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4 för 4 för 120:-120:-
• Naturgödsel
• Gräsmattedress
• Torv • Barkmull
• Täckbark

Vår populära Vår populära 
stekhäll är tillbakastekhäll är tillbaka

Ø Ø 70 cm70 cm
Komplett med brännare, Komplett med brännare, 

vindskydd och stativvindskydd och stativ

2 295:- 2 295:- Begr. antalBegr. antal

Din lokala 
trädgårdsleverantör

Blomsterlökar

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:Erbjudande:
TrädgårdsjordTrädgårdsjord

5 för5 för
99:-99:-

Gäller tom 9 majGäller tom 9 maj

Erbjudande:Erbjudande:
Weibulls bästa gräsmattegödselWeibulls bästa gräsmattegödsel

1 säck 1 säck 199:-199:-
2 säckar 2 säckar 299:-299:-
Gäller tom 9 majGäller tom 9 maj



Vingåkersveterinärerna AB

Legitimerade veterinärerna Hans och Ingela Lindersson tog över 
kliniken på Storgatan 55 i Vingåker 1996. Tillsammans med skö-
terskorna Nina Karlsson (legitimerad djurskötare) och Madeleine 
Eriksson (djurvårdare på utökad nivå), erbjuder de en hemtrevlig 
klinik med personlig service för dig och ditt djur.

─ Vi gör det mesta här på kliniken, med-
icinska utredningar och kirurgi. Vi har 
även ultraljud samt en toppmodern digi-
talröntgen, säger Ingela Lindersson som 
tillsammans med Madeleine och Nina 
även är Diplomerade av SKK för höft-
leds- och armbågsledsröntgen. 
─ Vi har också stor erfarenhet av att ta 
emot svårhanterliga djur där vi alltid 
brukar finna en lösning för djur och äga-
re i situationen, fortsätter hon.
Man har även god erfarenhet av att 
hantera akutfall och kan alltid styra 
bokningen och bereda plats för akuta 

patienter.

På kliniken på Storgatan kan man ta 
emot alla hundar, katter, kaniner och an-
dra smådjur. På den ambulerande stor-
djurspraktiken tar man emot lantbrukets 
alla djur samt hästar.
─ Vissa udda djurslag har vi också vid 
tillfällen haft inne, bland annat föl, al-
packa, getter, rovfåglar och en svan. Då 
Hans arbetar mest med lantbruksdjur 
och hästar så blir det oftast han som träf-
far de större djuren, säger Ingela.

På kliniken utförs också regelbundna 
vaccinationer på hund, katt och kanin.
 Man utför även chip- och tångmärk-
ning. Innan en hund fyllt fyra månader 
ska den enligt lag märkas och registre-
ras. 
Alla resande hundar, katter och illrar 
ska vara chipmärkta, rabiesvaccinerade, 
samt ha pass enligt den generella regeln, 
för att få resa utanför Sveriges gränser.
Mikrochipet injiceras vanligen under 
huden mellan skulderbladen på dju-
ret och kan sedan kontrolleras med en 
chipavläsare hos bland annat Veterinä-
rer, Polis och Tull.
Utfärdande av djurpass och avmaskning 
inför utlandsresan görs också på klini-
ken. 

Även husdjuren kan få tandproblem. 
Hos veterinären kan de bland annat få 
hjälp att ta bort tandsten eller trasiga 
tänder. Det är viktigt att då och då titta i 
munnen på sitt husdjur för att kontroll-
era att allt ser bra ut.

Under klinikens öppettider säljs friskfo-
der till valpar, vuxna och äldre hundar 
samt till katter. Riktade foder säljs som 
understöd vid olika sjukdomstillstånd, 

bland annat vid hudsjukdomar, diabetes, 
njur- och hjärtsjukdom. Sköterskorna 
Nina och Madeleine är båda diplome-
rade foderrådgivare och kan ge råd och 
tips.
Även produkter för hud, päls och tassar, 
munvårdsprodukter och för öron-be-
handlingar finns i sortimentet, samt 
plastkragar, uppblåsbara kragar, ope-
rations-bodys, termometrar, klotänger, 
med mera.
─ I vår monter i väntrummet brukar vi 
skylta med mycket av våra försäljnings-
artiklar, säger Ingela.

Till sist berättar Ingela att de har stor 
kapacitet att ta emot djurägare som till-
hör en riskgrupp för coronavirussmitta. 
Bland annat kan man bereda plats för 
intag och hämta djurägare från bilen 
så de kan komma in på besöksrummen 
utan att behöva sitta i väntrummet bland 
andra djurägare.  Även foder kan vid be-
hov säljas ute på parkeringen.

Vingåkersveterinärernas öppettider är:
måndag – torsdag 08.00 – 16.00   fredag 
08.00 – 13.00
Stordjur samt jour enligt överenskom-
melse.

Text: Birgitta Stenström
Foto: Privata bilder

Sidan 2

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

Företagspresentation!

Illerhonan Plåge har kommit för att få 
ett kastreringschip.

Labradoren Loke tackar för undersökningen och vaccinationen genom att ge 
Ingela en stor kram.

Vingåkers
bladet

Vingåkers
bladet

Annonsmaterial:
annons@vingakersbladet.com

Wilsons Tryckeri & Redovisning,
Kåsta, 
643 91 Vingåker
0151-55 00 45

Tryck: Mittmedia Print Örebro
Distribution: Postnord
Upplaga: 8336 st

Framsida: Promenadsstråk längs 
Vingåkersån. Foto: Loove Pettersson

Ansvarig utgivare: 
Loove Pettersson

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

Labradorkillarna Loke, Budda och Olof kom för att få sin årliga vaccination.

Katten Blixten får en liten undersök-
ning innan sin revaccination.
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Måndag-söndag 8-21
0151-51 80 50 • www.ica.se Gäller tom 3/5. 10:-

REA
Babyplommon-Babyplommon-

tomatertomater
250g, Spanien

59:-

SpareribsSpareribs
500g, Tulip

45:-
/st

1290
/st

Italienskt brödItalienskt bröd
 450g, butiksbakat

2
för

20:-
/st

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

© Bisnode 200323

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

bengt@perssonsbyggvaror.se, carola@perssonsbyggvaror.se

Perssons 
Byggvaror AB

Stort sortiment av tryckimpregnerat virke

30% rabatt30% rabatt
under under 
maj månadmaj månad

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

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

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

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

Fiskekort 

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

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

www.mahlqvist-ror.se

25%
rabatt på 

produkter från 

Hafa 

Westerbergs 

Noro

Gäller tom 20200531 
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Att få arbetsgivare, kommuner och andra instanser att förstå hur 
det är att leva med synnedsättning är viktigt, inte bara för indivi-
den själv utan för hela samhället. Inget blir bättre än den svagas-
te länken, menar Lars-Ove Nederman som är ordförande i SRF 
(Synskadades Riksförbund), Katrineholm-Vingåker. 

Lars-Ove som lever helt utan syn, men-
ar att det drabbar hela samhället om man 
förbiser den här gruppen. 
─ Den som får rätt träning får ett själv-
ständigare liv, livsmening och tro på sig 
själv att jag kan, säger Lars-Ove.
Utan rätt resurser blir det dyrt för sam-
hället, men även många negativa livs-
villkor för den som drabbas. Välbe-
finnandet blir sämre om man blir mer 
beroende av hjälp. Hälsan blir också 
sämre utan fungerande ledsagning då 
den funktionshindrade inte får tillräck-
ligt med motion. Sedan handlar det ock-
så om hur mycket olika saker är anpas-
sade i samhället.

Det bästa med att bo i Vingåker tycker 
han är att centrum inte är så stort att det 
finns stora chanser att lära sig den om 
man är bra på orientering, vilket ökar 
oberoendet. Sedan är det kortare vägar 
vid påverkan om något behöver föränd-
ras i samhället, även om det inte är nå-
gon garanti att det lyckas på grund av 
många olika skäl.

Funktionsrättsrådet i kommunen ska 
verka för att personer med funktions-

nedsättning får sina synpunkter beakta-
de. Problemet enligt Lars-Ove är att det 
bara är ett informationsråd/utbytesråd 
med åsikter, med mera. Besluten som 
fattas är inte bindande och kan köras 
över.
─ Det är rådets svagaste punkt, säger 
Lars-Ove. Det är också så ibland att 
man inte förstår hur det kommer att bli 
eftersom man inte kan läsa en ritning. 
Vi brukar därför alltid säga att vi behö-
ver återkomma då vi kan förstå hur det 
kommer att bli, fortsätter han.
Nästa problem som uppstår är att pro-
jektet då kanske redan är klart eller näs-
tan klart och då kostar det för mycket att 
rätta till. Att inte anpassa från början blir 
mycket dyrare. 
─ Enligt min åsikt ska rådet ha en star-
kare ställning i kommunen eller liknan-
de råd i samhället, säger Lars-Ove.

Lars-Ove är utbildad verkstadsmekani-
ker med svarvning som huvudsak. Han 
har arbetat på flera företag i Katrine-
holm. På SKF har han slipat kullager 
(skiva med 20 000 varv i minuten) och 
packat kullager med mera. På Samhall, 
då de hade en verkstadsdel, har han till-

verkat olika detaljer i pressmaskiner och 
med diverse montering. På Scania har 
han monterat busstolar/fällsäten innan 
de kom in i bussen och lite andra detal-
jer till bussar. På kontoret har han kopie-
rat ritningar, sorterat trycksaker, delat 
ut kontorsmaterial och post på ett stort 
område både på kontoret och verksta-
den. Sedan Scania i Katrineholm lades 
ner för många år sedan är han arbetslös.

Lars-Ove är övertygad om att flertalet 
arbetsgivare är rädda för att anställa en 
funktionshindrad av flera skäl, trots att 
de kan få bra hjälp av lönebidrag, vilket 
innebär att det är billigt att anställa nå-
gon från dessa grupper. Han menar ock-
så att arbetsgivare därför kan prova för 
att se hur det fungerar eftersom de, som 
alla andra, är olika. Det den ene inte 
klarar kan någon annan klara utan stora 
hinder med hjälp av teknik och träning.
Av alla som försöker komma ut och 
söka jobb är det cirka 50% arbetslöshet 
både i hög- och lågkonjunktur. 
─ Det är det väldigt tyst om, men annan 
arbetslöshet lyfts upp i statistik eller in-
för val. Jag var hos en läkare som inte 
kunde förstå eller tänka sig att jag kunde 
använda ett vanligt datatangentbord vid 
en arbetsbedömning. Vad tror då arbets-
givare undrar jag? säger Lars-Ove.

Som mest har han haft fem styrelseupp-
drag i olika föreningar. Han är även ord-
förande i SRF (Synskadades Riksför-
bund), Katrineholm-Vingåker där han 
bland annat tagit upp problemet med att 
nollvisionen i trafiken inte gäller syn-
skadade. 
Gångpassager börjar ersätta övergångs-
ställen och trafikljus tas bort. Det påstås 
att det ska bli mer trafiksäkert för alla, 
men det är inte sant. En gångpassage 
fungerar så att en trafikant och en gång-
are ska ha ögonkontakt för att avgöra 
vem som ska passera. Något som är helt 
omöjligt för en person utan syn eller 
med nedsatt synförmåga!
SRF är en viktig förening för påverkan 
i samhället. Den är också viktig för ut-
bytet mellan personer som får nedsatt 
syn att kunna prata om hur man gör nu 
när man fått sämre syn. Det är också 
viktigt med många medlemmar för att 
föreningen ska tas på allvar, men också 
för att få veta vad medlemmarna har för 

problem i samhället/kommunen när det 
gäller tillgänglighet för att de ska kunna 
delta på samma villkor som alla andra i 
samhället.

Ibland brukar Lars-Ove ge datasupport 
till andra synskadade. Problemet är att 
han bara har den kunskap han lärt sig 
själv under åren då han använt dator. 
Han skulle därför vilja lära sig mer om 
datorer, program och om skärmläsaren 
som har mycket mera möjligheter än 
vad han kan. Det är också svårare att 
hjälpa någon som har lite syn kvar då 
den personen oftast jobbar med datorn 
på ett annat vis.

Som före detta idrottsman inom svens-
ka handikapp-landslaget i simning har 
Lars-Ove tre guldmedaljer från Pa-
ralympics (handikapp-OS) i New york, 
USA 1984 (100 meter bröst) och Söul, 
Sydkorea 1988 (100 meter och 200 me-
ter bröst) samt flera silver och lagbrons.
Han har också vunnit SM, NM, EM och 
VM för funktionshindrade och är med 
i Olympiska guldklubben som är en 
klubb för dem som fått guldmedalj, där 
det också är inräknat landslagspoäng för 
deltagande i landskamper och medaljer. 
Lars-Ove var med i handikapp-landsla-
get i simning i tjugo år och har även fått 
utmärkelsen Stor Grabb, en utmärkelse 
man får när man uppfyllt tillräckligt 
många poäng i simning. 

Lars-Ove berättar vidare att han tyvärr 
inte kan simma så mycket nuförtiden 
då han har fått svårt att tåla kloret i bas-
sängen. Om han är i någon längre stund 
så straffar det sig och han blir som om 
han skulle vara jätteförkyld och det va-
rar i cirka ett dygn. Men han har varit 
i och simmat någon gång och vid för-
frågan har han hjälpt till lite med teknik 
för dem som velat kunna simma lite mer 
effektivt eller snabbare. Annars brukar 
han mest basta nuförtiden.

Att lyssna på musik är ett annat intresse 
och även att spela lite musikinstrument. 
Han skulle gärna vilja ha tag i någon 
som kan lära honom att spela mera gi-
tarr och bas utan att det blir för dyrt.

Text: Birgitta Stenström
Foto: Privata bilder

Lars-Ove Nederman

Vingåker för mig!Vingåker för mig!
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VÄG & VA AB, Bergsgatan 24, 643 31 Vingåker

Jonas Axelsson

070-348 68 22
info@vagova.se

Vi utför:
Markarbeten

Finalist på
2017, 2018, 2019 års

Hantverksgala

Vi är en del av Svensk TakenergiSvensk Takenergi

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

Låt oss Låt oss 
göra dinagöra dina

eljobb!

Vi Vi är en är en 
del av del av 
Svensk 
Takenergi!

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.

K Ö P M A N G A T A N  1 2

Återförsäljare för:

Allbäck 
Linoljeprodukter

Engwall och 
Claesson

Eskilstuna 
Kulturbeslag

Iris Hantverk

Gröna Gläntan

Grunne

Öppettider på Facebook & 
Instagram @lyftets

Annika Widenstedt
Tel. 0730-55 30 30

Möbeltyger
Omklädda möbler
Tapetserarmaterial

Restaurering av
fönster & dörrar

FÖNSTERLYFTET
Fönsterhantverk

Tapetserarverkstad

MarielundsMarielunds
Hem & AntikHem & Antik

Köper och säljerKöper och säljer
Antikt, retro, Antikt, retro, 

lantligt och kuriosalantligt och kuriosa

Öppettider på Öppettider på 
facebook och Instagramfacebook och Instagram

Anneli HögbergAnneli Högberg
073-820 09 39073-820 09 39

Följ oss 
gärna på Öppettider Baggetorp:  Tisd-fred 9.30-18.00, Lörd 9.30-13.00

Öppettider Vingåker:  Månd-fred 9.00-18.00, Lörd 9.00-13.00
Baggetorp 0150-220 75 • Vingåker 0151-51 12 40

Öppet VARJE DAG till midsommar!
Vardagar 9.30-18.00, lördag, söndag, röd dag 9.30-14.00.Följ oss 

gärna på Öppettider Baggetorp:  Tisd-fred 9.30-18.00, Lörd 9.30-13.00
Öppettider Vingåker:  Månd-fred 9.00-18.00, Lörd 9.00-13.00
Baggetorp 0150-220 75 • Vingåker 0151-51 12 40

Trädgårdstider i lokala Trädgårdstider i lokala 
handelsträdgården.handelsträdgården.

Stor sorteringen av svenskodlade perenner. Stor sorteringen av svenskodlade perenner. 
Pelargoner 3 st för 99krPelargoner 3 st för 99kr

ord pris 49kr/st, egen odling ord pris 49kr/st, egen odling 

Kryddor 3 st för 99kr Kryddor 3 st för 99kr 
ord pris 39kr/stord pris 39kr/st

Lavendel 3 st för 99kr Lavendel 3 st för 99kr 
Hidcote Blue ord pris 49kr/stHidcote Blue ord pris 49kr/st

Reservation för slutförsäljning

Följ oss gärna på:

Östlunds Begravningsbyrå
Katrineholm  •  Flen • Vingåker
Bygdens egen begravningsbyrå

Med kunskap, omsorg och ansvar 
tar vi hand om er.

Flen
S. Järnvägsgatan 5
Tel. 0157-108 28
Mån-Fre 9.00-15.00

Vingåker
Storgatan 19
Tel. 0151-106 65
Tis, Tor 9.00-15.00

Katrineholm
Djulögatan 54
Tel. 0150-330 29
Mån-Fre 8.00-17.00

Jourtel. 0150-330 29 - dygnet runt   •   www.östlundsbyrå.se

Med kunskap, 
omsorg och ansvar 
tar vi hand om er.

www.östlundsbyrå.se
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XL Bygg AB

Det privatägda byggvaruföretaget startades av bröderna Sven, 
Gösta och Bertil Lindqvist för över 70 år sedan. Idag drivs före-
taget av tredje generationen Lindqvist och ingår i Skandinaviens 
största bygghandlarkedja XL-Bygg AB. Ägarna Jerry och John-
ny har fortsatt i samma anda och erbjuder samma personliga ser-
vice som på den gamla goda tiden.

Byggvaruföretaget som har 12 anställda 
ligger i Ålsäter inte långt från Katrine-
holm, men tillhör Vingåkers kommun. 
─ Till oss är både hemmafixaren och 
proffsen välkomna, säger Jerry.
I företagets breda sortiment finns allt 
från verktyg och trädgårdsprodukter till 
marksten och kvalitetsvirke. Allt som 
behövs när man bygger nytt, renoverar 
eller reparerar kommer från Sveriges 
ledande tillverkare av byggmaterial och 
uppfyller högt ställda krav på kvalitet 
och miljö. 
─ Vi på XL-Bygg är ett väl samman-
svetsat gäng som arbetat länge i bran-
schen, samtidigt som vi gladeligen öpp-
nar dörrarna för nya duktiga lärlingar, 
säger Jerry.
Lång erfarenhet och nyfikenhet kombi-
nerat med regelbunden utbildning om 
nyheter och förändringar i branschen 

har skapat ett företag i framkant.
─ Vi lämnar bra garantier och har en 
bred kunskap och service, så att du som 
kund hos oss kan känna dig trygg, fort-
sätter han. 

En trappa upp i butiken finns fönster, 
kök, dörrar och golv. Fönster och kök 
är ett par av företagets specialområden 
med både stort sortiment och stor kun-
skap bland personalen. Med hjälp av fö-
retagets köksdesigner kan dina idéer om 
ditt framtida kök bli verklighet. Köket 
ritas upp i 3D – helt utan kostnad – pre-
cis som du vill ha det.

Som kund får man alltid den hjälp man 
behöver av företagets byggsäljare och 
kan välja att hämta varorna själv eller 
få dem levererade dit man vill ha dem. 

Man kan också få leveransen uppdelad 
så den matchar byggprocessen. 
Det går också bra att beställa varor på 
XL-Bygg i Ålsäter även om man har 
byggprojekt på annan ort. Varorna kan 
man sedan hämta själv eller få levere-
rade från den XL-Butik som ligger när-
mast bygget.
─ Vi når alla Sveriges hörn, säger Jerry.

XL-Bygg har även en unik produktion 
med få begränsningar i sitt eget hyvleri. 
I den 1000 kvadratmeter stora anlägg-
ningen finns två hyvlar, bandsåg och 
klyvlinje samt eget sliperi. Här kan man 
hyvla fram de flesta dimensioner. Allt 
inom trä som förekommer inom bygg-
nationer. 
I sliperiet sker tillverkning av stål till 
allmogeprofiler, taklister och kulturre-
noveringar. Här tar man fram stålprofiler 
av högsta kvalitet ofta till unika projekt.
─ Vi erbjuder lösningar som anpassas 
efter behovet hos respektive kund, säger 
Jerry.
Kunderna finns inom industrin och 
byggbranschen, men även privatperso-
ner kan få sin egen unika lösning.

För att kunna erbjuda ett ännu bredare 
sortiment har man också gjort en om- 
och utbyggnad av butiken i Ålsäter. 
Under våren har man lanserat sitt eget 
varumärke Core, med allt från olika 
limsorter till vinklar, penslar och pre-
senningar.
En annan av nyheterna är odlingskanter/
rabattkanter i corténstål som får en läck-
er rostig utsida utan att genomrosta.

Uthyrning av golvslip som fungerar lika 
bra till parkettgolv som till det slitna 
trallgolvet har blivit populärt.
─ Så vi kommer så småningom börja er-
bjuda uthyrning av lite fler maskiner och 
verktyg, säger Jerry.

I webbutiken XLhemma.se finns allt 
från kakel och klinkers till pool och ute-
möbler.

En smidig betalningslösning finns i 
form av XL-Bygg kortet, som är ett kort 
utan årsavgift där kunden får 2% i bonus 
på alla köp inom XL-Bygg och upp till 
90 dagars betaltid. Betalas hela fakturan 
vid förfallodatum utgår ingen ränta.

Jerry berättar vidare att över hela Sve-
rige finns klubbar, föreningar och orga-
nisationer som har byggprojekt de inte 
har möjlighet att genomföra själva. Det 
kan behövas rullstolsramper, åtgärdas 
läckande tak eller byggas läktare åt fot-
bollsklubbar som saknar sådana, som 
exempel.
Därför startades XL-hjälpen 2019 och 
intresset var enormt. Över 2000 no-
mineringar kom in. Nio projekt valdes 
ut och genomfördes under året av XL-
Bygg tillsammans med sina leverantörer 
och proffsbyggare.
Är du med i en klubb, organisation el-
ler förening som behöver hjälp med ett 
byggprojekt som många kan få glädje av 
och som inte är ett privat projekt?
Då kan du nominera ditt bidrag till 
XL-hjälpen. Kanske är det just ditt bi-
drag som går från önskan till färdigt 
bygge!

Till sist berättar Jerry att bygghandels-
kedjorna XL-Bygg och Bolist går sam-
man. Den nya koncernen med kedjorna 
XL-Bygg, Bolist och Järnia har tillsam-
mans över 300 butiker och blir därmed 
störst i Sverige och kommer att ha en 
samlad butiksomsättning på över nio 
miljarder kronor. De tre kedjorna kom-
mer att fortsätta under sina egna varu-
märken.

XL-Bygg i Ålsäter har öppet:
Vardagar 06.30 – 17.30
Lördagar 10.00 – 13.00

Text: Birgitta Stenström
Foto: Privata bilder

Företagspresentation!

Jerry Lindkvist

Butiken som ligger i Ålsäter inte långt från Katrineholm.

Johnny Lindkvist

1000 kvadratmeter stora hyvleriet.
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Vill du bli en av oss?

Viljabogruppen 
har lediga jobb

Viljabogruppen är en del av Friab individ & familj som arbetar för att förändra 
livet för barn, unga och vuxna som behöver omsorg och behandling  

som leder till förändring. Läs mer på www.friab.se

 
  BOENDEPEDAGOGER, 9 tjänster
 

  Utbildning: Minimum krav är omvårdnadsprogram 
  med inriktning psykiatri alternativt högskoleexamen 
  inom pedagogik, socialt arbete eller social omsorg.
 

  Meriterande: Kursbevis i TEACCH och/eller Studio 3 
 

  Krav: Minst 1 års erfarenhet av att arbeta med mål- 
  gruppen, erfarenhet av dokumentation och B körkort. 
 

  Personlig lämplighet: Vi lägger stor vikt på din för- 
  måga att arbeta lågaffektivt, målinriktat, strukturerat  
  och systematiskt med varmt hjärta och empati. 
  Du ska ha förmåga att mästra dina arbetsuppgifter 
  självständigt och i samarbete med kollegor/ledning.  
 

  Hälsa: Ingår att delta i hälsofrämjande insatser till- 
  sammans med den boende såsom bad, promenader 
  i ur och skur, träning och upplevelser i natur och skog 
 

  Lön: Enligt kollektiv avtal Friskvård: Ja 
 

  Arbetstider: Oregelbundna, inkl. helger och kvällar
  Tjänstegrad: 90-100 %

Ulf Karlsson 
VD 
0701 801 810 
ulf@viljabogruppen.se

Varmt välkommen att skicka din ansökan till 
ulf@viljabogruppen.se, senast 29/5.

Viljabogruppen Höjden öppnar ny LSS gruppbostad och daglig verksamhet i egen regi på Höjden, i Vingåker, 
Södermanland. Höjden vänder sig vuxna personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning samt 
tilläggsproblematik. Verksamheten arbetar utifrån pedagogiskt förhållningssätt, baserat på visuell tydlig-
görande pedagogik (TEACCH) och Studio 3, och lågaffektiv bemötande vid problemskapande beteende. 
Viljabogruppen Höjden söker personal till att utveckla en modellverksamhet inom LSS i egen regi.

 
  PEDAGOGISKT ANSVARIG, 1 tjänst
 

  Om tjänsten: Pedagogiskt ansvarig ansvarar för att 
  handleda boendepedagogerna i boendet och daglig 
  verksamhet, samordna och uppdatera individuell  
  genomförandeplan och kompetensförsörjning till  
  personalen och verksamheten. 
 

  Utbildning: Arbetsterapeut, socionom med inriktning 
  social omsorg , specialpedagog.
  Meriterande: Högskolepoäng i autism och  
  autismliknande tillstånd.
  Personlig lämplighet: Vi lägger stor vikt på din för- 
  måga att arbeta lågaffektivt, målinriktat, strukturerat  
  och systematiskt med varmt hjärta och empati.
 
 

  Lön: Individuell lönesättning Friskvård: Ja

  Arbetstider: måndag – fredag 
  (arbetstiderna läggs efter verksamhetens behov)

  Tjänstegrad: 100 % 
  

    ENHETSCHEF, 1 tjänst
 

    Om tjänsten: I rollen som enhetschef  ska du bygga upp och driva en kvalitetsstyrd verksamhet, där uppdraget inte 
    blir större än den boendes behov. Det är viktigt att du trivs med att arbeta med verksamhetsnära ledarskap.  
    Enhetchefen ansvarar för verksamhetsutveckling, HR frågor, driftsbudget, marknadsföring, har placeringsansvar,  
    är tillståndsbärare, och en del av Viljabogruppens ledningsgrupp. 

    Utbildning: Socionom, eller Sociala omsorgsprogrammet 180hp alt. 120p
    Krav: Minst 3 års arbetslivserfarenhet som föreståndare/enhetschef inom LSS Meriterande: TEACCH och Studio 3
    Lön: Individuell lönesättning    Friskvård: Ja     Arbetstider: måndag – fredag    Tjänstegrad: 100 %
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Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 
gulmarkerade ordet senast 10 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 - 2020: (av 49 rätt inkomna svar: Art By Bolin)
Trisslotter är på väg:

Gunilla Ohlsson, Vingåker
Therese Malmström, Stora Mellösa
Elisabeth Karlsson, Katrineholm

KATRINEHOLM  •  FLEN  •  VINGÅKER

Mån-fre 06.45-17.00
Lördag 09.00-13.00
Söndag Stängt

Katrineholm 0150-487 100
Flen 0157-154 00
Vingåker 0151-524 560

KATRINEHOLM  •  FLEN  •  VINGÅKER

Mån-fre  06.45-17.00
Lördag  09.00-13.00
Söndag  Stängt

Katrineholm  0150-487 100
Flen 0157-154 00
Vingåker 0151-524 560

VÅRENS PROJEKT 
BÖRJAR HOS OSS!

Kampanj på utomhusfärg, 
maskiner och verktyg!

Välkommen.

Välkomna på premiär 
torsdag 9/11 kl. 16.00

PSST! 
COOP KONSUM 
VINGÅKER BLIR 
COOP VINGÅKER. 

VINGÅKER, STORGATAN  18-20 

Vi plockar och du 
hämtar på lastkajen. 

Nu erbjuder vi varorplock på Coop i Vingåker och Coop i  Högsjö till de som 
är i riskgruppen och i karantän .

Du sammanställer en lista så tydligt som möjligt för att vi ska ha möjligheten 
att plocka ihop det du önskar. Om varan som du önskar är slut i hyllan så 
ersätter vi med en likvärdig produkt.
Är det så att du inte önskar någon ersättare då skriver du det i beställningen 
med.  

Listan ska innehålla: 

NAMN : …
TEL.NR : …

Listan mejlar du till: vingaker.gem@coop.se 
Alternativt: hogsjo.gem@coop.se 

Betalningssätt : Swish
Sker på hämtningsdagen. 
Vi kommer ringa till dig när det är dags för betalning, kommer ske på hämt-
ningsdagen mellan 8-10.
I samband när vi ringer kommer du  ha möjlighet att registrera ditt medlem-
skort och uppge uppgifter som vi behöver för att genomföra betalningen.  
Har du som är 60+ ingen swish då kan någon annan familjemedlem eller 
bekant Swisha för dig. 
 
Order stopptid Måndag : Kl 10:00  Hämtning Onsdag från kl:10:00-15:00
Order stopptid Onsdag : Kl 10:00 Hämtning Fredag från kl :10:00-15:00

HÖGSJÖ, HÄSTHAGSVÄGEN 2

SAMLA IN      
PENGAR

ÅKER         
PÅ          

ÅKER

BRAND-     
REST

GÖRA       
OST

LERIN

VAR EN 
MÅNS

KASTA      
DÅLIGA      
KORT
TILLTA         
AGA-           
MER

LÄRAR-      
NAS RIKS-        
FÖRBUND

HUS-        
HÅLLA        
MED

TRÄN-         
INGS-        
LOKAL

PIRRA          
BAKAS I         

TANDOOR
KALLAS      
STOCK-      
HOLM

FULL         
SOM         

AFFISCH

LITEN        
BOSTAD

HAR 
SKÄRM

VASS PÅ      
TASS          

FALLA

TRÄD
SID-         

VINDARE

DEN        
LOCKAR       
KUNDER

STÖRAS
RITADE       
ROLIGT       
FÖRR

VERKAR        
IDÉ          

IFALL
TUSS        

UNDER       
SÄNGEN

YTMÅTT

DRYCK SOM                     
TILLVERKAS     TRÖJA           
DÄR

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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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. 17 maj eller så långt lagret räcker.

BUTIK / INSTALLATION / ANTENN / FIBER / 
SÄKERHET / VITVARUSERVICE

Köksmaskiner

2695:-
Årets grillsortiment nu i butik

Rejäl torkvinda
Brabantia

Kampanj från: 895:-

Bordsfl äkt
CBF1303V

249:-

ÄR DU ELLER NÅGON DU KÄNNER I RISKGRUPPEN?
Just nu erbjuder vi gratis hemleverans inom Vingåkers kommun vid köp 
över 200kr. Vi kan även hålla extraöppet för dig, ring eller maila oss för 

mer info. 0151-51 84 81 eller vingaker@elon.se

   ViVi
   kan   kan
    tv-signal!tv-signal!

Parabol - Fiber -Antenn
Installation och service.

AJ-Hemelektronik
Köpmangatan 5 • 643 30 VINGÅKER

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

Lör 10.00-13.00

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

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

Var rädda om er 
i dessa tider.

Håll utkik på 
hemsidan och 
facebook om 
ändringar i vårt 
utbud.

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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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
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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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Mysterieskolan

Många är vi nog som passe-
rat denna skylt vid vägen 
mellan Högsjö och Brevens 
Bruk och undrat vad det är 
för sorts skola.

Jag träffar Chaitanya Saksberg ut-
omhus en mulen men skön dag. Vi 
tar en promenad och håller avstånd 
enligt rådande Corona-omständig-
heter. Det är fantastiskt vackra om-
givningar med en sjö alldeles nära. 
Bara att vistas här stärker själen. 

När startades Mysterieskolan?
– Jag och min man Joshua startade 
Mysterieskolan för drygt 20 år se-
dan med inriktningen personlig ut-
veckling. 

Varför namnet Mysterieskolan?
– Ett mysterium är ett mysterium 
för var och en och en individuell 
upplevelse, svarar Chaitanya. 
 
Hon fortsätter med att förklara hur 
hon själv tagit lärdom utifrån natu-
ren. Ett frö behöver näring för att 
gro, stöd för att växa och omgiv-
ningens ibland tuffa växlingar stär-
ker. Det är exakt likadant för oss 
människor.
 På min fråga vad jag kan få hjälp 
med om jag kommer till Mysterie-
skolan, svarar Chaitanya.
 – Målet är att du ska bli du! Du 
ska fi nna ditt eget sanna inre jag.

När jag åker därifrån känner jag att 
detta inte bara var en intervju utan 
ett givande samtal om att ge och ta. 
Det blir inga faktauppgifter utan, 
”den som söker den fi nner”.

Text och foto: Majsan Wickert 

Mysterieskolan

Många är vi nog som passe rat denna skylt vid vägen mellan 
Högsjö och Brevens Bruk och undrat vad det är för sorts skola.

Jag träffar Chaitanya Saksberg utom-
hus en mulen men skön dag. Vi tar en 
promenad och håller avstånd enligt 
rådande Corona-omständigheter. Det 
är fantastiskt vackra omgivningar med 
en sjö alldeles nära. Bara att vistas här 
stärker själen. 

När startades Mysterieskolan?
– Jag och min man Joshua startade 
Mysterieskolan för drygt 20 år sedan 
med inriktningen personlig utveckling. 

Varför namnet Mysterieskolan?
– Ett mysterium är ett mysterium för 
var och en och en individuell upplevel-
se, svarar Chaitanya. 
 
Hon fortsätter med att förklara hur hon 
själv tagit lärdom utifrån naturen. Ett 
frö behöver näring för att gro, stöd för 
att växa och omgivningens ibland tuffa 
växlingar stärker. Det är exakt likadant 
för oss människor.
 På min fråga vad jag kan få hjälp 
med om jag kommer till Mysteriesko-
lan, svarar Chaitanya.
 – Målet är att du ska bli du! Du ska 
fi nna ditt eget sanna inre jag.

När jag åker därifrån känner jag att 
detta inte bara var en intervju utan ett 
givande samtal om att ge och ta. Det 
blir inga faktauppgifter utan, ”den som 
söker den fi nner”.

Text och foto: Majsan Wickert 

Chaitanya Saksberg

snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT
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Vingåkers Orienteringsklubb

Man brukar ju säga att inget ont som inte har något gott med sig. Och då syftar jag inte på den pågående pandemin utan på att om-
ständigheter en gång i tiden gjorde att orienterarna bröt sig ur Vingåkers IF och blev VOK, Vingåkers Orienteringsklubb. De blev då 
Sörmlands första specialklubb i orientering.

”Orienterarna tröttnade på gnället och 
bröt sig ur. Fotbollsspelarna gnällde 
över att få dela med sig av inkomsterna 
till ”tärande” grenar som friidrott och 
orientering. Varpå orienterarna drog 
konsekvenserna, bröt sig ur Vingåkers 
IF och bil dade iget – i gamla hotellets 
uppackningssal!”
 
Texten ovan är tagen ur en gam -
mal tidnings artikel. Klubben var med -
lem i Vingåkers IF från 1926 men bröt 
sig senare ur och bildade den 10 decem-
ber 1936 VOK, Vingåkers Orienterings-
klubb och är en av landets äldsta. Först 
hyrde klubben ett torp i Marsjötrakten. 
Ett uppskattat ställe för de som var med 
på den tiden.  Så småningom fi ck VOK 
erbjudandet att (mot en blygsam summa) 
överta en stuga i Högsäter vid sjön Tisna-
ren. Idag kallas den VOK-stugan.

I dessa speciella tider har undertecknad 
valt att sända frågor via mail till före-
ningens ordförande Rune Gerdtman.

Hur många medlemmar har ni och 
hur är åldersfördelningen?
– VOK har idag cirka 120 medlemmar. 
Fördelningen i åldrar är lite ojämn. Vi 
har ungdomar och äldre men väldigt 
tunt med juniorer och seniorer. Junior är 
man upp till och med 20 år, svarar Rune.

Har ni aktiviteter året runt?
– Ja vi har grenarna orientering och 
längdskidor. Vi har ett skidspår bredvid 
skidbackarna så vi sprutar konstsnö 
tillsammans med Båsenberga Slalom-
klubb. Men i år blev det inget på grund 
av den snöfattiga och milda vintern. 
Orienteringsungdomarna tränar inom-
hus på vintern.

Har ni någon stor eller viktig tävling 
under året?
– Ja, vi ska arrangera en SM-tävling i 
precisionsorientering  i slutet av septem-
ber, svarar Rune.

Hur ställer ni er i dessa Corona-tider?
– Vi startade ungdomsträningen efter 
påsk. Det blir träning i skogen i mindre 
grupper. De äldre kör individuell trä-
ning, svarar Rune.

Tisdagen den 14:e april åkte underteck-
nad till VOK-stugan för att ta lite bil-
der. Klubben skulle ha uppstart för ung-
domsträningen. På vägen dit körde jag 
om en person som uppenbarligen var på 
väg till träffen och valt att springa dit, 
det var ju ett smart sätt att förena nytta 
med nöje. Det var en lite blåsig och ky-
lig kväll. Men det hindrade inte ett gäng 
föräldrar, och tiotalet ungdomar, samt 
ledare att ta sig dit för vårens uppstart.

I klubbstugan fi nns samlingslokal på 
övervåningen på 85 kvm. Bord och sto-
lar fi nns för cirka 40–50 sittande gäster.
 På bottenvåningen fi nns modernt kök 
där köksutrustning som kaffebryggare, 
vattenkokare, tallrikar, muggar, bestick 
och glas ingår i hyran. Även diskma-
skin fi nns. På nedre plan fi nns också 
två omklädningsrum, duschar och bastu 
samt två toaletter. Klubbstugan hyrs ut 
till klubbläger och föreningsträffar för 

1 000 kr/dygn. Den kan även hyras pri-
vat för 1 500 kr/dygn.  
 För mer information kontakta före-
ningens ordförande Rune Gerdtman, 
rune@gerdtman.se.
 Jag önskar dem alla en frisk och 
lyckosam vår.

Text och foto: Majsan Wickert 

Uppstart för ungdomsträningen tillsammans med föräldrar och ledare.

FAKTA
Medlemsavgifter: 
Familj 550 kr
(maka, make, alla barn t.o.m. 20 år) 

Junior/ungdom (t.o.m. 20 år): 100 kr
Senior (fr.o.m. 21 år) 225 kr

Start- och tävlingsavgifter hittar du på 
klubbens hemsida (se nedan).

Medlems- och tävlingsavgifter betalas till 
klubbens bankgiro 261-9682.

Mer info hittar du på: idrottonline.se/VingakersOK-Orientering/
VOK-stugan vid Tisnarens strand.
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Strumpbyxor 
av återvunna 
material
i flera färger 
och mönster.

HANDLA ONLINE  
PÅ REFABRIC.se
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Hjälp vårt lokala näringslivHjälp vårt lokala näringsliv

Handla Handla 
lokaltlokalt
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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

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.

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!

Walfridsson's Skärservice ABAskers-Kvinnersta 206, 71594 Odensbacken

Välkommen att kontakta ossför kostnadsfri offert på ditt projekt!

Vi utför det mesta inom stål, plåt och smide.Med glädje och öppet sinne tar vi emot din beställning, hur udda eller knepig den än må vara.Det kan handla om t.ex. trädgårdsdekorationer, skyltar, grindar och möbler,eller kanske en helt ny kategori inom vårt produktområde.Låt fantasin sätta gränserna, det gör vi!

sk
ars

er
vic

e

info@skarservice.se 072-227 22 00www.skarservice.se

Vi säljer aluminiserade avgassystem till alla 
amerikanska bilar från 1941 och uppåt.

Vi säljer delar till Cadillac 
från 1954 till 1976 nytt som 
begagnat fi nns på hyllorna.

Vi utför service som hel 
och delrenoveringar av din 
Cadillac.

AMC Rambler från 1957
Buick från 1949

Cadillac från 1952
Chevrolet från 1949

Chrysler från 1942
DeSoto från 1942
Dodge från 1942
Edsel från 1959
Ford från 1949

Imperial från 1954
Lincoln från 1956

Mercury från 1949
Oldsmobile från 1954

Plymouth från 1942
Pontiac från 1941

Studebaker från 1947

baautoparts.com
BA Autoparts  •  Asker 205  •  715 94 Odensbacken   
baautoparts@tele2.se  •  070-667 84 75

Berglinds
Entreprenad

Maskinkörning:

Slåtter • Pressning

Kantklippning • Snöröjning

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

Oskar Ström Ljungstedt som driver Bobo:s Däck i Stora Mellösa 
blickar framåt och investerar löpande i nya maskiner och hjälp-
medel för att utveckla företaget och bredda verksamheten.

I höst är det ungefär fyra år sedan Os-
kar tog över företaget Bobo:s Däck efter 
Bo Nilsson, kallad Bobo. Även mamma 
Eva finns med i företaget och hjälper till 
med administration och bokningar. 

Däckföretaget startades någong gång 
i mitten på 90-talet och Oskar har i 
princip vuxit upp i verkstaden där han 
sprungit sedan barnsben. Oskar som är 
utbildad bilmekaniker har tidigare arbe-
tat som bussmekaniker både på Nobina 
i Örebro och Keolis i Odensbacken inn-
an han tog över däckverkstaden i Stora 
Mellösa. 

Till hjälp har Oskar förutom mamma 
Eva även Adam Norén och Martina Ka-
liff. Dessutom rycker Stefan Sohlberg 
in ibland på timbasis. Därutöver brukar 
Oskar ta hjälp av skollediga ungdomar 
från bygden för att förstärka styrkan un-
der lov och arbetstoppar. 

Våren är i normala fall hektisk med byte 
till sommardäck samtidigt som vårbru-
ket startar och jordbrukarna behöver 
nya däck till sina maskiner. En stadigt 
återkommande kund kommer med sin 
traktor ända från Vadstena. 

I år blev det dock något lugnare i och 
med att det blev tillåtet att köra med 
vinterdäck i två veckor extra. Våren 
innebär också att de säljer mängder med 
däck till skottkärror, ofta är det sommar-
gäster som kommer förbi när de behöver 
hjälp. 

Sommargäster, framförallt från Stock-
holmstrakten, passar på att byta sina 
däck säsongsvis och förvarar dem se-
dan hos Oskar mellan skiftena. På våren 

skiftar de till sommardäck när de anlän-
der till sina stugor och när de sedan åter-
vänder hem på hösten skiftar de tilbaka 
till vinterdäck och lämnar kvar sommar-
däcken här.

Nu i Corona-tider uppstår lite oväntade 
effekter, bl a är det många företagsbilar 
som blir stående när personal permitte-
ras. Samtidigt har produktionen av däck 
stannat upp i t ex Italien och Spanien till 
följd av pandemin, vilket lett till en del 
leveransstörningar. 

Jobben kommer normalt in från fle-
ra olika håll, bland annat från kedjan 
Däckpartner som företaget ingår i. Ett 
exempel på sådana jobb är ett akut-
jobb nyligen då en lastbil råkat ut för 
en punktering ute vid Örebro flygplats, 
då var det bara att skynda sig iväg med 

jourbilen. 

Företaget satsar medvetet på att återin-
vestera en hel del av intäkterna för att 
bredda verksamheten och på så sätt ock-
så möta konkurrensen. Senaste nyför-
värvet är en däckmaskin för lite större 
traktordäck vilket behövs för att hänga 
med i utvecklingen då dessa däck ten-
derar att bli större och större med åren. 

Ett annat realtivt nytt inköp är en billyft 
som kommer väl till pass vid olika re-
parations och servicearbeten. Förutom 
däckjobb utförs även en del servicear-
beten på bilar såsom exempelvis byte 
av olja, kamrem, stötdämpare, bromsar 
– och såklart också hjulinställning. 

Oskar är också engagerad i lokala byg-
defrågor och vill bidra till att få fart i 
stora Mellösa, bland annat är han med-
lem i framtidsgruppen i Mellösa. Han 
har även ingått ett reklamutbyte med 
Konditori En bulle i ugnen i Odensback-
en. Detta går ut på att kondiset delar ut 
reklamlappar för däckverkstaden medan 
Oskar i gengäld kör reklam för kondiset 
på en TV-skärm i sin kundmottagning. 
Därutöver får alla däckhotellkunder en 
påse med reklamerbjudanden från olika 
samarbetspartners. 

Som egenföretagare med jourverksam-
het blir det förstås en hel del arbete, men 
lite fritid blir det ändå ibland och då tar 
Oskar gärna en tur med sin gröna glän-
sande Pontiac från 1963.

Text & Foto: Bengt Bronner

Företagspresentation!

I ett hörn på verkstaden skymtar företagets senaste investering för att hantera 
stora traktordäck.

Oskar Ström Ljungstedt vid det senaste 
nyförvärvet i maskinparken, en maskin 
som hanterar traktordäck i större 
dimensioner.

Stefan Sahlberg rycker in när det 
behövs extra hjälp i företaget.

Ett smakprov på innehållet i den 
smarta reklampåse som alla däckho-
tellkunder får.
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Enskilda avlopp - Diplomerad av ME
Dräneringar
Grunder
Tomtplaneringar
Plattläggningar & murar
Stubbfräsningar & stock-klyvningar

Ökna Entreprenad AB • Kalle Nilsson • Knarsta 237 • 715 92 Stora Mellösa

073-501 29 29

Din
extraresurs

Flyttröjning

Bemanning

Busk- & trädvård

RUT- och ROT-arbeten

019-44 62 55

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.

Julannons 2018

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

Julannons 2018

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

Julannons 2018

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

Julannons 2018

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

Julannons 2018

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

Jonathan     073-068 53 84

ROT - Arbeten

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

 

   

Rulles Blomstertjänst
BLOMSTERMARKNAD

Öppet ALLA dagar!
Vardagar 10-18 • Lördag-söndag 10-16

Stor sortering av sommarblommor och perenna växter.
Svenskodlat, låga priser och bra kvalitet!

Välkomna till Åkerby Tarsta, mobiltele: 073-14 00 186.

Besök oss när vi gästar
Vingåker och Odensbacken:

Torget Vingåker: torsdag 30/4, kl 10-18.
Torget Vingåker: torsdag 7/5, kl 10-18.
Torget Vingåker: torsdag 14/5, kl 10-18.

ICA-parkeringen Odensbacken: fredag 1/5, kl 10-18.
ICA-parkeringen Odensbacken: fredag 8/5, kl 10-18.
ICA-parkeringen Odensbacken: fredag 15/5, kl 10-18.

   

70 % 
för 0 kr.

Vi är en ideell 
förening som står 

för 70% av 
sjöräddningen 

i Sverige – utan en 
krona från staten. 

Bli medlem på 
www.ssrs.se eller 

ring 077-579 00 90.

Ledig 
annonsplats

För information 
och priser se 

www.vingakersbladet.se
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Nästa nummer av 
Vingåkersbladet 27 maj

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

Redaktionen

Var med i utlottningen av presentkort, allt du behöver göra är 
att försöka fylla stämpelkortet. Det gör du genom att handla 
hos respektive företag för minst 200 kr, du kan endast få 1 
stämpel per företag. När du fyllt ett stämpelkort får du självklart 
börja på ett nytt. 

Evenemanget pågår till och med 31 maj 2020, sista dagen för att 
lämna in ditt stämpelkort är 3 juni 2020. Har du inte fyllt 
stämpelkortet, lämnar du in det med de stämplar du har. 

GULD-nivå (fullt stämpelkort) 
Gus Textil – Presentkort 2000kr 

Elon – Presentkort 1000kr 

Ica supermarket – Presentkort 1000kr 

SILVER-nivå (6-9 stämplar) 
Sultans – Presentkort 600kr 

Joans – Presentkort 500kr 

Strandviks – Presentkort 500kr 

Ittala Outlet – Presentkort 500kr 

BRONS-nivå (1-5 stämplar) 
Scorett Outlett – Presentkort 250kr 

Delicato Outlet – Presentkort 200kr 

Okq8 – Presentkort Lyxtvätt (värde 359kr) 

Okq8 – Presentkort Lyxtvätt (värde 359kr) 

Okq8 – Presentkort Lyxtvätt (värde 359kr) 

#Handlalokalt 

Stämpelkort Vingåker

Gäller endast i Vingåker

Gäller endast i Vingåker Ej presentkort/värdecheck

Gäller endast i Vingåker Ej presentkort

Gäller endast i Vingåker

Gäller endast i Vingåker Ej drivmedel

Gäller endast i Vingåker

Gäller endast i Vingåker Endast Delicatoprodukter

Tack för att du handlar lokalt      #HandlalokaltNär du fått alla stämplar lämnar du in stämpelkortet hos någon 
återförsäljare.Sista stämpeldag 31 maj 2020.

Namn: .............................................................................................Telefonnummer:...............................................................................I sammarbete med:

Tryckeri & Redovisning AB

Företag i samverkan

Tryckeri & Redovisning AB


