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Din lokala 
trädgårdsleverantör

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.

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

Erbjudande:Erbjudande:
20%20% på all  på all 
bevattningbevattning

från Hozelockfrån Hozelock
Gäller 29-30 majGäller 29-30 maj

Erbjudande:Erbjudande:
Weibulls bästa gräsmattegödselWeibulls bästa gräsmattegödsel

1 säck 1 säck 199:-199:-
2 säckar 2 säckar 299:-299:-
Gäller tom 5 juniGäller tom 5 juni

Kom och prata bevattning 
med Hasse från Hozelock 
fredagen den 29 maj.

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

• Parasollfötter

Trädgård
• Spaljeér 
• Skottkärror 
• Får- och villanät

Aktuellt nu:
• Balkonglådor

• Amplar
• Krukor
• Träolja

20 år20 år
1999 - 20191999 - 2019

Vingåker



Ca-Le Jonstorp

Att samarbeta med naturen, istället för att arbeta emot den, är 
Carina Van Steenbergen och Lena Ångnells ledord på gården 
Jonstorp i Västtorp utanför Vingåker. Sedan 2019 bedriver de 
småskaligt ekologiskt andelsjordbruk med försäljning av grönsa-
ker, växter och grönbetesägg. Carina driver också Sveriges första 
och enda odling av escargots, ätbara sniglar.

- Jag startade en escargot-farm för jag 
ville visa att man på en liten yta kan odla 
fram en näringsrik och klimatsmart de-
likatess, säger Carina som tycker det är 
kul att ha en snigelfarm och att vara den 
första och enda i Sverige.
I Belgien där Carina är uppväxt, men 
även i Frankrike, äter man flera ton es-
cargots varje år. Drömmen om en egen 
escargotodling blev verklighet efter en 
testperiod för att se hur sniglarna skulle 
trivas i svenskt klimat. 
─ Jag var glad som ett barn när jag hitta-
de mina första snigelägg, säger Carina.
Sniglarna är tvåkönade men behöver 
varandra för att föröka sig. Varje snigel 
lägger cirka 100 ägg varje gång.
─ Jag sätter ut speciella krukor med jord 
i där de lägger äggen, fortsätter hon. Se-
dan plockar jag bort äggen och lägger 
dem i en låda med rätt temperatur.

Cirka 200 000 sniglar finns på Jonstorp. 
Deras foder består framförallt av en 
blandning av mjöl med mycket kolhy-
drater och aminosyror samt spill från 
ekologiska grönsaker. Efter sniglarnas 
vinterdvala förodlas de under våren tills 
frostrisken är över. Då får de unga snig-
larna komma ut i ett växthus på gården 
för att växa till sig i naturliga förhållan-
den tills de är skördefärdiga. Sniglarnas 
naturliga rytm och beteende respekteras.
Escargots är klimatsmart och näringsrik 
slow food. De innhåller inget fett och är 
en källa till proteiner och mineraler som 
magnesium och kalium.
I första hand säljs sniglarna till restau-
ranger.
─ Men vi ska börja att sälja till privat-
personer. Då är de tillagade att bara sätta 
i ugnen, säger Carina.

På Jonstorp odlas också ekologiska 
grönsaker. De odlas enligt permakultur-
metoden, som innebär att man inte vän-
der jorden utan bara lägger kompost ut-
anpå som luckras ner med en bred grep 
för att stimulera mikrolivet i jorden, 
berättar Carina som är den som arbetar 
heltid på gården, medan Lena har arbete 
på annan ort.
Carina som har odlat i hela sitt liv bru-
kar starta i mars med att så frön inom-
hus. Under hela säsongen, vartefter hon 
skördar, sätts hela tiden nya plantor ut. 
På så vis kan hon odla mycket på en 
mindre yta. 

Plantorna sätter hon tätt för att skugga ut 
ogräs och självklart använder hon inga 
gifter. Bara den bästa kompost som går 
att få används och både Carina och Lena 
är förvånade över att det inte finns mera 
kompost att köpa i Sverige.
På Jonstorp odlas mycket basgrönsaker 
som morötter, lök, ärtor, bönor, olika 
sorters kål, sallat, tomat, gurka, paprika, 
aubergine och zucchini, men även asia-
tiska grönsaker som pak choi och tatsoi 
m.m.

Gårdens höns, av rasen Bovan, bor un-
der sommarmånaderna i ett flyttbart 
hönshus där de får tillgång till färskt 
grönbete varannan dag. Dessutom får de 
ekologiskt foder två gånger per dag.

Grönsaker, samt grönbetesägg säljs till 
privatpersoner under grönsaks- och 
äggandelar samt under reko-ringen Ka-
trineholm. I Vingåker sker utlämningen 
vid Provinsbutikens parkering på lörda-
gar mellan 10 – 12. Andelar kommer i 
första hand, men även det som blir över 
säljs då.
─ Vi skördar samma dag som vi levere-
rar eller högst en dag innan, säger Ca-
rina.

Andelsjordbruk kommer från det eng-
elska CSA (Community supported ag-
riculture) och är vanligt i USA, bland 
annat.
─ Det betyder att en kund gör ett avtal 
med en lokal bonde. Så får man leve-
rerat olika grönsaker under cirka tjugo 
veckor. Man betalar för hela leveransen 
på en gång i början av säsongen. Om vi 
inte kan leverera, om jag till exempel 
blir sjuk så får man pengarna tillbaka för 
de veckor som inte är levererade, säger 
Carina.

Carina berättar vidare att reko-ringen 
har exploderat och kommit igång väl-
digt snabbt. 
Som konsument kan man gå med i re-
ko-ringen Katrineholm (gäller Vingåker, 
Katrineholm och Flen). Som medlem 
blir det då en andel från Ca-Le Jonstorp. 
Eller boka andelar på webbsidan cale-
jonstorp.se.
─ Vi kommer också att ha gårdsförsälj-
ning, säger Carina. Följ oss på facebook 
och webbsidan.

Till sist berättar Carina om kunden som 
ringde henne och frågade vad hon hade 
gjort med grönsakerna. Carina blev 
förstås orolig och tänkte att något gått 
fel, men kunde inte komma på vad, då 
alla grönsaker alltid skördas samma dag 
eller högst en dag innan försäljningen. 
Då berättade kunden att hon inte kunde 
förstå hur grönsakerna kunde hålla sig 
så fina trots att de hade stått en längre 
stund i den varma bilen. För Carina blev 
då svaret enkelt: ”De är färska”.

Text & Foto: Birgitta Stenström

Sidan 2

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

Företagspresentation!
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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: Torghandel Vingåker
Foto: Loove Pettersson

Ansvarig utgivare: 
Loove Pettersson

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

Carina Van Steenbergen

Kruka med jord där sniglarna lägger 
sina ägg.
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Måndag-söndag 8-21
0151-51 80 50 • www.ica.se Gäller tom 31/5. 10:-

REA
Pommes FritesPommes Frites

StripsStrips
1 kg, Ica

10:-
/st

Färsk Färsk 
Kycklinglårfi léKycklinglårfi lé

Naturella, 900g, Kronfågel

79:-
/kg

Färska Färska 
HamburgareHamburgare

 452g, Ica

2
för

2990
/st

max 2/hushåll 

snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT

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 virkeStort sortiment av tryckimpregnerat virke

Öppet:
Vardagar 7-18
Lördagar 9-13

FÄRG FÄRG 20%20%
Kvalitet till Kvalitet till 
hela husethela huset
Rabatten gäller under juni månadRabatten gäller under juni månad

VINGÅKER
0151-51 81 50

FLEN
0157-244 60

KATRINEHOLM
0150-66 95 50

LUFTKONDITIONERING

få kyla under dom varma sommardagarna

MED LUFTVÄRMEPUMP SOLID

FÅ VÄRME PÅ 
VINTERN OCH KYLA 
UNDER SOMMAREN. 

Öppen Trädgårdsdag
söndag 7 juni kl 14-18
Ca-Le Jonstorp 

Västtorp, Vingåker
Under dagen erbjuder vi tomatplantor, paprika, 

aubergine, chili, zucciniplantor, grönsakssticklingar 
och olika sorters sommarblommor.

Med vänliga hälsningar Carina och Lena

För bara 150:- får du
en överraskningspåse 

med olika plantor.

Under besöket kan du 
provsmaka på escargots, 
en riktig delikatess som vi 

odlar på gården.
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Att ha ett slott i sin kommun är fantastiskt tycker Ulrika di Mar-
tini Brakel och menar förstås Säfstaholms slott i Vingåkers sam-
hälle. Som kultursamordnare i kommunen är hon ansvarig för 
all utställningsverksamhet, konstinköp och Säfstaholms slott som 
sedan 2017 har fått en omfattande och varsam renovering. 

När allt återgått till normala förhållan-
den kommer det att bli en invigning av 
slottet.
─ Vi vill ha en stor pampig invigning, 
säger Ulrika.

Säfstaholms slott byggdes 1666 och 
var ursprungligen ett barockslott. I slu-
tet av 1700-talet ärvde greve Gustaf 
Trolle-Bonde slottet, som i mitten av 
1700-talet hade härjats av en brand. Han 
lät då bygga om slottet i nyklassicistisk 
stil 1815. Sedan 1968 ägs Säfstaholms 
slott av Vingåkers kommun.

Ulrika berättar att slottet nu fått nytt res-

taurangkök, nya stammar, ny el, samt 
ventilation. Alla takmålningar samt yt-
skikt invändigt är renoverade. Man har 
även öppnat upp tredje våningen som på 
grevens tid var en gästvåning, men som 
på senare tid stått tomt på grund av vat-
tenskador, bland annat.
När slottet öppnar kommer det finnas 
möjlighet att hyra delar av slottet för 
t ex bröllop, 50-årskalas m.m. Niorna 
kommer att kunna ha sin avslutningsbal 
och skolorna kommer att kunna bedriva 
delar av undervisningen där.
 På tredje våningen har man inrett med 
målarverkstad, snickarverkstad, textil-
verkstad samt fotorum för allmänheten, 

men även för studieförbunden som har 
bjudits in.
Två rum på slottet kommer att skildra 
Vingåkers historia. 
─ Jag kände att vi ville berätta Ving-
åkers historia. Många kanske vill veta 
mera om Vingåkers bakgrund, säger Ul-
rika och berättar vidare att nästa år finns 
planer på en utställning om Vingåkers 
textilhistoria.
Två rum har möblerats upp som det såg 
ut på greve Trolle-Bondes tid.
Två rum kommer att ha temporära ut-
ställningar med konst från grevens 
tid eller textilkonst. Greven som var 
mycket konstintresserad skapade Säf-
staholms-samlingen och var en av de 
största privatsamlarna av konst på sin 
tid. Han hade även en mycket stor bok-
samling.
I sommarens utställning ”Greven och 
hans hov” skildras livet på slottet under 
grevens tid från adel till tjänstefolk. 
─ Vi lockar med bra utställningar, sä-
ger Ulrika och menar att det kan vara 
glasformgivning, möbler, med mera, det 
behöver inte bara vara målad konst. Det 
kan vara en utställning om jakt, till ex-
empel, fortsätter hon.
Slottet som kommer att vara öppet året 
om, ska fyllas med liv och rörelse. Gre-
ven hade mycket människor omkring 
sig.
─ Vi ska fortsätta lite i hans anda, säger 
Ulrika.
Allsång i slottsparken är planerat till 
sommaren. Tanken är också att slottsbo-
den ska vara öppen.
Ulrika berättar vidare att det tidigare va-
rit flest tillresta besökare till slottet och 
kvinnor över femtio har varit överrepre-
senterade.
─ Vi vill bredda verksamheten, säger 
hon.

Det har även gjorts en inventering av 
alla träd i slottsparken, men några för-
ändringar har inte gjorts.
─ Men drömmen vore att få återställa 

delar av parken till hur det såg ut under 
1800-talet, säger Ulrika.
Man var också noga med att pressen inte 
fick komma vid nyckelöverlämningen 
till slottet den 23 april.
─ Vi vill ha en pampig invigning. Det 
ska vara lite hemligt, fortsätter hon.

Vid renoveringar av gamla byggnader 
kan det dyka upp överraskningar. 
Under slottet hittades resterna av en un-
derjordisk gång. 
I mathissen hittades ett kuvert från 
1941, adresserat till Säfstaholms skol-
hem, som slottet användes till vid den 
tiden. I kuvertet med 5-öres frimärke 
fanns ett kort med texten ”Gott Nytt År 
tillönskas av familjen Byred”. 
 I dammet på möblerna som stått på an-
dra våningen fanns spår efter en liten 
katt som förmodligen smugit sig in på 
slottet i nutid…

Ulrika har tidigare arbetat som värde-
ringsman på Stockholms auktionsverk 
och är konstvetare i grunden. Det bästa 
med att vara kultursamordnare är att få 
hålla på med det hon tycker är jättero-
ligt, som hon själv uttrycker det. Säf-
staholms slott har varit en stor del av 
arbetet.
─ Vi är ett väldigt bra team som jobbat. 
Vi har haft väldigt roligt. Det ska vi fort-
sätta med, säger hon.

Fritiden ägnar hon åt familjens hästar, 
får och hundar samt att renovera på hu-
set.
När något ska uträttas är det Vingåker 
som gäller, trots att familjen bor i Fin-
spångs kommun.
─ Som Regnabo har man två alternativ 
var man ska handla någonstans, man har 
Finspång eller Vingåker, men Vingåker 
känns självklart, avslutar Ulrika.

Text & foto: Birgitta Stenström

Ulrika di Martini Brakel

Vingåker för mig!Vingåker för mig!
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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

www.vingakersgolf.se

0151-131 36
Friskvård = Golf 

Nu gäller friskvårdsbidraget även för golf 

Välkommen!Välkommen!    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

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

Varmt välkomna! 

 Ärnebäcks gård   •   0702 - 17 58 65
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Ekströms Elektriska i Vingåker AB

Många goda relationer med lokala företag och privatpersoner har 
Ekströms Elektriska i Vingåker AB byggt upp sedan starten 1997, 
trots att man inte satsat så mycket på marknadsföring. 

─ Det var nog två år sedan vi satte log-
ga på bilen, innan hade vi inte ens det, 
säger ägaren Henrik Ekström, som tog 
över företaget 2018 av pappa Tommy 
Ekström. I företaget har han jobbat se-
dan 2011.

Ekströms Elektriska som ligger på 
Vannalavägen 11 i Vingåker sysselsät-
ter fyra personer, inklusive Henrik och 
brorsan Joakim.

Företaget utför elarbeten till företag och 
privatpersoner i Vingåker och Katrine-
holm med omnejd.
─ Vi har lite jobb i Stockholm också och 
det händer att vi åker till Göteborg och 
Malmö, men framförallt Vingåker och 
Katrineholm, säger Henrik. 
Det har även hänt att de varit i Norge, 
men är inget de strävar efter. I de fall de 
åkt längre bort har det handlat om lite 
mera avancerade jobb, mest inom auto-
mation.

 

Installation, automation och service är 
några av företagets arbetsområden.
─ Installation är oftast nyinstallation 
och ofta hos privatpersoner, som att spi-
ka upp kabel eller sätta upp vägguttag, 
till exempel, säger Henrik.
Han bedömer att kunderna består av cir-
ka 50% privatpersoner och att resten är 
företag.
Automation är mest hos företag och 
innebär installation och underhåll av 
automatiserade anläggningar, allt från 
värmeanläggningar till paketeringsma-
skiner, men kan även vara en mindre 
värmeanläggning hos privatkunder t ex.
Tjänsterna som erbjuds inom automa-
tion är frekvensstyrning, plc-program-
mering som är ett programmerbart 
styrsystem och skåpsbyggnad, när all 
utrustning sätts in i ett skåp.
─ Då får man konstruera efter vilka för-
utsättningar man har och kunden kan 
ha önskemål om hur anläggningen ska 
fungera, säger Henrik.
─ Service kan vara allt från att byta ett 
vägguttag till att åka och serva en pa-
keteringsmaskin eller annan elmaskin. 
Det är ofta lite jourverksamhet när nå-

got gått sönder i en befintlig anläggning, 
fortsätter han.

Henrik berättar vidare att företaget har 
ett brett arbetsfält och inte har nischat 
in sig på att bara spika kabel utan klarar 
det mesta.
─ Vi har nog cirka 1000 artiklar i lager, 
vi har otroligt mycket grejer, det går att 
hitta det mesta, säger Henrik, och om vi 
beställer innan 18.00 på kvällen så har 
vi det innan 07.00 på morgonen efter.

Många jobb kommer genom mun till 
mun metoden.
─ Och ofta är det återkommande kun-
der, säger Henrik och vi vill ju naturligt-
vis behålla kunderna långsiktigt. 
På gång är lite nybyggnationer i både 
Katrineholm och Vingåker med nya 
jobb för företaget.
─ Vi har också hjälpt Hasse på Hasses 
motor lite med installation av robotgräs-
klippare på sommarhalvåret, avslutar 
Henrik.

Text & foto: Birgitta Stenström

Företagspresentation!

Henrik Ekström och Joakim Ekström

Henrik Ekström

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

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!
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Titta gärna in i vår fräscha nätaffär:

kompetenspoolen65
www.kompetenspoolen.se

Handlarn Björkvik 

Handlarn Björkvik 

ÖPPETTIDER:
MÅ

Handlarn Björkvik 
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Kompetenspoolen erbjuder
Snickeri, trädgårdshjälp, målning, 

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

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

Vi söker en senior i Vingåker (man eller kvinna) 
för i huvudsak trädgårdsarbete.

Med
ROT & RUT

avdrag

Kåsta Gård 1, 643 91 Vingåker, Sverige  •  Tel. 0151-137 37   •  verkstad@ta-maskin.se  •  www.ta-maskin.se

- Service och reservdelar
• Case • JCB • Väderstad  • Pöttinger • Reservdelar

i samarbete med 

www.ta-maskin.se

Beställ dina
Beställ dina

delar av oss!
delar av oss!

Ring och boka!
Ring och boka!0151-137 37

0151-137 37
eller besök oss i 
eller besök oss i 

Vingåker!Vingåker!

Återförsäljare 
Återförsäljare 

för Blundstone!
för Blundstone!

Vi kan våra märken!

VERKTYG & MASKINER  
NU KAN DU HYRA AV OSS!

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

Dessutom
Betongblandare, cementvattenomrörare (Niko).
Dammsugare (Nilfisk). Tigersåg (Makita & Bosch).
Skruvdragare (Makita/Bosch). Kap/gersåg (Makita).
Gipsskruvdragare Makita/Bosch). Sticksåg (Bosch/Makita).
Dykertpistol (Makita). Distansmätare (Leica).

Golvslip.

Bensindriven jordborr.

Nu kan vi på XL-BYGG Ålsäter erbjuda uthyrning 
av verktyg och maskiner. Perfekt när du har 
enstaka projekt där du behöver dem, till exempel 
en golvslip eller en jordborr.
Hyr bara så länge du behöver och slipp besväret 
det innebär att äga dem själv.

SÖKER DU 
BOSTAD ELLER LOKAL 
I VINGÅKER/HÖGSJÖ?

Kontakta oss: 
Nordemo Fastighetsförvaltning

08-664 04 95
kontakt@nordemo.com

www.nordemo.com



Sidan 8Sidan 2

Vingåkers Vävstuga

Man brukar ju skoja om att storleken har ingen betydelse och det 
kan verkligen denna lilla förening skriva under på. Det är bara 
tolv medlemmar men de har en produktion utan dess like.

Jag åker till föreningens lokal som lig-
ger centralt i Vingåker och träffar där 
ordförande Margareta Wanselius samt 
två av föreningens medlemmar (varav 
en är den ende mannen) Britt-Marie och 
Inge Rosenqvist.
 Föreningen startade 1995 och skulle 
fi rat 25-årsjubileum den 16 mars. Dess-
värre blev jubileet inställt med tanke på 
rådande omständigheter och får skjutas 
på framtiden. 

Vad har ni för åldersfördelning och 
hur är fördelningen kvinnor/män?
– De fl esta är över pensionsåldern, svarar 
Margareta, men vi har ett par som fort-
farande arbetar. Men vi kan säga mel -
lan 50 och 80 år. Och i denna före ning är 
det elva kvinnor och en man. 

Hur många kan väva samtidigt och 
hur ofta träffas ni?
– Det fi nns åtta vävstolar. Som det är nu 
så ska vi inte vara mer än kanske två till 
tre personer här samtidigt. Eftersom de 
fl esta är pensionärer så kan vävtiden 
spridas ut under dagen. Man får anmäla 
sig till om man till exempel vill väva 
en pläd eller handduk och så väver man 
en var, säger Margareta. Alla har nyckel 
så de kan gå hit och väva när de vill. 
I normala fall träffas vi varje måndag, 
det är studieförbundskvällar, där med-
lemmarna har en härlig gemenskap och 
samvaro med fi ka. Men nu kan vi som 
sagt inte vara så många på en gång.

Vad ingår i medlemsavgiften?
– Medlemmarna delar på hyran för loka-
len, vilket blir cirka 200 kr/mån. Vi läg-
ger lite i en gemensam kassa som ska 
täcka för material och eventuella utfl yk-
ter. Vi får lite bidrag från Studiefrämjan-

det, säger Margareta. Men vi får ibland 
material utifrån också. Vi fi ck till ex-
empel från en Conny Ek i Katrineholm 
massor av trasor till trasmattor, han hade 
ett garage fullt med stora säckar. Det var 
så mycket som vi helt enkelt inte hade 
plats för, så vi delade med oss till and-
ra som väver. Men vi är förstås väldigt 
tacksamma. 

Vad är det vanligaste ni väver? 
– Det går inte riktigt att säga. Just nu är 
det löpare, handdukar, mattor och disk -
trasor som är på gång. Disktrasorna vävs 
av lingarn och har en fantas tisk uppsug-
ningsförmåga. Och så har vi alltid en 
mattväv på gång, säger Margareta. 

Är alla lika duktiga?
– Gull-Britt Larsson är den som kan 
mest, hon håller just nu på att sätta upp 
en ny damastväv. Annars hjälps alla åt att 
sätta upp varparna, det är en del av ge-
menskapen, säger Margareta. Varpen på 
vävstol nummer sju hade Inge och 
Britt-Marie fått utan att veta exakt hur 
mönstret skulle bli, så där har Gull-Britt 
hjälpt till för att få till den rutmönstrade 
jullöparen. 
 
Jag har googlat lite om olika vävtekniker 
och det fi nns hur mycket som helst. Det 
fi nns damast, dräll, dukagång, fi nnväv, 
fl ossa, krabbasnår, munkabälte, opp-
hämta, rosengång, rya, röllakan, ryss -
väv med fl era. Det fi nns inte utrymme 
att gå in på alla här men i denna förening 
gör man ändå väldigt, väldigt mycket av 
de olika teknikerna. Det fi nns mycket 
hjälp och kunskap att ta del av, så även 
nybörjare är välkomna.
 Damast anses nog vara den mest in  -
vecklade tekniken och krång ligaste var-

  pen att sätta upp. Det är många delar att 
hålla reda på. Det tar cirka två till tre 
timmar att väva en och en halv rad 
av repeti tio nen/mönstret som ni ser på 
provbiten som Margareta vävt.
 Plädarna de väver är i ull. Fransarna 
görs redan i vävstolen och när hela 
varpen är vävd så kan det som mest bli 
sex plädar. Sedan skickas allt, i ett stycke,  
norrut för beredning. Plädarna ruggas för 
att bli mjuka och sedan delas de upp. 
Själva beredningen kan kosta mellan 
200–300 kronor per pläd, frakten till-
kommer. Det är många moment innan 
pläden är klar. Tittar man på kostnader-
na både för materialet, ullgarn är dyrt, 
och efterbearbetningen så förstår man 
var för handvävt blir dyrt. Och då är inte 
själva arbetet inräknat.  

Säljer ni något av det ni gör?
– Nej, vi har inte gjort det, men vi har 
pratat om vi eventuellt skulle göra det, 
svarar Margareta. Det fi nns de som frå-
gat om vi väver på beställning, men inget 

är beställt ännu, såvitt jag vet. Vi har 
även haft utställning några gånger på 
bland annat Åbrogården och i bibliote-
ket.

Vilka utfl ykter har ni gjort?
– Vi har varit till Hallagården som har 
alpackor, som ger jättefi n ull och de har 
även kaniner som ger ull. Vi har varit 
på Ullspinneriet i Sparreholm, Björke 
vid Finspång och ett damastväveri som 
fanns utanför Österåker. Vi har även be-
sökt mässor, berättar Margareta.

Jag måste säga att jag är väldigt impo-
nerad av allt de gör. Så mycket kunskap 
som kan gå förlorad om det inte fylls på 
med nya och kanske yngre medlemmar. 
Om ni ser plädar, dukar, löpare, handdu-
kar eller mattor som är handvävda och 
tycker det är dyrt – tänk då på vilket ar-
bete, tid och energi som lagts ner. Dess-
utom är det nästintill outslitligt.

Text och foto: Majsan Wickert

FAKTA
Medlemsavgift: 200 kr per månad
Kostnad för material tillkommer.

De träffas varje måndag. Nu i dessa 
Coronatider max två till tre personer 
samtidigt i lokalen.

Kontakt: Margareta Wanselius
mwanselius@gmail.com

Margareta med Inge och Britt-Marie. På bordet ligger ett urval av deras alster. 
Margareta har provvävt en bit i damast, den längst till vänster. Sedan ligger en 
handduk även den i damast, två plädar, röd julduk och längst fram en sommar-
duk. Julduken, som är 150 cm bred, har Inge och Britt-Marie vävt i ett mönster 
komponerat av medlemmarna i vävstugan.

1. Så ser varpen ut innan den blir till en fi n matta. Mattan som hänger på vävstolen 
har Margareta vävt, det kallas för glesrips, inslaget är trasor.

2. På denna vävstol blir det handdukar.
3. På bilden syns rosa handduk, sen en provbit av damast och under dem en hand-

duk i damast, sedan en pläd. Främre raden två dukar i dräll, lila pläd med en 
handduk av lin ovanpå.

4. På den vänstra vävstolen, nr 6, är en varp där alla väver en handduk var i 
våffelväv. Vävstol nr 6 fi ck de till skänks. De hämtade den uppe i Huddinge i 
Stockholm. På vävststol nr 7 syns det som ska bli en rutig jullö pare. 

1 32
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Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 
gulmarkerade ordet senast 14 juni till:

annons@vingakersbladet.com
•

Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta

643 91 VINGÅKER

Vi drar tre stycken vinnare som vinner varsin trisslott.

Vinnare i nr 2 - 2020: (av 53 rätt inkomna svar: Byles Däck)
Trisslotter är på väg:

Karl-Gunnar Eriksson, Vingåker
Birgitta Magnusson, Vingåker
Annalena Karlsson, Kilsmo

OPERATIONER
Då vi inte är beroende av
humana narkospreparat
kan vi fortfarande ta
emot både AKUTA
och ICKE AKUTA
operationer av 
hund och katt.

Välkommen tillVälkommen till
Vingåkers Veterinärerna ABVingåkers Veterinärerna AB
Storgatan 55, VingåkerStorgatan 55, Vingåker
0151-106 550151-106 55
info@vingakersvet.seinfo@vingakersvet.se
www.vingakersveterinarerna.sewww.vingakersveterinarerna.se

BUTIKEN MED BRETT SORTIMENT!

LINDMANS MASKIN AB
www.lindmans.nu • Må–fr 9.00–17.00 • Lö 10.00–13.00 • www.kramp.com

Sjögöle Skola, Baggetorp. 0150-222 97

4-hjuling 
CFORCE 520

Från
69.900:-

Beställ tillbehör till din ATV hos oss!

Service och reparationer på ATV-maskiner & åkgräsklippare

Alloycraft
J-370

24.900:-

Båtkärra 
Från 9.000:- 

STORSÄLJARE!

Alla priser är inkl. moms

Trädgårdsgödsel
15 kg 11-5-18

Ord. pris 299:-

NU 249:-

Tretorn Castor 
Arbetsstövel
Brun arbetsstövel för  
allroundanvändning, stl 36-47 

895:-

Träskor  
– Calmare  
Skoindustri

Svarta stl 35-41

219:- 
Färgade stl 35-41

279:-
Mjuktoffel stl 38-47

349:-

Gräsklippare Cub  
Cadet LT1 NS96
Klippyta 4000kvm/h, 5 olika 
klipphöjder 3 års garanti

16.900:-

Äkta läder

Åter i lager!

Finns även  
Cub Cadet  
XT1 OS107 

24.990:-

Röjsåg FS 131
både för trimning/ 
röjning

Ord. pris 6.190:-

NU 4.990:-
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Butiken med brett sortiment!

www.lindmans.nu • Må–fr 9.00–17.00 • Lö 10.00–13.00 • www.kramp.com

Sjögöle Skola, Baggetorp. 0150-222 97

4-hjulingar 
från

LINDMANS MASKIN AB

Canada 
Jacka 
med dragkedja. 
Varmfordrad.
Storlek M-XXXL

299:-

U Force 800

Redback boots
med stålhätta 

1495:- Solrosfrö
15 kg

179:-

Högt/Lågt skaft

895:-

Powerboots

HippoProtein Alfa 
Müssli 20 Kg

HippoProtein Alfa
15 kg

15% rabatt
Så långt lagret räcker
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Brun arbetsstövel för  
allroundanvändning, stl 36-47 

895:-

Träskor  
– Calmare  
Skoindustri

Svarta stl 35-41

219:- 
Färgade stl 35-41

279:-
Mjuktoffel stl 38-47

349:-

Gräsklippare Cub  
Cadet LT1 NS96
Klippyta 4000kvm/h, 5 olika 
klipphöjder 3 års garanti

16.900:-

Äkta läder

Åter i lager!

Finns även  
Cub Cadet  
XT1 OS107 

24.990:-

Röjsåg FS 131
både för trimning/ 
röjning

Ord. pris 6.190:-

NU 4.990:-

BUTIKEN MED BRETT SORTIMENT!

LINDMANS MASKIN AB
www.lindmans.nu • Må–fr 9.00–17.00 • Lö 10.00–13.00 • www.kramp.com

Sjögöle Skola, Baggetorp. 0150-222 97

4-hjuling 
CFORCE 520

Från
69.900:-

Beställ tillbehör till din ATV hos oss!

Service och reparationer på ATV-maskiner & åkgräsklippare

Alloycraft
J-370

24.900:-

Båtkärra 
Från 9.000:- 

STORSÄLJARE!

Alla priser är inkl. moms

Trädgårdsgödsel
15 kg 11-5-18

Ord. pris 299:-

NU 249:-

Tretorn Castor 
Arbetsstövel
Brun arbetsstövel för  
allroundanvändning, stl 36-47 

895:-

Träskor  
– Calmare  
Skoindustri

Svarta stl 35-41

219:- 
Färgade stl 35-41

279:-
Mjuktoffel stl 38-47

349:-

Gräsklippare Cub  
Cadet LT1 NS96
Klippyta 4000kvm/h, 5 olika 
klipphöjder 3 års garanti

16.900:-

Äkta läder

Åter i lager!

Finns även  
Cub Cadet  
XT1 OS107 

24.990:-

Röjsåg FS 131
både för trimning/ 
röjning

Ord. pris 6.190:-

NU 4.990:-

BUTIKEN MED BRETT SORTIMENT!

LINDMANS MASKIN AB
www.lindmans.nu • Må–fr 9.00–17.00 • Lö 10.00–13.00 • www.kramp.com

Sjögöle Skola, Baggetorp. 0150-222 97

4-hjuling 
CFORCE 520

Från
69.900:-

Beställ tillbehör till din ATV hos oss!

Service och reparationer på ATV-maskiner & åkgräsklippare

Alloycraft
J-370

24.900:-

Båtkärra 
Från 9.000:- 

STORSÄLJARE!

Alla priser är inkl. moms

Trädgårdsgödsel
15 kg 11-5-18

Ord. pris 299:-

NU 249:-

Tretorn Castor 
Arbetsstövel
Brun arbetsstövel för  
allroundanvändning, stl 36-47 

895:-

Träskor  
– Calmare  
Skoindustri

Svarta stl 35-41

219:- 
Färgade stl 35-41

279:-
Mjuktoffel stl 38-47

349:-

Gräsklippare Cub  
Cadet LT1 NS96
Klippyta 4000kvm/h, 5 olika 
klipphöjder 3 års garanti

16.900:-

Äkta läder

Åter i lager!

Finns även  
Cub Cadet  
XT1 OS107 

24.990:-

Röjsåg FS 131
både för trimning/ 
röjning

Ord. pris 6.190:-

NU 4.990:-

BUTIKEN MED BRETT SORTIMENT!

LINDMANS MASKIN AB
www.lindmans.nu • Må–fr 9.00–17.00 • Lö 10.00–13.00 • www.kramp.com

Sjögöle Skola, Baggetorp. 0150-222 97

4-hjuling 
CFORCE 520

Från
69.900:-

Beställ tillbehör till din ATV hos oss!

Service och reparationer på ATV-maskiner & åkgräsklippare

Alloycraft
J-370

24.900:-

Båtkärra 
Från 9.000:- 

STORSÄLJARE!

Alla priser är inkl. moms

Trädgårdsgödsel
15 kg 11-5-18

Ord. pris 299:-

NU 249:-

Tretorn Castor 
Arbetsstövel
Brun arbetsstövel för  
allroundanvändning, stl 36-47 

895:-

Träskor  
– Calmare  
Skoindustri

Svarta stl 35-41

219:- 
Färgade stl 35-41

279:-
Mjuktoffel stl 38-47

349:-

Gräsklippare Cub  
Cadet LT1 NS96
Klippyta 4000kvm/h, 5 olika 
klipphöjder 3 års garanti

16.900:-

Äkta läder

Åter i lager!

Finns även  
Cub Cadet  
XT1 OS107 

24.990:-

Röjsåg FS 131
både för trimning/ 
röjning

Ord. pris 6.190:-

NU 4.990:-

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. 21 juni eller så långt lagret räcker.

BUTIK / INSTALLATION / ANTENN / FIBER / 
SÄKERHET / VITVARUSERVICE

NU 4.795:-NU 4.795:-
Ord. pris 5.695:-

SUPERPRISER PÅ AC

Köksmaskiner

2695:-
Vi har ett stort sortiment av grillar

Portabel AC
Woods Cortina 9K

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

Portabel AC
Woods Cortina 12K

NU 5.695:-NU 5.695:-
Ord. pris 6.495:-

ANSIKTE         
GEN

ÖVER        
UTE-       

PLATS

NORSK       
SOLBERG

OUPP-     
VÄRMD

BINGO-
LOTTO         

LEIF

FATTA    
CITRON- 
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LADAN         
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SELEN        
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OCKSÅ          
NK

BLIR ÄLG      
SOM        
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BILLGREN       
TESLA       
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TRÄD        
MANKE-     
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SATTE        
NED         
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LÅNG       
FLOD       
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GER        
OSS          

NYTT
YTMÅTT

HALV-       
GRÄS

KYRKBY       
VID           

ÖLJAREN

PÅ DEN      
TIDEN

SÄTTER SIG DEN        
SOM TRILSKAS PÅ

BEDRIVS 
PÅ          

STUTERI   
RESTAUR-    

ERA          
FJUN
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Rulles Blomstertjänst

Från raggarkung till blomsterkung, så kan man sammanfatta 
karriären för ägaren till Rulles Blomstertjänst, ett av de många 
små företag som har sitt säte i Östernärke, närmare bestämt i As-
ker. Verksamheten drivs av Håkan ”Rulle” Eriksson som tog över 
affärerna efter sin far för ca 20 år sedan.

Håkan som bor i Asker strax utanför 
Odensbacken,  har sina företagsloka-
ler i Åkerby-Tarsta strax intill vägen ut 
mot Pålsboda, där han säljer sina blom-
mor – om han inte åkt ut i landet för att 
stå på någon marknad någonstans. När 
Vingåkersbladet hälsar på honom håller 
Håkan som bäst på att lasta av vagnar 
fyllda med nya blommor från en lastbil.

I normala fall åker Håkan alltså runt på 
marknader under veckosluten, fram-
förallt i Dalarna där han har en trogen 
kundkrets sedan många år, men i dessa 
Corona-tider har många marknader 
tvingats ställa in vilket innebär en kraf-
tigt minskad försäljning.

För att i någon mån kunna kompensera 
för det han tappar på inställda markna-
der håller Håkan öppet hela veckorna, 
även på veckosluten, då kunderna är 
välkomna att komma och handla i Åker-
by. – En solig och fin dag kan jag ha 
20-25 kunder, men det går inte på långa 
vägar att jämföra med försäljningen un-
der en marknad, förklarar Håkan som 
även åker runt i närområdet för att visa 
upp sig och hitta nya kunder.

De senaste veckorna har man till exem-
pel kunnat se honom i Odensbacken och 
i Vingåker där han har möjligheter att nå 
ut till lokala blomsterköpare. I huvudsak 
klarar Håkan sig själv i det vardagliga 
arbetet med blommorna, men han har 
ett par timanställda som hoppar in som 
förstärkning lite då och då. Dessutom 
hjälper dottern Frida till en hel del, hon 
stod t ex nyligen utanför Coop i Ving-
åker och sålde blommor. När Håkan så 
småningom trappar ner är det tänkt att 
Frida ska ta över verksamheten helt och 
hållet.

Som sagt så har ju Håkan i sin tur tagit 
över verksamheten efter sin far och mor 
som på sin tid sålde blommor på torg 
och marknader så länge Håkan kan min-
nas. Det blev därför helt enkelt naturligt 
att han tog vid efter fadern när denne 
slutade för ca 20 år sedan. – Ja, kunder-
na och kontakterna fanns ju redan och 
resten gick nästan av sig själv, berättar 
Håkan.

Rulles Blomstertjänst erbjuder så gott 
som uteslutande blommor för plantering 
i trädgårdar och balkonglådor, men på 

hösten blir det mycket ljung också. I hu-
vudsak köps alla växter in från svenska 
odlare, bland annat kommmer en hel 
del från Stora Mellösa handelsträdgård. 
En stor del köps också in från en dansk 
grossist.

Att Håkan till stor del åker runt på 
marknader i just Dalarna är ingen slump 
då familjen från början kommer från 
Dalarna. När lillebror som är hörselska-
dad skulle börja skolan en gång i tiden 
flyttade familjen till Örebro som kunde 
erbjuda helt andra möjligheter tack vare 
Birgittaskolan.

Jaha, och ”raggarkung”, hur var det med 
det egentligen? Ja, kung är väl att över-
driva, men faktum är att Rulle, som han 
ju kallades då, under 80- och 90-talet 
var ordförande för Örebro Street Crui-
sers som hade sina lokaler i anslutning 
till Vevhuset i Örebro.

Föreningen samlade då ett stort antal 
ungdomar runt intresset för bilar och 
motorer, framförallt då gamla amerikan-

ska bilar. För Håkans del är denna tiden 
historia, han håller numera till hemma i 
sitt eget garage i Asker när han han får 
tid över.

Intresset för stora amerikanare lever än 
och Håkan har några stycken som han 
pysslar med på fritiden – i den mån han 
har någon fritid. Det brukar kunna bli 
lite semester framåt senhösten och då 
får han passa på att pyssla om sina bilar.

Text och foto: Bengt Bronner 
om inget annat anges.

Företagspresentation!

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

Håkan ”Rulle” Eriksson bor i Asker, men åker ofta runt på torg och marknader 
om han inte håller till i Åkerby-Tarsta där han har sin fasta försäljning.

Det är en hel del pyssel med blommorna innan de till slut hamnar i en trädgård 
hemma hos någon kund.

Dottern Frida Eriksson hjälper ofta till, här ser vi henne på torget i Vingåker. 
Foto: Loove Pettersson.

FOTNOT:
För de som inte känner till Vevhuset 
så var det en gång i tiden en kom-
munal motorgård bemannad med 
fritidsledare som erbjöd motorin-
tresserade ungdomar möjlighet
att meka i den verkstad som fanns i 
lokalerna. Håkan var då en av de 
kommunanställda fritidsledare som 
jobbade i Vevhuset – som än så 
länge finns kvar i Oscariahuset på 
Fabriksgatan i Örebro.
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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

 

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

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
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Jonathan     073-068 53 84

ROT - Arbeten

INGA-LILLS
HÅRVÅRD

Led i Asker

Tel: 019-45 22 30
Välkommen!

Nya öppettider
Måndag stängt • Tisdag 9.00-20.00

Onsdag 9.00-18.00 • Torsdag 9.00-20.00
Fredag stängt

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

Berglinds
Entreprenad

Maskinkörning:

Slåtter • Pressning

Kantklippning • Snöröjning

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

Joakim Berglind
Lännäs 1332, 715 93 Odensbacken 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

 

med inspiration från förr..

Askers-Kvinnersta 206,71594 Odensbacken
info@retroheaven.se  072 - 227 22 00

Tisdagar & Torsdagar - Kl. 11 - 16
Lördagar JÄMNA veckor - Kl. 11 - 16

Gäller under Juni, Juli & Augusti
Sommaröppet i butiken!

Hos oss hittar du massor av härliga 
prylar och inredningsdetaljer, 

allt i inspirerande retrostil.

Vi har även webbshop!
Självklart kan du

beställa där,
och hämta här.

Packat och klart!
www.

Walfridsson's Skärservice ABAskers-Kvinnersta 206, 71594 Odensbacken

sk
ars

er
vic

e

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

Det mesta inom stål, plåt och smide.Efter dina önskemål tillverkar vi bland annat:Planteringskärl, Vindflöjlar, Fasaddekor och Inredningsdetaljer.Behöver du hjälp med något helt annat? Det mesta går att lösa, låt fantasin flöda!
Vi har också ett brett sortiment av "standardprodukter",i vår webbshop på www.skarservice.se kan du se det mesta.Där har vi bland annat: Evighetsrosor i plåt, Väggdekorationer,Personliga monogram och mycket mer!

Plasma
skärnin

g

Svetsn
ing

Pulverl
ackerin

g

Välkommen till Hampetorp
invid Hjälmarens strand i östra Närke!

För mer info och öppettider se vår Facebooksida
eller ring oss på 019-45 30 15.

Restaurang med fullständiga rättigheter.
Minilivs • Hoppborg • Bad • Minigolf • Discgolf • Stugor att hyra

  

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
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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.

Sidan 2

Kopparkullen
Musteri & Gårdsbutik

I december 2015 lämnar Monica 
och Mikael Jonsson ett vackert 
gammalt hus i Vingåker för denna 
vackra plats utanför Regna. En 
plats som inte alls är främ mande 
för Monica då hennes farfars bror 
bodde här för många år sedan. 

– Jag var ofta här som barn och 
blev redan då förälskad i platsen. 
Jag drömde om att få möjlighet att 
bo här en dag, säger Monica. 2015 
blev drömmen verklig och Mikael 
kunde samtidigt hal vera vä gen till 
jobbet i Finspång.
 – Gården var från början ett sol-
dattorp, då fanns inga äpplen här. 
Jag kunde inget från början utan 
har pluggat och lärt mig på vägen, 
säger Monica. Från start har det va-
rit lite vartannat år med äppelskör-
den. 2018 var fantastiskt men förra 
året en katastrof. I år är det en lång 
kall vår, så det är bara att invänta 
blomningen och se vad som sker, 
säger Monica. Våren 2019 plan-
terade vi ytterligare 75 träd av den 
tidiga sorten Discovery. Totalt fi nns 
19 olika sorter som alla kräver sitt. 
Jag beskär det mesta under vårvin-
tern, annars vid behov. Det fi nns 
undantag som till exempel Åkerö 
som ska beskäras i juli. 
 Odlingen är ekologisk vilket gör 
att det är något mer arbetskrävan-
de. Inga kemikalier får användas. 
Ett par bikupor står vid sidan så 
bina hjälper till med pollineringen.  
 De har byggt ett musteri dit även 
folk uti från kan komma med sina 
äpp len, päron eller druvor och få 
dem mustade. Monica säljer sin egen 
äppel  -juice i treliters bag-in-box. 
 Monica har sålt i sin gårdsbutik, 
i affären i Igelfors och på markna-
der. I år får tiden utvisa hur det blir.
 Monica har ett gott öga för det 
estetiska. Att bara få sitta i lä i solen 
och ta en fi ka, är en lisa för själen. 
Allt är så väl ordnat, små detaljer 
här och var för skö nar omgivningen. 
 Jag kan förstå att Monica, och 
senare även Mikael, blev föräls kade 
i platsen. Jag önskar dem all lycka 
med årets skörd och framtiden. 

 Text och foto: Majsan Wickert 

Till höger om Monica står en tidig 
sort, en Katja, full av knoppar.

Kopparkullen Musteri & Gårdsbutik

Färden går på krokiga vägar från Vingåker, genom det vackra 
landskapet, till Kopparkullen en bit utanför Regna. En uggla 
fl yger lågt över vägen framför bilen – det är magiskt.

I december 2015 lämnar Monica och 
Mikael Jonsson ett vackert gammalt 
hus i Vingåker för att  på samma krokiga 
väg färdas till denna vackra plats. En 
plats som inte alls är främmande för 
Monica då hennes farfars bror bodde 
här för många år sedan. 
 – Jag var ofta här som barn och blev 
redan då förälskad i platsen och drömde 
om att en dag få möjlighet att bo här, sä-
ger Monica. 2015 blev drömmen verk-
lig och Mikael kunde samtidigt hal -
vera vägen till jobbet i Finspång.
 Gården var från början ett soldattorp, 
då fanns inga äpplen här. Det var äga-
ren före Monica och Mikael som plan-
terade äppelträden och hägnade in allt 
med högt stängsel som skydd mot vilt.
  – Jag kunde inget från början utan 
har pluggat och lärt mig på vägen, säger 
Monica. Från start har det varit lite vart-
annat år med äppelskörden. 2018 var 
fantastiskt men förra året en katastrof. I 
år är det en lång kall vår, så det är bara 
att invänta blomningen och se vad som 
sker, säger Monica.
 Våren 2019 plan terade vi ytterligare 
75 träd av den tidiga sorten Discove-
ry. Totalt fi nns 19 olika sorter som alla 
kräver sitt. Jag beskär det mesta under 
vårvintern, annars vid behov. Det fi nns 
undantag som till exempel Åkerö som 
ska beskäras i juli. 
 Odlingen är ekologisk vilket gör att 

det är något mer arbetskrävande. Inga 
kemikalier får användas. Monica be-
rättar att de har ett par vänner som fått 
ställa hit några bikupor vilket är bra då 
bina hjälper till med pollineringen.  
 I de långa raka raderna fi nns; Nanna, 
Disco very, Lady Alice, Katinka, Sunri-
se, Collina, Katja Balsgård, Röd ananas, 
Böghs citron, Cox la Vera, Amorosa, Cox 
Holstein, Åkerö, Bellida, Filippa, Vanda, 
Wellant, Rubinola* och till sist vinter-
äpplet Ingrid Marie. 
 De har byggt ett fi nt musteri dit även 
folk uti från kan komma med sina äpp-
len, päron eller druvor och få dem 
mustade. Monica säljer sin egen äppel  -
juice i treliters bag-in-box. Tidigare har 
Monica sålt den i sin gårdsbutik, i af-
fären i Igelfors och på marknader. I år 
är det lite annorlunda tider, så tiden får 
utvisa hur det blir.
 Men något coronan inte kan ändra 
på är att Monica har ett gott öga för 
det estetiska, så att bara få gå omkring 
i trädgården, sitta i lä i solen och ta en 
fi ka, är en lisa för själen. Allt är så väl-
ordnat, små detaljer här och var för skö -
nar omgivningen. 
 Jag kan verkligen förstå att Monica, 
och senare även Mikael, blev föräls-
kade i platsen. Jag önskar dem all lycka 
med årets skörd och framtiden. 

Text och foto: Majsan Wickert 

* Vilket har det högsta C-vitaminvärdet bland de mer kända äppelsorterna.             

Den nedre delen av äppelträdgården. Totalt fi nns här närmare 700 äppel-
träd. Vid vägen syns skylten in till Kopparkullen Musteri & Gårdsbutik.

Förbr. (l/100 km bl. körn): WLTP: 5,9-7,0. Utsläpp (CO2, g/km): WLTP: 133-173. Euro 6d. Tioårsgarantin innefattar: 3 års fabriksgaranti samt 7 års förlängd 
garanti. Se fullständiga villkor på mazda.se. Privatleasing: 36 mån, 3000 mil inkl service. Skatt, försäkring och avg. tillkommer. *Erbjudandet gäller t.o.m 
2020-06-30.  

Mazda CX-30 är en kompakt, men överraskande rymlig SUV. Standardutrustningen inkluderar 
mildhybridteknik, elektrisk baklucka, adaptiv farthållare, LED-strålkastare och mycket mer. Varje 
detalj av interiören andas japansk hantverkskonst. Komfortnivån har aldrig varit högre i en 
Mazda.  

Pr is  f rån: 269 900 kr Pr ivat leasing från: 2 995 kr 
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Ta hand om varandra, kom ihåg att vi alla måste hjälpas åt.
Våra lokala handlare/företagare behöver oss mer än någonsin.
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