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Nyfi ber

Toalettrullar för basbehov
2 lagers, naturell vit
51,2 meter
Återvunna fi brer

Nytt i 
butiken



Östlunds Begravningsbyrå

Östlunds är den lokala begravningsbyrån i Vingåker, Katrine-
holm och Flen som stått stadigt och stabilt genom flera decennier 
och fortsätter att göra så. Samuel Vikingson övertog verksam-
heten 2012.

─ Jag kände att det här var ett jobb jag 
trivdes med, säger Samuel som då arbe-
tade på Fonus i Katrineholm.
Tidigare hade han tagit kontakt med då-
varande ägaren till Östlunds och frågat 
om han hade någon efterträdare. När 
ägaren några år senare ville gå i pension 
tog han kontakt med Samuel.

Östlunds Begravningsbyrå är auktorise-
rad av SBF – Sveriges Begravningsby-
råers Förbund. För att bli auktoriserad 
krävs att varje medarbetare genomgår 
en omfattande auktorisations-utbild-
ning. Auktorisationen har även stränga 
regler vad gäller etik, tystnadsplikt, ar-
betsmetoder och prisinformation.
Inte alla begravningsbyråer i Sverige är 
auktoriserade.

─ Vem som helst kan öppna en begrav-
ningsbyrå, så jag tycker att auktorisatio-
nen är bra. Det är ett skydd för kunden, 
säger Samuel som också är begrav-
ningsrådgivare, representant, borgerlig 
officiant samt auktoriserad boutredare. 
En auktoriserad boutredare måste ha 
minst två års erfarenhet av boutredning-
ar och därefter utbildning i flera steg, 
examination samt löpande vidareutbild-
ning.

Att ta hand om den avlidna är en del av 
begravningsbyråns arbete.
─ Vi har beredskap att göra hämtningar 
dygnet runt, säger Samuel.
Att ta hand om de anhöriga är en annan 
del av arbetet. Ibland görs även hembe-
sök om den anhörige inte kan komma 

till begravningsbyrån själv.
─ Ett möte kan innehålla 50 - 60 fråge-
ställningar, säger Ulrica Strand som är 
begravnings-rådgivare och representant 
i Vingåker och Katrineholm.
─ Vi går igenom allting, alla val, fort-
sätter hon.
─ Tar man kontakt med en auktoriserad 
byrå så hjälper vi till med allt man vill. 
Vi kan även ta hand om post, fakturor, 
säga upp abonnemang och sälja lägen-
het, allt som ett dödsbo kan vara inblan-
dat i, säger Samuel.
Alla försäkringar återbetalas inte auto-
matiskt när en person avlider. Då kan 
man få hjälp att göra en försäkringsin-
ventering för att hitta glömda försäk-
ringar man har rätt till.
Man kan också få hjälp med boupp-
teckningar, arvskiften och dödsboför-
valtning, men även med upprättande av 
äktenskapsförord, gåvobrev, testamente 
och framtidsfullmakter.

På Östlunds har man märkt att borger-
liga begravningar har blivit mera efter-
frågat. Ibland kan det vara den avlidnas 
önskan. Från Östlunds i Vingåker är 
Samuel borgerlig officiant.
─ En borgerlig begravning blir ofta inte 
så olik en kyrklig, men det händer någon 
enstaka gång att den blir helt annorlun-
da. Allt beror på anhörigas önskemål. 
Oavsett hur en begravning sker, omfat-
tande eller i liten skala, svenskkyrklig, 
borgerlig eller muslimsk, så är detta det 
viktigaste att anhöriga får bestämma. Då 

blir det fint hur det än blir. Ännu bättre 
är förstås när den avlidne har skrivit hur 
hen önskar om sin bortgång i ett så kallat 
Livsarkiv. Tyvärr är det inte så många 
som har skrivit sådana, säger Samuel.
Han berättar vidare att det ska finnas en 
lokal i varje kommun och att det i Ving-
åker är Vidåkerskapellet. Där tar man då 
bort de kristna symbolerna och kyrkan 
ställer inte upp med kantor.

En annan fråga som blivit vanligare på 
senare tid är hur man gör med sociala 
medier som Facebook och Instagram 
efter döden.
─ Det kan vi hjälpa till med. Vi kan 
släcka ner sociala medier, säger Samuel.

Till sist berättar Samuel att en begrav-
ning aldrig är de anhörigas kostnad, men 
menar att det ankommer på de anhöriga 
att ta ansvar för begravningskostnaden. 
Att man inte beställer för dyr begrav-
ning om det inte finns tillräckligt med 
pengar i dödsboet. Finns inga pengar 
eller för lite pengar, så tar man kontakt 
med kommunen där man kan få upp till 
ett halvt basbelopp som är cirka 23 000 
kronor.

I Vingåker finns Östlunds på Storgatan 
19 och är bemannat tisdagar och torsda-
gar mellan 09.00 och 14.00.

Text & foto: Birgitta Stenström
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Jan-Erik Eriksson 070-130 95 39
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Sidan 3

Måndag-söndag 8-21
0151-51 80 50 • www.ica.se Gäller tom 29/3. 10:-

REA
KaffeKaffe

500g Arvid Nordqvist ej Eko,
Rättvisemärkt

59:-

69:-
/st

ChokladkakaChokladkaka
 180-200g Marabou

30:-2
för

2
för

Vi gör det tillsammans!

Från och med Måndag 23/3 och 2 veckor framåt öppnar vi 
en timme tidigare kl. 07.00-08.00 på vardagarna för våra 
seniorer(över 65 år)och personer i riskgrupper. 

Vi vill hjälpa er att kunna handla med dom bästa förutsättning-
arna. Självklart gäller fortfarande riktlinjerna att man ska vara 
frisk och inte ha några symptom.

Vi vill gärna att ni hjälper oss att sprida denna information till 
berörda personer.

Vi hoppas att alla andra respekterar detta och tillsammans 
hjälper alla personer i riskgrupperna.

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

H
an

dl
ar

n 
B

jö
rk

vi
k 

H
an

dl
ar

n 
B

jö
rk

vi
k 

Ö
PP

ET
TI

DE
R:

M
Å

H
an

dl
ar

n 
B

jö
rk

vi
k 

Ö

T
it

ta
 g

ä
rn

a
 
in

i
v

å
r

fr
ä

s
c

h
a

 n
ä

ta
ff

ä
r:

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, 
personlig omsorg m.m.

Med
ROT & RUT

avdrag

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

FP18 och FPV 18 är två profiler som är helt anpassade för väggmontage.
Profilerna  har blivit populära tackvare sina många användningsområden.
De breda topparna och smala bottnarna ger dem ett vackert utseende.

 Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad- och
lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

FP18/FPV18

Borga Byggprofiler AB Telefon: 0512-208 80 www.borgabyggprofiler.se
Motorgatan 2 Telefax: 0512-203 33 info@borgabyggprofiler.se
534 92 TRÅVAD Org.nr:  556590-0213

FP18

FPV18

Vår FP35 är en väggprofil med breda toppar och smala bottnar vilket
ger den ett robustare utseende. Tack vare sin höjd klarar FP35 ett
längre avstånd mellan väggreglarna.

FP35 ändvänds med fördel till ekonomibyggnader ,lagerlokaler och
industribyggnader.

 Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad-
och lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

FP35

Borga Byggprofiler AB Telefon: 0512-208 80 www.borgabyggprofiler.se
Motorgatan 2 Telefax: 0512-203 33 info@borgabyggprofiler.se
534 92 TRÅVAD Org.nr:  556590-0213

Eftersom vår TR18 har en täckbredd på hela 1070 mm är den en
kostnadseffektiv takprofil för bl.a. lantbruksbyggnader och industri-
lokaler. Tack vare sin vattenrilla blir sidoöverlappet säkert och effektivt.

TR18 går även att få med kondensskydd.

 Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad- och
lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

TR18

Borga Byggprofiler AB Telefon: 0512-208 80 www.borgabyggprofiler.se
Motorgatan 2 Telefax: 0512-203 33 info@borgabyggprofiler.se
534 92 TRÅVAD Org.nr:  556590-0213

Vår populära TR20-profil har många användnings områden tack vare
sin liksidiga utformning, allt från industrilokaler till lantbruksbyggnader.
Den används lika bra på tak som på vägg.

TR20-profilen har blivit väldigt uppskattad på grund av sin mycket
säkra och effektiva sidoöverlapp.  1-1/2 vågs överlapp ger ett snabbare
montage då överlappen styr plåten i rätt position.

 Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad- och
lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

TR20 går att få med kondensskydd eller perforering i vit eller vinröd.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

TR20

Borga Byggprofiler AB Telefon: 0512-208 80 www.borgabyggprofiler.se
Motorgatan 2 Telefax: 0512-203 33 info@borgabyggprofiler.se
534 92 TRÅVAD Org.nr:  556590-0213

TR35 ger ditt tak karaktär och design.
Profilen kännetecknas av mycket god gåbarhet och snabbt montage.
TR35 används med fördel när man önskar en stark och robust profil
till industritak, ekonomibyggnader och mindre garage.

TR35 går även att få med kondensskydd.

 Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad-
och lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

TR35

Borga Byggprofiler AB Telefon: 0512-208 80 www.borgabyggprofiler.se
Motorgatan 2 Telefax: 0512-203 33 info@borgabyggprofiler.se
534 92 TRÅVAD Org.nr:  556590-0213

TR35 ger ditt tak karaktär och design.
Profilen kännetecknas av mycket god gåbarhet och snabbt montage.
TR35 används med fördel när man önskar en stark och robust profil
till industritak, ekonomibyggnader och mindre garage.

TR35 går även att få med kondensskydd.

 Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad-
och lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

TR35

Borga Byggprofiler AB Telefon: 0512-208 80 www.borgabyggprofiler.se
Motorgatan 2 Telefax: 0512-203 33 info@borgabyggprofiler.se
534 92 TRÅVAD Org.nr:  556590-0213

Vår populära TR20-profil har många användnings områden tack vare
sin liksidiga utformning, allt från industrilokaler till lantbruksbyggnader.
Den används lika bra på tak som på vägg.

TR20-profilen har blivit väldigt uppskattad på grund av sin mycket
säkra och effektiva sidoöverlapp.  1-1/2 vågs överlapp ger ett snabbare
montage då överlappen styr plåten i rätt position.

 Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad- och
lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

TR20 går att få med kondensskydd eller perforering i vit eller vinröd.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

TR20

Borga Byggprofiler AB Telefon: 0512-208 80 www.borgabyggprofiler.se
Motorgatan 2 Telefax: 0512-203 33 info@borgabyggprofiler.se
534 92 TRÅVAD Org.nr:  556590-0213

TR35 ger ditt tak karaktär och design.
Profilen kännetecknas av mycket god gåbarhet och snabbt montage.
TR35 används med fördel när man önskar en stark och robust profil
till industritak, ekonomibyggnader och mindre garage.

TR35 går även att få med kondensskydd.

 Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad-
och lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

TR35

Borga Byggprofiler AB Telefon: 0512-208 80 www.borgabyggprofiler.se
Motorgatan 2 Telefax: 0512-203 33 info@borgabyggprofiler.se
534 92 TRÅVAD Org.nr:  556590-0213

• TR 20 Svart 0,5 mm 95:-/m2

• Parant  0,5 mm 105:-/m2

Tak- & väggplåt Tak- & väggplåt 
frånfrån

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. 19 april eller så långt lagret räcker.

BUTIK / INSTALLATION / ANTENN / FIBER / 
SÄKERHET / VITVARUSERVICE

Våren närmar sig

Från

Solcellsbelysning

69:-

Luftvärmepumpar: för offert kontakta Tim Blomgren.
0151-51 84 86 • tim.blomgren@oppundael.se

Köksmaskiner

2695:- Tips! Inför sommaren, boka din portabla AC!

Våffeljärn

299:-
Från

Öppettider: 
måndag-fredag 08-18

lördag 09-15 
söndag stängt

Storgatan 3, Vingåker

Vi har fi n Vi har fi n 
påskmarsipan, påskmarsipan, 

påsktårtor påsktårtor 
och andra godsaker.och andra godsaker.



Sidan 4

Med mer än 35 års erfarenhet av instrumentbygge är Mats Er-
iksson i Vingåker känd bland många musiker, både lokalt och 
runt om i Sverige, för sin tillverkning av handbyggda gitarrer och 
historiska stränginstrument. Han utför även justeringar, repara-
tioner, renoveringar och restaureringar av alla typer av strängin-
strument.

Ett av de mera udda instrumenten han 
reparerat, var en mandolin som någon 
hade byggt medan han satt i ett fin-
ländskt fängelse för länge sedan, berät-
tar Mats.
─ En verkligt udda modell, men den 
fungerade, den gick att spela på.
Ett annat speciellt arbete var restaure-
ringen av en Stockholmsluta från 1793. 
Byggd av instrumentmakare Mathias 
Petter Kraft som på sin tid byggde in-
strument åt Carl Michael Bellman.
Mats gör även reparationer och juste-
ringar på elgitarrer och elbasar samt 
stråkinstrument. 

Det ovanligaste instrumentet han byggt 
var ett Klavikord, ett klaverinstrument 
som används när man spelar historisk 
musik.
─ Det är så ovanligt så det är nästan 
ingen som vet hur det ser ut, eller låter, 
säger Mats.
Han har även byggt kopior av renässan-
slutor, barocklutor, historiska gitarrer 
och en cembalo.

Att bygga ett instrument är ett riktigt 
hantverk som kräver stor koncentration 
samt kunnande i finsnickeri, akustik och 
musik. Mats berättar att det tar cirka 100 
- 120 timmar att bygga en akustisk gitarr 

medan en fabrikstillverkad är klar efter 
fem till sju timmar. 
Åtskilliga timmar lägger han på ut-
smyckningen av instrumentet. Mats 
visar en akustisk gitarr med ljudhålet 
inramat av intarsia av guldregn som en 
mosaik byggd i sektioner. Mosaikintar-
sian runt ljudhålet på en gitarr kallas för 
en rosett. På renässans- och barocklu-
torna består ljudhålet av ett fint skuret 
mönster som är skuret direkt i locket 
och kallas för en ros. Ett enda litet miss-
tag när man skär ut mönstret och hela 
locket måste göras om.

Mats berättar en historia från Birkagår-
dens Folkhögskolas sommarkursgård 
Marholmen i Roslagen, där man tidigare 
höll kurser i bygge av historiska instru-
ment.
En av kursdeltagarna byggde en histo-
risk gitarr och skulle skära ut ett mus-
taschstall för hand till sitt instrument. 
När han efter flera timmar var klar och 
hade finputsat allt höll han upp det på gi-
tarrlocket för att se resultatet och skrek 
till. Han hade skurit mustaschen åt fel 
håll så det hade blivit en slokmustasch.
─ Det tar åtskilliga timmar att göra ett 
sådant, det var kanske en 6 - 7 timmars 
arbete till ingen nytta, säger Mats och 
skrattar.

De flesta av hans kunder är lokala mu-
siker, men även en del från andra delar 
av landet, som hittar Mats genom att de 
pratar med varandra. Någon annan re-
klam har han aldrig gjort. Ofta lämnar 
de in ett instrument först. När de sedan 
kommer tillbaka för att hämta det, bru-
kar de lämna in flera instrument till, be-
rättar Mats.
Reparationer och servicearbeten får han 
mest från lokala musiker. Beställning-
ar på handbyggda instrument kommer 
från kunder i hela Sverige. Han har även 
byggt instrument åt utländska kunder.
För cirka 20 – 25 år sedan byggde han 
en gitarr till den lokalt välkända musik-
profilen Christer ”Coco” Cronholm i 
Katrineholm.
─ Den spelar han fortfarande på, säger 
Mats.

En del justeringar av gitarrer har han 
gjort åt kända musiker genom jobb han 
fått av Brinks Musik i Katrineholm, 
som hade agentur på Gretsch - en ame-

rikansk tillverkare av musikinstrument, 
kända för sina gitarrer och trumset. 
─ Tidigare fick jag mycket jobb från 
Forss Musik. En del av deras kunder är 
nu hänvisade till mig, säger Mats. 

Mats berättar vidare att han även jobbat 
i 40 år som gitarrlärare vid kultursko-
lan i Katrineholm. Numera ingår data-
support i hans jobb på skolan. Han har 
spelat gitarr sedan artonårsåldern, men 
kunde lite innan.
─ Gitarren är både jobb och fritid, säger 
Mats.

Mats som är född och uppvuxen i Ving-
åker ser många fördelar med att bo här, 
speciellt att det är nära till allt. Han för-
klarar att om han går hemifrån har han 
inte långt till affären åt det ena hållet, 
samtidigt är det inte långt till landsbyg-
den åt det andra hållet.
─ Och idag är det relativt lätt att ta sig 
till Stockholm, säger han.
Skämtsamt har han också en annan ver-
sion av varför han alltid bott i Vingåker.
─ Jag har aldrig lyckats ta mig härifrån, 
säger han och skrattar, men jag har lyck-
ats se världen ändå, tillägger han.

Den som vill kontakta Mats kan ringa 
070-642 55 01. Han är vanligtvis an-
träffbar på eftermiddagar och kvällar 
alla dagar i veckan.

Text & Foto: Birgitta Stenström

Mosaikintarsia av guldregn.

Mats Eriksson

Vingåker för mig!Vingåker för mig!

FAKTARUTAN

Akustisk gitarr - gitarr utan mikro-
fon eller annat elektriskt tillägg.

Stall - anordning på ett stränginstru-
ment som dels lyfter upp strängarna 
från instrumentets hals och kropp 
och dels överför strängarnas vibra-
tion till resonanslådan.

Mustaschstall - ett stall som är for-
mat som en mustasch.

Mönster skuret direkt i locket.
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Personliga inramningar
Vi ”skräddarsyr” efter dina önskemål.

Speglar - måttbeställ!

Baggetorp 0150 - 221 36
Ring för öppettider.

Adress: Ålsäter, 641 94 Katrineholm 
 Telefon: 0150-231 50 • www.xlbygg.se/alsater

XLENT 
vår finaste trall

ALTANHELG 27–28 MARSALTANHELG 27–28 MARS
Representant från ESSVE 
finns på plats  på fredag 
kl. 10.00–15.00 och visar 
nyheter. Såväl skruv som 
dold infästning för trall.

Fredag håller vi öppet 06.30–17.30 och på lördag 10.00–15.00. Välkommen!

Representant från Jabo-Lundbergs finns 
på plats på fredag kl. 10.00–15.00 och visar 
nyheter för altan och trädgård.

Jabos ÖckeröESSVEs uteprodukter

28x120 mm. Detta är den absolut finaste trallen vi kan erbjuda. 
Virkeskvaliteten är likvärdig med exempelvis invändigt massivt 
furugolv och lister. Noga utvald genom sortering i flera led. Färre 
och friskare kvistar och utskuret från trädets allra bästa delar för 
maximal användarvänlighet och funktionalitet.  Sortering G4-1 
med få inslag av 2. 

Alla Anzas produkter
157:-
18:9018:90/m

157:-/kvm

Beckers utomhusfärg

20%
rabatt 
27–28/3

På svartmarkerade
produkter.

Sluta Gräv är på plats på 
lördag kl. 10.00–15.00 och 
demonstrerar markskruv.

Boka Era resor hos migBoka Era resor hos mig
Katrineholms Enda ResebyråKatrineholms Enda Resebyrå

 

Hos mig kan du boka:
• Flyg och Hotell över 
   Hela världen

• Bussresor

• Kryssningar

Globus Åsas Resebyrå • Torggatan 1B • Katrineholm
0150 – 55700 • globusrb@telia.com • www.globusrb.se

Öppettider i butiken: Mån & Tor 14-20, Tis & Ons 9-15
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Svensk Takenergi

Från och med i år delar Svensk Takenergi lokal med Elmontage, 
på Solbäcksvägen 2 i Vingåker, där man har installerat en kom-
plett visningsanläggning av svenskproducerade solpaneler för 
lantbruk, företag och villor, utvecklade för svenskt klimat.

Svensk Takenergi har nu all kompetens 
under samma tak, från projektering till 
montering och inkoppling, berättar 
Henrik Karstensen och de nya delägarna 
Anders Ljungström (Ljungström Bygg 
och Montage AB), Anders Bergelin och 
Jimmy Nordström (Elmontage i Ving-
åker AB).
─ När corona släppt taget om Sverige så 
kommer det anordnas ett solcellsming-
el, tills dess är ni välkomna att höra av 
er för en privat presentation av solcells-
anläggningar, säger Henrik.

Solpaneler kan installeras på alla tak 
med rätt förutsättning.
─ Vi monterar inte på tak som inte håller 
måttet. Vi erbjuder kunden ett kostnads-
förslag på att byta taket i så fall, säger 
Anders Ljungström.
Att installera en solcellsanläggning och 
tillverka sin egen el är en lönsam och 
miljövänlig investering. Beroende på 
takets yta går det att täcka hela årsbeho-
vet av el med väldigt lite miljöpåverkan. 
Innehållet i materialet återbetalar sin 
åverkan på miljön inom ett år.
─ Kisel är ett av de vanligaste grundäm-
nena. Det är det som producerar elen, 
säger Anders Bergelin. 
Avancerad etsning av glaset i solpane-

lerna är unikt för Svensk Takenergi och 
ger en självrengörande yta med som 
sämst en genomstrålning på cirka 98% 
och ger upp till 25% mer energi vid låg 
solinstrålning än en vanlig panel.
─ Våra paneler ska ha minst 85% av sin 
effekt efter 25 år och en garanterad ef-
fektgenerering i 50 år, säger Henrik.
En solcellsanläggning kan även installe-
ras på en ställning på marken.
─ Fördelen på marken är att man kan 
få optimala förhållanden, säger Anders 
Bergelin.

All el som solpanelerna producerar går 
ner i anläggningen och den el som inte 
förbrukas går ut på elnätet och säljs. Då 
det räcker med dagsljus produceras el 
även på vintern, men merparten av elen 
produceras under de ljusa månaderna.
─ Överproduktionen de ljusa månader-
na kvittar man mot det man behöver 
köpa in under de mörka månaderna, sä-
ger Henrik.
När man installerat en solcellsanlägg-
ning använder man sin el som vanligt, 
men det finns saker man kan tänka på 
både vid installationen och efteråt.
─ I regel ska man inte sätta upp mera 
solpaneler än man behöver för sin egen 
årsförbrukning, men att tänka på vid en 

installation är att ta till lite större an-
läggning för framtida bruk om man t ex 

vill kunna ladda en elbil, säger Henrik.
─ Att tänka på hur man använder elen, 
så man använder elen när den produce-
ras som mest, säger Anders Bergelin.

Jimmy berättar en rolig episod från en 
aprildag då en av deras solcellsanlägg-
ningar överproducerade så mycket att 
han trodde de satt upp för många pane-
ler och åkte ut och räknade dem, men 
antalet stämde. 
─ Det var en positiv grej. För kunden 
blev det helt fantastiskt. Han fick 30% 
mera effekt den dagen än deklarerat.

Svensk Takenergi var också med och 
sponsrade julkonserten ”Strålande Jul” 
som sändes från Vingåkers Kyrka i TV4 
på julafton.
─ Det är roligt att kunna gynna Ving-
åkersbygden, säger Anders Ljungström

För den som vill installera en solcellsan-
läggning finns bidrag att söka hos ener-
gimyndigheten. 
─ Vi hjälper till med det, säger Anders 
Bergelin.
Den som bor i Vingåkers kommun kan 
också söka ett extra bidrag ur Johans-
sons solfond. 
─ Även Johanssons har köpt sin sol-
cellsanläggning från Svensk Takenergi, 
säger Anders Ljungström.

─ Luta dig tillbaka och njut av din nya 
solcellsanläggning, avslutar Henrik.

Text & foto: Birgitta Stenström

Företagspresentation!
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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

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

KakelKakel
KlinkersKlinkers
LaminatgolvLaminatgolv

Se vår utställningSe vår utställning

Kontor- och Kontor- och 
konferensrumkonferensrum
uthyres i uthyres i 
fastighetenfastigheten
SvarvarenSvarvaren

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

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

Eldabutiken Katrineholm

Årets kamin 2020
CONTURA 810 STYLE

ORD. PRIS FR 15 900:-  NU PRIS FR 13 900:-

Välkommen till
Sörmlands ledande leverantörer
av badrumsrenoveringar
och brasvärme!

25 år
1992-2017

Katrineholm | Videvägen 2 | 0150-517 40

KAMIN & KAKEL
KATRINEHOLM

Möbelpaket Forma, vit  
50x35 cm inkl spegel

8 490:-SPARA 
40%

Exkl. blandare

skaloverall
lindberg

barn
strl. 68–104

10.000 vattenpelare

skaljacka
lindberg

 barn
strl. 80–170

10.000 vattenpelare

topp
ajlajk

dam jeans från lee
 dam & herr

Finns i flera olika 
modeller & tvättar

chinos från nn07
herr

erbjudandet gäller 
modellen marco 1200.

finns i flera färger

skalbyxa
Lindberg

 barn
strl. 80–170

10.000 vattenpelare

kvalitet och funktion för hela familjen

widengrensvägen 1 vingåker mån–fre 10:00–19:00 Lör–sön 10:00–18:00

vfo.se kostymer i 70 olika storlekar 7000m² butiköver 100 kända varumärken

559:-
ord. pris 799:-

199:-
ord. pris 399:-

fr.549–599:-
ord. pris 899–999:-

379:-
ord. pris 449:-

529:-
ord. pris 749:-

699:-
ord. pris 1199:-

alla jeans från lee

2 par för 1000:-

chinos från nn07

2 par för 1200:-



Sidan 8

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

annons@vingakersbladet.com
•

Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta

643 91 VINGÅKER

Vi drar tre stycken vinnare som vinner varsin trisslott.

Vinnare i nr 8 - 2019: (av 56 rätt inkomna svar: Bernes Urservice)
Trisslotter redan utskickade:

Anna-Karin Haglund, Vingåker
Karl-Gunnar Eriksson, Vingåker

Gulli Kjellholm, Vingåker

snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT

Stefan Gren
Byle Tisnaräng 1, 643 94 Vingåker
byle1@hotmail.se

Tel. 0760-29 06 24 • www.bylesdäck.se

Byles Däck
Däck - Fälgar - Service 

Öppettider i påskÖppettider i påsk
fredag-måndag 9:30-13:00fredag-måndag 9:30-13:00

Flertalet fabrikat och 
dimensioner på lager 

K Ö P M A N G A T A N  1 2

Återförsäljare för:

Allbäck 
Linoljeprodukter

Engvall och 
Caesson

Eskilstuna 
Kulturbeslag

Iris Hantverk

Gröna Gläntan

Grunne

Öppettider på Facebook & 
Instagram @lyftets

Annika Widenstedt
Tel. 0730-55 30 30

Möbeltyger
Omklädda möbler
Tapetserarmaterial

Erbjudande hela april 

15% rabatt 
på ett första köp

FÖNSTERLYFTET
Fönsterhantverk

Tapetserarverkstad

MarielundsMarielunds
Hem & AntikHem & Antik
Köper och säljer

Antikt, retro, lantligt och kuriosa

Ordinarie öppettider på 
facebook och Instagram

Påskens öppettider:
Skärtorsd. 11-16
Långfred. 11-17
Påskafton 10-13
Påskdagen 11-17

Annandag påsk 11-16

Lena Hansen 
är gäst i butiken och ställer ut och 

säljer sina fotografi er under påsken.

Anneli Högberg
073-820 09 39

Erbjudande hela april 

15% rabatt 
på ett första köp

Möbeltyger
Omklädda möbler
Tapetserarmaterial

EEtttt  vväännlliiggtt  bbeemmööttaannddee  
MMooddeerrnn  ddeessiiggnn  

PPrrooffeessssiioonneelllltt  uuttfföörraannddee!!

Våren är här och vi vill alla känna oss 
fräscha ☺☺

…
Kom till mig och bli ompysslad – gör en 

snygg manikyr, fixa nya fransar eller få en 
skön fotvård.  

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

crazy_beauty_swe

HÖ-
LOFTET

SKOOG
OM EN 
STUND

ÄR EN  
UGGLA I     
BAREN

BÖLA

FÖR-
STÄRKER      

BÄST

ÄR EN       
ÖDE Ö

SOM         
KRON-     
BLOM

POP-
GRUPP PÅ  
MUSEUM

SPIK

LOKAL 
FÖR LERIN

HEJDÅ        
I            

LONDON

HETER      
EN MAN     
PÅ FILM

FARA I         
BERGEN

PÅ          
INSIDAN

FORSKAR      
OM         

RYMDEN
    

BOLAGS-     
FORM

VILL         
TJUVEN

LAST

BLIR         
JUL-        

GRANEN
ÖVERTA

VAL-       
SPRÅK

PASSÉ      
SPÄD

SPEL-        
NING

JUNIOR STRÖM
NEDER-

LÄNDER-
NA

KISEL I  
KEMIN

EVENE-
MANG

BRYTER      
ATLE  

KAN KANSKE EN 
UTSLAGSFRÅGA 

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

Storgatan 29, Vingåker   0151 - 370 380

SOS

10 - 12 april
Vernissage på 
Åbrogården, Vingåker

med musikundehållning av 
   Mia Poppe & Niclas Strand

Öppna ateljéer i Påsk

facebook.com/soskonst
www.soskonst.se

långfedag kl 11

långfredagen 13-16
  lör & sön 11-16

Åbrogården öppen alla 
dagar 11-16

Vi tvättar och 
målar allt!

JAQT
VINGÅKER

jaqtvingaker@outlook.com

Intresserad av
jakt & skytte?

En del av 
jägarförbundets 

kvinnliga nätverk

Sidan 2

Pussy Moppers

Detta är en informell före-
ning som består av kvinnor 
som gillar att köra moppe.

Veteran mopedklubben har en vik-
tig målsättning. Syftet fyller ett stort 
behov och de önskar sponsorer för 
att nå målet med att stötta våldsut-
satta kvinnor och deras barn.
När startade ni?
– Idén med PussyMoppers startade 
sommaren 2016 när Bella fyllde 26 
år och vi överraskade henne med en 
moped. Strax därefter så inhandlade 
resterande medlemmar mopeder, en 
efter en!
 På frågan varför de startade en 
förening blev svaret ”Varför inte?!”
Hur många medlemmar är ni?
– För tillfället är vi nio stycken tjejer.
De arrangerar nu ett mopperally 
vid namn Kärringrundan till förmån 
för Kvinnohuset i Örebro kommun.
Alla är välkomna att delta.
Hur ofta ordnar ni den här typen 
av evenemang?
– Det här är det första stora evene-
manget vi anordnar, om det går bra 
och blir uppskattat så blir det för-
hoppningsvis fl er gånger.
 Vill man vara med och stödja 
evenemanget så kan man ta kon-
takt med oss via PussyMoppers 
Facebooksida eller gå in på kvinno-
husets hemsida och skänka direkt 
på www.kvinnohusetorebro.se .                             

Text: Majsan Wickert 

Bakre raden från vänster Bella 
Olsson, Annie Hedlund och främre 
Matilda Pettersson och Alexandra 
Damberg. Foto: Matilda P.

FAKTA
Mopperally Kärringrundan
Lördagen 18 april 2020
Plats: Utgår från Sannaheds 
Hembygdsgård
Anmälan: kl 11.00–11.45
Samling inför start: kl 11.45
Start: kl 12.00
Sträcka: 3,5 mil

I startavgiften ingår: 
Fika, soppa, besök på nostalgi-
museum samt tipspromenad med 
prisbord.

Mer info hittar du på: 
Facebook MOPPERALLY!

www.mahlqvist-ror.se

Gustavsberg 
WC 5546 

Förhöjd modell

2.995:- 
ord. pris 6.300:-

Installerat & klart: 4.995:- 

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

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

Hundutställning planeras 
i slutet på maj.
Vi planerar även en
föreläsning om friskvård 
med Angelica från 
Djurverksta´n
Håll koll på hemsida och 
facebook.
VSN gratulerar Lizette VSN gratulerar Lizette 
och och Lotus till vinsten i Lotus till vinsten i 
Talang 2020.Talang 2020.
Kurser se hemsida och facebook

Vid frågor:
Lena 070-653 54 36
vsn@svenskahundklubben.se

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!
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Svenska Hundklubben VSN
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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!
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Bokadirekt.se
0151-101 80

CROSS
 FRISORER

..

Välkomna till oss för att ta hand om ditt Hår & Fransar!

Sidan 2

SOS, Konstföreningen Söder om Sjön

Konstnätverket Söder Om Sjön, hade sin premiär och en första uppmärksammad utställning i Väs-
tra Vingåkers kyrka sommaren 2005. Efter det har de haft återkommande konstrundor under påsk-
helgen. I år är det vernissage på långfredagen den 10 april och sen öppna ateljéer till och med sön-
dagen den 12 april.
Jag träffar delar av SOS medlemmar 
på Studiefrämjandet. De ska ha plane-
ringsmöte inför kommande påskrunda. 
På bilden nedan syns bara cirka hälften 
av alla medlemmar.
 Då adresserna ibland kan vara svåra 
att hitta så ska ni hålla utkik efter skyl-
tarna som ser ut som den uppe till höger. 
De sitter monterade som triangelskyltar. 

Även i år kommer vernissaget att äga 
rum på Åbrogården på långfredagen den 
10 april, kl 11.00–12.00. Åbrogården 
håller dock öppet fram till kl 16.00. Från 
kl 13.00 fi nns konstnärerna i sina res-
 pektive ateljéer fram till kl 16.00. 
 

Observera att de i år håller öppet en 
timme kortare. Och Åbrogården håller 
öppet under alla tre dagarna.
 Några konstnärer ställer ut tillsam-
mans på Tomtebo i Läppe och några hos 
Stig Pettersson i Marmorbyn Öster by. 
Det kommer att läggas ut kartor på många 
olika platser och det kommer dessutom 
att fi nnas en Googlekarta. På kartorna 
syns tydligt vilka som ställer ut var. 

SOS har genom åren legat ganska sta -
bilt med runt 20 medlemmar (för när-
varande 22 varav två är vilande). De 
representerar en mängd olika tekniker. 
Flera har varit med sedan starten, några 

har fl yttat och några har tillkommit.
 Fördelningen mellan kvinnor och män 
är för närvarande, åtta män och tretton 
kvin nor. Åldersspannet är impo neran de 
från drygt 30 till 93 år.
 Vilket, i en personlig refl ektion, mås-
te innebära att konstnärliga sysslor hål-
ler individen ung och igång. Jag säger 
inte nödvändigtvis frisk men igång.
 Undertecknad har besökt i princip alla 
konst rundor sedan 2008. Vädret har va-
rit väldigt varierande, från barmark till 
full vinter. Men det har alltid varit lika 
trevligt. Det är lättare att besöka ateljé-
erna numera. Tidigare var det väldigt ut -
spritt, från till exempel St Mellösa åt ena 

hållet till Stora Sundby åt andra, vilket 
gjorde att man kanske fi ck ta till hela 
påskhelgen för att hinna besöka alla.
 Så min rekommendation är att ni pla-
nerar in denna helg. Det kan hända att 
det är fantastiskt väder som gör att ni tar 
vårens första fi ka utomhus med utsikt 
över Hjälmaren eller vidsträckta ängar 
med hjortfl ockar i bakgrunden. Och är 
inte vädrets makter på er sida får ni helt 
enkelt bara njuta av vacker, fi n, rolig, be-
rörande, glädjande, inspirerande, mystisk 
och alldeles fantastisk konst.
 Möjligheter till en fi ka fi nns oavsett 
väder. De ställen som erbjuder fi ka (till 
självkostnadspris) är markerade på kar-
tan. Lite tidigt kanske men Glad Påsk-
runda!

Text och foto: Majsan Wickert 

FAKTA – KONSTRUNDA 
10 –12 APRIL 2020

Vernissage på Åbrogården på 
långfredagen den 10 april kl 11 .

Öppna ateljéer från och med 
kl 13 på långfredagen till kl 16.

Lördagen och söndagen håller 
ateljéerna öppet mellan kl 11–16.

Observera att de stänger en 
timme tidigare i år.

Kartor kommer att fi nnas på:
Åbrogården, Biblioteket, ICA, 
Coop och OKQ8 samt kommer 
det att fi nnas en Googlekarta.

Åbrogården håller öppet alla 
dagarna mellan kl 11–16.

Delar av SOS medlemmar. Bakre ledet från vänster: Ordförande Johanna Bolin, Pontus Hammar, Mia Poppe, Marie 
Refvensköld, Lena Domäng, Stig Pettersson, Raimo Pesonen och Laggar Jan Tigerstrand. Främre raden: Olle Hägglöf, 
Lotta Pettersén, Madeleine Sandell och Elinor Svensson.
De som inte är med på bilden är: Andrew An, AnnKatrin Nalin, Berndt-Joel Gunnarsson, Birgitta Lovén, Charlie Follin, 
Inger Rönnqvist, Karin Gissberg (vilande), Lena Rosén Schlaug, Lotta Frost (vilande) och Manfred Mays.

Öppen ateljé 
i Påsk

F Ä R G  F O R M  T O N

SÖDE R OM SJÖN

S O S

Långfredag 13-16
Lör & sön 11-16
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www.soskonst.se
www.facebook.com/soskonst
Instagram: soderomsjon

V ä l k o m n a !
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Petterssons Petterssons ServiceService

Petterssons Petterssons ServiceService
Erbjudande

10%
på service 

enl. schema

Gäller tom 29 maj

Ring och boka tid för 
service och reparationer.
Lånebil fi nns när er 
är på service.

Välkomna till oss nya 
som gamla kunder.

0151-107 49 • 070-687 37 13            
Vid gamla bussgaraget i Högsjö

Buzas bygg är ett mångsidigt företag som utför:
Nybyggnationer
Renoveringar
Om- och tillbyggnadsarbeten.

Även mattläggning, kakel och klinker.

Hos mig kan ni beställa garageportar, fönster samt entréportar. 
Med montering.

Storgatan 38 • 643 30 Vingåker • 073 - 36 53 503
www.buzasbygg.se

Välkommen på våra  
måndagsaktiviteter 

med gemensam promenad
kl. 10.30

Inget medlemskap krävs 
- Alla är välkomna!

Psst! Du har fortfarande chans  
att gå en av vårens kurser
Anmäl dig på vår hemsida  
www.vingakershundklubb.se

I samverkan med 
Studiefrämjandet

Stort utbud på 
sommardäck

Vi utför hjulinställning • Däckhotell • AC-kontroll

Vingåker
Solbäcksvägen 1
0151-65 00 00

Öppettider
Vardagar 07.00 – 16.00

Däck och montering, tryggt 
och enkelt till ett fast pris. 

Vi servar även din husbil.

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



Odensbackens Vägförening

I Odensbacken liksom i många andra orter och byar på landsbygden 
finns en vägförening. Det kostar inget att vara med i Odensbackens 
vägförening och alla som har en fastighet i Odensbackens tätort är 
automatiskt medlemmar med rösträtt på årsmöten. Ordförande se-
dan 2019 är Magnus Lagergren som nu initierat ett EU-projekt.

Under våren kommer Odensbacken att få 
både utegym och hundlekplats, tack vare 
ett projekt som vägföreningen i Odens-
backen genomför, med hjälp av pengar 
från Örebro kommuns landsbygdsnämnd 
och LEADER Mellansjölandet.

Trivselvandringar och arbetsdagar är an-
dra delar i projektet som innebär att de 
boende i Odensbacken kan vara med och 
inventera behov och på plats kunna peka 
ut vad som behöver åtgärdas i utemiljön, 
men också bidra till att själva vara med 

och göra enklare insatser tillsammans med 
sina grannar under ett antal arbetsdagar.

Trivselvandringarna och arbetsdagarna 
är tänkta att ske utspritt i ett antal mindre 
zoner som genomförs under hela projekt-
tiden. Efter avslutad rundvandring grillar 
man tillsammans och umgås under triv-
samma former. Den första trivselvand-
ringen är tänkt att genomföras den 4 april, 
men det råder nu viss osäkerhet kring det-
ta datum med tanke på rådande Corona-si-
tuation, förklarar Magnus Lagergren.

Vi kan här avslöja att några projektdelar 
som redan är igångsatta är utegym, hund-
lekplats och utebelysning. Utegymmet 
kommer att ställas upp i samarbete med 
HOIF på deras område, inte långt från 
Kvismare kanal. Grävarbetena är redan 
klara och de första enheterna kan komma 
att vara på plats under mars månad. Un-
der projekttiden ansvarar föreningen för 
underhåll och tillsyn.

Efter projekttiden kommer utegymmet 
skänkas till föreningen som därmed över-
tar ägandet av hela utegymmet. Johan 
Lundström som är ordförande i HOIF 
berättar att klubben tidigare pratat om att 
skaffa ett utegym men att man priorite-
rat andra investeringar i anläggningen, så 
denna lösning var välkommen.
Den andra projektdelen som redan är på-
börjad ska resultera i att Odensbacken får 
en egen hundlekplats intill återvinnings-

centralen på Industrivägen. En hundlek-
plats är ett önskemål som framförts av fle-
ra lokala hundägare och detta finns redan 
i Örebro. Hundlekplatsen vid Åbyparken, 
inte långt från Hästhagen, har varit före-
bild när man utformat platsen i Odens-
backen, det blir också samma leverantör 
som monterar staketet på Industrivägen.

–Nu finns det ju ingen förening liknan-
de HOIF, som samlar alla hundägare i 
Odensbacken, men om det fanns en så-
dan skulle denna förening också kunna 
ingå ett liknande samarbete som HOIF 
och sedan få hundlekplatsen till skänks 
efter projektets slut, fortsätter Lagergren 
och berättar att man i nuläget väntar på 
att alla kablar som ligger nedgrävda i 
marken i området skall märkas ut innan 
man kan montera några staketstolpar.

En uppgift som ännu inte är löst är hur 
man skall få bort det gamla gräset i om-
rådet. Förslag finns om att låta några får 
beta av gräset, medan en annan idé går 
ut på att elda upp gräset. Som en ren 
chansningen fick den lokala brandkå-
ren frågan om de kunde hjälpa till, men 
att elda gräs är ju inget som de normalt 
sysslar med, så svaret blev lite väntat ett 
nej.

Om det finns några frivilliga hundägare 
som vill hjälpa till att få bort gräset är de 
välkomna att höra av sig med ett mail till 
fornyaodensbacken@gmail.com, förkla-
rara Lagergren.

forts. sidan 14

Föreningspresentation!

Sidan 12

Magnus Lagergren, ordförande i Odensbackens Vägförening, berättar om pro-
jektet.

På gång- och cykelvägen utmed Marknadsvägen kommer gatubelysningen 
förbättras i höjd med vändplatsen. Två nya belysningsstolpar skall sättas upp på 
platsen. 

På gång- och cykelvägen utmed Marknadsvägen kommer gatubelysningen 
förbättras i höjd med vändplatsen. Två nya belysningsstolpar skall sättas upp på 
platsen. 

På gång- och cykelvägen utmed Marknadsvägen kommer gatubelysningen förbätt-
ras i höjd med vändplatsen. Två nya belysningsstolpar skall sättas upp på platsen. 
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Enskilda 
avloppsanläggningar m. m.

Övriga gräv- och schaktarbeten

Försäljning grus och matjord

Förmedlng av brunnsborrning

Allt inom VVS

070-533 09 27
Bernth Sjöstrand • Stora Mellösa

PlasmaskärningSvetsningPulverlackering

Walfridsson's Skärservice ABAskers-Kvinnersta 206, 71594 Odensbacken
info@skarservice.se 072-227 22 00

Tillverkning inom Stål, Plåt & Smide

Välkommen att kontakta ossför kostnadsfri offert på ditt projekt!

Vi hjälper dig gärna med t.ex:

Vi utför bland annat:

Skyltar och DekorationerTrädgårdstillbehörLegotillverkningoch mycket mer!

www.

med inspiration från förr..

Öppet varje tisdag
Kl. 12.00-18.00

Askers-Kvinnersta 206
71594 Odensbacken

072 - 227 22 00

kl.10-15:
Sön 29/3, Lör 25/4, Sön 31/4

Samt

Välkommen
in i vår lilla retrobutik på landet!

Vi har ett brett sortiment,
med udda och unika varor.

Allt med inspiration från förr!

Välkommen till en nystartad salong i 
lantlig miljö.

Jag heter Emilia Hammar och har många 
års erfarenhet inom yrket.

Gör behandlingar som bl.a.
Klippning
Färgning/Slingor
Permanent
Uppsättningar m.m.

För bokning & info:
070-26 133 26

salong_lillstugan@hotmail.com
Ystorp (Yxtorp) 614 • 715 93 Odensbacken

salong_lillstugan

Hör av er till oss!

facebook.com/elglandentreprenad/
www.elglandentreprenad.se

Hör av er redan idag!

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

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

 

Vi hjälper dig med byggprojektet!

Fönster | Panel | Badrum
Kök | Tak | Altan

info@hssbyggtjanst.se
www.hssbyggtjanst.se

Hampetorp Svenberg Söderling Byggtjänst AB

Robin Svenberg
Kristoffer Söderling

073-234 8669
070-331 5269

hssbyggtjanst

 

DU VET VÄL OM ATT 

VI ARBETAR MED MER ÄN

DÄCK?

Utöver däck till lastbil, buss, traktor,

personbil och MC 

så utför vi även servicearbeten på din bil.

Oljebyte

Bromsar

Stötdämpare

Lampbyte

Kamrem

Diagnos

Hjulinställning

bobos.dackpartner.se

Boka tid på:

Lediga lägenheter på Solgårdens seniorboende 55+
i Stora Mellösa, Göksholmsvägen 10-12.
Vacker, lantlig miljö men ändå nära till livsmedelsaffär och annan service. 
Bra bussförbindelser med Örebro, Odensbacken och andra orter.

Ett antal lägenheter i olika storlekar finns nu lediga i det trivsamma boen-
det där kommunens Träffpunkt erbjuder gemenskap och trivselaktiviteter.

Intresserad? Kontakta Bovärden Hasse Nyström.
hans.nystrom@orebro.se, 076-551 31 45.

Välkommen till Vinön,
Hjälmarens pärla

och Vinöns Värdshus
med en av Sveriges mest 

vitala musikscener!

Arrangör: Hjälmarpärlor AB,
Birgitta Åberg Andersson.

Vid konsertfrågo: 073-290 50 20

Alla biljetter kommer säljas via
Ticketmaster och släpps i början av april.

Det kommer även gå att beställa mat.

28 MARS – Pubafton med Lovisa 
Krantz (förband Ninni Neiler) kl. 

19.30. Mat serveras mellan kl. 
18.00-21.00, därefter pub-meny. 
Bokning av bord, 072-277 81 10.

22 MAJ – Konsert och dans
till Larz-Kristerz.

12 JUNI – Pubafton
med coverbandet Windsor Café.

20 JUNI – Pubafton
med rocktrubadur Tomas Zidén.

27 JUNI – Gnällbälte Blues.
Årets bluesfest är tillbaka med band 
som Blues Stompers, Frankie King 
goes Country, Olaus Blues, Little 

John & the Juke Joints m.fl.
Arrangör: Harrström Sounds.

3 JULI – Mr. Tambourine Man,
en hyllning till Bob Dylan

av gruppen Buckliga Boots.

4 JULI – Totta, Totta, Totta!
En helkväll för all Tottafans med 
bl.a. Bengan Blomgren, Nikke 

Ström, Thomas Sandberg
och Staffan Karlsson.

11 JULI – ELS band med
Pierre Svärd och Rod Sinclair.

18 JULI – Eva Eastwood
är tillbaka!

22 JULI – Raga/Roots med världs-
musikanterna Sofie Reed

och Sara Swathiveena

24 JULI – Pubafton
med Jonas Amcoff

25 JULI – Pernilla Andersson

31 JULI – Helsingland
Underground

1 AUGUSTI – Patrik Isaksson

8 AUGUSTI – Double Inn

12 AUGUSTI – Lina Adolphson
med vänner.

15 AUGUSTI – Kicki Danielsson
med trio.
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Det tredje delprojektet som är på gång 
innebär att några platser som pekats ut 
av invånarna som mörka och otrygga, nu 
kommer bli ljusare under dygnets mörka 
timmar. Totalt planerar vägföreningen i 
nuläget att låta sätta upp 18 belysnings-
stolpar på olika platser i Odensbacken. 
De aktuella platserna är Marknadsvägen, 
Per Anders väg, gångvägen sydost om 
grusplanen vid Odenskolan samt på Tal-
byvägen där det kommer sättas upp stol-
par från korsningen vid Midgårdsvägen. 

Ännu fler åtgärder kommer genomför-
as med utgångspunkt från de förslag och 
synpunkter som invånarna bidragit med i 
det tidigare förprojektet som genomförts. 
Bland annat finns planer på att fräscha upp 
Kanalpromenaden, lägga mer grus på vä-
gen över gärdet mellan reningsverket och 
Per Ander väg. Dessutom finns idéer om 
att sätta upp flaggstänger vid infarterna. 

Förhoppningen är att alla som bor och 
verkar i Odensbacken vill vara med på ett 
hörn genom att delta i arbetsdagar, men 
också att fastighetsägare kan passa på att 
piffa upp sina hus och tomter lite extra. 
Projektet med alla insatser skall pågå till  
slutet av nästa år då får vi se hur långt 
man kommit med förvandlingen och 
upprustningen av  Odensbacken.

Det som redovisats i denna artikel är de 
åtgärder som är mest konkreta och ligger 
närmast i tid, men projektet innehåller 
också andra delar som inte syns lika bra i 
nuläget. Bland annat vill man titta på var 
det går att bygga bostäder och hur man 
kan utveckla infrastrukturen i samhället.

Vägföreningens normala uppgift är ju 
annars att ta hand om underhåll av ga-
tor och vägar i Odensbacken, för detta 
får man pengar av Örebro kommun för 

att bekosta olika åtgärder. I vissa fall får 
vägföreningen inte själv vidta några åt-
gärder, då är det Örebro kommun som 
får rycka ut. Ett exempel på detta är döda 
träd och igenväxta grönområden, något 
som av många upplevs som eftersatt. Ett 
annat hinder är  Trafikverket som ansva-
rar för huvudvägen genom samhället, här 
har vägföreningen ingen rådighet alls.

Följ projektet på Facebook och Instagram 
om du inte vill missa något. Vi hoppas 
kunna följa upp denna artikel med fler 
reportage under 2020 och 2021.

Text & Foto : Bengt Bronner

Din
extraresurs

Flyttröjning

Bemanning

Busk- & trädvård

RUT- och ROT-arbeten

019-44 62 55
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

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

Nordic Energy Partner AB - upptäck kraften från ovan!

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

EL         KYLA         VVS         SOLENERGI         VÄRMEPUMPAR

Vår kompetens din trygghet
Satsa på solenergi!

Vi levererar de bästa 
solenergianläggningarna 
anpassade efter dina behov.

Förbi den gamla grusplanen bakom skolan finns en populär gång- och cykelväg 
som delvis är mörklagd, även på denna sträcka kommer det sättas upp belysning.

Även på Per Anders väg kommer det att sättas upp belysning på ett avsnitt. 

Föreningspresentation!

Tel: 019-45 06 90

Skrotbilar
köpes

och hämtas!

• Däck
• Fälgar

• Batterier

Kontakta oss redan idag!

www.svenskbilatervinning.se
Vi finns på Industrivägen i Odensbacken

Nya och 
begagnade 
bildelar

mer än 200.000 

begagnade och kontrollerade bildelar i lager!
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MBB Mark • Bygg
Betong AB

Mark Bygg Betong MBB AB
Industrivägen 4
715 31 Odensbacken

Annons nr 4 2014

MBB Mark • Bygg
Betong AB

• Ny- och ombyggnationer
• Betongarbeten
• Hemstäd

• Takrenovering
• Kakling & Plattsättning
• Flyttstäd

Sören
Peter
Lasse
Ullis/Städ

Mark Bygg Betong MBB AB
Industrivägen 4
715 31 Odensbacken

073-982 08 67
070-604 89 20
070-583 68 41
072-206 43 88
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Jonathan     073-068 53 84

ROT - Arbeten

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

0723-280 790 • 070-402 62 59

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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Alla priser på däck är inklusive montering 
och balansering, klart på bilen.

Kumho KW22
195/65 R 15 995:-
205/55 R 16 1 281:-
225/50 R 17 1 521:-

Nokian Hakkapeliitta 7
195/65 R 15 1 157:-
205/55 R 16 1 425:-
225/50 R 17 1 997:-

...och glöm inte torkarbladen och batteriet.

Bosch torkarblad
Fullt fungerande torkarblad som skapar optimal sikt 
både framåt och bakåt är avgörande för din säkerhet. 
Att regelbundet se över dina torkarblad ökar också 
din komfort. När du köper torkarbladen hos oss ingår 
montering i priset.

Gratis batteritest 
inför vintern
Bilbatterier är förbruknings-
varor som slits successivt. 
Detta märks främst när det 
börjar bli kallt ute. Vi testar hur ditt batteri mår, helt 
gratis. Tudor batteri. Pris från 695 kr.

Vinter i antågande!
Hög tid att se över dina vinterdäck.

24 månaders

www.meca.se

Dela upp din betalning på 
fyra månader - helt utan 
ränta och avgifter.

Ottos Bilservice
Öppet: Mån-tors 6-17 • Fre 8-13 • Lunchstängt 12-13 

Industrivägen 8 • Odensbacken
Tel 019-45 01 03 • Fax 0582-400 84
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Alla priser på däck är inklusive montering 
och balansering, klart på bilen.

Kumho KW22
195/65 R 15 995:-
205/55 R 16 1 281:-
225/50 R 17 1 521:-

Nokian Hakkapeliitta 7
195/65 R 15 1 157:-
205/55 R 16 1 425:-
225/50 R 17 1 997:-

...och glöm inte torkarbladen och batteriet.

Bosch torkarblad
Fullt fungerande torkarblad som skapar optimal sikt 
både framåt och bakåt är avgörande för din säkerhet. 
Att regelbundet se över dina torkarblad ökar också 
din komfort. När du köper torkarbladen hos oss ingår 
montering i priset.

Gratis batteritest 
inför vintern
Bilbatterier är förbruknings-
varor som slits successivt. 
Detta märks främst när det 
börjar bli kallt ute. Vi testar hur ditt batteri mår, helt 
gratis. Tudor batteri. Pris från 695 kr.

Vinter i antågande!
Hög tid att se över dina vinterdäck.

24 månaders

www.meca.se

Dela upp din betalning på 
fyra månader - helt utan 
ränta och avgifter.

   

  Däckerbjudande!
Fabrikat West lake
195/65-15: 700:-/st monterat och klart på bil.
205/55-16: 800:-/st monterat och klart på bil.

Vi har fler sorter och storlekar i lager, fråga gärna om pris!

Hjulskifte

200 kr
Däckhotell

fr 200 kr
Handtvätt

av dina hjul

100 kr

Nordic Energy Partner AB - installation och service av värmepumpar

Vi levererar de bästa värmepumparna 
och kylanläggningarna 
utifrån dina behov. 

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

EL         KYLA         VVS         SOLENERGI         VÄRMEPUMPAR

Vår kompetens din trygghet
Se över din värmeenergi!

Berglinds
Entreprenad

Maskinkörning:

Slåtter • Pressning

Kantklippning • Snöröjning

Mobil: 0704-026 259
E-mail: berglindsentreprenad@gmail.com

Elinstallationer
och reparationer

samt försäljning av
central- och

industridammsugare.

Mörby • Stora Mellösa
Tel. 0705-44 62 09 • 019-44 62 09 

www.andersel.se

VI SÖKER
MEDARBETARE! 019-44 62 55

Vi jobbar med grönyteskötsel och bemanning och
söker medarbetare som kan hoppa in vid arbetstoppar.

Vår-sommar-höst är det mest grönyteskötsel såsom ogräsrensning
häckklippning, grästrimmning m m.

Bemanning är varierande arbetsuppgifter. Vi jobbar mot kommunalt
bostads-bolag,Örebro kommun m fl,  men även hos privatpersoner.

Vi söker dig som är ansvarsfull och noggrann och vill ha nya utmaningar.
Du ska gilla att jobba ute med grön miljö och varierande arbetsuppgifter.

Är du intresserad?
Hör av dig till Farmartjänst 070-254 62 55 eller mail oveericsson8@gmail.com
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Som företagare eller förening i Vingåkers kommun inbjuds Ni till:

Vingåkers Bibliotek
Tisdagen 31 mars kl 18:00

Program:
Samverkarna presenterar vilka projekt 
föreningen arbetar med.
Inspirerande årsmötesförhandlingar.

Bibliotekschef Ulla Solsmo berättar om 
bibliotekets verksamhet
Under kvällen serveras det kaffe med tilltugg. 

Anmälan senast 30 mars:
Ordförande Kjell Sternberg, Sternbergs Data & Fototjänst 
076-351 93 70

Kassör Loove Pettersson, Wilsons Tryckeri & Redovisning
0151-55 00 45

styrelsen@vingakersbladet.com

Välkomna!

Inbjuder till

ÅrsmöteÅrsmöte

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

Mulders
Maskinstation AB

Schaktningsarbeten
Avloppsannläggningar
Vägbyggnationer
Vägunderhåll 
Husgrunder
Snöröjning
Skogsdikning

Marsjö Skola • 643 94 Vingåker
Tel: 0151-20027
Jörgen: 070-641 69 67
Rolf: 070-641 69 49
Horst: 070-572 07 92
muldersmaskiner@gmail.com

Nästa nummer av 
Vingåkersbladet 29 april

Ta hand om varandra, kom ihåg att vi alla måste hjälpas åt.
Våra lokala handlare/företagare behöver oss mer än någonsin.

Redaktionen




