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20% rabatt 20% rabatt 
På alla På alla 

jordprodukterjordprodukter
Gäller 30/9-10/10 Gäller 30/9-10/10 

• Viltnät
• Elstängsel
• Tryckimpregnerade    
 stolpar

Mus- och 
råttproblem, 

vi har 
lösningen:

• Råttfällor (el & mekaniska)
• Elektroniska skrämmare

Inför hösten!
• Pannlampor
• Refl exer

GravljusGravljus
6 - pack6 - pack  

(96 tim)(96 tim)

69:-69:-

FågelmatareFågelmatare

• Solrosfrö (vitstrimmigt & skalade)
• Jordnötter 
• Hampfrö 
• Viltfågelfrö 
• Talgbollar 

Höststäda din 
trädgård

• Räfsor • Lövkorgar 
• Piasavakvastar • Skottkärror 
• Sopsäckar • m.m.

VikttäckeVikttäcke  
5,5, 7 & 9kg, 150x200cm

mikroglaspärlor

995:-995:-  
rek.pris 1395:-

Brett sortiment Brett sortiment 
inom städ och keminom städ och kem



Iittala Outlet

Sedan starten 2007 har det hänt mycket på Iittala Outlet i Ving-
åker. Fler och fler har upptäckt Iittalas breda sortiment från Ara-
bia, Rörstrand, Iittala och Fiskars. I år blev det en kanonsommar 
- trots en tuff vår - berättar butikschefen Louise Randevåg. Fram 
till och med mitten av september har butiken haft 51 895 besöka-
re.

Runt om i Sverige finns det i dagslä-
get sexton stycken Iittala Outlets och 
i jämförelse med dem går det väldigt 
bra för butiken i Vingåker. I början av 
hösten har man varit i full gång med in-
tervjuer för att utöka antalet anställda i 
Vingåkersbutiken från sex stycken till 
åtta, berättar Louise Randevåg som är 
butikschef i Vingåker sedan första april 
i år. På Iittala har hon arbetat i cirka 4 ½ 
år, senast i Helsingborg.

På helgerna kommer många av Iittalas 
besökare från Stockholm, Mariefred, 
Strängnäs och Örebro, bland annat. På 
vardagarna är det många besökare från 
närområdet som Vingåker och Katrine-
holm, men även då från Örebro.
─ Det är väldigt mycket både Ving-
åkersbor och från Katrineholm. Det är 

ett helt annat tänk nu att man ska värna 
om det som finns lokalt, säger Louise. 
Och det är jätteroligt att vi har så många 
kunder från Vingåker och vi är tacksam-
ma att de besöker oss, fortsätter hon.
─ I och med corona har vi också en ser-
vice där man kan ringa och få prisupp-
gifter. Vi plockar iordning allting och 
kommer ut till bilen. Sedan kan man 
swisha, säger Louise.

Storsäljare på Iittala i Vingåker är se-
rien Essence samt den tidlösa servisen 
Swedish Grace – ett fältspatsporslin 
från Rörstrand som fyller hela 90 år i år, 
berättar Louise.
─ Och sekatörer, tillägger hon.

Varje höst och vår kommer det nyheter 
till Iittalabutiken.

─ En av höstens nyheter är produkter 
av återvunnet glas. Dricksglas, ljuslykta 
och en vas, säger Louise.
Produkterna är gjorda av 100% återvun-
net glasspill från Iittala glasbruk i Fin-
land.
Andra nyheter från Iittala är textilier 
från serien Taika. Där det, bland annat, 
har lanserats påslakanset samt handdu-
kar i tre färger.
Nytt för i år är också att man kan kom-
ma till Iittalabutiken med sin dåliga 
stekpanna istället för att slänga den. Den 
kan vara av vilket märke som helst och i 

vilket material som helst.
─ Vi återvinner den och som tack för 
att du lämnar in den till oss så får du en 
rabattkupong på en ny stekpanna, säger 
Louise.

Så här ett par månader innan jul har 
Louise också några julklappstips från 
Iittalabutiken i Vingåker.
─ Vi har julklappar i alla prisklasser.
─ De flesta av våra storsäljare, som ock-
så varit med sedan starten av Iittala, är 
av tidlös design. Därför är den perfek-
ta julklappen den klassiska vasen Aalto 

som designats av Alvar Aalto. Det finns 
en storlek för alla olika buketter. 
─ Även glas från serien Essence som 
säljs i 2-pack, men vi är grymma på att 
slå in tre kartonger till ett paket, säger 
Louise med glimten i ögat.
─ En rejäl och bra stekpanna från Fis-
kars. Finns både i rostfritt stål, alumini-
um samt gjutjärn.
─ Eller krukor från serien Nappula som 
Matti Klenell designat. Finns i tre färger 
och i två storlekar, avslutar Louise.

Text & Foto: Birgitta Stenström

Sidan 2

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

Företagspresentation!
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Annonsmaterial:
annons@vingakersbladet.com

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

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

Framsida: Kåsta Skola Vingåker
Foto: Loove Pettersson

Ansvarig utgivare: 
Loove Pettersson

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

Butikschef Louise Randevåg

FAKTARUTAN

Öppettider på Iittala Outlet i Ving-
åker: 
Vardagar 10.00 – 18.00
Lördagar och söndagar 11.00 – 
17.00

Iittala är ett finländskt företag som 
tillverkar glas och porslin och ägs 
sedan 2007 av finländska industri-
företaget Fiskars.
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Måndag-söndag 8-21
0151-51 80 50 • www.ica.se Gäller tom 1/11

REAKaffeKaffe
425-450g Gevalia 

69:-
ChokladkakaChokladkaka

180-200g Marabou

15:-
NötfärsNötfärs

 Storpack, Sverige20:- 6990
/kg

2
för

max 2/hushåll 

3
för

K Ö P M A N G A T A N  1 2

Återförsäljare för:

Allbäck 
Linoljeprodukter
Engwall och 
Claesson
Eskilstuna 
Kulturbeslag
Iris Hantverk
Gröna Gläntan
Grunne

Öppettider på Facebook & 
Instagram @lyftets

Annika Widenstedt
Tel. 0730-55 30 30

Möbeltyger
Omklädda möbler
Tapetserarmaterial

Restaurering av
fönster & dörrar

FÖNSTERLYFTET
Fönsterhantverk

Tapetserarverkstad

MarielundsMarielunds
Hem & AntikHem & Antik

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

lantligt och kuriosalantligt och kuriosa

Öppettider på Öppettider på 
facebook och Instagramfacebook och Instagram

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

Extra söndagsöppet:  1, 15 och 29 november

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

Storgatan 29, Vingåker   0151 - 370 380

Stöd Vingåkers Näringsliv och Föreningsliv

KÖPKÖP

Vingåkers Vingåkers 
rabatthäfterabatthäfte

EndastEndast
 100:- 100:-

Försäljningsställen:Försäljningsställen:

Elon • Oppunda ElElon • Oppunda El
Marielunds Hem & AntikMarielunds Hem & Antik
Möbellyftet & FönsterlyftetMöbellyftet & Fönsterlyftet
Coop HögsjöCoop Högsjö
Salong Hud & KlippSalong Hud & Klipp
ProvinsbutikenProvinsbutiken
Sultans KonditoriSultans Konditori
ScorettScorett
Mählqvist RörMählqvist Rör
Strandviks BlommorStrandviks Blommor
CrossfrisörerCrossfrisörer
JoansJoans
Vingåkers IdrottsföreningVingåkers Idrottsförening
Vingåkers VolleybollklubbVingåkers Volleybollklubb
Häftet är giltigt tom 31 dec 2020Häftet är giltigt tom 31 dec 2020
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Coop Vingåker och Högsjö

I mitten av februari i år flyttade Reinhard och Roxana Reiz till 
Vingåkers kommun och det var kärlek direkt. Sedan den första 
maj är de franchisetagare och butikschefer till Coop i Vingåker 
och Coop i Högsjö. 

─ Vi hittade ett hus på landet och allt 
stämde. När vi såg läget och butikerna 
så blev vi förtjusta, säger Roxana.
Paret kommer närmast från Småland 
och har arbetat i tio respektive sju år 
inom Coop, senast som franchisetagare, 
men när de kom till Vingåker var det an-
norlunda mot vad de varit vana vid.
─ Det var kunder som kom fram och 
gratulerade oss och sa ”välkomna till 
Vingåker!” och även två personer från 
kommunen kom, säger Reinhard lite 
förvånat.
─ Vi kände oss välkomna, säger Rox-
ana.

Att driva butikerna i kommunen tycker 
de fungerar bra.
─ Det syns att alla samarbetar i Ving-
åker, säger Reinhard.
─ Och kunderna är jättebra. De vill 
handla, fortsätter han.

Tillsammans med sin personal - elva 
stycken i Vingåker och sex stycken i 
Högsjö – har mycket hänt och kommer 
att hända i Coopbutikerna framöver. För 
att uppnå sina mål har Reinhard och 
Roxana lagt ner åtskilliga arbetstimmar 
i butikerna.
─ Vi har jobbat 14 timmar om dagen se-

dan första maj och vi är inte klara än, 
säger Reinhard.
─ På lördagar och söndagar håller man 
på med kontorsarbete, tillägger Roxana.

Hittills har alla färskvaruavdelningar 
gjorts om och sortimentet har utökats. 
Reinhard förklarar att det mesta ska fin-
nas i butiken för att man ska kunna laga 
sin middag. Även i Högsjö kommer sor-
timentet att utökas.
─ Vi säljer inte bara Coops sortiment, 
säger han.
─ Det ska vara anpassat efter alla kun-
ders behov, tillägger Roxana.
Flera nyheter är på gång i butikerna och 
kunderna får gärna ha ögonen öppna 
och vara lite nyfikna, berättar Reinhard 
utan att avslöja något mer.

Annat som ändrats är öppettiderna både 
i Vingåker och i Högsjö.
─ Det öppnas tidigare och stängs se-
nare. Problemet är att våra skyltar om 
öppettider inte har kommit än på grund 
av corona. Vi har beställt dem för jätte-
länge sedan, säger Roxana och berättar 
att man nu har öppet alla dagar i Ving-
åker mellan 07.00 och 22.00.
I Högsjö är öppettiderna 08.00 – 19.00 
på vardagar samt 08.00 – 17.00 på lör-
dagar och söndagar.

Reinhard berättar att kunderna har ökat i 
bägge butikerna och i Högsjö har det va-
rit väldigt mycket sommargäster. Samti-
digt går de mot en period i Högsjö under 
höst och vinter som är ny för dem. 

En hel del varor på Coop kommer från 
närområdet berättar Reinhard och näm-
ner Närkekött, Charkman från Norrkö-
ping, Bröderna Franzén från Motala och 
Julita rapsolja, som exempel. Till nästa 
sommar vill de även kunna sälja svens-
ka jordgubbar i butikerna och letar efter 
en lokal odlare.

Både Loppis och Antikmarknaden samt 
Skördemarknaden som varit på Köp-
mangatan tidigare i år tycker de var kul 
och gillar att det händer saker i Ving-
åker. På julmarknaden den 29 november 
är planen att Coop ska delta på något 
vis.
─ Men alla bollar måste falla på plats, 
säger Reinhard.

När sortimentet har utökats har samti-
digt en del varor bytt plats i butikerna. 
Roxana och Reinhard avslutar med att 
berätta lite humoristiskt om när kun-
derna inte hittar och frågar var de ställt 
dem.
─ Då säger jag att det står precis framför 
näsan på dem, säger Roxana och skrat-
tar.
Reinhard tycker frågan: ”Har ni ingen 
pasta?” är kul och svarar ofta:
─ Du gick precis förbi den.
─ Det märks också när det är någon från 
Stockholm i kassan om det kostar 1500 
kronor. ”Bara”, säger de då, skrattar 
Roxana.

Text & foto: Birgitta Stenström

Företagspresentation!

Butikscheferna Reinhard och Roxana Reiz
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Kampanjerbjudandena gäller 15/10–2/11 2020. 
Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. 
Mer information om oss hittar du på xlbygg.se

HiKOKI DS18DJL 18V Välbalanserad maskin 
med kraftig motor. 2x1,5Ah Li-ion batterier. 
Batteriladdare med förvaringsväska ingår. 
3 års garanti. Rek. ca pris 1 990:- 

BORRSKRUVDRAGARE

Begränsat parti  – först till kvarn gäller.

BECKERS Living 03
 Vit. 10 liter. Helmatt färg i premiumkvalitet. 
För såväl omålade som tidigare målade takytor 
inomhus. Mycket  god täckförmåga. Lätt att 
arbeta med, torkar snabbt och har obetydlig 
lukt. Rek. ca pris 1 130:-

TAKFÄRG

25%25%

DAGS ATT

KAVLA UPP 
ÄRMARNA

219:-219:-
1 754:-/pkt

PARADOR Ek Bodö 1-stav, mattlack.
Rek. ca pris 587:-/kvm

PARKETTGOLV

Plankans
bredd 185 mm!

479:479:--  /kvm/kvm

Moelven Vägg- och takpanel Rough 
Vitmålad. Med en finsågad yta, rakt och 
smalt spår som ger rummet en lite tuffare 
och modernare stil. 14x120 mm.
Åtgång ca 9,1 m/kvm. Pris/kvm. 
Rek. ca pris 269:-

VÄGG - OCH TAKPANEL

749:-749:-

KANONPRIS!

ELFA  Rabatt på skjutdörrar samt  och inredning.
OBS! Rabatten gäller på leverantörens bruttoprislista och ej 
på inredningsseriena Decor och Grafite. 
Elfa skjutdörrar och förvaring är beställningsvaror.

SKJUTDÖRRAR & FÖRVARING

KANONPRIS!

KANONPRIS!

1 190:-
SPARA 800:-

Adress: Ålsäter, 641 94 Katrineholm • Öppet: Mån-fre 07.00-17.30. Lör 10.00-13.00
 Telefon: 0150-231 50 • www.xlbygg.se/alsater

snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT

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

Tel. 0760-29 06 24 • www.bylesdäck.se

Byles Däck
Däck - Fälgar - Service 

Dubbdäck till släpkärraDubbdäck till släpkärra
inkl plåtfälg 13” inkl plåtfälg 13” 995:-995:-/st/st

Flertalet fabrikat och 
dimensioner på lager 

Tryckeri & Redovisning AB

Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta, VingåkerKåsta, Vingåker

0151-55 00 45  •  www.wilsonsab.se0151-55 00 45  •  www.wilsonsab.se

Redovisning
Trycksaker

Kontakta oss!
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Vingåkers Factory Outlet AB

Med tåg och bil är det lätt att ta sig till och från Vingåker. Inom 
en 20-mils radie når man strax under fyra miljoner människor. 
”En ganska perfekt placering”, säger Richard Ericson, VD och 
grundare av Vingåkers Factory Outlet.

När konfektionsfabriken i Vingåker lade 
ner tillverkningen 1997 friställdes stora 
lokaler.
─ Jag fick uppdraget att göra något med 
de tomma ytorna. Att produktionen 
skulle läggas ned visste vi ett bra tag 
innan. Bosse Ljungström, som vid den 
tiden var VD för Portwear AB och jag 
hade tidigare diskuterat att man skul-
le starta en äkta fabriksförsäljning, det 
blev mitt uppdrag att starta det, säger 
Richard.
Och redan i månadsskiftet juli – augusti 
1997 öppnade Vingåkers Factory Outlet 
AB dörrarna.
─ Vi hade en mycket vidlyftig femårs-
plan och även en tioårsplan som även 
den var optimistisk. Både femårspla-
nen och tioårsplanen överträffades med 
råge, fortsätter Richard.

En kombination av att från början för-
stå vad som behövdes, produkter som 
människor vill köpa till ett vettigt pris, 
menar Richard var nyckeln till fram-
gången som blev Sveriges största outlet 
för märkeskläder.
─ Trots all ny teknik så är ju grundbulten 
i handeln fortfarande produkt och pris. 
Vi erbjuder då som nu en stor mängd 
produkter och varumärken upp till 70% 
lägre pris och vi jobbar helst med varu-
märken som äger sin egen produktion, 
säger Richard.

Utbyggnaden av försäljningsytan har 
skett i flera omgångar under åren från 
den första tidens 600 kvadratmeter till 
dagens cirka 7000 kvadratmeter.
─ Vi gjorde en stor utbyggnad 2006. Vi 

byggde till 2500 kvadratmeter butik och 
lager. Fastigheten fick då sitt nuvarande 
utseende, säger Richard.
Sedan 2008 finns också en stor del av 
sortimentet i företagets webshop (vfo.
se).

Outletområdet i Vingåker besöks av 
mellan 400 000 och en halv miljon 
människor årligen och utan de tillresta 
kunderna skulle utvecklingen i samhäl-
let sett annorlunda ut, menar Richard.
─ Vi har lagt tiotals miljoner under åren 
på att marknadsföra Vingåkers Factory 
Outlet AB, säger han och menar att det 
också, givetvis, har marknadsfört orten 
Vingåker.
─ Men den bästa marknadsföringen går 
inte att köpa. För några år sedan fråga-
de vi hundratals besökare hur de fått 
kännedom om oss och 53% svarade via 
bekanta som har varit här, fortsätter Ric-
hard. 

Från ett mycket tufft läge i början av 
året på grund av pandemin har besökar-
na nu återvänt till outletbutiken. Hem-
ester och inga utlandsresor har påverkat 
besöksantalet.
─ Vingåkers Factory Outlet har haft en 
kanonsommar. Den näst bästa somma-
ren sedan starten 1997, berättar Richard.
─ Innan corona hade vi en del, bland 
annat, norska, danska och tyska kun-
der, fortsätter han, men tillägger att 
Vingåkers Factory Outlet inte brukar ha 
så många utländska besökare som han 
egentligen skulle önska.
─ Vi marknadsför oss inte utomlands, 
ännu är bäst att tillägga. Vi säljer gärna 
till utländska besökare men marknads-
för oss enbart i Sverige, säger han.

Vingåkers Factory Outlet är en av Ving-
åkers större arbetsgivare med cirka 60 
heltidstjänster fördelat på 110 – 115 per-
soner. Företaget har sedan 2003 danska 
ägare och tillsammans med Tiger of 
Sweden AB samt By Malene Birger A/S 
ingår VFO i den danska koncernen IC 
group.

Om man varit med och byggt upp ett 
företag helt från grunden kan det vara 
svårt att släppa taget helt när den dagen 
kommer. När är ännu inte bestämt…
skratt.

Text & foto: Birgitta Stenström

Företagspresentation!
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just nu har vi mängder med 
höstplagg till outletpriser

kostymer i 70 olika storlekar 7000m² butiköver 100 kända varumärken

måndag–fredag 10:00-19:00 lördag–söndag 10:00 -18:00

widengrensvägen 1 vingåker • shoppa online på vfo.se

2 för 1000:-

549-599:-

lee
dam & herr

599:-
999:-

tuxer

whistler

elvis jacket

frida jacket

ord. pris 1299:-

ord. pris 899-999:-

ord. pris 1799:-

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

bengt@perssonsbyggvaror.se, carola@perssonsbyggvaror.se

Perssons 
Byggvaror AB

Öppet:
Vardagar 7-18
Lördagar 9-13

• RT 804 2-kupig 155:-/m2

HÖJSLEVHÖJSLEV
TAKTEGELTAKTEGEL

Apoteksgatan 8, Vingåker • Tel. 0151-51 84 80
Öppet: Vardagar 9.30-18.00 Lörd. 10.00-13.00

Oppunda EL Vingåker         elonvingaker • www.oppundael.se

Priserna gäller t.o.m. 29 november eller så långt lagret räcker.

BUTIK / INSTALLATION / ANTENN / FIBER / 
SÄKERHET / VITVARUSERVICE

Köksmaskiner

2695:-

Första advent närmar sig!

Ljus
Paula

69:-

Från

Julstjärna
Snöblomma

599:-

Från

Köksmaskiner

2695:-

Vi har 
Elljusstakar
i olika 
storlekar 
och prisklasser!
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LOPPIS & ANTIK LOPPIS & ANTIK 
MARKNADMARKNAD

Boka plats:
Hantverkare
Konstnärer
Livsmedelsproducenter
Julklappsförsäljare
Juldryck- & godissäljare

Pga rådande Covid-19 situation

Vi tillämpar avstånd

SKÖRDE SKÖRDE 
MARKNADMARKNAD

Välkommen.

Välkomna på premiär 
torsdag 9/11 kl. 16.00

PSST! 
COOP KONSUM 
VINGÅKER BLIR 
COOP VINGÅKER. 

VINGÅKER, STORGATAN  18-20 

Vi plockar och du 
hämtar på lastkajen. 

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

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

Listan ska innehålla: 

NAMN : …
TEL.NR : …

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

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

HÖGSJÖ, HÄSTHAGSVÄGEN 2

Vi tackar våra samarbetspartners:

LEDIGTSävstaholmsvägen 5 • 0151-51 14 16

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

TrädgårdsjordTrädgårdsjord
4 för 4 för 100:-100:-

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

Blomsterlökar

Sättlökar
• Gullök • Rödlök • Silverlök 
• Charlottenlök • Vårlök

• Toalettpapper 

• Hushållspapper 
• Pappershanddukar
• Torkrullar många varianter
• Hållare

20 olika sorters 20 olika sorters 

SättpotatisSättpotatis
ex. Amandine ex. Amandine Aktuellt nu:

• Myrmedel
• Flugmedel

Hasselfors 
Yrkesjordar

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

20 år20 år
1999 - 2019
1999 - 2019

Vingåker

Våra storsäljare

20% rabatt20% rabatt  
På hund- & kattmatPå hund- & kattmat

från Hill śfrån Hill ś
Gäller fredag och lördag

27-28 mars

Extra mjukt & starkt
2 lagers, vit
50,4 meter
Nyfi ber

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

Nytt i 
butiken

√
√

NU SES vi PÅ:NU SES vi PÅ:

JULJULMARKNADENMARKNADEN
29 november 11:00 - 15:0029 november 11:00 - 15:00

KÖPMANGATAN VINGÅKERKÖPMANGATAN VINGÅKER

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

FULLBOKAT
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www.mahlqvist-ror.se

Värmedag
hos Mählqvisthos Mählqvist

Onsdag 11 november
14:00-18:0014:00-18:00

Träffa representanter från 
Värmebaronen och Thermia

Sidan 2

Viltolycksledare i Vingåker

Den här yrkesmannen har ett mycket rörligt arbete – både rent 
geografi skt och över dygnets alla timmar.

Jag träffar Jörgen Ytterdahl i mitt kök 
över en kopp kaffe. Jörgen sitter med 
i Vingåkers Kretsen Jägare för bundet 
och NVR, Nationella vilt olycks  rådet. 
Han är hundansvarig och vilt olycks-
ansvarig. 
 Jörgen driver även, tillsammans med 
sin fru, kenneln Hjortriket.se, med upp -
födning av jakthundar.

Hur ser en vanlig dag ut?
– Ja den ena dagen är ju aldrig den an-
dra lik. Men jag börjar väl med att ut-
fordra hundarna. Det vanligaste är att 
de ringer tidiga mornar, sena kvällar, 
eller mitt i natten. Det är de mörka tim-
marna som fl est olyckor sker, eller så 
kan det vara eftersök i samband med 
jakt. Då är det många gånger vildsvins-
eftersök och då ofta nattetid.

Det fi nns till exempel kikare med 
mörkersikt, använder ni det?
– Det här med mörkersikt är inte tillå-
tet hur som helst idag. Jaktförordning-
en tillåter inte vilken utrustning som 
helst. NVR, som jag jobbar för, då job-
bar vi åt polisen och dom har sina regler. 
Polisen säger att vi inte får använda 
oss av enhandsvapen för att avliva, 
som till exempel pistol, vilket skulle 
vara smidigare ibland. Pistol är dess-
utom svårt att få licens på. Vi måste 
använda oss av de vapen som fi nns, 
som klass 1-vapen och hagel. Om hun-
darna tagit ett vilt som är väldigt ska-
dat och står och håller det så använder 
jag ofta kniv för att avsluta snabbt. Det 
går lika fort som att skjuta. Det är av-
blodningen som är viktig. Det går inte 
att få till en chocktillverkan på ett djur 
som redan är chockat. Det låter hemskt 
när man pratar om det men jag gillar 
inte om det är skadade djur som går 
omkring i skogen. Det är därför jag 
håller på med det jag gör, säger Jörgen.

Vänjer man sig någonsin?
– Jo, det gör man väl, svarar Jörgen. 
De kanske träffats i huvudet vid en 
bilolycka och inte klarar av att skaffa 
föda. Och det är ju hemskt att tänka 
sig att ett djur kanske blir liggande och 
svälter ihjäl. 

Jobbar du i hela Sörmland?
– Ja, privat som eftersöksjägare jobbar 
jag väl i sydöstra Sörmland, Västman-
land, Närke och Östergötland. Vi lig -
ger ju i ett sånt hörn. Jag far runt rätt 
mycket och åker när folk ringer. På 
NVR-uppdrag är jag samordnare för 
Vingåkers kommun, och där är det 15 
eftersöksjägare, alla är väldigt duk -
tiga. Jag är den samordnande länken till 
polisen och Jägarförbundet.

Åker du även på uppdrag där djur 
tagit sig in hos människor?
– Ja det kan jag väl göra, men då är 
det privat. Eller så kan de ringa kom-
munjägaren, i stadsplanerat område så 
är det oftast kommunjägaren.

Vilka hundar föder ni upp?
– Hjortriket.se kör en mindre uppföd  -
ning med en till tre valpkullar per år. Vi 
har idag Beagle, Wachtel, Bayersk vilt-
 spårhund och Norsk älghund grå. Alla 
våra hundar används i praktisk jakt 
och eftersök och vi följer SKK’s regler 
och rekommendationer. Målet är att få 
fram friska, sunda och exte riört fi na 
hundar som jagar bra och är uppvuxna 
i hemmiljö, säger Jörgen.
 Vi avslutar med att Jörgen tar ut två 
av sina hundar. Och jag tillhör väl inte 
storviltet för de var lugna och tämligen 
ointresserade av mig.

Text och foto: Majsan Wickert 

Jörgen med två av sina hundar. Den 
bruna är Jonna, en Bayersk viltspår-
hund och så Mats, som är en Östsibi-
risk Laika som ej är i aveln.
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Kronvilt
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Viildsvin

Dovvilt

Rådjur

Väg

Järnväg

Viltolyckor i Vingåkers kommun 2019

Viltolyckor i Vingåkers kommun
2019 1/1–30/9 Väg 185 st
  Järnväg 30 st
2020 1/1–30/9 Väg 170 st
  Järnväg 34 st

Viltolyckor i hela Södermanland
2019 1/1–30/9 Väg 2441 st
  Järnväg 196 st
2020 1/1–30/9 Väg 2121 st
  Järnväg 161 st

Välkommen till ett 
TRADIONELLT JULBORD 

på Hjälmargården

Sällskap över 30 pers kan även boka andra dagar.Sällskap över 30 pers kan även boka andra dagar.

I år är det en annorlunda situation med Covid19. I år är det en annorlunda situation med Covid19. 
Vi kommer fortfarande servera Julbord Vi kommer fortfarande servera Julbord 
fast på ett säkert och annorlunda vis.fast på ett säkert och annorlunda vis.

Tel: 0151 - 73 09 80

JULBORD
29 nov
5-6 dec

12-13 dec 
19-20 dec 

Kl: 12:30 och 15:00  
Pris: 495 kr 
Barn: 249 kr

JULTALLRIK
1 dec
8 dec 

Pris: 349 kr 
Barn: 199 kr

TAKE AWAY
Måste

beställas 
Pris: 299 kr 
Barn: 149 kr
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Samverkarna Vingåker

Samverkarna i Vingåker registrerades 2015 och startade 2016. 
Ambitionen var att starta en plattform där företag och föreningar 
ska kunna samverka. Olika föreningar eller företag kanske kan gå 
samman i någon gemensam aktivitet. Men framförallt få en platt-
form där de får möjlighet att träffas och visa upp sig.
 
Samverkarna ordnar två medlemsmö-
ten per år, ett på våren och ett på hös-
ten. Det är alltid någon/några inbjudna 
gäster som föreläser eller presenterar 
sina företag. Det kan vara aktuella frå-
gor eller projekt som tas upp. Det är 
nästan alltid någon representant från 
kommunen som deltar. Syftet med före-
ningen och träffarna är att företag och 
föreningar ska ges tillfälle att nätverka.
 På det senaste medlemsmötet, som 
var den 5e oktober på Säfstaholms slott, 
fi ck deltagarna bland annat en guidad tur 
i slottet av Ulrika Di Martini.
 Monica Johansson, Region styrelsens 
ordförande i Sörmland, pratade om sjuk -
vård, kollektivtrafi k och tillväxtfrågor. 
Hon talade mycket om hur det varit, 
och fortfarande är, med tanke på pågå-
ende pandemi.
 Susanna Oom Samuelsson, närings-
livsansvarig i Vingåkers kommun, be-
rättade om utmärkelsen ”Årets raket” 
där Vingåker klättrat 118 placeringar 
till plats 121, vilket är den högsta pla-
ceringen på tio år. 
 Det är Svenskt Näringsliv som varje 
år rankar det lokala företagsklimatet. 
Syftet är att lyfta fram var i Sverige 
det är bäst att starta och driva företag. 
Tyngst väger företagens uppfattning om 
företagsklimatet i kommunen. Vilket i 
år, enligt Susanna, är ett kvitto på att 
det är ett bra företagsklimat i Vingåker.
 Under kvällen blev vi även under-
hållna av gitarristen och Bellmantolka-
ren Miro Simic.
 – Trots pandemin så är det fl era av de 
stora, och även mindre företagen som 
jag haft kontakt med, som haft väldigt 
bra resultat i år, säger Per Särnqvist och 

fortsätter – dessutom är det fl er som ar-
betat hemifrån och då kanske passat på 
att renovera. Fler har kommit till sina 
landställen här i Vingåker och då natur-
ligtvis handlat lokalt.

I dagsläget har Samverkarna cirka 30- 
talet medlemmar, vilket känns lite med 
tanke på att det enligt uppgifter på inter -
net fi nns 510 registrerade företag inom 
jordbruk, textilindustri, handel, kultur, till-
 verkningsindustri, besöksnäringen, spe-
 cial pedagogik, vård och omsorg med 
fl era. (Uppgiften kommer från internet 
och är daterad 10 september 2020.)
 Inom föreningslivet fi nns 101 styck-
en enligt kommunens hemsida. Det är 
20 barn- och ungdomsföreningar, 31 in -
tresseföreningar, 16 kultur- och musik-
föreningar, 27 partier, förbund och sam-
fund och till sist 7 sociala föreningar. Det 
bör dock nämnas att det är upp till var 
och en att uppdatera sina uppgifter.

Hur ska ni locka fl er medlemmar till 
Samverkarna? 
– Vi har inte gjort någon medlems-
rekrytering. Den här artikeln är ett sätt 
att visa att vi fi nns. Inbjudningarna till 
våra träffar går ut till alla företag och 
före ningar som fi nns med på kommu-
nens lista samt via annonser. Vi är nu en 
väldigt bra och engagerad styrelse som 
brinner för att få Vingåker att ta ett steg 
upp. Det fi nns säkert många före ningar 
och småföretag som verkar där ute men 
som inte är allmänt kända och om de 
fi ck vetskap om varandra så kanske de 
skulle kunna utbyta erfarenheter eller 
tjänster, säger Loove Pettersson.
 – Tar man Gnosjöandan som ex-

empel så skulle vi gärna se att Ving-
åker utvecklades åt samma håll – till 
Vingåkers andan, säger Per.

När Köpmangatan kom till liv
I ett försök att få tillbaka lite liv och 
rörelse på Köpmangatan så startade 
Samverkarna i somras en Loppis & An-
tikmarknad under tre söndagar i juli. 
Det blev ett väldigt lyckat och välord-
nat arrangemang. Det bildades till och 
med en kölista för att få en plats. Varje 
säljare hade en yta på tre meter med 
ett 180 cm bord i mitten. Allt för att 
coronasäkra området. Både säljare och 
besökare var väldigt positiva till hela 
arrangemanget varför det även blev be -
slutat om en skördemarknad den 6e 
september. Handlarna sponsrade med 
vat ten, bananer och energibars som de-
lades ut till säljarna. 
 Med tanke på den pågående corona-
pandemin så stängdes Köpman gatan av 
mellan Coop-parkeringen och Bonde ga -
tan. Det gick vakter som höll koll på att 
det inte blev för många inom området. 

Handsprit tillhandahölls till de som 
ville ha. Och det bildades faktiskt kö 
för de som ville komma in på området. 
Även vädret samverkade dessa söndagar.
 De affärsidkare som har söndagsöp-
pet har varit väldigt positiva. Markna-
derna har haft en positiv inverkan på 
deras omsättning.
 – Samverkarna vill gärna få kontakt 
med skolan i Vingåker, säger Loove. 
Så att man kan diskutera vad som skulle 
kunna lyfta Vingåker även ur ett ung-
domsperspektiv. Vår vision är att före-
tag, föreningar och familjer ska vilja bo 
och verka i Vingåker och att vi ska vara 
ett attraktivt besöksmål.
 Samverkarna välkomnar även privat-
personer som vill hjälpa till vid de olika 
evenemangen. Som till exempel Marika 
Johansson, hon är en av många enga-
gerade privatpersoner. Marika är en 
typisk föreningsmänniska som har ett 
sommarboende här och gärna hjälper 
till. Även kommunen har varit hjälp-
sam och haft representanter med på de 
olika marknadsdagarna.
 Planering pågår inför en komman-
de julmarknad som äger rum den 29 
november på Köpmangatan. Samver-
karna har bland annat haft kontakt med 
UF-företag från Lindengymnasiet som 
kommer att sälja jul klappar från sina 
egna UF-företag. För övrigt kommer 
det som vanligt att vara ett blandat ut-
bud med inriktning på jul. 
 Tillsammans blir vi starka – trots av-
stånd och rådande pandemi. 

 Text: Majsan Wickert 

FA K TA
Medlemsavgift
Företag  300 kr/år
Föreningar 100 kr/år 
 
Övrig info om olika aktiviteter, se 
www.vingakersbladet.com
eller
www.facebook.com/
samverkarnavingaker

Samverkarnas styrelse 2020
Monica Granström ordförande
Christer Glaumann sekreterare
Loove Pettersson kassör
Per Särnqvist ledamot
Kjell Sternberg ledamot

Kontakt 
samverkarnavingaker@gmail.com

Här syns Per och Loove i en välkomnande gest mot Köpmangatan.

Loppis & Antikmarknad
 
Preliminära planen för 2021:
• Hälsomarknad i samarbete med

Hjälmargården, Läppe (april, maj)
• 4 × Loppis- & antikmarknader 

(under juni–augusti) Köpmangatan
• Skördemarknad (september) 

Köpmangatan
• Julmarknad (1:a advent) 

Köpmangatan

Styrelsen på skördemarknaden söndagen den 6 september på Köpmangatan. 
Från vänster (infälld bild) syns Christer Glaumann (sekreterare), Per Särnqvist 
(ledamot), Kjell Sternberg (ledamot), Loove Pettersson (kassör) och Monica 
Granström (ordförande).

Rabattkuponghäftet kommer att utges 
även 2021 om intresset fi nns bland de 
lokala aktörerna.
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Finalist på
2017, 2018, 2019 års

Hantverksgala

Vi är en del av Svensk TakenergiSvensk Takenergi

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

Låt oss Låt oss 
göra dinagöra dina

eljobb!

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

Investera i solenergi?

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

Börja med att boka ett kostnadsfritt hembesök på 
svensktakenergi.se eller ring 070 361 94 00, 073 708 67 50!

Nu installerar 

vi även laddare

för elbilen.
Varför välja svenskt?

Vi befinner oss i ett priskrig som inte gynnar någon – allra 
minst miljön. Visste du att svenska solceller produceras 
med 80% mindre C02-utsläpp än kinesiska tillverkare? 
Räknar man även in den månadslånga båtfrakten är valet 
enkelt – både för dig och miljön. Våra svenska solpaneler 
tjänar in sitt produktionsutsläpp på ca 4 månader. Det 
kallar vi hållbart!

För oss, miljön och plånboken är valet enkelt – välj 
svenska produkter!

Solceller - Vad bör man tänka på?

Att investera i en solcellsanläggning oavsett storlek är en 
långsiktig investering. En solpanel extremt utsatt av yttre 
påverkan. Den ska klara av vind, snö, salter, föroreningar,  
vatten och inte minst UV-ljus från solen. För att en sol-
panel ska vara en god investering behöver den ha så lång 
livstid som möjligt.

Våra solpaneler är av högsta kvalitet med de bästa  
materialen. Vi gör ordentliga långtidstester vilket ger oss 
färre servicekostnader. Detta gör att vi fortfarande kan 
hålla konkurrenskraftiga priser, och sparar på miljön.

I samarbete med:

OBS! Genom Stiftelsen Johanssons Solfond
kan du som privatperson i Vingåkers kommun
få 20.000:- extra utöver statliga bidraget.
Ansökningsblankett fi nns på kommunkontoret.

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

Varmt välkomna! 

 Ärnebäcks gård   •   0702 - 17 58 65

Petterssons Petterssons ServiceService

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

Välkomna till oss nya som gamla kunder.0151-107 49 • 070-687 37 13            
Vid gamla bussgaraget i Högsjö



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

10% rabatt på motorvärmare & extraljus.

Bilförsäljning & Bilverkstad
Vi servar din Aircondition
Bilvård med keramisk lackförsegling
Däckförsäljning

Råstavägen 4, 715 72 Stora Mellösa

019 - 44 52 60

Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 

gulmarkerade ordet senast 15 november till:

annons@vingakersbladet.com
•

Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta

643 91 VINGÅKER

Vi drar tre stycken vinnare som vinner varsin trisslott.

Vinnare i nr 5 - 2020: (av 48 rätt inkomna svar: JA BYGG AB)
Trisslott är på väg:

Karin Nilsson, Katrineholm
Yvonne Kravos, Vingåker

Karl-Erik Jansson, Vingåker
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DU VET VÄL OM ATT 

VI ARBETAR MED MER ÄN

DÄCK?

Utöver däck till lastbil, buss, traktor,

personbil och MC 

så utför vi även servicearbeten på din bil.

Oljebyte

Bromsar

Stötdämpare

Lampbyte

Kamrem

Diagnos

Hjulinställning

bobos.dackpartner.se

Boka tid på:

Sidan 12

019-767 16 50
john@lundbergsmek.se

Industrivägen 8 • 715 31 Odensbacken



En varm och personlig begravning betyder 
så mycket. Götmars är ett familjeföretag 
som erbjuder tjänster kopplade till livets 
olika skeenden, till exempel begravningar, 
boutredningar och juridisk service. Vi 
arbetar tillsammans med er för en trygg och 
värdig upplevelse och har jour dygnet runt. 
Varmt välkomna!

FÖR HELA LIVET

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

En varm och personlig begravning betyder 
så mycket. Götmars är ett familjeföretag 
som erbjuder tjänster kopplade till livets 
olika skeenden, till exempel begravningar, 
boutredningar och juridisk service. Vi 
arbetar tillsammans med er för en trygg och 
värdig upplevelse och har jour dygnet runt. 
Varmt välkomna!

FÖR HELA LIVET

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

Nordic Energy Partner AB - upptäck kraften från ovan!

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

EL         KYLA         VVS         SOLENERGI         VÄRMEPUMPAR

Vår kompetens din trygghet
Satsa på solenergi!

Vi levererar de bästa 
solenergianläggningarna 
anpassade efter dina behov.

Berglinds
Entreprenad

Maskinkörning:

Slåtter • Pressning

Kantklippning • Snöröjning

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

Joakim Berglind
Lännäs 1332, 715 93 Odensbacken

 

Vi hjälper dig med byggprojektet!

Fönster | Panel | Badrum
Kök | Tak | Altan

info@hssbyggtjanst.se
www.hssbyggtjanst.se

Hampetorp Svenberg Söderling Byggtjänst AB

Robin Svenberg
Kristoffer Söderling

073-234 8669
070-331 5269

hssbyggtjanst

Enskilda avlopp - Diplomerad av ME
Dräneringar
Grunder
Tomtplaneringar
Plattläggningar & murar
Stubbfräsningar & stock-klyvningar

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

073-501 29 29
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30 minuter från Vingåker, vid södra Hjälmarens strand 

VÄRT EN OMVÄG

ÅRETS
JULBORD

Boka 019-44 90 60  katrinelund.se  
Öppet året runt!

re
m

ar
c.

se

30 minuter från Vingåker, vid södra Hjälmarens strand 30 minuter från Vingåker, vid södra Hjälmarens strand 

Vi har gravdekorationer till
Allhelgonahelgen,

snittblommor, krukväxter och ett 
stort utbud av presenter.

Måndag 11-18 • Tisdag-Fredag 10-18 • Lördag 10-14

Välkommen in!

Örebrovägen 13 • Odensbacken
019-45 06 68
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24 månaders
räntefri delbetalning!
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Alla priser på däck är inklusive montering 
och balansering, klart på bilen.

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

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

...och glöm inte torkarbladen och batteriet.

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

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

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

24 månaders

www.meca.se

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

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

Industrivägen 8 • Odensbacken
Tel 019-45 01 03 • Fax 0582-400 84

Hämta bilen
utan att betala!

   

Motor-
värmare

inkl montering

fr 3500 kr

Extraljus
LED-ramp

inkl montering

fr 2500 kr

Höstservice

fr 1200 kr
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Sjöräddningssällskapet RS Hjälmaren

Sjöräddningssällskapet är en rikstäckande frivilligorganisation 
med ca 2.500 aktiva sjöräddare på land och till sjöss. Verksam-
heten kan delas in i huvudsakligen tre delar, medlemsservice, 
sjuktransporter och räddningstjänstuppdrag. Dessutom övar 
man mycket på olika moment som t ex bogsering, något som varit 
extra aktuellt i år med tanke på Hjälmarens låga vattenstånd i 
år som medfört att båtar gått på grund eller kört fast, berättar 
Rikard Widlund som är stationschef vid Räddningsstation Hjäl-
maren som har sin bas på Vinön.

Räddningsstation Hjälmaren bildades 
2003 och har i dagsläget 22 frivilliga 
med varierande uppgifter och funktion. I 
huvudsak tjänstgör man som besättning 
på någon av stationens olika farkoster, 
förklarar Rikard och berättar att man nu-
mera också kan vara frivillig sjöräddare 
på land och t ex hjälpa till med sociala 
media och insamlingar. Stationen i Hjäl-
maren är placerad på Vinön som ligger 
centralt i sjön.

På Vinön ligger den största båten, en 
ombyggd stridsbåt 90. Dessutom finns 
en RIB-båt som ofta ligger placerad 
inne i småbåtshamnen i Hampetorp. 
Ibland ligger någon av båtarna även i 
Nannberga, på norra sidan av sjön, där 
även ett par av sjöräddarna bor. Därut-
över förfogar man över en svävare, som 
även den, är stationerad på Vinön.

Sjöräddarna utför sina uppdrag på ide-
ell basis, medan utbildningar, fartyg och 
bränslen samt annan utrustning bekos-
tas av Sjöräddningssällskapet centralt, 

via t ex medlemsavgifter som är en stor 
inkomstkälla, förutom donationer och 
andra bidrag. Lokalt arbetar stationerna 
med insamling av t ex burkar och flaskor 
vilket för station Hjälmarens del resulte-
rat i ca 20.000 kronor till verksamheten 
under året, berättar Rikard.

Station Hjälmaren opererar på hela sjön, 
från Hemfjärden i väst och ända bort till 
Östra Hjälmaren.  I år har Hjälmarens 
sjöräddning hittills genomfört 35 olika 
uppdrag samt ett 10-tal övningar räk-
nat fram till mitten av september. Sjuk-
transporterna sker i regel i samarbete 
med ambulansjukvården i Örebro med-
an de rena räddningstjänstuppdragen ut-
förs i samverkan med någon av de kom-
munala räddningstjänsterna runt sjön.

På sjöräddningens dag som arrangeras 
årligen kan man stifta närmare bekant-
skap med både båtar och besättningar. 
Senast det behov sig visade man upp sig 
i Katrinelund förra året. 2020 ställdes 
detta evenemang tyvärr in till följd av 
Corona-pandemin.

För de boende på Vinön är sjuktranspor-
terna en viktig bit då de innebär en stor 
trygghet när färjan inte går. Vinöfärjan 
är nämligen inte längre bemannad på 
kvällar och nätter, vilket kan vara lite 
besvärligt med tanke på allergireaktio-
ner och hjärtproblem som ibland inträf-
far, särskilt under sommaren.

Ofta larmas sjöräddningen ut av SOS 
Alarm samtidigt som ambulansen kallas 
ut och när ambulansen når Hampetorp 
kan patienten i regel föras över till am-
bulansen. När färjan går kan det också 
hända att ambulansen åker ut till Vinön 
och möts då upp där av sjöräddningen 
eller den lokala räddningstjänsten på ön. 
I somras skickades även en helikopter 
ut vid ett par tillfällen, men även då var 
sjöräddningen på plats.

Flera olika olika projekt och arbeten 
pågår för att effektivisera och förbätt-
ra sjöräddningens förutsättningar kring 
Hjälmaren, men också för att underlätta 
för sjöräddarna och inte minst patien-
terna. Nu närmast väntar man på att det 
nya fina stationshuset skall bli klart, nå-
got som kanske sker redan till jul.

- Ja, det skulle ju då bli en trevlig jul-
klapp, berättar Tomas Jennebo som va-
rit involverad i projektet med husbåten, 
som just nu skall förvandlas till flytan-
de stationshus tack vare XL-Hjälpen. 
Stationshuset är tänkt att kunna flyttas 
runt på sjön efter behov och det kom-
mer innehålla både kök och sovplatser. 
Dessutom skall man kunna hålla möten 
och föreläsningar i stationshuset. Skol-
klasser skall också kunna bjudas in på 
studiebesök, berättar Rita Tammerman, 
som även hon är en av de som arbetat 
med det flytande stationshuset.

Arbetet har pågått sedan förra året då 
familjen Holberg donerade en husbåt 
som deras far byggt. Tyvärr så föll han 
överbord och lämnade då sitt livsverk 
efter sig. En idé växte fram och projek-
tet med stationshuset drogs igång. En 
insamlingskampanj var i stort sett klar 
när man fick nys om XL-Hjälpen. En 
ansökan skrevs ihop och skickades in, 
och efter en tids spännande väntan kom 
beskedet att stationshuset utsetts till ett 
av de vinnande projekten i konkurrens 
med 1200 andra nominerade projekt. 
Rent konkret betyder det att XL-Bygg 
med säte i Ålsäter utanför Katrineholm, 
finansierar största delen av bygget som 
utförs av KPW Sörmland AB i Julita. 
Förutom XL-Bygg är det några andra 
aktörer som varit med och bidragit. T ex 
har White Arkitekter i Örebro designat 
det blivande stationshuset och ett tyskt 
företag bidrar med fasadplattorna.

Ett flytande stationshus är nu inte det 
enda som är på gång, ett gammalt öns-
kemål är att på ett enklare och säkrare 
sätt kunna ta iland patienter vid sjuk-
transporter. Detta resulterade i samar-

bete med Samverkarna i Östernärke och 
flera andra aktörer, i en vision om en helt 
ny L-formad betongkaj i Hampetorp, 
vilket skulle innebära att det blir enklare 
och säkrare att ta iland patienter. Kajen 
skall även kunna ge skydd mot väder 
och vind när det blåser på från sjön. 
Denna vision lär dock dröja ännu några 
år innan den kan förverkligas, även om 
man från politiskt hålls fått positiva sig-
naler - det saknas nämligen pengar.
Istället för att sitta med armarna i kors 
pågår nu ett arbete med att få en tillfällig 
flytbrygga på plats i Hampetorp, intill 
den plats där kajen är tänkt att placeras 
i framtiden.

Detta arbete har Samverkarna i Öster-
närke till stor del bidragit med. I väntan 
på kajen är en flytbrygga ändå en stor 
förbättring jämfört med hur man idag 
måste ta iland patienter via färjans kaj 
som inte alls är anpassad för detta än-
damål. Skyddet mot väder och vind får 
man försöka klara sig utan ett tag till, i 
gengäld kan man ändå glädjas åt snabb-
are utryckningstid jämfört med idag. I 
dagsläget måste besättningen först åka 
in på båtklubbens område, något man 
slipper med en egen brygga intill färjan.

Text och foto: Bengt Bronner 
– även frivillig sjöräddare på land.

Föreningspresentation!

Arkivbild: Besättningsmännen Magnus Gislason och Patrik Olofsson vid RS Hjäl-
marens svävare under Sjöräddningens dag i Katrinelund, sommaren 2019.

Syskonen Holberg donerade sin fars 
husbåt för att den skulle kunna bli ett 
stationshus.

FAKTA:
Familjen Holberg har alltså skänkt 
husbåten som ligger till grund för 
hela idén som XL-Hjälpen nu för-
verkligar. Förutom huvuddonatorn 
XL-Bygg hjälper även dessa företag 
till:

• Bäckaskogs Plåt AB
• Essa Glas & Aluminium
• ETS Nord AS
• Martin G Glas
• Prefa Sverige AB
• Robust Ståldörrar
• Schueco Sverige AB
• White Arkitekter i Örebro

Rikard Widlund, stationschef på RS 
Hjälmaren ute på Vinön där den stora 
sjöräddningsbåten ligger i hamn.

White Arkitekter i Örebro har designat 
och ritat det blivande stationshuset.

Anders Olsson, besättningsman som 
ofta syns till hos Södra Hjälmarens 
Båtklubb, SHB, där han är hamnchef.

Arkivbild: Här, intill färjeläget i Hampe-
torp, vill sjöräddarna kunna lägga till 
vid en egen brygga när de möter upp 
ambulans i samband med sjuktransporter.
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Enskilda 
avloppsanläggningar m. m.

Övriga gräv- och schaktarbeten

Försäljning grus och matjord

Förmedlng av brunnsborrning

Allt inom VVS

070-533 09 27
Bernth Sjöstrand • Stora Mellösa

Julannons 2018

MBB Mark • Bygg
Betong AB

Mark Bygg Betong MBB AB
Industrivägen 4
715 31 Odensbacken

Annons nr 4 2014

MBB Mark • Bygg
Betong AB

• Ny- och ombyggnationer
• Betongarbeten
• Hemstäd

• Takrenovering
• Kakling & Plattsättning
• Flyttstäd
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Jonathan     073-068 53 84

ROT - Arbeten

GÅRDSBUTIKEN
I LÄNNÄS

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

Här hittar du allt från ägg, 
lök & potatis till hjälmar-
gös, chark och ostkaka.

Ett sortimentet 
som bara växer 
och växer...

Välkomna!

Din
extraresurs

Flyttröjning

Bemanning

Busk- & trädvård

RUT- och ROT-arbeten

019-44 62 55

Nordic Energy Partner AB - installation och service av värmepumpar

Vi levererar de bästa värmepumparna 
och kylanläggningarna 
utifrån dina behov. 

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

EL         KYLA         VVS         SOLENERGI         VÄRMEPUMPAR

Vår kompetens din trygghet
Se över din värmeenergi!

Hör av er till oss!

facebook.com/elglandentreprenad/
www.elglandentreprenad.se

Hör av er redan idag!
070-171 32 86

jimmy.elgland@outlook.com

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

12 december
kl. 12.30 och kl. 18.30

13 december kl. 12.00

19 december
kl. 12.30 och kl. 18.30

20 december kl.12.00

Mellan 14 december och 18 december går det att boka
julbord för sällskap på minst 15 personer.

Pris för vuxen, 475 kr. • Pris upp till 12 år, 250 kr.

Ta Vinöfärjan på en utflykt till Vinön och ät 
ett gott julbord samt övernatta om Du så önskar.

Bokning för julbord
Mari Stenbom

Ring 019-44 80 10
eller maila mari.stenbom@gmail.com

Bokning för övernattning
Birgitta Åberg Andersson
Ring 073-290 50 20

eller maila birgitta.framtiden@live.se

JULBORD!

VINÖNS VÄRDSHUSVälkommen Till

Illustration: Jenny Nyström

Text & Bild
Bronner

bengt@bronner.se



Förvara
Bilen
Motorcykeln
Båten
Bohaget om du 
renoverar/fl yttar

Företagare
Extra lager
Förrådsutrymme 

Eller har du bara för
mycket prylar i garaget?

Boka din synundersökning
på specsavers.se

När du köper båge från 795 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. ©2019 Specsavers.

2för1 från 

795kr

Katrineholm

Stortorget 2, 0150-797 77

JAN  WIDENSTEDT
070-277 28 25

janvvs24@gmail.com

ALLT INOM VVS!
Servicearbeten & reparationer

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

WWidenstedtsidenstedts  RRörör

SLÄKTFORSKNING 
FÖR DIG

När du vill veta mera om 
din släkt men inte har 
tiden eller kunskapen

att göra det själv.

Jag gör släktforskningen åt dig.

Sverige och Nordamerika

STENSTRÖMS SLÄKTFORSKNING
www.hittadinslakt.dinstudio.se

TEL 0151-55 01 61


