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Innehåll:
Företagspresentation:
Järnvägskiosken
Vingåker för mig:
Micke Andersson
Föreningspresentation:
Vingåkers 
Rotaryklubb
Senaste nytt:
Gummianka till
Östernärke
Min hobby:
Amatörteater
Företagsnyheter:
Hampetorps 
Camping

Sävstaholmsvägen 5 • 0151-51 14 16

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

4 för 100:-
• 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

Blomsterlökar
Sättlökar
• Gullök • Rödlök • Silverlök 
• Charlottenlök • Vårlök
Flera sorter 

Sättpotatis

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:
• Myrmedel
• Flugmedel

Hasselfors 
Yrkesjordar

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

Erbjudande:
Trädgårdsjord

5 för
99:-

Gäller tom 4 maj



Järnvägskiosken

Sedan första november 2008 har Amal Jasm drivit Järnvägski-
osken och gjort den till en central mötesplats i Vingåker, där det 
alltid är liv och rörelse. Många stamkunder från Vingåker med 
omnejd, blandat med buss- och tågresenärer från andra orter, be-
söker kiosken dagligen.

- Vi trivs så bra med Vingåkersborna, 
säger Amal Jasm. Om man varit borta 
ett par dagar så längtar man hit. Kunder-
na är så vänliga och trevliga.
Amal som driver två företag till med 
hjälp av anställda, säger att hon jobbar 
nästan jämt.
- Är jag inte här i kiosken, så är jag i 
gymmet, Vingåkers Träningscenter eller 
i frisörsalongen i Katrineholm.

Tidigare har hon arbetat som tolk, hon 
har även arbetat i vården, i restaurang-
branschen och i förskolan bland annat.
- Jag ville lära mig lite av varje, så min 
son brukar säga: ”Finns det något ställe 
som du inte har varit på?”

Trots att Amal trivs med arbetet i kios-
ken finns en baksida, då hon dagligen 
utför ett sorts obetalt socialarbete som 
har blivit ett problem för henne, berättar 
hon vidare och menar att det inte finns 
någon som tar ansvar för vänthallen. 
Något hon tycker att kommunen borde 
göra.
- Jag arbetar som SJ-ansvarig, taxi-an-
svarig, alkoholistansvarig, väskansva-
rig, toalettansvarig och med trasiga sa-
ker som inte har med kiosken att göra, 
säger hon.
Buss- och tågresenärer kommer dagli-
gen in med väskor de vill lämna in med-
an de går och handlar i andra butiker i 
väntan på sitt tåg eller sin buss.
- Väskor är inte mitt problem. Ibland har 
jag tio väskor står här, fortsätter hon.
Flera gånger har hon bett kommunen, 
utan resultat, att sätta upp förvarings-
boxar för väskor, då det är omöjligt för 
henne att se till så ingen väska försvin-
ner.
Då kiosken har öppet alla dagar i veckan 
händer det också att personer i behov av 
samhällets hjälp inte har någon annan-
stans att ta vägen. Att arbeta som social-
arbetare finns ingen tid till, menar Amal 
och berättar att hon ofta blir trött och 
ibland lite skämtsamt brukar säga att det 
faktiskt inte står socialtjänst på dörren.

Att sälja vinster i kiosken tillhör det ro-
liga med jobbet. I december förra året 
vann någon i Vingåker 1,5 miljoner på 
en inlämnad lottokupong. Den största 
vinst hon sålt hittills.
- Det känns jättebra. Det är kul, säger 
Amal, men jag vet inte vem det är.
Hon berättar att de som vinner stora 
summor inte brukar höra av sig, medan 
de som vinner mindre belopp kan kom-

ma med en blomma eller en tårta.
Hon har även sålt en miljonvinst förut 
samt 250 000 flera gånger.

Ofta händer konstiga saker med så 
mycket olika sorters människor som 
hela tiden besöker kiosken och Amal ser 
ofta det komiska i det som sker.
En dag kom en kund in och tog en chok-
lad och gick ut och började äta på den.
- Jag gick ut och frågade varför han inte 
betalat?
Han svarade då att han var tvungen 
att äta upp den först. Sedan skulle han 
komma in och betala.
- Vi skrattar nästan varenda dag, säger 
Amal.

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

Annonsmaterial:
annons@vingakersbladet.com

Wilsons Tryckeri & Redovisning,
Kåsta, 
643 91 Vingåker

Ansvarig utgivare: Loove Pettersson
Produktion: Wilsons Tryckeri & Redovis-
ning AB, 0151-55 00 45
Tryck: Mittmedia Print Örebro
Distribution: Postnord
Upplaga: 8910 st
Framsida: Sjövikstornet Kolsnaren
Foto: Lennart Hellqvist

Företagspresentation!

Vingåkers
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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

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
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Vi hjälper dig att skapa en ceremoni som blir ett personligt avsked och 
ett fint minne. Med lång erfarenhet inom branschen och stor kännedom 

om området, hjälper vi dig med alla frågor inom begravning.

Välkommen till Fonus i Vingåker!

Personlig begravning

Köpmangatan 9, Vingåker | 0151 133 67 | fonus.se

Linnea Ljungqvist 
Kundrådgivare

Michael Andersson
Kundrådgivare

Måndag-söndag 8-21
0151-51 80 50 • www.ica.se Gäller tom 28/4. 10:-

REA
Choklad

Premium, 100g, Marabou

2
för25:-

10:-
/st

Färska 
Jordgubbar

250g, Spanien

10:-
/st

snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT

Titta gärna in i vår fräscha nätaffär:

kompetenspoolen65
www.kompetenspoolen.se

Handlarn Björkvik 

Handlarn Björkvik 

ÖPPETTIDER:
MÅ

Handlarn Björkvik 
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Kompetenspoolen erbjuder
Snickeri, trädgårdshjälp, målning, 

beskärning eller nedtagning av träd m.m. 
Med ROT- & RUT-avdrag

Kontaktperson: Anders Lund 070-677 13 54
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Kompetenspoolen erbjuder
Snickeri, trädgårdshjälp, målning, 

beskärning eller nedtagning av träd m.m. 
Med ROT- & RUT-avdrag

Kontaktperson: Anders Lund 070-677 13 54
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Bygg, trädgårdshjälp, målning ute och inne, 
nedtagning av träd, häckklippning, 

städning, tapetsering, vvs, el, 
personlig omsorg m.m.

Med
ROT & RUT

avdrag

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. 11 maj eller så långt lagret räcker.

BUTIK / INSTALLATION / ANTENN / FIBER / 
SÄKERHET / VITVARUSERVICE

Portalbel AC
CPA3802V Canvac

3995:-

Bordsfl äkt
CBF1303V

199:-

Micke W.
Vitvaruleverantör

Lena J.
Butikspersonal

Niclas M.
Butikspersonal

Tina D.
Butikspersonal

Claus F.
Vitvarutekniker

Snart kommer värmen!
Rejäl torkvinda
Brabantia Kampanj från: 

895:-

För mer information: 0705-172220
Gilla oss på 

HASSELBACKEN
• REGNA •

LÖRDAGEN 18 MAJ
Entré: 250:- (Gärna kontanter)

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
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På dagarna trivs han med sitt arbete som systemförvaltare inom 
utbildningssektorn. På fritiden vill han kunna prova när nya sa-
ker dyker upp och inte fastna i rutiner. Han har skrivit pjäser och 
revysketcher, stått på amatörscener och medverkat i TV och på 
bio. I början av året var han med och startade den nya föreningen 
”Ditt Nöje produktion”. 

Micke berättar att han trivs bra i Ving-
åker.
- Det är platsen som såg mig födas, men 
som slapp se mig växa upp, säger han 
skämtsamt och syftar på att han faktiskt 
växte upp i Högsjö.
Därefter flyttade han härifrån i samband 
med studier, men valde senare att kom-
ma tillbaka.
Det bästa med Vingåker är att det är 
lugnt och att allt man behöver finns här. 

En bra gemenskap med grannarna i vil-
laområdet är också något han uppskat-
tar.
- Vi gör mycket saker tillsammans. Jag 
har fått grannar att spela teater. En gran-
ne hade aldrig stått på en scen förut, 
men det gick bra, fortsätter han. 

När Micke var yngre ville han bli skå-
despelare och började på teaterlinjen 
i Norrköping. Där kom han på att han 

ville läsa teaterpedagogik och utbildade 
sig till teaterpedagog. Han är även utbil-
dad kock och har högskolepoäng i infor-
matik (läran om teknik och metoder för 
information).

Numera har skrivandet tagit över lite. 
- Jag hade en svacka ett tag då jag lade 
av helt och hållet med både skrivandet 
och teater, men jag fick se en annons på 
facebook om en kurs i Sketch Comedy 
med Manusfamiljen.
Micke tyckte det lät kul och önskade sig 
bidrag till kursen när han fyllde år. På 
kursen fick han träffa Stefan Wiik - en 
av författarna i Manusfamiljen - som 
skrivit manus till flera av Sveriges störs-
ta humorsuccéer. 

I sommar kommer Mickes fars ”En rik-
tig soppa – eller tre kokta och ett pucko” 
att spelas i Hallsberg. ”Halabaloo på 
hemmet” som uppfördes av Högsjö Te-
atergrupp var från början en beställning 
till Svennevadsspelet.
När han sitter och skriver vet han ofta 
inte vart historien ska bära iväg. Ibland 
får den ett eget liv.
- När jag skrev Svit 222 hade jag en 
bild av hur de bar in sitt offer i en mat-
ta, säger Micke, sedan började historien 
sticka iväg.

Till nystartade föreningen ”Ditt Nöje 
produktion” har Micke skrivit manus till 
föreställningen ”Scen Påsk”. Han står 
även på scenen tillsammans med Sune 
Andersson, Dick Andersson, Bengt An-
dersson samt Mickes son Jack Bolin 
Andersson, musiker och skådespelare.
- Dick och jag har känt varandra i 25 
år. Vi har till och från pratat om att göra 
något på ”Ditt Skafferi” i Högsjö. När 
lusten kom tillbaka började vi diskutera 
igen, säger Micke.
 Femtio personer får plats vid varje fö-
reställning som inleds med en förrätt. 
När den tagit slut drar den första akten 
igång.
- Simultanförmågan är ju inte på topp 
hos alla, säger Micke skämtsamt.
Efter varmrätten spelas andra akten. 
Därefter avslutas föreställningen med 
en dessert.
I höst kommer den nya föreställningen 
”Det var då det 1992”, även den skriven 
av Micke.

En dag såg Micke på facebook att någon 
delat något från ett castingföretag, där 
de sökte ”kraftigt överviktiga män till en 
nysvensk humorserie med två folkkära 
komiker”.
- Jag slängde iväg ett mail. De ringde 
mig dagen efter för att få provfilma bara 
några dagar senare. Först när jag fick se 
manusbitar förstod jag vad det var, säger 
Micke.
Den första april 2014 ringde de och sa 
att han hade fått rollen som Åke i serien 
”Morran och Tobias”.
- Att gå ut på facebook den första april 
och berätta att jag skulle spela mot Ro-
bert Gustafsson och Johan Rheborg blev 
ju inte så bra, fortsätter Micke. Jag skrev 
att det inte var något aprilskämt, men 
många trodde inte på det i alla fall.
Under inspelningen av serien ”Mor-
ran och Tobias” pratade varken Robert 
Gustafsson eller Johan Rheborg mycket 
med honom.
- Jag kände mig ganska osynlig för dem, 
minns Micke.

Två år senare frågade de igen om Micke 
ville vara med i filmen ”Morran och To-
bias – som en skänk från ovan”. 
- Med filmen blev det annorlunda. Då 
visste de ju vem jag var. Då kunde vi 
prata lite mellan tagningarna, säger han.
Hela inspelningen tog flera månader, 
men Micke var med under fem inspel-
ningsdagar, då filmteamet var tvungna 
att ta hänsyn till Johan och Roberts an-
dra uppdrag på andra teatrar och inspel-
ningar.
På ett annorlunda sätt fick även Robert 
Aschberg en roll inskriven i manus.
- Robert Aschberg köpte sin roll och 
hans krav var att ha minst två repliker, 
säger Micke och skrattar.
Efter filmen ramade Micke in kalsong-
erna från en scen i filmen och sålde på 
Tradera för att skänka pengarna till Mu-
sikhjälpen.
- De hamnade i Vänersborg. Åke stod 
på bilden framför det nerbrunna huset. 
Bredvid hade jag satt fast kalsongerna.

Från Högsjö teatergrupp har Micke ett 
par kul minnen från scenen. 
I ”Svensktoppen 31 år” skulle han vara 
en av bröderna Herrey med guldspraya-
de träskor. I logen strax innan framträ-
dandet råkade han tappa byxknappen, 
men lyckades till en början klara scen-
framträdandet genom att hålla upp byx-
orna med ena handen medan han väx-
elvis höll upp den andra i luften. Värre 
blev det när han till sist skulle göra ”Ca-
rolaslutet” med båda armarna i luften.
- Då åkte byxorna ner, säger Micke och 
skrattar.

På någon av de sista föreställningarna 
brukar det ofta förekomma lite bus, be-
rättar Micke vidare.
 - I ”Violen från Flen” kom kusin Jul-
le på besök och jag skulle bära in hans 
resväska.
De andra i teatergruppen hade i förväg 
tagit två gjutjärnsstöd till kulissen och 
stoppat i väskan. Pia Vidlund stod och 
tittade hur det skulle gå när Micke plöts-
ligt fick 40 kg extra att bära.
- Men jag är ganska stark och de blev 
nog lite besvikna när de märkte att jag 
orkade bära in väskan utan större pro-
blem.
Det var då som Pia plötsligt kom på att 
det var hon som skulle bära ut den igen. 
Det hade hon helt glömt bort.
- Det tog lite längre tid för henne att 
bära ut väskan. Det tyckte jag var lite 
kul att det slog tillbaka på henne, avslu-
tar Micke.

Text: Birgitta Stenström

Micke Andersson

Vingåker för mig!
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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
   kan
  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

VÄG & VA AB, Bergsgatan 24, 643 31 Vingåker

Jonas Axelsson

070-348 68 22
info@vagova.se

Vi utför:
Markarbeten

www.vingakersgolf.se

0151-131 36
Friskvård = Golf 

Nu gäller friskvårdsbidraget även för golf 

Välkommen!

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

Naturdelikatessen
(Vid OKQ8)

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
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Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 
gulmarkerade ordet senast 12 maj till:

annons@vingakersbladet.com

•

Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta

643 91 VINGÅKER

Vi drar tre stycken vinnare som vinner varsin trisslott.

Vinnare i nr 1 - 2019: (av 48 rätt inkomna svar: AJ Hemelektronik)
Trisslotter är på väg:

Anita Gustafsson, Högsjö
Kerstin Fors, Högsjö

Camilla Söderström, Vingåker

Örjan Langborg
Redovisning AB
• Redovisning
• Bokslut
• Deklaration
• Bouppteckningar

Storgatan 29, Vingåker   0151 - 370 380

20%
PÅ HELA

SORTIMENTET

Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Gäller från den 25/4 - 5/5 2019.

svedbergs.se

Svedbergs_kampanj_20_50x70_SV.indd   1 2019-04-04   11:09

www.mahlqvist-ror.se
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Adress: Ålsäter, 641 94 Katrineholm • Öppet: Mån-fre 07.00-17.30. Lör 10.00-13.00
 Telefon: 0150-231 50 • www.xlbygg.se/alsater

BORRSKRUVDRAGARE
Hikoki DS18DJL 2x1,5Ah. Välbalanserad maskin 
med kraftig motor. Överbelastnings-skydd. 
Snabbchuck. Integrerat LED-ljus. 2 st 1,5 Ah Li-on 
batterier, batteriladdare samt förvaringsväska 
ingår. Vikt inkl. batteri 1,7 kg. Reservation för 
slutförsäljning. Rek. cirka pris 2 239:-

1200:-
SPARA ÖVER

Begränsat parti

Hikoki C6SS Lätt (endast 3,2 kg) och kompakt maskin. Hög kapkapacitet med hela 
57/38 mm sågdjup. Motoreffekt 1 050W med klingdiameter på 165 mm. Kan förses med spånsugsadapter 
(köps separat). Reservation för slutförsäljning. Rek. ca pris 1 619:-

CIRKELSÅG

995:-

Begränsat parti169:-

VERKTYGSVÄSKA
Bahco verktygsväska, textil. Bekväm fodrad axelrem 
och handtag. Öppen väska med invändiga och utvändiga 
fickor. Vattentät botten. Rek. ca pris 499:-

200:-
SPARA

299:-

För de mindre 
”övningssnickarna” 

ordnar vi fria 
aktiviteter såsom 

ponnyridning, tipspromenad 
med fina priser, hoppborg 

och annat som hör 
ett födelsedagskalas till.

Adress: Ålsäter, 641 94 Katrineholm • Öppet: Mån-fre 07.00-17.30. Lör 10.00-13.00
 Telefon: 0150-231 50 • www.xlbygg.se/alsater

995:-
BLANDA FRITT

Gäller fasadfärg från Beckers. 
Blanda fritt, få den billigaste på 
köpet. Erbjudandet gäller på 10 
liters burkar till ordinarie pris. 

FASADFÄRG

TRÄOLJA                                                                                                                                            
Beckers Elit 2,7L
Linolja färgfri. För årlig behandling av 
obehandlat, tryckimpregnerat eller tidigare 
oljat trä utomhus som trätrall, altaner och 
trädgårdsmöbler. Rek. ca pris 369:-

Moelven, Stenvalls, Valbo 
Tryckimpregnerad trall i NTR-klass AB. Mindre och friskare kvistar. Utskuret från trädets allra 
bästa delar. Dimension 28x120 mm. Finns i flera längder. Åtgång ca 8,3m/kvm.  
Rek. ca pris 21:90/m, 182 kr/kvm.

KVALITETSTRALL

18:90/m
157 :-/kvm

1450:-

HÖGTRYCKSTVÄTT                                                                                                                                        
Nilfisk C 125.7-6 PAD X-TRA  
Kraftfull, kompakt och ergonomisk 
högtryckstvätt. Maxtryck 125 bar, 1.5 
kW motor samt högtrycksslang (6m). 
Perfekt för rengöring av bland annat 
medelstora terrasser och staket. 
Kompakt design som tar minsta möjliga 
plats under förvaring. Tillbehör som 
ingår:  Compact Patio terrasstvätt, 
borste, rör-och avloppsrensare (8m). 
Rek. ca pris 2735:- Begränsat parti

BUTIKSINVIGNING 27/4 
Klockan 10–15
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Vingåkers Rotaryklubb

”Rotary är ett världsomfattande nätverk som gör humanitära 
insatser. Det är en politiskt och religiöst oberoende organisation 
som grundades av advokaten Paul Harris i Chicago, 1905.” Så 
kan jag läsa på Rotary Sverige och Lettlands hemsida. Den förste 
presidenten i Vingåkers Rotaryklubb var kontraktsprosten Yng-
ve Ekström. Året var då 1959. President för Vingåkers Rotary-

klubb 2018/2019 är Per Olsson. Presidenten väljs 
på ett år i taget.

Denna gång går färden till Båsenberga 
och dess vackra omgivningar där jag 
träffar Maria Pestrea och Bengt Lind. 
Senare ansluter sig även Roger Larsson. 
Vi träffas en stund innan medlemmar-
na ska äta en gemensam middag, vilken 
även jag är inbjuden till.
  
Hur många medlemmar är det och 
vad krävs för att bli medlem? Måste 
man vara chef eller företagare?
– Vingåkersmedlemmar är 30 och närva-
ron ligger mellan 60–70 %. Vilket anses 
vara en bra närvaro, säger Maria. Ving-
åkers Rotaryklubb träffas så gott som 
varje måndag och oftast ute på Båsen-
berga om vi inte är på företagsbesök. 
– Ja, vi har 42 möten per år fyller Bengt 
i. Och de olika posterna bemannas ett år 
i taget, det är rullande för att alla ska ha 
alla funktioner någon gång. Jag blir till 
exempel president i höst. Per Olsson är 
president men sjuk för dagen så då går 
Lars Lönnqvist in som ställföreträdande.  

– Från början skulle väl olika yrkeskate-
gorier representeras, säger Bengt och 
fort sätter, det skulle bara vara en av varje 
yrkeskategori, det har mjukats upp nu.
– Ja, säger Maria, det är fl era sjukskö-
terskor, mäklare, banktjänstemän och 
rektorer, därutöver fi nns även närings-
livsstrateg, nätverkstekniker, pensionä-
rer som varit företagare eller chefer. 
– Hon fortsätter, idag har vi till exempel 
Bengt Valberg som ska föreläsa om sina 
resor till Nepal och en skola som de hål-
ler på att bygga upp där. För två veckor 
sedan hade vi en rymdforskare. Tidi gare 
hade vi en föredragshållare som berät-
tade om förverkligandet av drömmen 
om att bygga en bil från grunden. Det 
är väldigt brett så man får lära sig saker 
som man aldrig trodde man ville eller 
kunde lära sig. Det är mer blandat och 
jag tycker att det är allmänbildande.
– Föreläsningarna är alltid Pro Bono* 
så vi betalar aldrig något för dem, säger 
Maria. Det är viktigt att veta att det är 

frivilligt. Och det är liknande upplägg 
över hela världen. Du kan kliva in på 
vilken Rotaryklubb var som helst om du 
är medlem. Det kan vara små skillnader 
vad gäller kulturer.

Hur är fördelningen mellan män och 
kvinnor, om vi tar Vingåker?
– Vi har fyra kvinnor och 26 män. Och 
en kvinna på ingång. Från början var det 
en klubb för enbart män. Men från 1989 
välkomnades även kvinnor, säger Maria.

Vad är Rotarys huvudsakliga syfte 
och varför startade det?
– Själva Rotary har ju en äldre histo-
ria och det började med tre herrar som  
hade ett behov av att börja nätverka och 
började med varandra. De pratade ihop 
sig och drog nytta av varandras kontak-

FAKTA OM ROTARY
Rotary är ett världsomfattande nät-
verk som gör humanitära insatser. Det 
är en politiskt och religiöst oberoende 
organisation som grundades av advo-
katen Paul Harris i Chicago, 1905.

Rotary har 1,2 miljoner medlemmar, 
fördelade på över 35 000 klub bar 
runt om i värl den. Till Sverige kom 
Rotary 1926 då Stockholms Rotary-

klubb bilda des. Det fi nns idag  25 000 
medlemmar i landet fördelade på lite 
över 500 Rotaryklubbar.
Rotarys kärnvärden är tjänande, 
kamratskap, mångfald, integritet och 
ledar skap.

Som medlem är du alltid välkommen 
till alla världens Rotaryklubbar. Det 
fi nns alltid någonstans att vända sig 

för att skapa nya kontakter och inhäm-
ta kunskap. Varje medlem kan bjuda 
in gäster att deltaga i sammanträden.

En dag i veckan har Rotaryklubbarna 
normalt antingen frukost-, lunch- eller 
kvällsmöten med aktuellt föredrag el-
ler studiebesök. Det gör att medlem-
marnas samhälls- och allmänkunskap 
ständigt uppdateras. 

Medlemsavgift är 1500 kr/år + mat. 
Varje medlem betalar sina egna kost-
nader. 

För mer information gå in på
www.rotary2370.se/vingaker/

Källa: Rotary International/Sverige och Lettlan.

* Pro bono (latin: ʼtill godo för samhälletʼ) är en juridisk term från den romerska rätten som syftar på oegennyttiga handlingar för samhällets bästa.

Bengt Valberg berättade om sina resor till Nepal och det 
kastlösa Badifolket. Fattigdom driver Badifolket till att sälja 
småfl ickor ända ner i 12-årsåldern till Indien för prostitution.

Från vänster till höger: Maria Pestrea, sekreterare, Bengt Lind, inkommande president och jubileumsgeneral och Roger Larsson, 
inkommande sekreterare.

ter, så började det förklarar Maria. Den 
kanske mest kända medlemmen idag är 
Bill Gates och hans fru. 
– Många känner inte till vad Rotary står 
för, fortsätter Maria, men Rotary är förut-

om nätverkandet en viktig aktör i välgö-
renhet, där ett av de större projekten är 
att jobba för att utrota polio i världen.

Vingåkers Rotaryklubb fi rar 60 år i 
år – vad händer?
– Det fi rar vi med en jubileumskon-
sert den 21 september klockan 16.00 i 
Västra  Vingåkers kyrka. Underhåller 
gör Robert Wells och Sofi a Källgren 
tillsammans med Vingåkers kyrkokör, 
säger Roger Larsson som är jubileums-
general. 
– Biljetter till jubileumskonserten kom-
mer att kunna köpas via Ticketmaster. 
De kommer att kosta 330 kronor och 
allt överskott från intäkterna går till-
baka till föreningslivet i Vingåkers 
kommun.
– Vingåkers Rotaryklubb stödjer ung-
domar i Vingåker, säger Roger. Vi de-
lar årligen ut stipendier till ungdomar 
i årskurs 9 samt bekostar sommarläger 
för fl ickor under sommaren mellan års-
kurs 9 och gymnasiet.
– Så genom att deltaga i konserten så 
bidrar alla till att stödja föreningslivet i 
Vingåker, avslutar Roger.

Så blir då klockan 18.00 och presiden-
ten ber oss gäster följa honom till mat-
salen. När alla tagit plats slår presiden-
ten i en klocka som skickar ut en klar 
och vacker klang, därefter hälsas alla 
välkomna. Allt känns väldigt högtidligt 
men ändå avspänt.

Middagen avnjuts och därefter hörs 
åter klangen som påkallar allas upp-
märksamhet, det är dags att gå till den 
sal där vi lyssnar på Bengt Valbergs 
föreläsning. En föreläsning om helt an-
dra levnadsvillkor. Hur är det möjligt 
att vi människor som lever på samma 
jord har så olika möjligheter? Och det 
jag bär med mig är att det är tur att det 
fi nns eldsjälar som verkligen försöker 
göra en skillnad här i världen.

Text och foto: Majsan Wickert
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Annika Widenstedt
Vingåker

Tel. 0730-55 30 30

Fönsterlyftet
Fönsterhantverk

Restaurering med linoljeprodukter.
(Återförsäljare för Allbäcks linoljeprod.)

• Färgborttagning
• Glasning
• Kittning
• Målning

Utnyttja
ROT-avdraget

Omklädsel & omstoppning.
Försäljning av möbler,
tyg, skinn och material.

Jag säljer:
Egentillverkade

får- och lammpallar,
fönsterspeglar,
nyckelskåp och
mycket annat.

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

Välkommen!
Fågelskådningens dag

söndag den 5 maj!
Vid Sjövikstornet, Kolsnaren

bemannat 07.00-12.00
Naturskyddsföreningen, Vingåker

Fika
bjuder

föreningen på.

NU ÖPPNAR
ÄPPELGÅRDEN

Humle
 ´Hulla Norrgård´ 
från Österåker

Vi öppnar som vanligt med klematistema på lördagen och  
på söndagen blir det en medelhavsdag. Båda dagarna 
bjuder vi på miniföreläsningar kl 10.30, 12.00, 13.30 och 
15.00. Där emellan blir tid för trädgårdsprat, kaffe med 
hembakat bröd och inköp!
LÖRDAG:  Årets nya klematis och Klematis – arter och sorter

SÖNDAG: Tåliga medelhavsväxter och Miljösmarta krukor

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

27-28 april
10-17

C.´Albina Plena´
C.´Amber´ C.Piilu´

25 sorters svenskodlade klematis

C.´Gravety Beauty´

C.´Köningskind´

Komplett startset 
med två hinkar och
ett kilo bokashiströ
        840:-

Guldkannan 
Towa som är både 

en potta och en 
vattenkanna

750:-

GÖR JORD AV DITT
MATAVFALL

I samarbete med

 Ett vänligt bemötande 
Modern design 

Professionellt utförande! 

Varmt	välkomna	till	den	nya	skönhets-salongen	i	Vingåker!	
Manikyr	med	vald	design,	fransförlängning,	Lash-Lift	med	keratin	

Pedikyr	och	fotvård	för	mjuka	och	vackra	fötter	för	gammal	och	ung!	
30	%	rabatt	under	april	och	maj	

	Vi	söker	också	frisörer	och	annan	skönhetspersonal!		
Hör	av	dig!	(070-3201691)	

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

crazy_beauty_swe	

Finalist på
2017, 2018, 2019 års

Hantverksgala
Investera i solenergi?

Välj Svensk Takenergi!
Solceller utvecklade i Sverige för Svenskt klimat.

Börja med att boka ett kostnadsfritt hembesök på 
svensktakenergi.se eller ring 070 361 94 00, 073 708 67 50!

Nu installerar 

vi även laddare

för elbilen.
Varför välja svenskt?

Vi befinner oss i ett priskrig som inte gynnar någon – allra 
minst miljön. Visste du att svenska solceller produceras 
med 80% mindre C02-utsläpp än kinesiska tillverkare? 
Räknar man även in den månadslånga båtfrakten är valet 
enkelt – både för dig och miljön. Våra svenska solpaneler 
tjänar in sitt produktionsutsläpp på ca 4 månader. Det 
kallar vi hållbart!

För oss, miljön och plånboken är valet enkelt – välj 
svenska produkter!

Solceller - Vad bör man tänka på?

Att investera i en solcellsanläggning oavsett storlek är en 
långsiktig investering. En solpanel extremt utsatt av yttre 
påverkan. Den ska klara av vind, snö, salter, föroreningar,  
vatten och inte minst UV-ljus från solen. För att en sol-
panel ska vara en god investering behöver den ha så lång 
livstid som möjligt.

Våra solpaneler är av högsta kvalitet med de bästa  
materialen. Vi gör ordentliga långtidstester vilket ger oss 
färre servicekostnader. Detta gör att vi fortfarande kan 
hålla konkurrenskraftiga priser, och sparar på miljön.

I samarbete med:

OBS! Genom Stiftelsen Johanssons Solfond
kan du som privatperson i Vingåkers kommun
få 20.000:- extra utöver statliga bidraget.
Ansökningsblankett fi nns på kommunkontoret.
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Vingåkers Rotaryklubb

”Rotary är ett världsomfattande nätverk som gör humanitära 
insatser. Det är en politiskt och religiöst oberoende organisation 
som grundades av advokaten Paul Harris i Chicago, 1905.” Så 
kan jag läsa på Rotary Sverige och Lettlands hemsida. Den förste 
presidenten i Vingåkers Rotaryklubb var kontraktsprosten Yng-
ve Ekström. Året var då 1959. President för Vingåkers Rotary-

klubb 2018/2019 är Per Olsson. Presidenten väljs 
på ett år i taget.

Denna gång går färden till Båsenberga 
och dess vackra omgivningar där jag 
träffar Maria Pestrea och Bengt Lind. 
Senare ansluter sig även Roger Larsson. 
Vi träffas en stund innan medlemmar-
na ska äta en gemensam middag, vilken 
även jag är inbjuden till.
  
Hur många medlemmar är det och 
vad krävs för att bli medlem? Måste 
man vara chef eller företagare?
– Vingåkersmedlemmar är 30 och närva-
ron ligger mellan 60–70 %. Vilket anses 
vara en bra närvaro, säger Maria. Ving-
åkers Rotaryklubb träffas så gott som 
varje måndag och oftast ute på Båsen-
berga om vi inte är på företagsbesök. 
– Ja, vi har 42 möten per år fyller Bengt 
i. Och de olika posterna bemannas ett år 
i taget, det är rullande för att alla ska ha 
alla funktioner någon gång. Jag blir till 
exempel president i höst. Per Olsson är 
president men sjuk för dagen så då går 
Lars Lönnqvist in som ställföreträdande.  

– Från början skulle väl olika yrkeskate-
gorier representeras, säger Bengt och 
fort sätter, det skulle bara vara en av varje 
yrkeskategori, det har mjukats upp nu.
– Ja, säger Maria, det är fl era sjukskö-
terskor, mäklare, banktjänstemän och 
rektorer, därutöver fi nns även närings-
livsstrateg, nätverkstekniker, pensionä-
rer som varit företagare eller chefer. 
– Hon fortsätter, idag har vi till exempel 
Bengt Valberg som ska föreläsa om sina 
resor till Nepal och en skola som de hål-
ler på att bygga upp där. För två veckor 
sedan hade vi en rymdforskare. Tidi gare 
hade vi en föredragshållare som berät-
tade om förverkligandet av drömmen 
om att bygga en bil från grunden. Det 
är väldigt brett så man får lära sig saker 
som man aldrig trodde man ville eller 
kunde lära sig. Det är mer blandat och 
jag tycker att det är allmänbildande.
– Föreläsningarna är alltid Pro Bono* 
så vi betalar aldrig något för dem, säger 
Maria. Det är viktigt att veta att det är 

frivilligt. Och det är liknande upplägg 
över hela världen. Du kan kliva in på 
vilken Rotaryklubb var som helst om du 
är medlem. Det kan vara små skillnader 
vad gäller kulturer.

Hur är fördelningen mellan män och 
kvinnor, om vi tar Vingåker?
– Vi har fyra kvinnor och 26 män. Och 
en kvinna på ingång. Från början var det 
en klubb för enbart män. Men från 1989 
välkomnades även kvinnor, säger Maria.

Vad är Rotarys huvudsakliga syfte 
och varför startade det?
– Själva Rotary har ju en äldre histo-
ria och det började med tre herrar som  
hade ett behov av att börja nätverka och 
började med varandra. De pratade ihop 
sig och drog nytta av varandras kontak-

FAKTA OM ROTARY
Rotary är ett världsomfattande nät-
verk som gör humanitära insatser. Det 
är en politiskt och religiöst oberoende 
organisation som grundades av advo-
katen Paul Harris i Chicago, 1905.

Rotary har 1,2 miljoner medlemmar, 
fördelade på över 35 000 klub bar 
runt om i värl den. Till Sverige kom 
Rotary 1926 då Stockholms Rotary-

klubb bilda des. Det fi nns idag  25 000 
medlemmar i landet fördelade på lite 
över 500 Rotaryklubbar.
Rotarys kärnvärden är tjänande, 
kamratskap, mångfald, integritet och 
ledar skap.

Som medlem är du alltid välkommen 
till alla världens Rotaryklubbar. Det 
fi nns alltid någonstans att vända sig 

för att skapa nya kontakter och inhäm-
ta kunskap. Varje medlem kan bjuda 
in gäster att deltaga i sammanträden.

En dag i veckan har Rotaryklubbarna 
normalt antingen frukost-, lunch- eller 
kvällsmöten med aktuellt föredrag el-
ler studiebesök. Det gör att medlem-
marnas samhälls- och allmänkunskap 
ständigt uppdateras. 

Medlemsavgift är 1500 kr/år + mat. 
Varje medlem betalar sina egna kost-
nader. 

För mer information gå in på
www.rotary2370.se/vingaker/

Källa: Rotary International/Sverige och Lettlan.

* Pro bono (latin: ʼtill godo för samhälletʼ) är en juridisk term från den romerska rätten som syftar på oegennyttiga handlingar för samhällets bästa.

Bengt Valberg berättade om sina resor till Nepal och det 
kastlösa Badifolket. Fattigdom driver Badifolket till att sälja 
småfl ickor ända ner i 12-årsåldern till Indien för prostitution.

Från vänster till höger: Maria Pestrea, sekreterare, Bengt Lind, inkommande president och jubileumsgeneral och Roger Larsson, 
inkommande sekreterare.

ter, så började det förklarar Maria. Den 
kanske mest kända medlemmen idag är 
Bill Gates och hans fru. 
– Många känner inte till vad Rotary står 
för, fortsätter Maria, men Rotary är förut-

om nätverkandet en viktig aktör i välgö-
renhet, där ett av de större projekten är 
att jobba för att utrota polio i världen.

Vingåkers Rotaryklubb fi rar 60 år i 
år – vad händer?
– Det fi rar vi med en jubileumskon-
sert den 21 september klockan 16.00 i 
Västra  Vingåkers kyrka. Underhåller 
gör Robert Wells och Sofi a Källgren 
tillsammans med Vingåkers kyrkokör, 
säger Roger Larsson som är jubileums-
general. 
– Biljetter till jubileumskonserten kom-
mer att kunna köpas via Ticketmaster. 
De kommer att kosta 330 kronor och 
allt överskott från intäkterna går till-
baka till föreningslivet i Vingåkers 
kommun.
– Vingåkers Rotaryklubb stödjer ung-
domar i Vingåker, säger Roger. Vi de-
lar årligen ut stipendier till ungdomar 
i årskurs 9 samt bekostar sommarläger 
för fl ickor under sommaren mellan års-
kurs 9 och gymnasiet.
– Så genom att deltaga i konserten så 
bidrar alla till att stödja föreningslivet i 
Vingåker, avslutar Roger.

Så blir då klockan 18.00 och presiden-
ten ber oss gäster följa honom till mat-
salen. När alla tagit plats slår presiden-
ten i en klocka som skickar ut en klar 
och vacker klang, därefter hälsas alla 
välkomna. Allt känns väldigt högtidligt 
men ändå avspänt.

Middagen avnjuts och därefter hörs 
åter klangen som påkallar allas upp-
märksamhet, det är dags att gå till den 
sal där vi lyssnar på Bengt Valbergs 
föreläsning. En föreläsning om helt an-
dra levnadsvillkor. Hur är det möjligt 
att vi människor som lever på samma 
jord har så olika möjligheter? Och det 
jag bär med mig är att det är tur att det 
fi nns eldsjälar som verkligen försöker 
göra en skillnad här i världen.

Text och foto: Majsan Wickert
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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

Stort sortiment av 
trädgårdsplattor.
.

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

Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13
IDROTTSVÄGEN 1, VINGÅKER

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

Perssons 
Byggvaror AB

SNABBA REPARATIONER
• Service
• Reparationer
• Tillbehör

Smartphones & Datorer
för privatpersoner och företag

Köpmangatan 12 • 643 30 Vingåker
0760 - 44 64 58

www.profi xml.se • info@profi xml.se

Kåsta, Vingåker
0151-55 00 45  •  www.wilsonsab.se

Redovisningshjälp
Trycksaker

Kontakta oss!

0151-77 88 10
0763-519 370

info@sternbergs.eu

Vid installationer eller problem!

Ring så kommer vi!

På plats Rut-avdrag! 
Upp till 50% av arbetskostnaden.

Data-, Mobil-, TV-support, 
Utbildning i hemmet

Ärnebäcks Gård Vill Du köpa svenskt kött? 
Direkt från uppfödaren? Utan tillsatser och av 
djur uppfödda på ett etiskt vis? Vi säljer kött-
lådor i olika storlekar gjorda av mellankalvar 
som är uppfödda hos oss. God omvårdnad, 
kärlek och glädje till det vi gör är receptet till 
vårt goda kött. Köttet är lokalt slaktat, 
styckat och vacuumförpackat av Närke 
Slakteri/Närkekött. Och det bästa av allt..
hemkörning ingår! 

Varmt välkomna! 

 Ärnebäcks gård   •   0702 - 17 58 65
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