-45 20 09

• BOOMERANG

• DAHLIN • REDGREEN

• OSCAR JACOBSON

•CAVALIERE • SEBAGO

• LAPIDUS

• BUGATTI

• PARK LANE • MEYER

• SUNWILL

• CASAMODA

• CANSON

•WRANGLER

• OSCAR OF SWEDEN

• CLIPPER • ALL SIZE

• JENSEN

• MAC SCOTT

• SOULMATE

• LEBEK • JACETT

• DNY • LUHTA

• RESTERÖDS

• SALMING • JOCKEY

• RIEKER • ARA

• TAMARIS

• ROCKPORT

• HÄSTEN

• TOMMYHILFIGER

• MERRELL

MYCKETMODE I ALLA STORLEKAR
1200 KVMVÅRNYHETER FRÅN SVERIGES LEDANDE VARUMÄRKEN

ÖPPET: MÅNDAG 10-20 TISDAG- FREDAG 10-18 • LÖRDAG 10-14

www.adolfsonsklader.se

ODENSBACKEN 019-45 05 20

KLÄDER & SKOR

019-45 05 20
www.adolfssonsklader.se

KLÄDER & SKOR ODEnSbacKEn

INGA-LILLS
HÅRVÅRD

Tel: 019-45 22 30

019-44 62 55

Nu även med det mer miljövänliga & mer energi
-e�ektiva  köldmediet R32 som dessutom ger mindre 
slitage och förlänger värmepumpens livslängd.

CZ-modellen
underhållsvärme

PANASONIC CZ 

Perfekt för 
fritidshuset

året runt

Funderar ni på solenergi, 
kontakta oss för mer information

Vår kompetens ‑ din trygghet
Söker du kompetenta och trygga lösningar inom El, Kyla, VVS & 
Värmepumpar samt solenergi så är NEPAB hantverkaren för dig.

Vi erbjuder moderna effektiva tekniklösningar för dig. 

Talbyvägen 2, 715 94 Odensbacken, 019-45 00 60, 
info@nepab.nu, www.nepab.nu

019-45 00 60

019-45 06 90

073-501 29 29

Tel: 070-545 50 82

Tel: 073-982 08 67

MATS
CYKEL & MOTOR

070-525 24 14

En varm och personlig begravning betyder 
så mycket. Götmars är ett familjeföretag 
som erbjuder tjänster kopplade till livets 
olika skeenden, till exempel begravningar, 
boutredningar och juridisk service. Vi 
arbetar tillsammans med er för en trygg och 
värdig upplevelse och har jour dygnet runt. 
Varmt välkomna!

FÖR HELA LIVET

Örebrovägen 8 - Odensbacken
019-45 00 36 - www.gotmars.se

019-45 00 36

bittinge Gårdsbutik
Telefon 019-44 62 42

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

70 % 
för 0 kr.

Vi är en ideell 
förening som står 

för 70% av 
sjöräddningen 

i Sverige – utan en 
krona från staten. 

Bli medlem på 
www.ssrs.se eller 

ring 077-579 00 90.

0723-280 790 • 0704-26 259

Nuvarande priser:
3 månader   795 Kr
6 månader 1395 Kr
12 månader 2295 Kr
Autogiro 199 kr/mån
Bindningstid 6 månader.

Sugen på att börja träna, 
hör av er så berättar vi mer!

facebook.com/solidgymab
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Förvara
Bilen
Motorcykeln
Båten
Bohaget om du 
renoverar/fl yttar

Företagare
Extra lager
Förrådsutrymme 

Eller har du bara för
mycket prylar i garaget?


