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Innehåll:
Företagspresentation:
Petterssons Service
Vingåker för mig:
Daniel Gustafsson
Föreningspresentation:
Vingåkers 
Jaktskytteklubb
Nedslaget:
Kvarnbacksföreningen
och båten Oden
Senaste nytt:
Beslut om 
Askenäshemmet
Företagsnyheter:
Hjälmarpärlor AB

Sävstaholmsvägen 5 • 0151-51 14 16

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

4 för 100:-
• Trädgårdsjord
• Naturgödsel
• Gräsmattedress
• Torv • Barkmull
• Täckbark

Vår populära 
stekhäll är tillbaka

Ø 70 cm
Komplett med brännare, 

vindskydd och stativ

2 295:- Begr. antal

Din lokala 
trädgårdsleverantör

Gräs- och 
trädgårdsgödsel
• Super Gramino 
• Algomin 
• Blåkorn 
• TG växupp 

Trädgård
• Spaljeér 
• Skottkärror 
• Får- och villanät

1312

Exklusiva  
             pooler

Exempelfoto

Komplett Set Träpool med stålväggsstomme

Pool Träpool Set 350 Träpool Set 450
Diameter invändig Ø 350 cm Ø 450 cm
Diameter utvändig Ø 390 cm Ø 490 cm

Djup 120 cm 120 cm
Volym 10 500 l 17 400 l

Art. nr. TRÄSET3512 TRÄSET4512
Rek. kons. pris 24 900 kr 29 900 kr

Träpoolen med en 
      stabil stålväggsstomme

ovanmarkspool

     
    

    
    

   T
RÄ

POOLER MED STÅLVÄGSSTOM
M

E                 • CLEAR POOL •

Exklusiva stålväggspooler

Poolstomme och liner

Inklusive följande tillbehör

Stålvägg 0,42 mm, 
vit, galvaniserad

Liner 0,3 mm, blå, 
överlapp

Topp- och  
bottenskenor i PVC

Sandfilter 4 m³/h,  
s . 21, Art . nr . 2260001

Poolskydd 

Träinklädning

Träinklädd stålväggspool
Med en snygg träram smälter poolen fantastiskt bra in i trädgården.  
Träramen består av tryckimpregnerad furu som ger poolen en extra stabilitet. 
Alla delarna är anpassade för en snabb och enkel montering .
•  Massivt trä, 22 mm tryckimpregnerad furu som kan lackas eller oljas .
•  Stabila 24 cm breda räcken i massivt trä .
•  Vertikala stag i massivt trä .

Träinklädning solo

För pooler Ø 350, H 120 cm Ø 450, H 120 cm
Träinklädning 

utvändig Ø 390, H 120 cm Ø 490, H 120 cm

Art. nr.  TRÄ3512 TRÄ4512
Rek. kons. pris 16 910 kr 19 910 kr

Bräddavlopp, inlopp, 
filtertillbehör, sand

24 900 kr

Komplett Set 
Pool med träinklädning

från

Träpooler

6 ÅRS 
GARANTI

En exklusiv pool utmärks av högkvalitativa element:

En exklusiv pool har en riktigt stabil poolstomme och levereras 
med exklusiva komponenter som ett kraftfullt sandfilter och en 
rostfri stege. Funderar du på att gräva ned poolen delvis eller 
helt rekommenderar vi en exklusiv pool. Men även en exklusiv 
ovanmarkspool garanterar badglädje i många år framöver.

Stålväggens tjocklek är 
 avgörande för poolens stabilitet . 
Stålvägg  0,8 mm tjock vid 
150 cm djupa pooler . 0,6 mm 
tjock vid 120 cm djupa pooler . 
Galvaniserad och klädd med ett 
polyesterskikt .

Välj mellan olika liners och 
varierande design . Mer info på 
nästa sida . Alla liners är köld- 
och UV-beständiga . 

Profilerad skena fäster ihop 
stålväggen . 
Enkel montering, stålväggen 
behöver inte skruvas ihop för 
hand . En profilerad skena ger 
dessutom en extra stabilitet .

Snäpp-in list: Linern fästs efter 
monteringen av toppskenor på 
poolinsidan . Enkelt linerbyte . 
Eventuella kantstenar behöver 
inte tas bort vid linerbyte .

6 års kvalitetsgaranti på 
stålväggen .

Högkvalitativa plastprofiler .  
Botten- och toppskenor .

Exklusiva pooler finns i följande former: 

 sid 15 sid 16 sid 17

 rund oval åttaform

Säkerhets-Plattform-
stege 2 x 3 steg

Din lokala 
pool- & spaleverantör

Din lokala 
grill-leverantör

• Planteringsjord • Gödning
• Gräsfrö • Fröer • Redskap 
• Träolja • Viltnät • Trästolpar 
• Elstängsel • m.m.

• Dags- & veckoklor
• Chockklor • Poolrent • Cleaner 
• Alg- & fl ockmedel 
• PH+ & PH- • Alkanitet • m.m.

• Kol- & gasolgrillar
• Paellapanna • Grillpanna 
• Grillkol • Briketter • Tändvätska 
• Halster • Tänger • m.m.

Aktuellt nu:
• Balkonglådor

• Amplar
• Krukor
• Träolja

Hasselfors 
Yrkesjordar

• U-jord 
• P-jord
• Eko-jord 
• R-dress

Parasoller
• Små (för balkonger) 
• Stora (Ø 3m)
• Svängbara 

• Parasollfötter



Petterssons Service

Robert Pettersson köpte det gamla bussgaraget på Hästhagsvä-
gen 13 i Högsjö för cirka 25 år sedan. På den tiden tävlade han 
i rallycross och behövde en verkstad. Idag driver han företaget 
Petterssons service med bilverkstad och städservice i lokalerna. 

Att driva företag på en så pass liten ort 
har aldrig varit något problem, berättar 
Robert.
- Jag trodde det skulle vara svårare, men 
det går bra.
Till bilverkstan kommer en hel del fö-

retagsbilar från de andra företagen i 
Högsjö.  Privatkunderna kommer från 
Högsjö, Brevens Bruk, Kilsmo och 
Vingåker med omnejd. Några av kun-
derna kommer även från Katrineholm. 

Robert berättar vidare att en del tycker 
det är praktiskt att lämna sin bil direkt 
på morgonen och sedan gå den lilla bi-
ten ner till arbetet på Voith Paper Fa-
brics. När sedan arbetsdagen är slut kan 
man hämta ut sin bil och åka hem.
Annars finns en fast lånebil till förfo-
gande. 
- Vid vissa tillfällen har jag två bilar till 
om det behövs, säger Robert. 

Företaget har även däckhotell med plats 
för cirka 300 däck. Man har också köpt 
in diagnosutrustningar även för lastbilar 
och äldre bilar. Planer finns också på att 
utöka med flera billyftar. 
- Vi kan även komma och felsöka på 
plats om t ex bilen inte startar, säger Ro-
bert.

Den första december 2017 köpte Pet-
terssons service, Bil- och Motorspecia-
listen i Vingåker.
- Därefter fick vi större kundkrets. Emil 
som är fast anställd hos mig, arbetade 
i tio år på Bil- och Motorspecialisten, 
fortsätter Robert.

Ibland går saker och ting inte som man 
tänkt sig på jobbet.
Robert berättar om den gången som han 
och Emil skulle lossa en slang och det 
plötsligt blev tryck i kylsystemet. Emil 
blev då helt dränkt i kall glykol.
- Det blev ganska kladdigt, så han blev 
tvungen att åka hem och duscha och 
byta kläder.
En annan gång hade en råtta byggt bo i 
en bil och hoppade skrämd ner i nacken 
på Emil när han skulle reparera bilen.
- Jag skrattade som tusan, men inte 
Emil.
Ibland har det också hänt att mobilen 
halkat ner i något oljebad när de svarat 
i telefonen.
- Det går åt lite nya telefoner ibland, sä-
ger Robert och skrattar.

Petterssons service erbjuder också all 
sorts städservice, som flyttstädning, 
hemstädning och byggstädning för pri-
vatpersoner och företag.
- Vi är specialiserade på flyttstädning 
och dödsbon, säger Robert. Rutavdrag 
gäller också på alla städ förutom döds-
bon, där inget personnummer finns att 
söka på.
När det gäller flyttstädning åtar man sig 
även jobb från orter lite längre bort.
- Vi har flyttstädat i Nyköping, Västerås, 
Linköping, Karlskoga och Gnesta med 
flera orter avslutar Robert.

Text: Birgitta Stenström
Foto: Privat

Sidan 2

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

Annonsmaterial:
annons@vingakersbladet.com

Wilsons Tryckeri & Redovisning,
Kåsta, 
643 91 Vingåker

Ansvarig utgivare: Loove Pettersson
Produktion: Wilsons Tryckeri & Redovis-
ning AB, 0151-55 00 45
Tryck: Mittmedia Print Örebro
Distribution: Postnord
Upplaga: 8336 st
Framsida: Jaktskyttebanan i Vik, Vingåker
Foto: Loove Pettersson

Företagspresentation!

Vingåkers
bladet

Vingåkers
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Annonsmaterial: annons@osternarkebladet.se

Redaktör Östernärke: Bengt Bronner
Produktion: Bronner Text & Bild, Odensbacken
Sudokuansvarig: Pernilla Reinholdsson

Annonskontakt:
Gunnar Löv 073-983 35 67
Anders Olsson 070-487 99 11
Loove Pettersson 0708-16 74 84
Pernilla Reinholdsson 0706-899 277

Postadress och tävlingssvar:
c/o Bronner Text & Bild
Örebrovägen 10, 715 31 Odensbacken

Websida: www.osternarkebladet.se

Nyrenoverad ledig hyreslägenhet, 3 rok på 75 kvm, 
på Trollegatan 8 vid Slottsparken i Vingåker. Fiber 
indraget, ComHem basavtal tv ingår. Varmhyra 
7041 kr/mån, hushållsel tillkommer. 
Intresserad? Hör av dig till 0150-724 90.
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Måndag-söndag 8-21
0151-51 80 50 • www.ica.se Gäller tom 26/5. 10:-

REA
Körsbärstomater

på kvist
Holland 500g

10:-
/st

Kycklingfi lé
Fryst 1kg Kronfågel

69:-
/st

Boule Cereales
Bröd

450g Butiksbakat

1790
/st15:-

/st

DITT SKAFFERI
I det vackra Högsjö

www.dittskafferi.se
0151-453 34

Glassfrossa!

i Högsjö
www.dittskafferi.se

Ät så mycket glass du vill!

Öppettider:
Tisdag - Lördag: 10:00-18:00

Naturdelikatessen
(Vid OKQ8)

Rökt kött, viltkorvar, korv från Robertssons 
Asiatiska basvaror

Delikatesser från Möllans ost
Fisk

Delikatesser från Werners Gourmetservice
Julita rapsolja

SÖKER DU 
BOSTAD ELLER LOKAL 
I VINGÅKER/HÖGSJÖ?

Kontakta oss: 
Nordemo Fastighetsförvaltning

08-664 04 95
kontakt@nordemo.com

www.nordemo.com

Dimbo Antik AB

0735 - 157 203 
ingal i l l . l ittecke@gmail.com

Dimbo 567 • Vingåker

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

Oppunda El Vingåker          Elonvingaker

Priserna gäller t.o.m. 5 juni eller så långt lagret räcker.

BUTIK / INSTALLATION / ANTENN / FIBER / 
SÄKERHET / VITVARUSERVICE

från

Gasolgrill
Landmann Triton PTS 3.0 12934

4495:-
Picnicgrill
GC BBQ 106829

149:-

Micke W.
Vitvaruleverantör

Lena J.
Butikspersonal

Niclas M.
Butikspersonal

Tina D.
Butikspersonal

Claus F.
Vitvarutekniker

GRILLTIDER!Kolgrill
Landmann Dorado 31401

2495:-
Partycooler
106567

1995:-

Vi har även 
grilltillbehör 

från 59:-



Sidan 4

Drömmen han hade gått och burit på en längre tid blev verklighet 
i juni 2018. Frågan om vad han ville göra efter en omorganisation 
på sitt dåvarande jobb, hade ett enkelt svar. Han ville bli franchi-
setagare till Coop i Vingåker och Coop i Högsjö.

- Jag hade funderat på den konstellatio-
nen länge. Jag hade nog funderat i åtta 
år, säger Daniel som då arbetade som 
driftsledare på Coop centralt i Stock-
holm.
De flesta Coop-butiker har inte franchi-
setagare, men det förekommer, berättar 
Daniel vidare och nämner att han inled-
de sin bana inom Coop redan som barn.
- Jag gick barnmannekäng på Domus i 
Huddinge 1986. När jag sedan började 
jobba där 2000, så satt ett foto kvar på 
mig på kontoret.

Från början kommer Daniel från Stock-
holm, men han har tillbringat många 
somrar i Vingåker som barn, då släk-
ten har haft en sommarstuga här sedan 

1950-talet. Sedan i mitten av april i år är 
han bosatt i Vingåkers samhälle.
Det finns så många möjligheter här, 
menar han. Vingåker är vackert och av-
kopplande. Här kan han känna lugn och 
ro.
- Men möjligheterna är det bästa. Det är 
tåga i personerna som bor runt omkring. 
Mycket lokalpatriotism, fortsätter han.

Daniel måste följa Coops koncept i bu-
tikerna, men han kan ha egna idéer och 
driva butikerna som han vill. I de två 
Coop-butikerna tillsammans har han 23 
anställda.
- Personalen är det viktigaste jag har, 
säger han. Du kan sminka en butik hur 
mycket som helst, men det är de mjuka 

värdena som kunderna känner av.
Han menar också att personalen har 
gjort ett jättejobb i de båda butikerna för 
att få grunden på plats.
- Nu står varje tråkig mjölpåse där den 
ska vara. Nu kommer den roliga biten. 
Nu måste vi ha matglädje, fortsätter Da-
niel.
Att det borde satsas mera på mat lagad 
från grunden och inte så mycket på fär-
digmat är också något han brinner för, 
då han även är utbildad kock.
Att laga mat är också ett intresse på fri-
tiden.

Coop-butiken i Högsjö har fått nya kylar 
och frysar installerade, då de gamla var 
slut.
Genom sina kontakter har Daniel kun-
nat ta till vara material från andra buti-
ker till ombyggnaden.
- När jag jobbade som driftsledare åkte 
jag runt till sexton olika butiker, så jag 
visste vad som fanns i deras lager, säger 
han.
Hela byggnaden i Högsjö har också må-
lats om utvändigt till en betydligt mo-
dernare stil.
Daniel har gjort mycket själv, men han 
har också fått mycket hjälp av många 
Högsjöbor som ställt upp med allt från 
att låna ut verktyg och maskiner till att 
utföra olika jobb. I Högsjö finns det 
mycket lokalpatriotism, tycker han.
- Hade Coop gjort det själva är det tvek-
samt om det hade gått, funderar han, 
men nu har jag två jättefina butiker att 

jobba med.

Från sitt tidigare jobb på en Statoil-butik 
i Stockholm för cirka tjugo år sedan, be-
rättar Daniel om några roliga incidenter 
han varit med om.
En gång kom en polskregistrerad lastbil 
inkörande till Statoil när Daniel jobbade 
natt. Chauffören frågade var Göteborg 
låg.
När Daniel undrade varifrån han kom, 
visade det sig att han åkt från Helsing-
borg och hela vägen upp till Stockholm, 
utan att ha en aning om hur lång omväg 
han hade tagit. Först då förstod han när 
Daniel förklarade för honom och sa:
- Då är det bara att du vänder.

I Statoils tvätthallar har Daniel sett det 
mesta och berättar att en del personer 
får panik inne i bilen när borstarna kör 
över bilen under en tvätt. Då kan många 
komiska situationer uppstå.
Men en av de roligaste gångerna var när 
en man kom i sin cabriolet och körde 
in i automattvätten. När vattnet började 
spruta och borstarna körde över cabbens 
tak vek det sig. Efter tvättprogrammets 
slut klev en helt dyngsur man ut ur sin 
helt förstörda bil.
- Tvätthallar har man skrattat åt, avslu-
tar Daniel.

Text: Birgitta Stenström

Daniel Gustafsson

Vingåker för mig!
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Gösfiske
Kolsnaren-Virens Fiskevårds-
områdesförening avråder 
från allt gösfiske (såväl nät 
som sportfiske) under tiden 
15 maj–25 juni.

Detta för att skydda gösen under 
lekperioden och för att få ett bättre 
gösbestånd.

Styrelsen Kolsnaren-Virens Fiskevårdsområdesförening
www.kv-fiske.se

Gösfi ske
Kolsnaren-Virens Fiskevårdsområdes-
förening avråder från allt gösfi ske (såväl 
nät som sportfi ske), 
under tiden 15 maj - 25 juni.
Detta för att skydda gösen under lekperioden och 
för att få ett bättre gösbestånd.

Fiskekort 

Finns på OKQ8 Vingåker samt på www.ifi ske.se

Styrelsen Kolsnaren-Virens Fiskevårdsområdesförening
www.kv-fi ske.se

JAN  WIDENSTEDT
070-277 28 25

janvvs24@gmail.com

ALLT INOM VVS!
Servicearbeten & reparationer

Vattenreningar (Aquaexpert)
Egna vattenanläggningar
Badrum
Värmesystem
Pannanläggningar
Glöm inte utnyttja ROT-avdraget!

Widenstedts Rör

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

KONTAKTA OSS
NÄR DET GÄLLER

ELINSTALLATIONER

Allt för
ditt badrum

Nu under samma tak

VIDEV 2 • 0150-517 40 • WWW.KAMINKAKEL.SE

Öppettider:
mån-tor 9-18,
fre 9-17, lör 10-14

Kaminer &
Skorstenar

Från idé till 
färdig installation

Installerat- och 
klart priser!

Videvägen 2, Katrineholm
Tel. 0150-517 40 • www.kaminkakel.se

Kom ihåg att
utnyttja ROT-

avdraget!

Kostnadsfria offerter!
Vi lämnar alltid fasta priser och
vi erbjuder räntefri avbetalning

Välkommen till
Sörmlands ledande leverantörer
av badrumsrenoveringar
och brasvärme!

25 år
1992-2017

Katrineholm | Videvägen 2 | 0150-517 40

KAMIN & KAKEL
KATRINEHOLM

KOMPLETT PAKET! 

PTOALETT 

PFIXTUR XS
PTRYCKE

9 385:-
Ord. pris 13 004:-

      SPARA 3 619:-

GUSTAVSBERG VÄGGHÄNGT

WC-paket

Läs mer om kampanjen på contura.se 
Vid samtidigt köp av valfri Contura kamin 
(gäller hela sortimentet) och Premodul skor-
sten lämnas 3.000:- rabatt på skorstenen.

CONTURA 750
Ord. pris 21.500:-

JUST NU
19.500:-
Spara 

2.000:-G
äl

le
r 

t.o
.m

 2
3 

ju
ni

 2
01

9

SPARA 
upp till 6.000:-

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!

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

Vi hjälper er gärna med 
off ert och byggnadsutförande
.

Vi har allt för husdränering, 
byggnation och fönster, 
trädgårdplattor/murar  
samt färg för både ute och inne.

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

bengt@perssonsbyggvaror.se, carola@perssonsbyggvaror.se

Perssons 
Byggvaror AB

Öppet:
Vardagar 7-18
Lördagar 9-13

Söndagar 10-13
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Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 
gulmarkerade ordet senast 9 juni till:

annons@vingakersbladet.com

•

Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta

643 91 VINGÅKER

Vi drar tre stycken vinnare som vinner varsin trisslott.

Vinnare i nr 2 - 2019: (av 39 rätt inkomna svar: Ditt Skafferi)
Trisslotter är på väg:

Monica Widén, Vingåker
Gunvor Persson, Brevens Bruk

Kerstin Fors, Högsjö

DIN TRÄDGÅRDSHANDEL PÅ LANDET
Österåkers egen 

humle ´Hulla 
Norrgård´ finns

på Äppelgården!

Här hittar du växter i stora krukor;  perenner, kryddor, grön-
saker,  sommarblommor, medelhavsväxter, klematis och 
andra klängväxter, spaljéer, växtstöd och pynt från svenska 
formgivare. Vi bjuder på idéer och odlingsförslag i vår vis-
ningsträdgård. Och kom ihåg, här är goda råd inte dyra! 

2 mm tjock plåt, längd 115 cm, höjd 19 cm. Sätts 
ihop med skarvplåt som ingår. 

Rabattkanter av Cortenstål

Öppet ons-fre 10–18. Sista helgen varje månad lör-sön 10–17.

– alltid värt en omväg!

Mot Heden efter vägen K-holm – Österåker • GPS N 59° 5  ́8,7´́   E 16° 3  ́20,5´́
www.applegarden.se • 070-734 30 40 • 070-535 37 10

C.´Albina Plena´
C.´Amber´ C.´ Piilu´

C.´Gravety Beauty´

25 sorters svenskodlade klematis

C.´Köningskind´

Guldkannan 
Towa som är både 

en potta och en 
vattenkanna!

Vi lättar på lagret av gedigna 
terracottakrukor från Kreta och Toscana!

Upp till
30%
rabatt!

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

Vingåkers Bilverkstad
Vannalavägen 9 • 643 33 Vingåker
0151-105 49 • vingakers.bilverkstad@telia.com

Dax för sommarservice 
Vi stämplar i serviceboken

Välkomna!
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GOLDA
BRYTER					

IS													
BLI	RÖD

EN	SÅN	
SKALLE						
GÖR	ONT

FLYGER								
I							

LUFTEN

SPELAS	I					
KYRKAN							
KROSSA

POESI								
MED									

KÄNSLA

BISAK
FÖR-							
DÖMA									
AVSNITT

SIST	I					
STORYN									
STRÖM

EN	PH										
VAR	DET	I	
BENDER

I	KUNG-						
LIGT											

TILLTAL

Vi vill ha kvartersloppis under 
Kristi Himmelfärdshelgen 30 maj–2 juni 

i Myrsjöområdet
Vi skyltar nere vid Skolgatan/Jägaregatan och uppe i hörnet  
Jägaregatan/Tegelgatan. Övrig skyltning sköts av var och en.
Vi ombesörjer annons i veckan före helgen (se förslag).
Det är samma helg som det är marknad i Vingåker, så det är 
mycket folk i rörelse.
Om du är intresserad av att vara med och bidra till annonsen 
i KK så Swisha 20 kr till Kerstin 070-843 28 94.

Har du frågor, ring Majsan 070-322 38 33  
eller Kerstin 070-843 28 94. Med hopp om en trevlig helg. 

Loppis i Myresjöomr.
ovanför Säfsta skolan. 
Många säljare, se skyltar 
torsd 30 maj – sönd 2 juni
kl 10.00 – 15.00, Vingåker

Annons i KK

Myrsjögatan

Tegelgatan

Tegelgatan

Valhallavägen

B
ergsgatan

Bergsgatan

Bergsgatan

Ber
gs

ga
ta

n

Skolgatan

Forsavägen

Jä
ga

re
ga

ta
n

Jä
ga

re
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n

Jä
ga

re
ga
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n

Vikingavägen
Placering av 
Loppisskylt 

Loppisområde
Loppis 

i
Myresjöområdet

ovanför Säfstaskolan

Många säljare, se skyltar

Tors 30 maj - Sön 2 juni
Kl: 10 - 15
Vingåker
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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 9.00-14.00

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

VI FIRAR

5 ÅR
MED FINA
ERBJUDANDEN

Starta 
Medlemskap

med autogiro
Två betalfria

månader
Gäller tom 31 juni 

Sommarkort 
250 kr/månad 

Gäller tom 31 augusti 

Öppet hus 
27 Maj

Kl: 16-18
Välkomna!

Öppettider: 
måndag-fredag 08-18
lördag 09-15 
söndag stängt

Storgatan 3, Vingåker

Välkommen till vår fina 
uteservering. 
Vi serverar glassmeny, 
milkshakes 
och mycket annat gott!

Vingåkers Hundklubb
kallar sina medlemmar till extra allmänt möte 

onsdagen den 19 juni kl 1830 i klubbstugan. 
Ärende: Stadgeändring. 

Se hemsidan för mer information.    

Efter det extra allmänna mötet lämnar styrelsen 
en kort information om klubbens verksamhet.

19 juni är också sommarens första HUNDKVÄLL.
 
Caféet är öppet från 1800. Grillen är igång. 
Klubben inbjuder till en  tipspromenad.

Till onsdagarnas hundkvällar är alla välkomna 
Sommarens program kommer fi nnas på: 
Hemsidan: www.vingakershundklubb.se
Facebook: Vingåkers Hundklubb VHK 
Anslagstavlan vid klubbstugan

Ett lokalt byggföreta
g  

med lång erfarenhet  

och kunskap!

0151-130 10 / www.ksbygg.com 
KS-Bygg AB - Ringvägen 23, Vingåker

God Jul & Gott Nytt År

Ett lokalt byggföreta
g  

med lång erfarenhet  

och kunskap!

0151-130 10 / www.ksbygg.com 
KS-Bygg AB - Ringvägen 23, Vingåker

God Jul & Gott Nytt År

Ett lokalt byggföreta
g  

med lång erfarenhet  

och kunskap!

0151-130 10 / www.ksbygg.com 
KS-Bygg AB - Ringvägen 23, Vingåker

God Jul & Gott Nytt År
Kakel
Klinkers
Laminatgolv

Se vår utställning

Kontor- och 
konferensrum
uthyres i 
fastigheten
Svarvaren

Personligt
Engagemang
Entreprenad

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
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Nästa nummer
är en sommarspecial – 
boka annons redan nu!

Vingåker: Upplaga ca 5.100 ex 
Vingåker, Läppe, Högsjö, Österåker, Marmorbyn, Viala, Byle, 
Baggetorp och Marsjö. 
Kontakta vår annonsavdelning på annons@vingakersbladet.se
eller ring någon av våra annonssäljare, se kontaktuppgifter på 
vår websida www.vingakersbladet.se

Östernärke: Upplaga ca 3.200 ex
Asker, Bärsta Breven, Dimbo, Hampetorp, Hjälmarbaden, Kilsmo, 
Lännäs, Odensbacken, Resta, Stora Mellösa, Torsborg och Vinön.  
Maila oss på annons@osternarkebladet.se eller eller ring någon 
av våra annonssäljare, se kontaktuppgifter på vår websida
www.osternarkebladet.se

Tidningen Vingåkersbladet-Östernärkebladet delas ut till både företag och hushåll
och når då ut till över 8.000 postlådor i  Vingåker och Östernärke. Förutom att tidningen delas ut i postlådor inom 

utgivningsområdet kommer detta nummer också läggas ut i utvalda butiker, på campingplatser och andra ställen.
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Nr 4
ute den
19 juni!

Vingåkers
bladet

Vingåkers
bladet
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snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT

märkeskläder till 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

15.000 kostymer 
och 30.000 jeans 

på lager

För mer information: 0705-172220
Gilla oss på 

HASSELBACKEN
• REGNA •

LÖRDAGEN 15 JUNI
Entré: 200:- (Gärna kontanter)

SNYGG MAN
26 års erfarenhet

Drop-in

Klippning
Herr    200:-
Barn upp till 12 år  150:-
Pensionär   150:-
Rakning & 
trimning av skägg  100:-

Mån-Fre 10-19, Lör 10-16
Köpmangatan 5, Vingåker

Den här lilla bergvärmepumpen, Diplomat Inverter Mini  
med en effektstorlek på 1,5-7kW, är en stor nyhet  
för hus med mindre energibehov. 

Varför? Kontakta oss redan idag, så får du veta mer.

thermia.se/invertermini

Årets största  
nyhet heter Mini

A+++

A++

Med styrning:

Utan styrning:

www.mahlqvist-ror.se
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Vingåkers Jaktskytteklubb

Många gånger har jag passerat infarten till jaktskytteklubben på 
min väg till tippen. Inte kunde jag ana att där döljer sig en mycket 
aktiv förening. Vingåkers jaktskytteklubb bedriver verksamheter 
inom fl era områden (se nedan och på hemsidan), samt är med-
lemmar i Jägarförbundet och Skyttesportförbundet. Klubben har 
precis gjort en omfattande framtidssatsning.

Föreningen bildades i september 1965.
De har ett överraskande stort medlems -
antal. Under 2018 var det 440 beta lan  -
de medlemmar, vilket är gläd jande. Av 
dessa är fördelningen 79 procent män 
och 21 procent kvinnor. 40 stycken är 
ungdomar från 20 år och neråt.
 Framtidssatsningen som gjorts har 
lyft föreningen både exteriört och inte-
riört. Klubben är certifi erad och handi-
kappanpassad, även för synskadade 
med ljusa väggar och mörka dörrfoder. 
 Inomhus fi nns fem banor för luftge-
värsskytte och en simulator där du kan 
träna att skjuta på älg, hjort, vildsvin, 
björn och fågel.
 Utomhus kan du träna Lerduveskytte 
och Kula samt träningsskjuta på:
Sporting-, Skeet-, Trap-, Gris- och Älg-
  banan. Kolla tider på hem sidan. Trä-
nings skyttet utomhus stänger 30 sep-
tember–31 mars. Inomhus är det öppet 
året runt.

Om stugan hyrs för en fest, får de 
skjuta då också?
– Nej, vid skjutningar måste det alltid 
vara en skjutledare med, säger Denny. 
– I dagsläget fi nns det 36 skjutledare i 

föreningen, säger Anders och fortsätter, 
om de hyr stugan för till exempel en 
50-årsfest en lördagskväll så kanske de 
ställer iordning på fredagskvällen och 
då plockar vi bort allting och sätter för 
väggen med  måltavlorna så det blir en 
hel vägg.
– Igår var det till exempel barnkalas här 
med tårta, glass och ballonger för en 
grupp nioåringar. De var väldigt nöjda. 
På sportlovet hade vi 130 personer här 
och veckan efter påsk hade vi 40 elev-
er, 5e och 6e-klassare, från Säfstaskolan 
här på besök, säger Denny.
– Det fi nns så otroligt många möjlighe-
ter här, fyller Anders i. Bara någon hör 
av sig så skapar vi ju nånting. Och fram-
över har vi en jaktklubb från SVT som 
kommer ner från Stockholm och ska 
vara här hela dagen.
– Det blir mycket sånt nu tack vare att vi 
ska bjuda hit alla våra sponsorer, säger 
Denny. De får någon enklare förtäring 
och så får de prova på att skjuta på de 
olika banorna som de bidragit till.
– Ikväll kommer sörmlandsidrotten hit 
och ska ha möte med alla föreningar i 
Vingåker. Normalt brukar de träffas på 
hotellet, men nu ville de visa hur denna 

satsning blivit, säger Denny. Det blir 25 
st och så tre från vår förening. Han fort-
sätter, uthyrningen av lokalen till olika 
föreningar och förbund har blivit över 
förväntan, säger Denny.
– Vi har projektor i taket och ljudanlägg-
ningar så lokalen är väl anpassad för 
möten och konferenser, säger Anders.

Är det fasta sponsringsbelopp?
– Ja vi hade tre klasser, säger Denny. 
Det var guld 12 tusen, silver 7 tusen och 
brons 3 tusen. Sen har det ju varit pri-
vata givare som skänkt mindre belopp. 
Över detta har vi så kallade bidragsgiva-
re som skänkt från tolv tusen och uppåt.
– Hela satsningen blev färdigställd un-
der våren 2019 och gick på drygt 1,3 mil-
joner. Förutom sponsorerna så har det va-
rit med stöd från Sparbanken, kom munen, 
Sörmlandsidrotten, Leader Sörmland och 
Jordbruksverket. Slutredovisningen blir 

klar i höst, säger Lennart.
– Ungdomsskyttet är en väldigt viktig 
del i den här investeringen, säger Denny 
och den har visat sig lyckad.
– Under 2018 utbildade vi 46 stycken 
som tog jägarexamen. De går och läser 
på Studiefrämjandet först och sen gör de 
alla proven här, säger Anders. Och det 
spås att det ska bli ändå fl er i år.
– Det är även en bra inkomstkälla för 
klubben, fyller Denny i.
– Anders tillägger att de investerat i fyra 
nya lerduvekastare och har nu cirka 15 st. 
Det kommer lite svensexor och möhip-
por ibland som vill pröva på.
– Vi har även en kurs för eftersök med 
hundar, säger Denny. De lägger spår och 
så ute. De har då teori här inne och så 
jobbar de ute med hundarna. Inga djur 
får vara inne i lokalerna.

Vingåkers jaktskytteklubb bedriver verk-
samheter inom följande områden:
• Compact Sporting
• Skeet
• Nordisk Trap
• Luftgevärsskytte 10 m
• Viltmål 10 m
• Viltmål 50 m
• Viltmål 80 m
• Harbana
• Jaktskytte
• Inskjutningsbana
• Jägarexamen Prov

Så blev det då min tur att testa luftgevär.
Denny frågar om jag kan gissa vad ett 
sånt här luftgevär kostar? Jag gissar på 
3.500 men det visar sig att det kostar 
18.000 plus att varje bana kostar 30.000 
och det är fem stycken. Sen har de en 
datorsimulator också så jag förstår att 
denna satsning kostat en del att få till.
 
Upp till bevis då, med tanke på att jag 
lite kaxigt sagt att jag är bra på att skju-
ta så kände jag lite press. Geväret var 
jättetungt även om jag satt ned och oer-
hört känsligt på avtryckaren. Resultatet 
blev sådär men jättekul. Jag prövade 
på simulatorn också. Lyckades fälla ett 
vildsvin men fågel var svårt. Hade nog 
kunnat fortsätta ett tag till men plikten 
kallade och jag tackade för mig och öns-
kade lycka till. 

Text och foto: Majsan Wickert 

Jaktskytteklubben 
sänder ett stort tack 
till alla sponsorer för 
Framtidssatsningen!

FAKTA
Medlemsavgift 2019
Senior 250:– (från 18 år)
Junior 100:–  (upp till 18år)
Familj 400:–  (gäller alla som är 
folkbokförda på samma adress)

Avgifter för medlemmar:
Hyra av Älgbanan 200:–/3 tim.
Hyra av Grisbanan 200:–/3 tim.

Endast ammunition som köpts 
vid Vingåkers Jaktskytteklubb får 
användas på banorna.

Avgifter för ej medlemmar:
Banavgifter för icke medlemmar är 
100:- per tillfälle när banorna är 
öppna för allmänheten.
Hyra av älgbanan 500:– per tim 
inkl en skjutledare.
Hyra av Grisbanan 500:– per tim 
inkl en skjutledare.
Hyra av Skeetbana 500:– per tim 
inkl en skjutledare.
Hyra av Trapbana 500:– per tim 
inkl en skjutledare.

Hyra av lokalen för t.ex. barnkalas 
kostar 500:–/tim 
Hyra av stugan för fest 3500:–, 
då ingår städning. 
Vid bokning av stugan, kontakta 
Annica Bergelin på tel 0150-10037.
Bokning av banor:
Banorna får EJ bokas på tisdagar, 
eftersom det är allmän träningskväll.
För mer information, sök på
www.idrottonline.se och sedan
Vingåkers jaktskyddeklubb.

Framför älgskyttebanan 
(80 m) ser vi från vänster 
Lennart Mählqvist kassör, 
Anders Larsson ordförande 
och Denny Bergelin vice 
ordförande.

Anders och Lennart ser på när Olle Andersson övar luftgevärsskytte. Olle tillhör 
pensionärsgruppen som hjälper till på förmiddagarna. Denny ingår också i denna 
grupp.

Om du vill bidra kan du sätta in via Swish 123 677 74 86
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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/ 

0151/52 45 60

Välkomna till trafikskolan 
Mitt i stan i Katrineholm

Vi utbildar på:
Personbil (B) • Am moped 
Utökad B behörighet (b-96) 

BE • Riskettan, 
Handledarutbildning, 

Loss teori (läs och skrivsvårigheter)

5 trafiklärare som hjälper dig med din utbildning!

Ring 0150-18155 
Måndag - Torsdag 14.00-18.00 
så planerar vi DIN utbildning!

Välkomna önskar Evalena Axelsson med personal

0771-350 350 | sormlandssparbank.se

Nu delar vi ut pengar från

Sparbanksmiljonen!
Genom Sparbanksmiljonen skänker vi en miljon kronor 
till lokala kultur- och idrottsföreningar. Det är våra kunder 
som har valt vilka föreningar som ska få pengar.

På Vingåkers marknad 31 maj avslöjar vi hur mycket 
föreningarna i Vingåker får. Nyfiken? Välkommen till 
torget vid Joan´s klockan 15.00!

Du vet väl att Sörmlands Sparbank inte är en vanlig 
bank? Vi tar en del av vinsten och ger tillbaka till lokal-
samhället. Det gör vi för att bidra till ett Sörmland som 
är attraktivt att leva, besöka och verka i.
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Vingåkers Jaktskytteklubb

Många gånger har jag passerat infarten till jaktskytteklubben på 
min väg till tippen. Inte kunde jag ana att där döljer sig en mycket 
aktiv förening. Vingåkers jaktskytteklubb bedriver verksamheter 
inom fl era områden (se nedan och på hemsidan), samt är med-
lemmar i Jägarförbundet och Skyttesportförbundet. Klubben har 
precis gjort en omfattande framtidssatsning.

Föreningen bildades i september 1965.
De har ett överraskande stort medlems -
antal. Under 2018 var det 440 beta lan  -
de medlemmar, vilket är gläd jande. Av 
dessa är fördelningen 79 procent män 
och 21 procent kvinnor. 40 stycken är 
ungdomar från 20 år och neråt.
 Framtidssatsningen som gjorts har 
lyft föreningen både exteriört och inte-
riört. Klubben är certifi erad och handi-
kappanpassad, även för synskadade 
med ljusa väggar och mörka dörrfoder. 
 Inomhus fi nns fem banor för luftge-
värsskytte och en simulator där du kan 
träna att skjuta på älg, hjort, vildsvin, 
björn och fågel.
 Utomhus kan du träna Lerduveskytte 
och Kula samt träningsskjuta på:
Sporting-, Skeet-, Trap-, Gris- och Älg-
  banan. Kolla tider på hem sidan. Trä-
nings skyttet utomhus stänger 30 sep-
tember–31 mars. Inomhus är det öppet 
året runt.

Om stugan hyrs för en fest, får de 
skjuta då också?
– Nej, vid skjutningar måste det alltid 
vara en skjutledare med, säger Denny. 
– I dagsläget fi nns det 36 skjutledare i 

föreningen, säger Anders och fortsätter, 
om de hyr stugan för till exempel en 
50-årsfest en lördagskväll så kanske de 
ställer iordning på fredagskvällen och 
då plockar vi bort allting och sätter för 
väggen med  måltavlorna så det blir en 
hel vägg.
– Igår var det till exempel barnkalas här 
med tårta, glass och ballonger för en 
grupp nioåringar. De var väldigt nöjda. 
På sportlovet hade vi 130 personer här 
och veckan efter påsk hade vi 40 elev-
er, 5e och 6e-klassare, från Säfstaskolan 
här på besök, säger Denny.
– Det fi nns så otroligt många möjlighe-
ter här, fyller Anders i. Bara någon hör 
av sig så skapar vi ju nånting. Och fram-
över har vi en jaktklubb från SVT som 
kommer ner från Stockholm och ska 
vara här hela dagen.
– Det blir mycket sånt nu tack vare att vi 
ska bjuda hit alla våra sponsorer, säger 
Denny. De får någon enklare förtäring 
och så får de prova på att skjuta på de 
olika banorna som de bidragit till.
– Ikväll kommer sörmlandsidrotten hit 
och ska ha möte med alla föreningar i 
Vingåker. Normalt brukar de träffas på 
hotellet, men nu ville de visa hur denna 

satsning blivit, säger Denny. Det blir 25 
st och så tre från vår förening. Han fort-
sätter, uthyrningen av lokalen till olika 
föreningar och förbund har blivit över 
förväntan, säger Denny.
– Vi har projektor i taket och ljudanlägg-
ningar så lokalen är väl anpassad för 
möten och konferenser, säger Anders.

Är det fasta sponsringsbelopp?
– Ja vi hade tre klasser, säger Denny. 
Det var guld 12 tusen, silver 7 tusen och 
brons 3 tusen. Sen har det ju varit pri-
vata givare som skänkt mindre belopp. 
Över detta har vi så kallade bidragsgiva-
re som skänkt från tolv tusen och uppåt.
– Hela satsningen blev färdigställd un-
der våren 2019 och gick på drygt 1,3 mil-
joner. Förutom sponsorerna så har det va-
rit med stöd från Sparbanken, kom munen, 
Sörmlandsidrotten, Leader Sörmland och 
Jordbruksverket. Slutredovisningen blir 

klar i höst, säger Lennart.
– Ungdomsskyttet är en väldigt viktig 
del i den här investeringen, säger Denny 
och den har visat sig lyckad.
– Under 2018 utbildade vi 46 stycken 
som tog jägarexamen. De går och läser 
på Studiefrämjandet först och sen gör de 
alla proven här, säger Anders. Och det 
spås att det ska bli ändå fl er i år.
– Det är även en bra inkomstkälla för 
klubben, fyller Denny i.
– Anders tillägger att de investerat i fyra 
nya lerduvekastare och har nu cirka 15 st. 
Det kommer lite svensexor och möhip-
por ibland som vill pröva på.
– Vi har även en kurs för eftersök med 
hundar, säger Denny. De lägger spår och 
så ute. De har då teori här inne och så 
jobbar de ute med hundarna. Inga djur 
får vara inne i lokalerna.

Vingåkers jaktskytteklubb bedriver verk-
samheter inom följande områden:
• Compact Sporting
• Skeet
• Nordisk Trap
• Luftgevärsskytte 10 m
• Viltmål 10 m
• Viltmål 50 m
• Viltmål 80 m
• Harbana
• Jaktskytte
• Inskjutningsbana
• Jägarexamen Prov

Så blev det då min tur att testa luftgevär.
Denny frågar om jag kan gissa vad ett 
sånt här luftgevär kostar? Jag gissar på 
3.500 men det visar sig att det kostar 
18.000 plus att varje bana kostar 30.000 
och det är fem stycken. Sen har de en 
datorsimulator också så jag förstår att 
denna satsning kostat en del att få till.
 
Upp till bevis då, med tanke på att jag 
lite kaxigt sagt att jag är bra på att skju-
ta så kände jag lite press. Geväret var 
jättetungt även om jag satt ned och oer-
hört känsligt på avtryckaren. Resultatet 
blev sådär men jättekul. Jag prövade 
på simulatorn också. Lyckades fälla ett 
vildsvin men fågel var svårt. Hade nog 
kunnat fortsätta ett tag till men plikten 
kallade och jag tackade för mig och öns-
kade lycka till. 

Text och foto: Majsan Wickert 

Jaktskytteklubben 
sänder ett stort tack 
till alla sponsorer för 
Framtidssatsningen!

FAKTA
Medlemsavgift 2019
Senior 250:– (från 18 år)
Junior 100:–  (upp till 18år)
Familj 400:–  (gäller alla som är 
folkbokförda på samma adress)

Avgifter för medlemmar:
Hyra av Älgbanan 200:–/3 tim.
Hyra av Grisbanan 200:–/3 tim.

Endast ammunition som köpts 
vid Vingåkers Jaktskytteklubb får 
användas på banorna.

Avgifter för ej medlemmar:
Banavgifter för icke medlemmar är 
100:- per tillfälle när banorna är 
öppna för allmänheten.
Hyra av älgbanan 500:– per tim 
inkl en skjutledare.
Hyra av Grisbanan 500:– per tim 
inkl en skjutledare.
Hyra av Skeetbana 500:– per tim 
inkl en skjutledare.
Hyra av Trapbana 500:– per tim 
inkl en skjutledare.

Hyra av lokalen för t.ex. barnkalas 
kostar 500:–/tim 
Hyra av stugan för fest 3500:–, 
då ingår städning. 
Vid bokning av stugan, kontakta 
Annica Bergelin på tel 0150-10037.
Bokning av banor:
Banorna får EJ bokas på tisdagar, 
eftersom det är allmän träningskväll.
För mer information, sök på
www.idrottonline.se och sedan
Vingåkers jaktskyddeklubb.

Framför älgskyttebanan 
(80 m) ser vi från vänster 
Lennart Mählqvist kassör, 
Anders Larsson ordförande 
och Denny Bergelin vice 
ordförande.

Anders och Lennart ser på när Olle Andersson övar luftgevärsskytte. Olle tillhör 
pensionärsgruppen som hjälper till på förmiddagarna. Denny ingår också i denna 
grupp.

Om du vill bidra kan du sätta in via Swish 123 677 74 86

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

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

Låt oss 
göra dina

eljobb!

Vi
installerar
även
solceller!

Vi söker

Elektriker
med arbetsområde 

i Katrineholm, 
Vingåker 

med omnejd.



Sidan 12

R E G E N E R A T E D  F A B R I C S

D E S I G N E D  I N  S W E D E N

W W W. R E F A B R I C . S E

N U  Ä R  W E B B S H O P E N  Ö P P E N
S t r u m p y x o r  t i l l v e r k a d e  i  å t e r v u n n a  m a t e r i a l


