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Träpoolen
med en
stabil stålväggsstomme

Träpooler

Gäller 26-27 juni

Komplett Set
Pool med träinklädning
från

24 900 kr

Din lokala
trädgårdsleverantör

Trädgårdsjord

4 för 100:-

Parasoller

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

4 för 120:-

• Naturgödsel
• Gräsmattedress
• Torv • Barkmull
• Täckbark

Exklusiva stålväggspooler

• Parasollfötter

Exklusiva
Din lokala
pooler
pool- & spaleverantör

Din lokala
grill-leverantör

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

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

Exempelfoto

Djup
Volym
Art. nr.
Rek. kons. pris

Träpool Set 450

Ø 350 cm
Ø 390 cm
120 cm
10 500 l
TRÄSET3512
24 900 kr

Ø 450 cm
Ø 490 cm
120 cm
17 400 l
TRÄSET4512
29 900 kr

För pooler

Ø 350, H 120 cm
Ø 390, H 120 cm

Ø 490, H 120 cm

TRÄ3512
16 910 kr

TRÄ4512
19 910 kr

Rek. kons. pris

PO
TRÄ

spool

E AR P OL •
O

Liner 0,3 mm, blå,
överlapp

Topp- och
bottenskenor i PVC

Träinklädning

Ø 450, H 120 cm

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

12

ovanmark

CL

Inklusive följande tillbehör

Träinklädning
utvändig
Art. nr.

LVÄ

Poolstomme och liner

Stålvägg 0,42 mm,
vit, galvaniserad

Träinklädning solo

Nr 1

• Ogräsättika
• Medel mot:
Flugor, Myror,
Myggor, Getingar

M ME

•

Träpool Set 350

Aktuellt nu:

STO

Diameter utvändig

E D S TÅ

Trädgård

GS

Diameter invändig

ER M

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

Komplett Set Träpool med stålväggsstomme
Pool

OL

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

• Spaljeér
• Skottkärror
• Får- och villanät

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 .

Hasselfors
Yrkesjordar

Bräddavlopp, inlopp,
filtertillbehör, sand

25 mars

Säkerhets-Plattformstege 2 x 3 steg

Poolskydd

Nr 2

29 april

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.

Exklusiva pooler finns i följande former:

sid 15

sid 16

rund

oval

sid 17

åttaform

En exklusiv pool utmärks av högkvalitativa element:
Välj mellan olika liners och
varierande design . Mer info på
nästa sida . Alla liners är köldoch UV-beständiga .

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 .

Nr 3

27 maj

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

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

Högkvalitativa plastprofiler .
Botten- och toppskenor .

6

Sävstaholmsvägen 5 • 0151-51 14 16

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

6 års kvalitetsgaranti på
stålväggen .

ÅRS
GARANTI

Nr 4
24 juni

13

Nr 5

Nr 6

30 september 28 oktober

Nr 7

Nr 8

25 november 16 december

Sidan 2

Företagspresentation!
Nitab
Magnus Bergholtz och Malin Mårtensson är ägarna till Nitab AB
med webbutik, yrkesbutik och tvätteri i Norrköping. Sedan första
juli 2018 är de även ägare till tvätteriet på Storgatan 55 i Vingåker, där det inom kort kommer att bli en ny anläggning.

─ Vi är ett miljö-företag, vi är väldigt
måna om det, säger Magnus.
Kemtvätt idag är inte så bra för miljön
och i dagsläget har företaget en samarbetspartner som sköter den delen.
─ Men vi tänker investera i en miljövänlig kemtvätt. Vi kommer att investera i
nya maskiner, fortsätter Magnus och
berättar vidare att man genom ett samarbete med Electrolux då kommer att
kunna vattentvätta kemtvätt på ett helt
nytt unikt sätt.

Carina, Isabella och Magnus

Att det blev just Vingåker var en slump.
Företaget hade stor förfrågan på att tvätta hotelltvätt i Östergötland.
─ Vår anläggning i Norrköping är gjord
för industritvätt, säger Magnus, så vi
sökte egentligen en samarbetspartner.
Varken Magnus eller Malin hade någon
tidigare koppling till Vingåker, men då
förra ägaren till tvätteriet i Vingåker
också kommer från Norrköping fick de
kontakt med honom.
─ Vi förvärvade tvätteriet av honom istället, fortsätter Magnus.
Hela företaget sysselsätter idag sex
personer inklusive ägarna Magnus och
Malin, varav tre stycken arbetar på tvätteriet i Vingåker.

Vingåkers
bladet
Annonssäljare:

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

Nitab är auktoriserade av Tvätteriförbundet. T-Märkningen är en kvalitetsmärkning som innebär att tvätterierna
uppfyller Tvätteriförbundets krav på
yrkesmässig kunskap, god företagsamhet och effektivt resursutnyttjande och
får användas av samtliga medlemmar i
Tvätteriförbundet.
Från och med mars i år är Nitab även ett
ansvarsfullt företag, en annan certifiering där man jobbar med personalfrågor
och arbetsmiljö.
Med miljön i ständig åtanke arbetar
man med ett doseringssystem för att exakt använda så mycket tvättmedel och
vatten som behövs i moderna energisnåla maskiner.

Annonsmaterial:
annons@vingakersbladet.com
Wilsons Tryckeri & Redovisning,
Kåsta,
643 91 Vingåker
0151-55 00 45

På Nitab har man dessutom tagit miljötänket ett steg längre. För att ge arbetskläder så lång livstid som möjligt
och kunna återanvända dem istället för
att slänga dem, kan företagen märka ut
vad de vill ha lagat när de lämnar in sin
tvätt och får sedan både hela och rena
kläder tillbaka.
Ett bekvämt sätt för företag är att hyra
entrémattor till sin butik eller sitt kontor. Nitab sköter hämtning och tvättning
med jämna mellanrum.
─ Vi tar med den gamla och lägger på en
ny, säger Magnus.
Både privatpersoner och företag kan
även hyra maskiner för mattvätt och
tvätta själv. Maskinerna går också att
köra i bilen eller i en soffa.
Städfirmor kan hyra moppar och microdukar eller lämna in dem för tvätt.
Dukar och servetter till fester och bröl-

Ansvarig utgivare:
Loove Pettersson
Produktion:
Wilsons Tryckeri & Redovisning AB,
0151-55 00 45

lop, med mera, kan hyras från Nitab.
─ Där har vi en hel del, säger Magnus.
Det går bra att hyra över en helg, t ex
hämta på torsdagen och efter användandet stoppar man bara tillbaka den smutsiga tvätten i säcken och lämnar tillbaka
den på måndagen.
Nitab säljer också arbetskläder, skyddsutrustning, handskar och skor från yrkesbutiken i Norrköping och ingår i
Team Workwear (Sveriges ledande
medlemsdrivna kedja inom arbetskläder, personligt skydd och profilprodukter) tillsammans med 23 andra butiker i
Sverige.
Företag kan även hyra arbetskläder,
bäddset, handdukar och dukar från butiken.
Magnus berättar till sist att kunderna
kommer från nästan hela Östergötland,
men även från Sörmland, bland annat
från Katrineholm, Flen, Nyköping och
Vingåker.
─ Men vi skulle vilja ha flera i Vingåker,
avslutar Magnus.
Text & Foto: Birgitta Stenström
FAKTARUTAN

Nitab i Vingåker har öppet
vardagar mellan 07.00 – 16.00.
0151 – 59 00 10.
industritvatten.se

Tryck: Mittmedia Print Örebro
Distribution: Postnord
Upplaga: 8336 st
Framsida: Hampetorps hamn
Foto: Loove Pettersson
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Sidan 3

Plats: Studiefrämjandet,
Järnvägsgatan 3,
Vingåker

Välkommen till
Välkommen

Östlunds Begravningsbyrå
Katrineholm • Flen • Vingåker
Bygdens egen begravningsbyrå

Flen

i dessa tider.

Kl. 18.30 Extra årsmöte för

Vingåkersbadet
vi på Vingåkersbadet!
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Svenska Hundklubben VSN
Miranda (svartvit
inlärning
Kl. 19.00 kommer Klara
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
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Wallman från Hund-
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frågor:
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att föreläsa om
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070-653
54 36
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kr
er
jud
Anmälan till Zaima, tel.
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zerland.
073-0298104 eller e-post
zerland.vsn@gmail.com.
Betalning
Betalning i samband med
anmälan till Swish
1234454369 til
anmälan

inlärning
vsn@svenskahundklubben.se
på

r
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www.vingaker.se/vingakersbadet

Djulögatan 54
S. Järnvägsgatan 5
Storgatan 19
Tel. 0150-330 29
Tel. 0157-108 28
Tel. 0151-106 65
Mån-Fre 8.00-17.00
Mån-Fre 9.00-15.00
Tis, Tor 9.00-15.00
Jourtel. 0150-330 29 - dygnet runt • www.östlundsbyrå.se

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

Kl. 18.30 Extra årsmöte för
Svenska Hundklubben VSN

För öppettider och info se
Märkestagning
våra
För öppettider
ochvidinfo
se
www.
vingaker.se/
utebad
vecka
32
www. vingaker.se/
vingakersbadet
Läs mer:
vingakersbadet

Vingåker

till

Svenska
Hundklubb
Var rädda om er

God Jul önskar
viGod
på Vingåkersbadet!
Jul önskar

och
träning
under julhelgen.
Årets
simborgarmärke

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

Katrineholm

Svenska Hundklubben VSN

www.svenskahundklubben.se/vsn
svenskahundklubbenvsn

företag
Ett lokalt bygg
enhet
med lång erfar
och kunskap!

www.östlundsbyrå.se

Fri hemkörning inom
Vingåkers kommun
till alla 70+

agav byggmaterial för över 4000:etköp
gförvid
Gäller
Ett lokalt byg
24ajuni
-h
31eaugusti
2020
t
n
e
r
f
r
e
g
n
lå
med
och kunskap!

God Jul & Gott Nytt År
0151-130 10 / www.ksbygg.com
KS-Bygg AB - Ringvägen 23, Vingåker

Öppet:
Vardagar 7-18

företag
Ett lokalt bygg
nhet
med lång erfare
och kunskap!

Kakel
Klinkers
Laminatgolv

Lördagar 9-13

Kontor- och
konferensrum
uthyres i
fastigheten
Svarvaren

God Jul & Gott Nytt ÅrPerssons

Se vår utställning

Stort sortiment av tryckimpregnerat virke

God Jul & Gott Nytt År

0151-130 10 / www.ksbygg.com

KS-Bygg AB -10
Ringvägen
23, Vingåker
0151-130
/ www.ksbygg.com
KS-Bygg AB - Ringvägen 23, Vingåker
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Minivattenmelon
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Byggvaror AB
IDROTTSVÄGEN 1, VINGÅKER

2

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

för

Chokladkaka

2

för

/kg

Måndag-söndag 8-21
0151-51 80 50 • www.ica.se

200g Marabou

30:-

Fläskytterﬁlé

69

Sverige

90

/kg

Gäller tom 28/6.

R

Sidan 4

Vingåker för mig!
Ghidey Kemal och
Ifrata Mokonen
I början av juni besöker jag nybyggda Slottsskolan i Vingåker.
Elevrådets två ordförande Ghidey Kemal och Ifrata Mokonen
möter mig i entrén. Därefter följer en helt magisk upplevelse i
Sveriges modernaste högstadieskola med cirka 300 elever. Det är
tyst, lugnt, städat och mycket trevligt.

koll på allt som händer i skolan och sedan ansvarar för att allt kommer fram
till rektorn. Båda tycker det har varit
lärorikt.
─ Man lär sig diskutera och framföra
sina åsikter på ett bra sätt, säger Ghidey.
─ Man lär sig att styra, säger Ifrata.
En elev från varje klass på skolan är
med i elevrådet.
Alla som skulle vilja vara med i elevrådet berättar det i början av sjuan. Sedan
är det klassen som röstar eller lottar vilken elev det blir.
─ Det är klassen som bestämmer, säger
Ifrata.
Varje dag går Ifrata runt på skolan och
hälsar på alla för att se att alla mår bra.
─ Så skolan får en bra stämning, säger
han och tror att det inte förekommer lika
mycket mobbning nu. Dessutom finns
kameror överallt.
Samtidigt är han lite nervös för hur det
kommer att bli sedan när han kommer
till en annan skola, för både Ifrata och
Ghidey är medvetna om att de kanske
aldrig mera kommer att gå i en sådan
modern skola. Dessutom kommer de att
sakna sina lärare väldigt mycket.
─ Jag älskar mitt arbetslag, säger Ifrata.
─ Jag kan inte tänka mig grundskolan
med några andra lärare, tillägger Ghidey.
Att de går i Sveriges modernaste högstadieskola i lilla Vingåker känns inte så
logiskt, menar Ghidey.
─ Det här är ju inte ens en stad! utbrister
Ifrata, andra skolor är ju inte ens i närheten. Det känns lyxigt.
När de jämför med hur det var att gå i
tillfälliga paviljongen innan nya skolan
var klar finns bara ett ord, menar Ghidey.
─ Katastrof!

Ghidey och Ifrata som båda går i nian,
men inte i samma klass, tycker båda att
det även är tyst i klassrummen.
─ Man skulle kunna sova därinne, säger
Ghidey.
Klassrummen är ljudisolerade, men vid
prov eller om man bara vill arbeta ännu
mera ostört, så finns även mindre ljudisolerade skärmar som är som ett litet
bås att sätta på bordet.
─ Det är nog bara vi som har det, tror
Ghidey.
Inga mobiler får vara med i klassrummen. Eleverna låser in dem i sina skåp
innan lektionen, något som kändes
ovant i början, men som blev bra.
─ Det är fett bra, säger Ifrata.
─ Jag tycker det är jätteskönt, tillägger
Ghidey.
Innan skolan var klar informerades
eleverna om att hela skolan skulle vara
skofri, något som bidragit till att det är
både tyst och rent i lokalerna.
─ Vad pratar de om, tänkte jag, säger
Ghidey, men tycker nu att det fungerar
bra.
Ifrata som får byta om till andra skor att
ha inomhus förklarar att man får ha det
om man har läkarintyg.
När vi går runt i skolan slås jag av hur
extremt välplanerad den är på ett trev-

ligt sätt. Man vill nästan inte gå därifrån.
Luftkonditionering gör att den är sval att
vistas i även denna varma dag. Där finns
även väldigt många mysiga ställen med
både bord och stolar eller mjuka möbler
att sitta i eller t o m ligga i när det är
rast. På övervåningen finns ett fint bibliotek. För den som vill sitta ostört och
läsa finns små studierum.
På rasterna kan eleverna också spela
kortspel, schack eller pingis inomhus.
Utomhus finns basket- och fotbollsplan.
En trapp kommer också att byggas där
ute för eleverna att sitta i.
Både Ghidey och Ifrata tycker det kommer att bli bra med fritidsgården som
håller på att byggas i nära anslutning till
skolan.
Ghidey berättar också att man i cafeterian kan köpa frallor och lyxigt stora köttbullsmackor, men även chokladbollar
och kexchoklad, med mera.
─ Men man kan inte köpa från kl. 11.00
– 13.00, säger hon och menar att ingen
elev ska kunna gå till cafeterian istället
för att gå till matsalen.
─ Vi har Sveriges bästa matsal, säger
Ifrata.
Ghidey och Ifrata delar på posten som
skolans elevrådsordförande, vilket innebär att de håller i möten och har extra

Det var trångt och det fanns inget att
göra. Det var kallt på vintern och jättevarmt på sommaren. En del elever
förstörde, men det kunde t o m vara en
olycka, menar Ghidey då allt var så dåligt gjort. Det kunde räcka med att man
kom emot något för att det skulle gå
sönder.
─ Man blev ju inte taggad av att gå dit
varje morgon, säger Ghidey.
Att precis allt är bättre i nya skolan är de
helt överens om och att man lär sig mer.
─ Miljön är helt sjuk. Det är fett modernt,
säger Ifrata. Man har en speciell ro.
Till hösten har Ghidey kommit in på naturvetenskapsprogrammet.
─ Jag kommer att gå på KTC i Katrineholm. Sedan tror jag att jag kommer
att gå i Örebro. Då kommer jag nog att
pendla, säger Ghidey som vill bli juirist.
Ifrata kommer att gå teknikprogrammet
med inriktning samhällsbyggande och
miljö och vill bli byggnadsingenjör och
arkitekt. I framtiden vill han jobba utomlands. Redan till hösten kommer han
att lämna Vingåker.
─ Jag kommer att gå gymnasiet i Växjö,
men jag skulle lätt kunna komma tillbaka till Vingåker. Det är så lugnt här,
säger han.
Ifrata bor på landet en bit utanför Vingåker.
─ Jag är bonde, säger han och skrattar.
Ghidey bor inne i samhället.
Båda är överens om att tystnaden är det
bästa med att bo här och att det finns en
framtid i Vingåker.
─ Det är klart, om man vill så finns det.
Man väljer själv hur framtiden ska bli,
avslutar Ifrata.
Text & foto: Birgitta Stenström

Sidan 5

SLÄKTFORSKNING
FÖR DIG
När du vill veta mera om
din släkt men inte har
tiden eller kunskapen
att göra det själv.

snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom
byggnation,
litet som STORT

Jag gör släktforskningen åt dig.

Sverige och Nordamerika

Widenstedts Rör
ALLT INOM VVS!

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

JAN WIDENSTEDT
070-277 28 25

janvvs24@gmail.com

STENSTRÖMS SLÄKTFORSKNING
www.hittadinslakt.dinstudio.se
TEL 0151-55 01 61

Petterssons Service

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

Petterssons Service

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

Välkomna till oss nya som gamla kunder.

SOMMARTIDER
25%

VI ÄR
EXPERTER
PÅ TRALLoch

PÅ 10 L UTOMHUSFÄRG
FRÅN FLÜGGER

Flera sorteringar
längder i lager.

0150-487 100
0157-154 00
0151-524 560

Mån-fre
Lördag
Söndag

Katrineholm

06.45-17.00
09.00-13.00
Stängt

0150-487 100

Vi har allt för dina uteprojekt!
Brett sortiment av marksten
och takpannor i lager.

Stort utbud av
maskiner från
Ryobi

KATRINEHOLM • FLEN • VINGÅKER
Katrineholm
Flen
Vingåker

ÄR BYGGTIDER!

Mån-fre

06.45-17.00

Sidan 6

Företagspresentation!
Wingtop
När Conny Karlsson - som arbetade i tryckeribranschen - fick
följa med på en mässa till Stockholm från sitt dåvarande arbete
upptäckte han något som gjorde honom intresserad och gav honom idén till ett eget företag. Sedan 1995 driver han WingTop som
ligger på Hantverksgatan 33 i Vingåker.

Conny jobbade i 27 år på Wilsons
Tryckeri i Kåsta utanför Vingåker och
berättar om den där gången då Wilsons
åkte upp till Stockholm på en mässa.
─ Där hade de en vinylskärare. Det var
ganska nytt att det var datoriserat. Då
blev jag intresserad, säger Conny som
sedan arbetade kvar på Wilsons de första åren och drev WingTop på fritiden.
Sedan 2006 har han haft det egna företaget på heltid.
WingTop tillverkar dekaler till bilar,
motorcyklar, bussar, lastbilar och skyltar samt trycker på profil- och arbetskläder, jackor, byxor, t-shirts och tröjor.
Företaget trycker även affischer och tillverkar runda knappar i plåt med säkerhetsnål på baksidan.
När Conny tillverkar en dekal till en företagsbil eller en skylt, börjar han i datorn där han först gör om loggan så den
får rätt format. Därefter överför han allt
till en vinylskärare och sätter i en rulle
vinyl. När maskinen skurit ut mönstret
måste Conny rensa det för hand och ta
bort det som inte ska vara med. Sedan
sätter han på en appliceringstejp så att
bokstäverna håller ihop. När allt sedan
sitter på bilen eller skylten drar han bort
appliceringstejpen och dekalen är klar.
När Conny trycker på kläder skickar han
iväg ett färdigt original till ett företag
som gör en transfer (en film som skurits ut ur vinyl med en folieskärare) åt
honom. Vill man bara ha enstaka plagg
så kan WingTop tillverka transfern själv.

─ Jag värmer på dem på kläderna, säger
Conny och berättar vidare att han även
säljer profilkläder och andra kläder men
att kunderna kan ha med sig egna. Kunden kan även komma med ett eget motiv, ett foto t ex.
─ Jag printar också, fortsätter Conny.
Conny berättar vidare att transfers bara
fungerar på tyg medan vinyl bara fungerar på bilar och skyltar, med mera.
Bildekorer, företagsloggor samt skyltar
i aluminium eller plast till företag är
det vanligaste jobbet. Man kan välja att
ha en egen skylt att trycka på eller låta
WingTop ordna skylt.
Conny berättar vidare att kunderna mest
kommer från Sörmland. De allra flesta
från Vingåker och Katrineholm och att
ungefär 90% av jobben görs till företag.
Bland privatpersoner är det mycket yngre som vill ha rutdekaler till sina bilar.
Ett av de mera ovanliga jobben som
kommit in till WingTop var att göra bildekaler till en svensk skola i Tanzania.
─ Jag skickade ner dekalerna. Jag behövde inte åka ner och sätta dit dem,
säger Conny och ser ganska nöjd ut med
det.
Då och då får han också förfrågan om
verkligt udda och ogenomförbara jobb.
─ Det finns kunder som kommer och
vill att jag ska dölja rosthål på deras bilar, avslutar Conny och skrattar.
Text & foto: Birgitta Stenström
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Hjälp vårt lokala näringsliv

Handla
lokalt

Välkommen till Jacobssons Smide & Motor i Vingåker AB.

Ett mångsidigt företag som arbetar med allt i från försäljning och
reparationer av lantbruks-, entreprenadoch skogsmaskiner till
diverse svets- och smidesarbete. Vi är servicelämnare
för John Deere’s skogsmaskiner. På Jacobssons
har vi ett brett sortiment med lager,tätningar
med mera. Välkommen in till oss!

0151-107 60

www.jacobssonssmide.se

Du hittar oss vid Hacksta vägskäl

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

r
tallera
Nu ins ddare
n la
v i äve
ilen.
r
fö elb

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!

I samarbete med:

Solceller - Vad bör man tänka på?

Låt oss
göra dina
eljobb!

Vi är en
del av
Svensk
Takenergi!

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

Finalist på
2017, 2018, 2019 års
Hantverksgala

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 solpanel 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.

Börja med att boka ett kostnadsfritt hembesök på
svensktakenergi.se eller ring 070 361 94 00, 073 708 67 50!
OBS! Genom Stiftelsen Johanssons Solfond
kan du som privatperson i Vingåkers kommun
få 20.000:- extra utöver statliga bidraget.
Ansökningsblankett finns på kommunkontoret.

Vi är en del av Svensk Takenergi
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Sälj dina gamla prylar - enkelt och roligt!!

LOPPIS & ANTIK
MARKNAD
SÖNDAGEN

SÖNDAGEN

SÖNDAGEN

JULI
10-15

JULI
10-15

AUGUSTI
10-15

12

26
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KÖPMANGATAN
Vi plockar och du
hämtar på lastkajen.

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

Välkommen.
COOP
KONSUM
VINGÅKER BLIR

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.
Välkomna på premiär

VINGÅKER.
Pga rådande Covid-19COOP
situation

Vi tillämpar avstånd
torsdag 9/11 kl. 16.00

Listan ska innehålla:
NAMN : …
TEL.NR : …

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

Boka plats:

100:- per marknadsplats (3 meter bred)
Marknadsbord ingår

Betalningssätt : Swish
Sker på hämtningsdagen.
Vi kommer ringa till dig när det är dags för betalning, kommer ske på hämtningsdagen mellan 8-10.
I samband när vi ringer kommer du ha möjlighet att registrera ditt medlemskort 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.

Samarbetspartners:

Order stopptid Måndag : Kl 10:00
Order stopptid Onsdag : Kl 10:00

Hämtning Onsdag från kl:10:00-15:00
Hämtning Fredag från kl :10:00-15:00

Bokning av plats: 0151 - 55 00 45 (Wilsons)
Betalning bekräftar bokningen
Swish 123 643 25 79 (Samverkarna Vingåker)
Ange Namn och Marknadsdag
OBS!
Begränsat antal platser
Ingen mat eller dryckesförsäljning vid marknadsborden

VINGÅKER, STORGATAN 18-20
HÖGSJÖ, HÄSTHAGSVÄGEN 2

Arrangör:

Sidan 9
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KYLA

VVS

SOLENERGI

VÄRMEPUMPAR

Ett vänligt bemötande
Modern design
Professionellt utförande!

Nordic Energy Partner AB - installation och service av värmepumpar
Vi levererar de bästa värmepumparna
och kylanläggningarna
utifrån dina behov.

Sommaren är här med ledighet och
semester även för mig. Har öppet 6-17
juli och full fart igen från den 3 augusti.
…
Nu ännu bättre på fransförlängning.
Välkommen in och förläng
sommarkänslan!
Boka din behandling på www.bokadirekt.se (Crazy_Beauty_Swe)
Besöksadress: Bondegatan (mitt emot Outleten) i Vingåker

Se över din värmeenergi!
Vår kompetens din trygghet

Tel. 019-45 00 60

www.nepab.nu

crazy_beauty_swe

info@nepab.nu
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Silvernivån:
Sultans-Mona-Lisa Ledin
Joans-Örjan Mokvist
Strandviks-Rose-Marie Hansson
Iittala-Benny & Inga-lill Larsson

Bronsnivån:
Scorett-Sören Pettersson
Delicato-Lina Maria Lea Mendoza
OKQ8-Lollo Karlsson
OKQ8-Britt-Marie Carpman
OKQ8-Mia Franck
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Vingåkerskortet
ny omgång
1 juli - 31 augusti 2020
(sista inlämningsdag 6 september 2020)

Tryckeri & Redovisning AB

Sidan10
2
Sidan

Vingåkers Tennisklubb
Det ﬁnns de som lägger ner mycket av sin tid och entusiasm för att hålla sport och fritidsaktiviteter vid liv. I syfte att entusiasmera barn och ungdomar till ett roligare, rörligare och
sundare liv – det är beundransvärt och det är en vinst för hela samhället.
Vingåkers Tennisklubb bildades redan
1951 och har en inomhusbana (plexipave*) och två utomhusbanor (grus).
Sommaren 2017 installerades en helt ny
belysning i tennishallen.
Jag träffar Maria Mia Eriksson. Mia
sitter med i styrelsen för Vingåkers Tennisklubb som ledamot och tränar barn
och ungdomar i tennis. Det är inte det
enda hon gör. Efter vårt möte och ska
hon iväg och fota ett brudpar vid Båsenberga. Jag frågar vad som driver henne.
– Jag har varit aktiv och spelat hela
livet känns det som, svarar Mia. Jag och
min lillebror kommer från den bakgrunden och har fått pröva på alla sporter vi
velat pröva i stort sett. Min lillebror har
till exempel spelat volleyboll på elitnivå
och har tagit tre SM-guld och tre SM-silver. 2019 spelade han sin sista säsong på
elitnivå och har gått över till golf. Men
det är en annan historia, skrattar Mia.
– Mia fortsätter, jag är född och upp-

vuxen i Vingåker. Senare har jag läst till
en yrkesutbildning i Båstad. Efter det har
jag ﬂyttat både söderut och norrut till
Piteå där jag läste journalistik, sen en
mellanlandning i Gävle innan hemlängtan
drog mig tillbaka. Nu bor jag i Vingåker
sedan fem år. På onsdagar tränar jag
tonåringar 12–15 år. På måndagar har vi
minitennis med barn mellan 6–10 år, en
form där vi leker tennis. Ungdomarna
hjälper till med deras träning och tränar
dem en timme vid varje tillfälle. Man
kan prova-på-tennis utan att det kostar
något, innan man bestämmer sig.
Hur många ungdomar tränar?
I normala fall är det cirka åtta till tio
stycken men under denna vår med coronan och vad den medfört, så är det just
nu bara två tvillingbröder jag tränar.
Hur är fördelningen pojkar/ﬂickor?
– Det är faktiskt lika många pojkar som

ﬂickor. Tyvärr är det svårt att få
ut tennisen i bredd, svarar Mia.
Jag tycker det är jättetråkigt
för tennisen ger så otroligt
mycket, både vad gäller kondition, koordination, reaktion
och styrka. Man kan spela i stort
sett hela livet på olika nivåer.
Får ni bidrag från kommunen?
Ja, men det är förstås baserat
på hur stor ungdomsverksamhet vi har. Och så kan man ansöka från Sörmlandsidrotten,
svarar Mia.

På tavlan utanför
entren står vilka som
betalt sommarkort
och har rätt till spel.
Där ﬁnns även
schema så du kan
skriva upp när du
ska spela.

När ungdomarna tränar, är
det bara tennis eller kompletteras den med något övrigt?
– Nej, det är bara tennis och
det räcker, för som jag sa tidigare så ger
den väldigt mycket för hela kroppen,
svarar Mia.

Mia vid ingången till de båda utomhusbanorna.

Vuxen 200 kr/år
Junior 100 kr/år
(upp t.o.m. det år du fyller 18 år)
Sommarkort utomhus, då får du spela
hur mycket du vill så länge banorna
är öppna.
Enskild/sommar; 900 kr, familj 700 kr.
Övrig info om olika medlemskap,
abonnemang och avgifter, se hemsidan/Facebook.

Medlemsavgiften betalas till klubbens
bankgiro 196-4659
Du måste ange namn och personnummer för medlemmen det gäller. Medlemskorten är personliga.
Deltagare i träningsgrupper samt
innehavare av säsongskort ska ha
medlemskap i klubben.
Klubben bedriver även juniorträning för barn från 6–12 år. Träningen
är en timme/vecka och grupp.

Mia arbetar för närvarande i Linköping,
där även hennes bror bor. De spelar så
ofta de kan och hinner. Så man kanske
kan säga att Mia har det i blodet.
Text och foto: Majsan Wickert
FÖRETAGSERBJUDANDE

FA K TA
Medlemsavgifter

Vem sköter underhållet av banorna?
Där hjäps vi åt så gott vi kan. Men störst
eloge ska nog gå till Talis Olausson och
Mikael Pettersson, som till vardags är
lärare på Slottsskolan. Jag har tidigare
haft dem som lärare, säger Mia med ett
brett leende. Hon fortsätter med att det
är ganska mycket jobb med utomhusbanorna som ska krattas, vältras, vattnas
och täckas över vintern. Vi får vara glada så länge som de vill och orkar.
Som kuriosa kan nämnas att Mias
mormors syster Gun gifte sig med Reidar
Ljungström. De ﬁck tre barn; Mats, Lena
och Åsa Ljungström, varav Åsa var en
väldigt lovande tennisspelare. Familjeföretaget SIR gav namn åt hallen som
länge kallades SIR-hallen, numera bara
Tennishallen. På nätet hittar jag en notis
från Helsingborgsbladet den 17 augusti
2018.
Åsa Ljungström var som ung en lovande tennistalang, men istället blev hon
frisör i London. Efter hemﬂytten till Helsingborg tog hon upp tennisen igen. Nu
har hon vunnit sitt första SM-guld.

För att vistas i tennishallen så krävs det
inomhusskor, detta för att inte skada
beläggningen på golvet.
Tennisrack ﬁnns att låna.

Låt dina anställda spela hur mycket
tennis de vill på våra ﬁna grustennisbanor vid slottet under hela sommaren. Prislista enligt nedan.

Kontakt och ytterligare info

Antal anställda

vingakerstk@outlook.com
www.idrottonline.se/VingakersTKTennis/traning
www.facebook.com/VingakersTK/

1– 4
5– 20
20–100
100–300
> 300

* Plexipave-golv är ett banunderlag som är väldigt lättskött och behåller sin friktion i normalt 8–10 år, innan det är dags för ommålning.
Plexipave håller sig fräscht år efter år med minimalt underhåll. Ett spelunderlag som dessutom är skonsamt för knän och leder.

Pris

900
1 800
2 500
3 500
5 000

kr
kr
kr
kr
kr
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- Service och reservdelar
i samarbete med

Ring och
boka!

www.ta-maskin.se
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Hem & Antik

Tapetserarverkstad
FÖNSTERLYFTET
Fönsterhantverk

eller besö
k oss i
Vingåker!

Återförsäljare för:

Möbeltyger
Omklädda möbler
Tapetserarmaterial

säljare
Återför
stone!
för Blund

Köper och säljer

Allbäck
Linoljeprodukter
Engwall och
Claesson

Restaurering av

Eskilstuna
Kulturbeslag

fönster & dörrar

Iris Hantverk

Antikt, retro,
lantligt och kuriosa

Gröna Gläntan
Grunne

Vi kan våra märken!

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

• Case • JCB • Väderstad • Pöttinger • Reservdelar

Öppettider på
facebook och Instagram

Öppettider på Facebook &
Instagram @lyftets

Anneli Högberg
073-820 09 39

Annika Widenstedt
Tel. 0730-55 30 30
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Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det
gulmarkerade ordet senast 26 juli till:
annons@vingakersbladet.com
•
Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta
643 91 VINGÅKER
Vi drar tre stycken vinnare som vinner varsin trisslott.
Vinnare i nr 3 - 2020: (av 72 rätt inkomna svar: Mekonomen Vingåker)

Tryckeri & Redovisning AB

Trisslott är på väg:
Ingrid Rydén, Högsjö
Jessica Ryding, Odensbacken
Marie Hedengren, Odensbacken

Sidan
Sidan212

Gustavsberg
WC 5546
Förhöjd modell

Måhlarnas Gårdsbutik

Måhlarnas
Gårdsbutik

Den här gången bär det av mot Forsa. Ett färgstarkt möte i ordets rätta bemärkelse. Här är det färg uppåt väggarna. Och inte
vilken färg som helst – utan Annie Sloan Chalk Paint.
Jag träffar Carina Måhl som driver en
butik och håller kurser i konsten att
måla med Chalk Paint. Carina ﬁck idén
när hon för ﬂera år sedan såg den engelska serien Inredningsmästarna och
förundrades över hur de kunde måla så
mycket när de hade så kort tid på sig.
Hur hann färgen torka?
Carina forskade och lyckades hitta
färgen som heter Annie Sloan Chalk
Paint. Den har funnits i 30 år, är vattenlöslig, godkänd för barnmöbler och
är miljövänlig. Den är enkel och snabb
att måla med, går på alla material utan
förarbete och torkar på några timmar.
För att få bli återförsäljare av färgen
måste man ansöka om det. Carina gick
först en kurs i Jönåker och sen mars
2017 driver hon sin butik. Hon har
själv hållit på att måla i fyra, fem år.
Det är annorlunda tider nu, så det
är inte så mycket kursverksamhet. Däremot desto ﬂer beställningar – där är
det kö. Hon får in möbler som folk vill
få ommålade. Färgen ger en lite antik
känsla. Om objekten man målat får

härda inomhus håller de bra. På möbler
bör man alltid lägga på Chalk Paint vax.
Om man blandar olika färger får man
fram olika effekter. Till exempel en yta
som ser ut som betong, rost, antikt eller med pärlemorskimmer. Torkar man
med fön torkar det ännu snabbare och
man kan få fram en krackelerad effekt.
Ett mycket inspirerande utﬂyktsmål
där Carina även säljer saker hon målat.
Kolla hemsidan efter vägbeskrivning.
Text och foto: Majsan Wickert

Den här gången bär det av
mot Forsa. Ett färgstarkt
möte i ordets rätta bemärkelse. Här är det färg uppåt
väggarna. Och inte vilken
färg som helst – utan Annie
Sloan Chalk Paint.
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Jag träffar Carina Måhl som driver
en butik och håller kurser i konsten att måla med Chalk Paint.
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förInstallerat
& klart: och
4.995:undrades över hur de kunde måla
så mycket när de hade så kort tid på
sig. Hur hann färgen torka?
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hitta färgen som heter Annie Sloan
Chalk Paint. Den har funnits i 30
år, är vattenlöslig, godkänd för
barnmöbler och är miljövänlig. Den
är enkel och snabb att måla med, går
på alla material utan förarbete och
www.mahlqvist-ror.se
torkar på några timmar.
För att få bli återförsäljare av
färgen måste man ansöka om det.
Carina gick först en kurs i Jönåker
och sen mars 2017 driver hon sin
butik. Hon har själv hållit på och
målat i fyra, fem år.
Det är annorlunda tider nu så
det är inte så mycket kursverksamhet. Däremot desto ﬂer beställningar – där är det kö. Hon får in
Kylskåp/frysskåp
möbler som
folk vill få ommålade.
Färgen ger en lite antik känsla.
Grillar
Om objekten man målat får härda
inomhus Från
håller de bra. På möbler bör
Från
man alltid lägga på Chalk Paint vax.
Om man blandar olika färger får
man fram olika effekter. Till exempel en yta som ser ut som beGrillbestick
tong, rost, antikt eller med pärle12-delar
morskimmer. Torkar man med fön
torkar det ännu snabbare och man
kan få fram en krackelerad effekt.
Ett mycket inspirerande utﬂyktsOrd. pris 259:- mål där Carina även säljer saker
hon målat. Kolla hemsidan efter
vägbeskrivning och öppettider.

ord. pris 6.300:-

LADDA FÖR EN SOMMARma
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Vill du se mer eller kontakta mig:
info@mahlarnasgardsbutik.se
www.instagram.com/mahlarnasgardsbutik
www.facebook.com/mahlarnasgardsbutik

Köksmaskiner

En vägg av färgburkar och prover. Färgerna går att blanda för att få fram olika
effekter. Färgproverna som är bredvid Carina har hennes man snickrat.

2695:-

1.895:-

399:-

NU 199:-

Text och foto: Majsan Wickert

Vi har ett stort sortiment ﬂäktar & AC
Priserna gäller t.o.m. 31 juli eller så långt lagret räcker.

BUTIK / INSTALLATION / ANTENN / FIBER /
SÄKERHET / VITVARUSERVICE

Vill du se mer eller kontakta mig:

Apoteksgatan 8, Vingåker • Tel. 0151-51 info@mahlarnasgardsbutik.se
84 80
www.instagram.com/mahlarnasgardsbutik
Öppet: Vardagar 9.30-18.00 Lörd. 10.00-13.00
www.facebook.com/mahlarnasgardsbutik
Oppunda EL Vingåker

elonvingaker • www.oppundael.se

Sidan 13

Vem bryr sig om
både företaget
och företagaren?
Kontakta oss – vi är bra på det!
Vi ser till helheten för både företaget och
ägarna och är ditt bollplank i alla ekonomiska
frågor. Vi hjälper dig med kvalificerad revision,
redovisning, bokslut, skatter och rådgivning,
anpassat till dina och företagets behov.

Kontakta oss på 0151-136 00
eller
vingaker@lr-revision.se
Besök vår hemsida för mer information:
https://www.lr-vingaker.se/

Ledig hyreslägenhet i markplan
Vill du bo i en central hyreslägenhet i markplan för enkelt och
bekvämt boende?
På Lärkparksvägen 1 i centrala Vingåker har Sjötorps
Fastigheter en 3 ROK hyreslägenhet i markplan, ledig från 1/8.
Lägenheten är 71,3 kvm och har en stor altan på ca 11 kvm.
Välkommen att kontakta oss på 0150-724 90 för att höra mer.

SEMESTRA PÅ HJÄLMARGÅRDEN I SOMMAR
Välkomna till Hjälmargården i sommar om ni behöver en utflyk,
vill spela minigolf, ta en fika i Kaffestugan, testa på några av
våra aktiviteter eller bara vill slappa en dag på stranden!
Mer info hittar ni på www.hjalmargarden.se eller 0151-73 09 80
Bryggbåt finns att hyra i Kaffestugan.
I priset ingår en styrman.
Bryggbåten är tillgänglighetsanpassad.

Bastun finns att boka alla dagar
under hela sommaren. Bokning sker i
receptionen.

Vid kaffestugan finns en nyrenoverad
Minigolfbana. Bollar och klubbor hyr
du i glasskiosken eller i Kaffestugan.

Beachvolleybollutrustning finns
att låna.

Frisbeegolf med nio st utmanande hål.
Frisbees finns för uthyrning i
receptionen.

Kanoter, trampbåt, jollar och andra
båtar finns att hyra i Kaffestugan.
Fritt fiske i hela Hjälmaren.

Kom och upplev någon av
Kaffestugans kända glassmenyer!

Boulebana finns att tillgå mellan
campingen och badstranden.

Sidan 14

Företagspresentation!
Hjälmarfrukt
Företaget Hjälmarfrukt är det nyaste tillskottet bland företagen
på Vinön. Trots att den lilla ön i Hjälmaren inte har så många invånare sjuder det av entreprenörsanda. Fiske och jordbruk är de
tyngsta grenarna men det finns även mindre verksamheter med
inriktning på mat och musik, men också boende för gäster.
Åsa Ödman jobbar till vardags med
frågor kring energi- och klimat men
har nyligen startat upp sin verksamhet
med sikte på att bedriva vinodling på
ön. – Kustklimatet på ön är gynnsamt
för vinodling, förklarar Åsa och berättar
mer om planerna. – I höst ska jag vara
tjänstledig för att läsa om produktion
och förädling av frukt, bär och vin, och
sedan ska jag fundera på vin- och äppelodling.
Vin på Vinön kan alltså bli verklighet
om allt går som tänkt, eller åtminstone
vindruvor. Just nu är vinodlingen bara
på plan(t)eringsstadiet, berättar Åsa
som precis kommit tillbaka till Östernärke efter en tur till Örebro med sin
röda brandbil.
Ja, vinodling är nu ett helt nytt område
för Åsa och likaså för ön. Tidigare har
hon tillsammans med sambon, tillika fiskaren Johan fött upp får och innan dess
har det av naturliga skäl blivit en och
annan gösfilé och åtskilliga kräftkok,
berättar Åsa när hon blickar tillbaka.
Kanske får vi möjligen se ett lokalproducerat vin från Hjälmarens pärla att
förgylla måltiderna med på de lokala
matställena i framtiden?
Bakom de nya planerna ligger en möjlighet att kunna vara tjänstledig, som

öppnade sig samtidigt som paret funderat på vad man kan nyttja den gamla fårhagen till – den står nu bara helt
outnyttjad.
Intresset för lokal utveckling och lokalproducerad mat går hand i hand som en
röd tråd i Åsas vardag då hon dels är engagerad i en REKO-kedja i Örebro och
utöver det också har aktiverat sig i den
lokala Kultur- och Hembygdsföreningen på Vinön liksom i föreningen Samverkarna i Östernärke.
Åsa tror att hennes intresse för landsbygden kan komma från en upplevelse
när hon var barn och besökte ett småjordbruk där de hade skickat iväg korna.
Den tomma ladugården satte sin prägel
på hennes liv efter detta.
Så småningom läste hon till biolog, flyttade till Vinön och har därefter i många
år jobbat på Länsstyrelsen, först med
jordbruksstöden och senare med grundläggande betaltjänster, en fråga som också har sina kopplingar till landsbygden.
På frågan om de är mer driftiga på Vinön än på fastlandet svarar Åsa: – Mer
driftiga vet jag inte, men öbor har ju
ofta kombinerat många olika näringar
och idéer. Min bild är att folk på ön har
varit fiskare OCH jordbrukare i större
utsträckning än på land, där man oftare

En blivande vinranka. Foto: Åsa Ödman.

är det ena eller det andra. Ibland kombinerat med att vara redare eller jobba på
färjan också, och tillägger: – Hade jag
bott i stan hade jag nog aldrig funderat
på att starta företag.
– Som det ser ut nu är min plan att komma igång ordentligt med företaget under
tjänstledigheten, men sedan kombinera
anställning med företagande. Men vi får
se! Just nu är det fisket som är den stora
intäktskällan, framförallt gös men också

kräftor. – Kunderna utgörs av privatpersoner men även restauranger – och då
framförallt mindre restauranger som
sätter värde på matens ursprung, förklarar Åsa. I dagsläget säljer jag till privatpersoner på REKO i Örebro och hemma
på gården. Efter överenskommelse kan
jag även leverera på andra orter. Leveranserna sker då i den röda pickupen
som Åsa nyligen köpt. Ja, bilen är ju
nästan värd sin egen artikel då den alltså
tidigare gått i trafik hos räddningstjänsten någonstans i landet. Blåljusen och
sirenerna är dock bortplockade när hon
nu susar runt med sin brandbil på Närkeslätten.
Text och foto: Bengt Bronner
om inget annat anges.

FAKTA:
REKO står för Rejäl Konsumtion och
är ett sätt att handla lokalproducerad mat, helt utan mellanhänder.
Konsumenter och producenter på
en ort går samman och startar en
REKO-ring där råvaror och produkter säljs direkt från producent till
konsument. Enkelt och genialt!
REKO är en folkrörelse som växer av egen kraft. Den första REKO-ringen i Sverige bildades i Grästorp hösten 2016. Sedan dess har
antalet REKO-ringar i Sverige ökat
snabbt. I april 2020 fanns det ca
175 REKO-ringar med drygt 500
000 medlemmar. Idén kommer från
finska Österbotten där modellen
med REKO-ringar startade 2013.
Källa: Hushållningssällskapet.
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Hör av er till oss!

F ÖR H E L A L I V E T
F
E L Abegravning
L I Vbetyder
ET
En ÖR
varm ochH
personlig

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

Erbjuder msc-märkt
gös och goda kräftor
i samarbete med
Nilssons Hjälmargös.
Vi finns vid gröna
sjömärket på norra
ön.

Hör av er redan idag!

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

För säker tillgång
vänligen tag kontakt
innan.

0703-100 654
facebook.com/elglandentreprenad/
www.elglandentreprenad.se
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Varmt välkomna!
värdig upplevelse och har jour dygnet runt.
Varmt välkomna!

Örebrovägen 8 - Odensbacken
019-45 00 36 - www.gotmars.se
Örebrovägen 8 - Odensbacken
019-45 00 36 - www.gotmars.se

Vi hjälper dig med byggprojektet!
Fönster | Panel | Badrum
Kök | Tak | Altan
Robin Svenberg
073-234 8669
Kristoffer Söderling 070-331 5269
hssbyggtjanst
Anlita
oss!

Uterum,
kök och
info@hssbyggtjanst.se
tillbyggnader
www.hssbyggtjanst.se
samt
uthyrning
Hampetorp
Svenberg
Söderling Byggtjänst AB
av byggställning.

Anlita oss!
Om du beﬁnner dig här,
är vi snart där.
Enskilda
avloppsanläggningar m. m.

Din
extraresurs

Övriga gräv- och schaktarbeten
Försäljning grus och matjord
Förmedlng av brunnsborrning

Allt inom VVS
070-533 09 27

019-44 62 55

Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att
rycka ut inom 15 minuter – i alla väder. Och
våra moderna räddningsbåtar klarar att gå i hög
fart även i mycket grov sjö. Ge en gåva eller bli
medlem – vi får inga bidrag från staten. Läs mer
på sjöräddning.se eller ring 077-579 00 90.

Bernth Sjöstrand • Stora Mellösa

Flyttröjning

Uterum, kök och
tillbyggnader
samt uthyrning
av byggställning.
Stora Mellösa
Allt inom
Byggnation.
0708-70 37 38
daniel@dtbygg.se
Både
stort och smått.

Totalentreprenader.

Bemanning
Busk- & trädvård
RUT- och ROT-arbeten

Stora Mellösa
0708-70 37 38
daniel@dtbygg.se

073-501 29 29
Enskilda avlopp - Diplomerad av ME
Dräneringar
Grunder
Tomtplaneringar
Plattläggningar & murar
Stubbfräsningar & stock-klyvningar
Ökna Entreprenad AB • Kalle Nilsson • Knarsta 237 • 715 92 Stora Mellösa

Kampanj

Vi erbjuder nu i Coronatider fri hämtning av din
bil i närområdet och även fri lånebil vid bokning av
service.

Bilverkstad
Reparation av AC
Bilvård & rekonditionering
Däckbyten & service av däck
Råstavägen 4, 715 72 Stora Mellösa

019 - 44 52 60

Mark Bygg Betong MBB AB
Industrivägen 4
715 31 Odensbacken
Mark Bygg Betong MBB AB
Industrivägen 4
715 31 Odensbacken

Julannons 2018
Annons nr 4 2014

Berglinds
Entreprenad

MBB

Mark • Bygg
Annons •nrTakrenovering
4 2014
• Ny- och ombyggnationer
Betong AB
• Kakling & Plattsättning
• Betongarbeten
Sugen på
att börja
• Flyttstäd
• Hemstäd
Annons
nr
4 2014träna,
hör av er så berättar vi mer!
• Takrenovering
• Ny- och ombyggnationer
Mark Bygg Betong MBB AB
Julannons
• Kakling & Plattsättning
• Betongarbeten
Industrivägen
4 2018
Odensbacken
facebook.com/solidgymab
Takrenovering
• Flyttstäd
• Ny- och ombyggnationer 715•31Hemstäd
Mark
• Bygg
• Kakling
& Plattsättning
• Betongarbeten
• Flyttstäd AB
• Hemstäd
Betong
Nuvarande priser:
3 månader
795 Kr
ROT - Arbeten Mark • Bygg
6 månader
1395 Kr
Mark
• ByggAB
12 månader 2295 Kr
Betong
Mark • Bygg
Autogiro
199 kr/mån
AB
073-982 08Betong
67
Sören
Mark Bygg Betong MBB AB
Bindningstid 6 månader.
Betong
070-604
Jonathan AB
073-068 89
53 20
84
Peter
Industrivägen 4
Annons
nr 4 2014 070-583 68 41
715 31 Odensbacken
Lasse

MBB

MBB
MBB

MBB

072-206 43 88

Ullis/Städ

Mark Bygg Betong MBB AB
Mark
Bygg
Betong
• Nyoch
ombyggnationer
Industrivägen
4 MBB AB
Industrivägen
4 073-982 08 67
715
31 Odensbacken
Sören
• Betongarbeten

Mark Bygg Betong MBB AB

715 31 Odensbacken

0723-280 790 Industrivägen
• 070-402
4 62 59

Peter
• Hemstäd 070-604 89 20
070-583 68 41
Lasse
072-206 43 88
Ullis/Städ

715 31 Odensbacken

EL

KYLA

VVS

SOLENERGI

Maskinkörning:
Slåtter • Pressning
Kantklippning • Snöröjning
Mobil: 0704-026 259
E-mail: berglindsentreprenad@gmail.com
Joakim Berglind
Lännäs 1332, 715 93 Odensbacken

073-982 08 67
Sören
070-604 89 20
Peter
• Takrenovering
68 41
Lasse
• Kakling &070-583
Plattsättning
Ullis/Städ
• Flyttstäd 072-206 43 88

VÄRMEPUMPAR

MBB

Mark • Bygg
Nordic Energy Partner AB - upptäck kraften från ovan!
Betong AB

Vi levererar de bästa
solenergianläggningarna
anpassade efter dina behov.

Mark Bygg Betong MBB AB
Industrivägen 4
715 31 Odensbacken

Annons nr 4 2014

Sören
Peter
Lasse
Ullis/Städ

• Ny- och ombyggnationer
• Betongarbeten
• Hemstäd

Satsa på solenergi!

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

• Takrenovering
• Kakling & Plattsättning
• Flyttstäd

Vår kompetens din trygghet

Tel. 019-45 00 60

MBB

www.nepab.nu

info@nepab.nu

Sommaröppet i butiken!

Mark • Bygg
Betong AB

Gäller under Juni, Juli & Augusti

med inspiration från förr..

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

Hos oss hittar du massor av härliga
prylar och inredningsdetaljer,
allt i inspirerande retrostil.

Mark Bygg Betong MBB AB
Industrivägen 4
715 31 Odensbacken

Sören
Peter
Lasse
Ullis/Städ

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

019-767 16 50

john@lundbergsmek.se

Vi har även webbshop!

Självklart kan du beställa på webben
och hämta här i butiken.
Packat och klart!

www.
Askers-Kvinnersta 206,71594 Odensbacken

info@retroheaven.se 072 - 227 22 00

Nästa nummer av

Vingåkersbladet
30 september

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

Industrivägen 8 • 715 31 Odensbacken
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