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Företagspresentation!
Archangelica
Anders Möller flyttade till gården Larslund i Lundbyskog utanför
Vingåker 2013. Efter en utbildning i mathantverk hos Eldrimner
startade han mathantverksföretaget Archangelica. All tillverkning sker på den egna gården, efter egna recept, direkt från råvarorna. För sin rabarberglögg och för sin Hot Blue dessertsås fick
han guldmedaljer i SM i mathantverk 2016.
Vid flytten till gården Larslund fanns
tanken hos Anders att han skulle försörja sig på gården som är en jordbruksfastighet. Han hade ju redan ett företag när
han ändå måste deklarera, tänkte han.
Innan hade han arbetat som journalist,
men fick ett avgångsvederlag när avdelningen på tidningen lades ner och nu
ville han göra något annat.
Det första han kom på var örtodling.
─ Tanken var att jag skulle odla kvanne,
säger Anders och berättar vidare att det
är ett annat namn för archangelica och
är en krydda med lite parfymerad smak.
Anders fick veta att färska örter får säljas hur som helst, men om man säljer
torkade örter så räknas det som livsmedelshantering med många regler samt registrering hos kommunen. Han bestämde sig då för att utbilda sig i mathantverk
och starta tillverkning på gården.
Rabarberglöggen är storsäljaren i sortimentet och står för 75% av omsättningen. I början tillverkades den av rabarber
från den egna gården.
─ Då sålde jag kanske 200 flaskor första
året och nu är det upp till 4000 per år,
säger Anders och berättar att han gör av
med närmare ett halvt ton rabarber varje
år.
Rabarberglöggen - som gav den ena
guldmedaljen - innehåller endast rabarber, socker, vatten och kryddor. Vid
omdömet i prislistan kan man läsa: ”Ett
lyckat resultat i att göra glögg på rabarber. Elegant smak med en fin balans i
kryddning där rabarbern får komma
fram så tydligt. Detta är en svår konst att
behärska och här görs det med bravur..”
Hot Blue dessertsåsen - som gav den
andra guldmedaljen - gjordes på blåbär

och lite chili att serveras till glass eller
fruktpaj, men den har Anders inte med i
sortimentet längre.
En annan storsäljare är ett rostat vitlökssalt som kom till av ett misstag. Anders
plan var att gör ett vanligt vitlökssalt
och hittade ett recept på nätet som han
ville testa.
─ Jag satte ugnen på 150 grader och
efter en timme så började det bli brunt,
säger Anders och skrattar.
Problemet var att det var ett amerikanskt
recept och att graderna hade angetts i
Fahrenheit, något som Anders inte hade
uppmärksammat.
─ Men då upptäckte jag att det rostade
vitlökssaltet blev godare än vanligt vitlökssalt.
Numera ingår det i Anders sortiment
och säljer bra.
─ Jag har fyra kryddsalter som jag säljer
och det rostade vitlökssaltet säljer nog
bäst av dem.
Allt Anders hinner producera säljer han
mestadels på marknader och i delikatessbutiker i Rönninge, Eskilstuna, Katrineholm och Lännäs. I Vingåker finns
hans produkter på Naturdelikatessen
och på Ica Cityhallen.
Den första marknaden i år var Aptitrundan i mitten av september och sedan
hoppas Anders på julmarknaderna utan
att riktigt veta hur det kommer att bli i
år.
─ Jag kommer att vara på Magda Säteri
i Eskilstuna, säger han.
Under tiden har Anders andra planer på
gång, bland annat att bygga en helt ny
produktionslokal, något han saknat och
som kommer att förenkla hans arbete

mycket, både vad gäller tillverkning och
logistik.
─ Allt fokus ligger på att få klart den
nya produktionslokalen, säger Anders
och visar var den ska ligga på gården.
Anders avslutar vårt möte med att berätta den roliga incidenten som hände
alldeles i början av hans företagande.
Tanken var att han skulle förbättra det
här med sterilisering av glasburkarna
och glasflaskorna.
─ Så jag satte ugnen på 150 grader istället för 100 grader i tio minuter, säger
Anders.
Han tyckte att allt gick bra då glasburkarna höll. Att hälla blåbärssylt i dem

gick också bra. När han sedan satte på
locken gick det inte lika bra. Sylten började koka och ett enormt tryck gjorde att
locken började flyga av burkarna.
─ Det blev blåbärssylt i hela köket, säger Anders och skrattar åt minnet.
Text & Foto: Birgitta Stenström
FAKTARUTAN

På Anders blogg ”Från Stockholm
till vägens slut” och på hans youtube
kanal fstvs.se
kan man följa Anders arbete på gården.
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Vetgirig?
snickarn68@gmail.com

Här i Vingåker kan ABF hjälpa till att ge dig nya insikter
och kunskaper inom ett flertal ämnen!

Vi utför allt inom
byggnation,
litet som STORT
Höstkampanj

Vill du veta mer eller har du något att lära ut?
Hör av dig till anna.ateg@abf.se

INRED FÖR HÖSTEN!
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Priserna gäller t.o.m. 17 oktober eller så långt lagret räcker.
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www.mahlqvist-ror.se
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500g Rib World
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0151-51 80 50 • www.ica.se
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elonvingaker • www.oppundael.se

Kanelbullar
Frysta, 400g, Ica
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Vingåker för mig!
Sovi Rydén
En varm och solig sensommardag träffar jag Sovi Rydén i hennes
och maken Davids sommarhem, Gamla Ruda gård utanför Vingåker. Vi sitter på verandan med underbar utsikt över sjön Tisnaren medan Sovi berättar om livet som fotomodell, flygvärdinna
och skådespelerska.

På väg från Los Angeles mitt i natten
ringer en av passagerarna oavbrutet i
klockan. Han plingar och plingar och
Sovi tror att det är något allvarligt som
hänt.
─ Jag trodde han var på väg att dö.
När hon kommer fram till honom säger
han:
─ Fy, vad varmt det är, kan du inte öppna fönstret?
När Sovi var nitton år halkade hon in i
filmens värld på något bananskal, som
hon själv uttrycker det. Hon jobbade
som modell då och blev tillfrågad om
hon ville vara statist i Ingmar Bergmans
Fanny och Alexander.
─ Sedan gjorde jag inget på säkert femton år.
Till statist.se anmälde hon sig 2005.
Sedan har det bara rullat på. Numera är
hon skådespelare och medlem i Teaterförbundet som förhandlar åt henne.
I tolv Beckfilmer har hon spelat sin karaktär Anna-Lena Lilja på poliskontoret.
Ibland skymtar hon förbi och ibland har
hon repliker. Vid filminspelningar brukar hon vara tjänstledig från SAS. Fyra
Beckfilmer spelas in samtidigt och tar
tre månader att göra.
När hon 2014 hade tagit tjänstledigt för
att filma Beck för första gången var ett
enormt filmteam på plats. Runt 80 personer blev stående och hade inget att
göra på grund av att huvudrollsinnehavaren inte dök upp på flera dagar.
─ Alla var hysteriska. Det kostar ju
fruktansvärt mycket pengar att ha så
mycket folk som inte har något att göra,
säger Sovi.
Vad Mikael Persbrandt gjorde istället
skriver han i sin bok ”Så som jag minns
det”.

För Sovi som är uppväxt i bygden är
Vingåker hemma även om hon bott i
Stockholm i närmare 40 år och fortfarande är skriven där.
─ Jag har hela min släkt här och vi har
alltid haft sommarhus här, säger hon och
tillägger att hennes man också jobbar
här i det egna företaget Ruda Fastigheter AB.
Att Ruda tillhör Finspångs kommun är
inget hon bryr sig om.
─ I Finspång är jag aldrig, alltid Vingåker. Vingåker absolut! fortsätter hon.
Även de vuxna barnen när de kommer
på besök tycker att lilla Vingåker har
mycket att erbjuda och att det bästa är
att det finns tennisbanor både inomhus
och utomhus.
När Sovi som tonåring fick frågan om
hon ville skicka in bilder till Stockholmsgruppen, som är en modellagentur, gjorde hon det och blev antagen.
Från och till i cirka tio år bodde hon i
Stockholm och Milano och jobbade som
fotomodell.
─ Jag var med i en modellagentur och
jobbade på sjukhus som extrajobb, säger Sovi som är utbildad undersköterska

och har jobbat på Kullbergska sjukhuset
och på Danderyds sjukhus.
Sedan 1986 har Sovi arbetat som flygvärdinna på SAS. Vingåker är då en bra
ort att utgå ifrån.
─ Tågstoppet är perfekt, säger hon.
I 25 år flög hon långlinjer till alla destinationer i hela världen.
─ Jag kunde flyga till New York, Chicago, Bangkok, Tokyo eller Peking två
gånger i veckan.
På plats är hon sedan ledig och kan göra
vad hon vill innan det är dags att flyga
hem igen.
─ Lite påtvingad semester, fortsätter
hon.
Ett problem med att flyga långresor så
ofta är att man känner av jetlag hela tiden, menar hon.
─ Man känner sig som i en dimma.
Sovi jobbar även som purser, vilket
betyder att hon är chef över kabinpersonalen och har hand om säkerheten
ombord. Numera jobbar hon halvtid och
flyger inom Europa.
Sovi berättar en rolig episod från en av
sina många flygresor.

I tre olika julkalendrar har Sovi medverkat. I ”Selmas Saga” spelar hon en
vetenskapsman. I ”Tjuvarnas jul” är
hon en jättefattig och tandlös kvinna. I
”Storm på Lugna gatan” sitter Sovi på
scenen och tävlar mot skådespelerskan
Cecilia Forss i en lussebulletävling.
I ”Robssons” som kommer från rymden
för att se om det går att leva på jorden,
spelar Sovi polis.

Till en reklamfilm för IKEA Canada och
Australien åkte Sovi fram och tillbaka
under en tre veckor lång castingprocess
för att träffa de olika personerna och
göra provfilmningar.
─ Vi som blev uttagna hade varit på
klädprovning och provat cirka 40 olika
kreationer och sedan skickas bilderna
till alla berörda och alla måste säga ja.
När Sovi sedan kom till inspelningen
var allt ändrat. Kunderna från IKEA Canada och Australien hade flugit till Sverige, trots Corona.
─ Då fick vi stå på rad så de fick syna
oss och godkänna kläder och hår, med
mera. Sedan kunde vi börja filma. Det
är en väldigt stor produktion.

Sovi har även spelat in flera andra reklamfilmer, varit präst i ”Morden i
Sandhamn”, överklassdam i ”Fröken
Frimans krig”, blivit mördad i ”Arne
Dahl”, varit sjuksköterska i ”Top Dog”,
domare i ”Heder 2” och chefsförhandlaren på UD i ”Dips”, bland mycket annat.
─ I år har vi filmat säsong 2 av Dips. Då
är jag Sveriges FN-ambassadör i New
York, säger Sovi.

På fritiden är hon i Ruda. Hon gillar
att plocka svamp, läsa, promenera och
springa och trots många resor i jobbet så
flyger hon gärna på fritiden, allra helst
till New York.

─ När barnen var små åkte vi många
gånger till Mauritius. Där har vi varit
allra mest. När min man fyllde 60 var vi
till Kapstaden med barn och deras respektive och barnbarn, avslutar Sovi.
Text: Birgitta Stenström
Foto: Birgitta Stenström
samt privata bilder
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Widenstedts Rör

Örjan Langborg
Redovisning AB

ALLT INOM VVS!

Servicearbeten & reparationer
Vattenreningar (Aquaexpert)
Egna vattenanläggningar
Badrum
Värmesystem
Pannanläggningar

• Redovisning
• Bokslut
• Deklaration
• Bouppteckningar

Glöm inte utnyttja ROT-avdraget!

JAN WIDENSTEDT
070-277 28 25

janvvs24@gmail.com
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Företagspresentation!
Linus Verkstadsservice AB
Att åka långt för att göra ett jobb är en vanesak och inga som
helst problem för Linus Thollander på Linus verkstadsservice AB
i Vretsta utanför Vingåker. Bilverkstäder, besiktningsstationer
och andra verkstäder är merparten av kunderna och finns inom
en radie av cirka 25 mil.

─ Närmsta andra liknande företag finns
i Stockholm, Göteborg och Hedemora,
som jag känner till.
Kunderna hittar Linus verkstadsservice genom andra kunder. Någon reklam
gör han aldrig förutom den som finns på
firmabilarna och några klisterlappar på
lyftarna.
Företaget startades i mitten av 80-talet
av Linus farbror och hette då BT-verkstadsservice. I tre år var Linus anställd
hos sin farbror innan han 2013 köpte
inventarierna och startade Linus verkstadsservice AB, då namnet BT-verkstadsservice ingick i farbroderns lantbruk och inte kunde tas över.
─ Det är ju telefonnumret som är nyckeln till det, säger Linus och menar att det
inte spelar någon roll att han bytt företagsnamnet.
I tio år har han hållit på och har numera
en anställd.

Företaget lagar och servar billyftar.
─ Vi säljer nya också och håller på med
all verkstadsutrustning som däckmaskiner, bromsprovare, traverser med mera,
säger Linus.
─ Jag har ungefär 750 kunder, fortsätter

han och berättar att han även gör många
jobb i Vingåker.
─ Jag har nästan alla verkstäder här.
Några andra företag i närheten med
samma inriktning kan han inte komma
på.

underVälkommen
samma tak till
Sörmlands ledande leverantörer
av badrumsrenoveringar
och brasvärme!

Den längsta sträckan han åkt på jobb var
till en lastbilsverkstad utanför Tallinn. I
normala fall brukar han inte åka så långt,
men tyckte det verkade vara en kul grej,
tog med sig en kompis och åkte.
Verkstaden i Tallinn hade köpt ett par
lyftbockar på auktion här i Sverige. När
de sedan kom hem till Tallinn så fungerade de inte.
─ Det var alltså svenska bockar som
ingen därnere kunde laga, säger Linus
och berättar att de som sålt bockarna till
estländarna kontaktade honom.
─ Det var lite utmaning och kombinerad
semester.

25 år

Tel. 0150-517 40 • www.kaminkakel.se

Linus avslutar med att berätta ännu en
rolig incident som hände hans farbror en
gång när han var ute på ett jobb.
Farbrodern hade just lastat upp en billyft
på släpkärran inne i en verkstad och var
precis på väg att åka iväg. Strax innan
hade någon på arbetsplatsen flyttat på en
bänk i verkstaden och hittat några gamla mögliga smörgåsar som hade ramlat
bakom och tyckte det kunde vara kul att
lägga dem bakpå släpkärran.
Lite senare blev Linus farbror stoppad
av polisen. Det visade sig att han hade
lite för bred last, men när poliserna hittade smörgåsarna tyckte de att Linus
farbror kanske borde åka hem och göra
nya så att han skulle klara sig ett tag.
Några böter blev det inte, men alla fick
sig ett gott skratt.
Text & foto: Birgitta Stenström
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Damixa Solid köksblandare
INSTALLERAT-OCH-KLART*

Damixa Solid
takduschpaket

3 295:-

INKL. ROT

ORD. PRIS 3 795:-

INSTALLERAT-OCH-KLART!
Damixa Solid blandare
INSTALLERAT-OCH-KLART*

5 895:-

ORD. PRIS 7 495:-

INKL. ROT

INSTALLERAT-OCH-KLART*

2 495:-

ORD. PRIS 3 095:-

INKL. ROT

*Pris gäller om ROT-avdrag medges

2, Katrineholm
• 0150-517Videvägen
40 • WWW.KAMINKAKEL.SE

Linus berättar en kul jobbhistoria - i alla
fall när den berättas efteråt - om när de
hos en kund mekade med en däckmaskin och då släppte på en hydraulkoppling.
─ Det var fullt tryck på den så vi blev
duschade i olja och nu snackar vi rejäl
dusch, för det var tio meter högt i tak,
skrattar Linus.

Eldabutiken älskar värme

för
Kaminer
&
Kostnadsfria offerter!
adrum Kom ihåg
Skorstenar
att
Vi lämnar alltid fasta priser och
vi erbjuder räntefri avbetalning
utnyttja ROTFrån idé till avdraget!Installerat- och
klart priser!
dig installation

tider:
or 9-18,
7, lör 10-14

Då och då görs även lite jobb i verkstaden i Vretsta.
─ Jag tar mig an lite gamla veteranbilar
ibland. Det är mest lite mellanlager, ingen tillverkning, säger han.

KAMIN & KAKEL
KATRINEHOLM

Katrineholm | Videvägen 2 | 0150-517 40

JØTUL F3

ORD. PRIS FR. 16 400:-

NU PRIS FR. 14 400:-*
Delbet. fr 678 kr/mån*
*Gäller t o m 31 oktober.
www.eldabutiken.se

TR20
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Tak- & väggplåt
från
FP35
TR35

Vår populära TR20-profil har många användnings områden tack vare

sin liksidiga utformning, allt från industrilokaler till lantbruksbyggnader.
Den används lika bra på tak som på vägg.
TR20-profilen har blivit väldigt uppskattad på grund av sin mycket

säkra och effektiva sidoöverlapp. 1-1/2 vågs överlapp ger ett snabbare
montage då överlappen styr plåten i rätt position.
Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad- och

lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

TR18

TR35

TR20 går att få med kondensskydd eller perforering i vit eller vinröd.
Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger

TR20

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!
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och lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.
Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.
Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.

Borga Byggprofiler AB
Motorgatan 2
534 92 TRÅVAD

TR35 ger ditt tak karaktär och design.
Telefon: 0512-208 80
www.borgabyggprofiler.se
Profilen
kännetecknas
och snabbt montage.
Telefax:
0512-203 33 av mycket god gåbarhet
info@borgabyggprofiler.se
556590-0213
TR35Org.nr:
används
med fördel när man önskar en stark och robust profil
till industritak, ekonomibyggnader och mindre garage.
TR35 går även att få med kondensskydd.
Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniseradoch lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.
Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.
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Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger

• TR 20

Borga Byggprofiler AB
Motorgatan 2
534 92 TRÅVAD
Borga Byggprofiler AB
Motorgatan 2
534 92 TRÅVAD

0,5 mm

byggnaden en vacker kulör i flera decennier.
TR35 ger ditt tak karaktär och design.
Profilen kännetecknas av mycket god gåbarhet och snabbt montage.
www.borgabyggprofiler.se
info@borgabyggprofiler.se
TR35 används med fördel när man önskar en stark och robust profil
www.borgabyggprofiler.se
till industritak,
ekonomibyggnader och mindre garage.

100:-/m 2

Telefon: 0512-208 80
Telefax: 0512-203 33
Org.nr: 556590-0213
Telefon: 0512-208 80
Telefax: 0512-203 33
Org.nr: 556590-0213

info@borgabyggprofiler.se

TR35 går även att få med kondensskydd.

Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniseradoch lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.
FP18 och FPV 18 är två profiler som är helt anpassade för väggmontage.

• Parant
Borga Byggprofiler AB
Motorgatan 2
534 92 TRÅVAD

0,5 mm
Telefon: 0512-208 80
Telefax: 0512-203 33
Org.nr: 556590-0213
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Profilerna har blivit populära tackvare sina många användningsområden.
Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger
De breda topparna och smala bottnarna ger dem ett vackert utseende.
byggnaden en vacker kulör i flera decennier.
Alla våra profiler är CE-godkännda och tillverkas av galvaniserad- och
lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

www.borgabyggprofiler.se
Borga Byggprofiler AB
info@borgabyggprofiler.se
Motorgatan 2

534 92 TRÅVAD
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Perssons
Byggvaror AB
Borga Byggprofiler AB
Motorgatan 2
534 92 TRÅVAD

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

www.borgabyggprofiler.se
Telefon: 0512-208 80
info@borgabyggprofiler.se
Telefax: 0512-203 33
Org.nr: 556590-0213

www.borgabyggprofiler.se
info@borgabyggprofiler.se

IDROTTSVÄGEN 1, VINGÅKER
Bengt: 070-731 16 29, Carola: 070-522 35 53
bengt@perssonsbyggvaror.se, carola@perssonsbyggvaror.se

0151-107 60

www.jacobssonssmide.se

Du hittar oss vid Hacksta vägskäl

2för1
Märkesbågar
från 1595kr

Katrineholm
Stortorget 2,0150-797 77

Boka din synundersökning på
specsavers.se
När du köper båge från 1595 kr får du ett andra par, till samma eller lägre värde, på köpet. Du betalar för paret med den dyraste kombinationen av glas och tillval. Om bågens värde i det kostnadsfria paret är högre än bågens värde i det par du betalar
för, behöver du betala mellanskillnaden. 2för1 är personligt och kan inte delas med någon annan. Enkelslipade standardglas (index 1,5) ingår i priset. Kan inte kombineras med andra erbjudanden. ©2020 Specsavers.
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Samverkarna
Vingåker

Hallå alla

Samverkarna
Vingåker

VINGÅKERS

FÖRETAG & FÖRENINGAR
Som företagare eller förening i Vingåkers kommun
inbjuder Samverkarna Vingåker dig till:

Sävstaholms Slott
Måndagen 5 oktober
17:00 Guidad visning
av Sävstaholms slott

Ulrika Di Martini ger oss en guidad tur
på nyrenoverade Sävstaholms Slott.

Ulrika Di
Martini

18:00 Medlemsmöte
Vi gästas av Regionordförande Monica
Johansson. Monicas ansvarsområde är
sjukvård, kollektivtrafik samt tillväxtfrågor.

Monica
Johansson

Näringslivsansvarig i Vingåkers kommun Susanna Oom Samuelsson
Underhållning av gitarristen och Bellmantolkaren Miro Simic.

Susanna Oom
Samuelsson

Välkomna!

Miro
Simic

Anmälan så snart som möjligt så vi har möjlighet att Coronasäkra mötet,
dock senast 2 oktober till:
I sammarbete
Mail: samverkarnavingaker@gmail.com
med:
Telefon: Wilsons Tryckeri & Redovisning, 0151-55 00 45
Under kvällen serveras det kaffe med tilltugg.
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Handlarn
Björkvik
MÅ
Ö

beskärning
eller
nedtagning
av träd
ROT& RUT-avdrag
Vi söker Med
en
senior
i Vingåker
(man eller
kvinna) m.m.
för i huvudsak trädgårdsarbete.

Med
ROT& RUT-avdrag
Kontaktperson:
Anders
Lund 070-677 13 54
Titta gärna in i vår fräscha nätaffär:

Med
kompetens
Kontaktperson:
ROT
& RUT Anders Lund 070-677 13 54
avdrag
Titta gärna in i vår fräscha nätaffär:

poolen65

ÖPPETTIDER:

Trädgårdsarbete • Bygg • Målning
Snickeri, trädgårdshjälp, målning,
Snickeri,
målning,
beskärningträdgårdshjälp,
eller nedtagning av träd
m.m.

www.kompetenspoolen.se
Sidan 2

a in i vår fräscha nätaffär:

Hem & Antik

Tapetserarverkstad
FÖNSTERLYFTET
Fönsterhantverk
Möbeltyger
Omklädda möbler
Tapetserarmaterial

Återförsäljare för:

Köper och säljer

Allbäck
Linoljeprodukter
Engwall och
Claesson

Restaurering av

Eskilstuna
Kulturbeslag

fönster & dörrar

Iris Hantverk

Antikt, retro,
lantligt och kuriosa

Gröna Gläntan
Grunne

Öppettider på
facebook och Instagram

Öppettider på Facebook &
Instagram @lyftets

Anneli Högberg
073-820 09 39

Annika Widenstedt
Tel. 0730-55 30 30

SPELAR INGEN
STÖRRE ROLL

ÖPPETTIDER:

Handlarn
Björkvik
MÅ
SörmlandsJägaren
Viltkebab
Ö

RAMSÅ
SAMTLIGA

Viltkebab

Söndagen den 6 september
var det skördemarknad i
KAN
Vingåker.
Här TRÄsåldes olika
VÄCKAS
SLAGET
I
växter, grönsaker, sylt,
saft,
BRIE
VASA
kakor, godis och viltkebab.

Söndagen den 6 september var det skördemarknad i Vingåker.
Trots prognosen om regn kom det många människor och vädergudarna höll igen lagom till eftermiddagen. Här fanns växter, grönsaker, sylt, saft, kakor, godis och viltkebab.

NÄSTA

FÅR
BRONS
GE STRYK
FINKLIPPT
OMRÅDE

PRATA
STRUNT
TESTA
REKLAM
BÖR
TE

I år har det varit lite speciellt med tanke på coronan. Många mässor blev
inställda, så det är lite osäkert om det
blir några julmarknader.
Fredrik jagar visserligen men köper
in kött till verksamheten. Viltkebaben
består av dovhjort, kronhjort och vildsvin blandat. Det serveras med hemgjord dressing, bröd och sallad. Jag
frågade varför han inte använder älgkött – Fredrik menar att det är så magert att det blir torrt.
Det bildades kö av hungriga köpare
så jag betalade min kebab och bad att
få den i ett foliepaket. Jag tackade för
intervjun och önskade dem lycka till.
Efter att jag gått runt och tittat lite
åkte jag hem och njöt av min viltkebab,
för det var verkligen en njutning. Och
inte bara det, det var så mycket så jag
ﬁck njuta även till middagen.
Så trots corona och osäkert väder
blev det en lyckad dag för de ﬂesta.
Text och foto: Majsan Wickert

MINDRE
MED
HAKLAPP

DANSFÅGEL

BRUNT
FÄRGÄMNE

Jag blev nyﬁken på hur idén med
att sälja viltkött som streetfood föddes? Fredrik berättade att när han för
många år sedan besökte olika marknader och mässor ﬁck idén. Han såg
andra som sålde olika sorters mat,
men ingen som sålde något med viltkött.
Från början var det en hobbyverksamhet. Han sålde på marknader, mässor, musik- och rockfestivaler. Det visade sig vara en mycket lyckad satsning och numera är det en heltidssysselsättning. SörmlandsJägaren Viltkebab drivs som ett familjeföretag.
Beroende på säsong och storlek på
marknad, mässa eller festival så projektanställs ibland ända upp till 20
personer.
Är det en liten marknad som vår här
i Vingåker så räcker det med honom
själv, Ingela och Alida. Men på till
exempel Sweden Rock så krävdes det
betydligt ﬂer. De arbetar från Skåne
till Dalarna under maj till december.

KAN MAN
UGGLOR I
MOSSEN

KNOPP
TIDIG

KASTA
DÅLIGT
KORT

Handlarn Björkvik
Handlarn Björkvik

Fredrik Andersson med dottern Alida och hustrun Ingela sålde viltkebab
under dagen (Ingela ej med på bild).
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Handlarn
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Handlarn Björkvik
Handlarn Björkvik

ÖPPETTIDER:

Handlarn Björkvik
Handlarn Björkvik

Kompetenspoolen
erbjuder
Kompetenspoolen erbjuder

KÖPMANGATAN

NATIONALPARK

OPERAHUSET I
SYDNEY
ÄDEL
HÄSTRAS

BRYTER
I
NORR
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Vingåkers Volleybollklubb
Den här gången bär det av till Sporthallen vid Slottsskolan. Det är
ﬂera olika lag som tränar. När killarna i elitlaget dyker upp inser
jag att det är en fördel att vara väldigt lång även i denna sport.
Jag ska träffa Kenneth Karlsson som är
kassör och lite allt-i-allo. Kenneth har
inte själv någon bakgrund inom volleyboll så jag frågar hur han halkade in här?
– Min son Lukas spelar i elitlaget
och jag har tittat på alla matcher. Jag
ﬁck frågan om jag ville vara speaker
och trots mina undermåliga kunskaper
så blev jag det under några år. För cirka
sex år sedan blev jag ordförande. Nu i år
blev jag kassör och Angelica Svedberg
är ordförande, berättar Kenneth.
Det är många som vill ha Kenneths
uppmärksamhet så han hänvisar mig
till Magdalena som han säger har koll
på det mesta. Men innan jag pratar med
Magdalena träffar jag på en annan ledamot, Tommy Karlsson, som varit med
sedan 2004. Han berättar att han förra
året blev framröstad till andraplatsen
som ”Årets fan” – det är stort. Han har
också koll på att Vingåkers Volleybollklubb gick upp i elitserien under säsongen 1999–2000.
Dessvärre hade en inställning ruckats
i min kamera så bilderna jag trodde jag
tog på Kenneth och Tommy blev bara
svarta – sen var chansen förbi, alla hade
spridits åt olika håll. Det är ju alla fantastiska och entusiastiska människor bakom
som gör att idrotten lever i vårt land. Så
en stor eloge till er alla i bakgrunden.
Tillbaka till Magdalena som klargör
vilka olika lag som klubben har. Så jag
tar dem från de lägsta och uppåt.
Kids
Volleybompa: 3–5 år, lek, balans, dans
och lek med bollar, gärna med föräldrar.
Kidsvolley: 6–9 år, lek med boll.
Ungdom
U16: Här ﬁnns F16 som är ﬂickor 14 år
och uppåt samt P16 som är pojkar 14 år
och uppåt.
U14: Här är också både F14 och P14
som är 14–16 år.
U10: Blandat pojkar och ﬂickor, 9–14
år, tränar spel. Tävlar i Örebro ”Mikasa”.
Man drar ihop ﬂera lag och spelar kortare matcher på 15–21 minuter. Tid beroende på antal deltagare.
Senior
Division 2: Tränar ihop med P16.
Elit
Elitlaget: Killar/män, här ligger åldersspannet från 15 till 28 år.
Tränar ni bara inomhus?
– Mest inomhus, men på sommaren spelas lite beach volley. Det ﬁnns en utom-

husbana här vid sporthallen och ibland
spelas det lite i Läppe, säger Magdalena.
Det kommer in en lång kille i köket
som Magdalena presenterar som Jordan
Power (bild 3). Han är från Australien
och har spelat i Linköping men varit i VVK i omgångar. 2014/15 första
gången, 2016/17 andra gången, 2019 i
Linköping men nu tillbaka i Vingåker.
Dessvärre slet han av hälsenan i vintras
och är nu med och rehabtränar.
Vilka skador är vanligast?
– Det är stukningar och ﬁngerskador, säger Magdalena.
Linus Nilsson, som spelar center,
hade oturen att bryta sin lilltå på första
träningsmatchen (bild 2). På bild 3 ser
ni Tomasz Mroz hur han lindat ﬁngrarna
som skydd. Han spelar högerspiker och
är klar för sin fjärde sejour i VVK. Jag
kan dessvärre inte presentera alla då det
inte ﬁnns plats för det här.
På www.svenskalag.se/vvk/kalender
kan ni ﬁnna hela schemat för nuvarande
säsong och mer om spelarna.
Första matchen spelades 27 september borta i Uppsala. Lördagen den 3
oktober, klockan 14.00 är det premiär
hemma mot Sollentuna i Idrottshallen.
De ﬂesta matcher sänds digitalt.
Som jag sa i början så verkar det absolut vara en stor fördel om man är lång.
Nätets överkant ligger på 2,43 cm. Men
det är klart, man kan å andra sidan vara
väldigt bra på att hoppa högt och slå
hårt.
Jag tycker bollen ser hård och tung
ut men det visare sig att den bara väger
260–280 gram. Däremot är det dyra
gram, en boll kostar cirka 850 kr!
Om jag vill ha en trevlig stund så
tipsar Magdalena mig om att titta på en
Volleybompa-träning, onsdagar 18–19.
Det är 3–6 åringar som tränar tillsammans med föräldrar. Det är mera lekfullt,
otroligt charmigt och uppfriskande.
Det ﬁnns så otroligt många engagerade människor – gamla som unga – som
gärna glöms bort i vårt, ibland, knasiga,
tragiska och turbulenta samhälle. Och
just i år har väl allas krafter och tålamod
satts på svåra prov.
Och om inget annat stärker vårt samhälle så måste jag nog säga att idrotten
bland andra föreningar har en stor och
viktig uppgift. Den är både uppfostrande, individ- och gruppanpassad och den
enar människor – oavsett ursprung.

200 kronor/år
oavsett ålder/grupp
Familj: 500 kronor/år
Säsongen löper mellan 1 juli–30 juni.
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Text och foto: Majsan Wickert

FA K TA
Medlemsavgift

1

Vingåkers Volleybollklubbs ofﬁciella
Facebooksida.
Våra hemmamatcher streamas på
https://www.youtube.com/channel/
UCewCPAf19aEipE7Xu_yfv1Q/feed

1
2
3
4
5
6

Magdalena Andersson, sekreterare och ”spindeln i nätet”.
Linus Nilsson, som tyvärr får sitta på bänken idag på grund av bruten lilltå.
Jordan Power, t.v. och Tomasz Mroz visar hur han lindat ﬁngrarna som skydd.
En del av elitlagets uppvärmning innan träning.
U16, där F16 och P16 träningsspelar mot varandra.
U10, 9–14 år, tränar spel
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Östlunds Begravningsbyrå
Katrineholm • Flen • Vingåker
Bygdens egen begravningsbyrå

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

Katrineholm

Flen

Vingåker

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

LEDIG 3 ROK HYRESLÄGENHET
Just nu har vi en ledig hyreslägenhet på Lärkparksvägen 1 i centrala Vingåker. Lägenheten har 3 rum och
kök, är 71,3 kvm och har en ca 11 kvm stor balkong.
Välkommen att kontakta oss på 0150-724 90 för att
höra mer.

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

färd i
blommornas värld.

Vi har laddat
www.östlundsbyrå.se

med massor av inspirerande
växter för hela hemmet, ute som inne.
En stor avdelning med ﬁna presenter och
inredning från Ernstform.
Välkommen att inspireras.
inspireras.

Följ oss
gärna på

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

Följ oss gärna på:

just nu har vi mängder med
höstplagg till outletpriser
Kostymer i 70 olika storlekar

över 100 kända varumärken

7000m² butik

upp till

70%

lägre pris
öppettider i butiken

Mån-fre 10:00–19:00
lör-sön 10:00–18:00

Öppettider Ba
Öppettider Vi
Baggetorp 01

Gäller fredag och lördag
27-28 mars r
Vingåke

20 olika sorters

Sättpotatis
ex. Amandine

LOPPIS & ANTIK
MARKNAD

√
SKÖRDE
√
MARKNAD

Blomsterlökar
Sättlökar

• Gullök • Rödlök • Silverlök
• Charlottenlök • Vårlök

• Torkrullar många varianter

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

Betalningssätt : Swish
Hasselfors
Sidan
12
Sker på hämtningsdagen.
Trädgårdsjord
Vi kommer ringa till dig när det är dags för betalning, kommer ske på hämtningsdagen mellan 8-10.
Yrkesjordar
4 för 100:-

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.

Aktuellt nu:
• Myrmedel

• Flugmedel
Vi tackar våra samarbetspartners:
Order stopptid Måndag : Kl 10:00
Order stopptid Onsdag : Kl 10:00

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

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

4 för 120:-

• Naturgödsel
• Gräsmattedress
• Torv • Barkmull
• Täckbark

VINGÅKER, STORGATAN 18-20
HÖGSJÖ, HÄSTHAGSVÄGEN 2

LEDIGT

Sävstaholmsvägen 5 • 0151-51 14 16

www.provinsbutiken.se

Öppettider: måndag-fredag 8-18, lördag 9-13

NU SES vi PÅ:

JULMARKNADEN
JUL
MARKNADEN
29 november
KÖPMANGATAN VINGÅKER
Pga rådande Covid-19 situation

Vi tillämpar avstånd

Boka plats:
Hantverkare
Konstnärer

Livsmedelsproducenter
Julklappsförsäljare

Juldryck- & godissäljare

100:- per marknadsplats (3 meter bred)
50:- marknadsbord (180 cm långt)
100:- El (begränsat antal)
Bokning av plats: 0151 - 55 00 45 (Wilsons)
Betalning bekräftar bokningen
Swish 123 643 25 79 (Samverkarna Vingåker)
Ange Namn och Julmarknad
OBS! Begränsat antal platser

Sidan 13
EL

KYLA

VVS

SOLENERGI

VÄRMEPUMPAR

Nordic Energy Partner AB - upptäck kraften från ovan!
Vi levererar de bästa
solenergianläggningarna
anpassade efter dina behov.

70 %
för 0 kr.

Satsa på solenergi!
Vår kompetens din trygghet

Tel. 019-45 00 60

www.nepab.nu

info@nepab.nu

Vi är en ideell
förening som står
för 70% av
sjöräddningen
i Sverige – utan en
krona från staten.
Bli medlem på
www.ssrs.se eller
ring 077 -579 00 90.

F ÖR H E L A L I V E T
F
E L Abegravning
L I Vbetyder
ET
En ÖR
varm ochH
personlig
så mycket. Götmars är ett familjeföretag
En
och personlig
begravning
somvarm
erbjuder
tjänster kopplade
till betyder
livets
så
mycket.
Götmars
är ett familjeföretag
olika
skeenden,
till exempel
begravningar,
som
erbjuder tjänster
kopplade
till livets
boutredningar
och juridisk
service.
Vi
olika
skeenden,
till
exempel
begravningar,
arbetar tillsammans med er för en trygg och
boutredningar
ochoch
juridisk
service.
Vi runt.
värdig upplevelse
har jour
dygnet
arbetar
tillsammans
med
er
för
en
trygg
och
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

Vinter
Berglinds
ROBERT i antågande!
Entreprenad
GÖTHLINS
Hög tid att se över dina vinterdäck.
BYGG

ALLT INOM
BYGG

Maskinkörning:
Slåtter • Pressning

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

Kantklippning • Snöröjning

hssbyggtjanst

Mobil: 0704-026 259
076-800
87 28
E-mail: berglindsentreprenad@gmail.com
4FSWBSEVEJOCJMIPTPTTQÌ.&$"JOHÌS.&$""TTJTUBOTGÚSTÊLSJOH7BEEVÊOSÌLBS
Joakim Berglind
ODENSBACKEN
VUGÚSVUFQÌWÊHBSOBTÌCBSBSJOHFSEVWÌSUBTTJTUBOTOVNNFSTÌGÌSEVTOBCCIKÊMQ
Lännäs 1332, 715 93 Odensbacken

info@hssbyggtjanst.se
www.hssbyggtjanst.se
Hampetorp Svenberg Söderling Byggtjänst AB
24 månaders
räntefri delbetalning!

#PLBFO.&$"TFSWJDFQÌNFDBTFTÌGÌSEVEJOBTTJTUBOTGÚSTÊLSJOHOÊSEVIÊNUBS
CJMFO
Nokian Hakkapeliitta 7
195/65 7JFSCKVEFSPDLTÌ
R 15 1 157:205/55 #SPNTLPMM
R 16 1 425:225/50 ,ZMBSLPMM
R 17 1 997:-

)BNNBSÚ#JMTFSWJDF"#
#JWÊHFO



Kumho KW22
195/65 R 15 995:.FE.&$"LPSUFULBOEVEFMBVQQCF
205/55 R 16 1 281:UBMOJOHFOVQQUJMMNÌOBEFSoSÊOUF
GSJUU
225/50 R 17 1 521:-

antågande!

att se över dina vinterdäck.
073-501
29
Alla priser på däck är29
inklusive
montering

och balansering, klart på bilen.

Enskilda avlopp - Diplomerad av ME
Dräneringar
Grunder
Tomtplaneringar
PTTQÌ.&$"JOHÌS.&$""TTJTUBOTGÚSTÊLSJOH7BEEVÊOSÌLBS
TÌCBSBSJOHFSEVWÌSUBTTJTUBOTOVNNFSTÌGÌSEVTOBCCIKÊMQ
Plattläggningar & murar
QÌNFDBTFTÌGÌSEVEJOBTTJTUBOTGÚSTÊLSJOHOÊSEVIÊNUBS
Stubbfräsningar & stock-klyvningar

"#

...och glöm inte torkarbladen och batteriet.
24 månaders
räntefri delbetalning!

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

Kumho KW22
195/65 R 15 995:.FE.&$"LPSUFULBOEVEFMBVQQCF
205/55 R 16 1 281:UBMOJOHFOVQQUJMMNÌOBEFSoSÊOUF
BoschGSJUU
torkarblad
225/50 R 17 1 521:-

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

Fullt fungerande torkarblad som skapar optimal sikt
r på däck är inklusive montering

nsering, klart på bilen.
både framåt och bakåt är avgörande för din säkerhet.
Att regelbundet se över dina torkarblad ökar också
din komfort.
När du köper torkarbladen hos oss ingår
...och glöm inte torkarbladen och
batteriet.
montering i priset.


Hjulskifte

torkarblad

gerande torkarblad som skapar optimal sikt
måt och bakåt är avgörande för din säkerhet.
bundet se över dina torkarblad ökar också
ort. När du köper torkarbladen hos oss ingår
ng i priset.

"#

se

Höstservice

Gratis batteritest
inför vintern

300 kr

Bilbatterier är förbrukningsvaror som slits successivt.
Detta märks främst när det
börjar bli kallt ute. Vi testar hur ditt batteri mår, helt
gratis. Tudor batteri. Pris från 695 kr.

fr

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

Motorvärmare
inkl montering

1200 kr

Ottos Bilservice

fr 3500 kr

)BNNBSÚ#JMTFSWJDF"#
7JFSCKVEFSPDLTÌ
#JWÊHFO
#SPNTLPMM
Öppet: Mån-tors 6-17 • Fre 8-13
• Lunchstängt 12-13
.FE.&$"LPSUFULBOEVEFMBVQQCF,ZMBSLPMM
7JFSCKVEFSPDLTÌ

Industrivägen
8
•
Odensbacken
UBMOJOHFOVQQUJMMNÌOBEFSoSÊOUF
#SPNTLPMM
upp din betalning på
24Dela
månaders
fyra månader
utan

 0582-400 84
Tel 019-45
01 03- helt• Fax
GSJUU
,ZMBSLPMM
ränta och avgifter.

Extraljus
LED-ramp
inkl montering

fr 2500 kr

.FE.&$"LPSUFULBOEVEFMBVQQCF
UBMOJOHFOVQQUJMMNÌOBEFSoSÊOUF
upp din betalning på
24Dela
månaders
fyra månader - helt utan
GSJUU
ränta och avgifter.
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Företagspresentation!
Tirfing Brewery
Lägg namnet Tirfing Brewery på minnet, nästa gång ni ser namnet kanske det dyker upp på en öletikett i en lokal krog eller i
en livsmedelsbutik nära dig. Historien om det nya ölbryggeriet i
Odensbacken är också historien om hur en hobby är på väg att bli
en försörjning, ett jobb.
Innehavaren av det nya lokala bryggeriet heter Jens Tirfing och nyligen kunde
han köra en allra första provbryggning
– med vatten. Detta för att se att allt
fungerar sin det ska, vilket det inte gjorde. En säkring till en värmare visade sig
vara för klen och måste bytas innan det
blir dags för bryggning på allvar.

att plocka iordning och diska efter provkörningen.
–Bryggeriet är något av en livsdröm, berättar Jens som bryggt öl hemma i köket
under många år. Med med tanke på alla
fina recensioner och omdömen han samlat på sig under åren så är detta absolut

Genom att ha full koll på temeraturen går det att styra processen som man vill.

Nu står de där, alla tankar och behållare. Totalt kan bryggeriet producera ca
1.500 flaskor i en omgång och det tar ca
3-4 veckor från jäsning till buteljering.
Troligen sker den första riktiga bryggningen redan under oktober månad.
Till en början är planen att producera ett
folköl. Jens kommer bland annat delta i
olika ölmässor framöver, men också leverera direkt till lokala butiker och restauranger. Dessutom kommer han även
kunna sälja till ölälskare direkt från
dörren till bryggeriet, men det gäller att
hålla koll på alkoholstyrkorna.
–Folkölen får ha en alkoholhalt på 3,5%
och kan då säljas från bryggeriet eller
från butiker, utan att gå via Systembo-

För egen del har bryggarmästaren en
viss förkärlek för fatlagrad Imperial
Stout som först fått ligga till sig på ekfat som tidigare har använts för att lagra bourbon. Jaha, och var hittar man då
sådana fat? Svaret är enkelt: I Högsjö!
Alltså bara strax bortom länsgränsen,
inte allt för långt bort. Praktiskt om man
driver bryggeri i Odensbacken.
Egentligen hade produktionen kunnat
vara igång tidigare, men så kom en viss
pandemi emellan. Till saken hör också
att arbetet med att bygga om och anpassa lokalen till bryggeri har krävt sin tid.
Om man därutöver jobbar heltid som
boendestödjare kan det bli lite motigt
ibland. Inte minst med alla myndigheter
och regler. Nu skall det mesta dock vara
klart och endast en anmälan till kommunens miljökontor återstår.
Så vem vet, kanske kan man avnjuta
ett lokalproducerat öl till julbordet på
ett lokalt värdshus. Helt omöjligt är det
inte. Den som lever får se, som man brukar säga.

Rengöring och hygien är A och O när man sysslar med livsmedel.

I övrigt såg allt ut att fungera och då ska
man veta att det är en hel del teknik och
styrningar trots att det ”bara” är ett tämligen litet bryggeri som nu etablerat sig i
en fd loppislokal i en gammal brandstation i samhället.
Vingåkerbladet fick tillfälle att hälsa på
i bryggeriet efter provbryggningen förra
helgen, då Jens var fullt upptagen med

något han borde satsa på.
Efter en avslutad utbildning som bryggeritekniker var steget inte långt till att
flytta ut ur köket på Odenvägen i Odensbacken. Med hjälp av lånade pengar och
goda vänner inom branschen, tex Örebro Brygghus, har han successivt kunna
bygga upp sitt bryggeri.

Nydiskade utensilier på rad som i en operationssal.

laget, förklarar Jens som alltså också
planerar att stå på marknader eller sälja
på ölmässor och liknande arrangemang
– men då är de lättöl som gäller.

När det gäller det nuvarande jobbet som
boendestödjare siktar Jens faktiskt på att
till en början gå ner på halvtid om detta
visar sig vara möjligt att kombinera med
bryggeriverksamheten. Då kan han låta
verksamheten växa till sig i lugn och
och fortfarande ha kvar tryggheten som
ett fast jobb innebär. Det är trots allt lite
läskigt att kasta sig ut i livet som egen
företagare.
Text och foto: Bengt Bronner

Jens pekar och förklarar hur processen flyttas från behållare till behållare under
produktionen.

Mark Bygg Betong MBB AB
Industrivägen 4
715 31 Odensbacken

Uterum, kök och
tillbyggnader
samt uthyrning
av byggställning.

Sidan 15

Hör av er till oss!

Anlita oss!

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

Uterum, kök och
tillbyggnader
samt uthyrning
av byggställning.
Stora Mellösa
Allt inom
Byggnation.
0708-70 37 38

Hör av er redan idag!

daniel@dtbygg.se
Både
stort och smått.

070-171 32 86

Totalentreprenader.

jimmy.elgland@outlook.com

Mark Bygg Betong MBB AB
Industrivägen 4
715 31 Odensbacken

Julannons 2018
Annons nr 4 2014

MBB

Mark • Bygg
Annons •nrTakrenovering
4 2014
• Ny- och ombyggnationer
Betong AB
• Kakling & Plattsättning
• Betongarbeten
• Flyttstäd
• Hemstäd
Annons nr
4 2014
• Ny- och ombyggnationer
Mark Bygg Betong MBB AB
Julannons
• Betongarbeten
Industrivägen
4 2018
Odensbacken
Takrenovering
• Ny- och ombyggnationer 715•31Hemstäd
Enskilda
Mark
• Bygg
• Kakling
& Plattsättning
• Betongarbeten
•
Flyttstäd
• Hemstädm. m.
avloppsanläggningar
Betong AB

MBB

Övriga gräv- och schaktarbeten

MBB

Försäljning grus och matjord

MBB
MBB

ROT - Arbeten Mark • Bygg
Mark
• ByggAB
Betong
Mark • Bygg
AB
073-982 08Betong
67
Sören

Mark Bygg Betong MBB AB
Förmedlng av brunnsborrning
Betong
070-604
Jonathan AB
073-068 89
53 20
84
Peter
Industrivägen 4
715 31 Odensbacken

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

facebook.com/elglandentreprenad/
www.elglandentreprenad.se

Allt inom VVS
070-533 09 27

Annons
nr 4 2014 070-583 68 41
Lasse
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
Bernth Sjöstrand
• Stora Mellösa
Industrivägen 4

715 31 Odensbacken

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

715 31 Odensbacken

EL

KYLA

VVS

• Takrenovering
• Kakling & Platts
• Flyttstäd

SOLENERGI

VÄRMEPUMPAR

MBB

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

073-9
Sören
070-6
Peter
• Takrenovering
Lasse
• Kakling &070-5
Platt
Ullis/Städ
• Flyttstäd 072-2

Mark • Bygg
Betong AB

019-44 62 55
Sören
Peter
Lasse
Ullis/Städ

073070070072-

• Ny- och ombyggnationer
•Flyttröjning
Betongarbeten
• Hemstäd
Bemanning

•
•
•

Mark Bygg Betong MBB AB
Industrivägen 4
715 31 Odensbacken

Annons nr 4Din
2014

extraresurs

Se över din värmeenergi!

Busk- & trädvård

Vår kompetens din trygghet

Tel. 019-45 00 60

www.nepab.nu

MBB

RUT- och ROT-arbeten

info@nepab.nu

GÅRDSBUTIKEN
I LÄNNÄS

Kampanj
Vi erbjuder nu i Coronatider fri hämtning av din
bil i Bygg Betong MBB AB
Mark
närområdet och även fri lånebil vid bokning av Industrivägen
service.
4
10% rabatt på motorvärmare & extraljus.

Här hittar du allt från ägg,
lök & potatis till hjälmargös, chark och ostkaka.

715 31 Odensbacken

Bilförsäljning & Bilverkstad
Vi servar din Aircondition
Bilvård med keramisk lackförsegling
Däckförsäljning
Råstavägen 4, 715 72 Stora Mellösa

Ett sortimentet
som bara växer
och växer...

019 - 44 52 60

Välkomna!
GÅRDSBUTIKEN I LÄNNÄS
Lännäs 140 • 715 93 Odensbacken • 019-45 80 20
info@stmpot.se • www.stmpot.se/gardsbutik
Facebook: Gårdsbutiken i Lännäs • Instagram: gardsbutikenilannas
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Förvara

Företagare

Bilen
Motorcykeln
Båten
Bohaget om du
renoverar/ﬂyttar

TV
Telefoni
Data

Extra lager
Förrådsutrymme

Parabol - Fiber -Antenn

Eller har du bara för
mycket prylar i garaget?

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

Styrelsen för Vingåkersbygdens konstförening vill med
denna annons informera våra medlemmar om att höstens utställning flyttas fram till våren 2021 med hänsyn
till pandemiläget.
Då ingen utlottning av konstverk sedvanligt kan ske vid
höstutställningen kommer vi istället att göra en extra
utlottning bland de medlemmar som erlagt medlemsavgiften för 2020 i samband med vårutställningen 2021.

Ve
9n
201

Pandemiläget har också medfört att vi får tillträde
till ny utställningslokal på Säfstaholms Slott först till
våren 2021, då vi även kommer att uppmärksamma
föreningens 75-årsjubileum. Utställningen planeras
ske under tiden 10/4 – 25/4 2021 med de konstnärer vi
hade bokat för höstutställningen.
För mera information om aktuella frågor vill också
hänvisa till vår hemsida.
https://artworksapp.se/venues/vingakersbygdenskonstforening

Styrelsen

Stä

m

Gunilla Pettersson

Företag i samverkanpelko
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Alla vinnare:
Guldnivån:
ICA - Leena Oskarsson, Vingåker
GUS textil - Pia Schmeidel, Baggetorp
Elon Vingåker - Anita Moqvist, Vingåker
VFO - Tinna Smith, Byle
Joans - Anki Krey, Vingåker
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Åbrogården i

Utställningen pågår t.o

Obs! Dragningen i medlems
vernissagedagen på Åbrogå
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Silvernivån:
Sultans - Jan Stenberg, Vingåker
Joans - Helena Berg, Enskede
Strandviks - Anna-Lena Gustavsson, Vingåker
OKQ8 - Mariana Söderling, Odensbacken
Elon Vingåker - Ingrid Eriksson, Julita
Bronsnivån:
Scorett - Astrid Söderqvist, Fjugesta
Delicato - Michael Sjöberg, Norrköping
OKQ8 - Malin Grill, Vingåker
Iittala - Veronica Wallin, Vingåker
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Medarrangör:

Kultur & Fritidsnämnden
Grafisk form: Design Inger Rönnqvist: Tryck: Wilsons Tryckeri.
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Tryckeri & Redovisning AB

