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Prima kvalité

995:rek.pris 1395:-
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Sidan 2

Företagspresentation!
Vingåkers Elektriska AB
Efter att ha varit anställd som elektriker i några år kände till slut
Mattias Eriksson att han ville ha något eget. Då startade han företaget Vingåkers Elektriska år 2016. Idag har Mattias två anställda
och behovet av fler elektriker ökar i takt med att jobben blir fler
och fler.

Även Joan´s restauranger i Vingåker,
Finspång och Karlskoga var stora jobb
och hade ett pressat tidsschema för att
kunna öppna i tid.
De vanligaste jobben är elarbeten vid
renoveringar, till exempel hos privatpersoner i kök och badrum. De har även
god kontakt med såväl rörmokarfirmor
som snickarfirmor.
─ Ibland kan man råka ut för lite udda
lösningar. Det är viktigt att man inte håller på med el om man inte vet vad man
håller på med, säger Mattias och berättar att han sett många outbildade personer som leker elektriker, vilket kan vara
rent livsfarligt.
Det är också vanligt att folk ringer och
säger att de vill ha hjälp med en kontakt.
─ Men vad är en kontakt? säger Mattias
och menar att de då kan mena både ett
vägguttag eller en strömbrytare till en
lampa som de vill ha hjälp med.
Under pandemin har många företag
påverkats negativt, men för Vingåkers
Elektriska har det varit tvärt om.
─ Folk är uttråkade när de har gått hemma. Jag ser på saken som att vi har mer
jobb än vanligt, säger Mattias.
Efter att ha suttit hos Perssons byggvaror en tid så kände de att de ville ha en
egen lokal och bestämde sid för att köpa
gamla frälsningsarmén på Hantverksgatan 14. Det blev en helrenovering där
det inte bara byggdes kontor och lager
utan också tre lägenheter.
─ Man vill ju ha sitt eget och samtidigt
behövde ju vi mer utrymme att kunna
växa i, säger Mattias.
Under renoveringen, bakom en vägg,
hittades en målning av frälsningsarméns
motto ”Blod och Eld”. Den har bevarats
och hänger nu inramad på Vingåkers
Elektriskas kontor.

Tidigare hyrde företaget in sig hos Perssons Byggvaror på Idrottsvägen. Kontoret var litet och lagret hade de i en
container.
Mattias berättar att Vingåkers Elektriska försöker växa och han söker duktiga
elektriker hela tiden för att orderstocken
är så stor.
─ Vi behöver knappt åka utanför
40-skyltarna i Vingåker för vi har ganska mycket här, säger han.
─ Men det är jättesvårt att få tag i bra
elektriker, tillägger han.
I dagsläget har Mattias två anställda.
─ Den ena är nyanställd. När han är klar
med sin utbildning i skolan så börjar
han sin lärlingsutbildning hos oss. Så
fort han är ledig så jobbar han här, säger
Mattias.
Innan Mattias startade Vingåkers Elek-

Vingåkers
bladet
Annonssäljare:

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

triska jobbade han i nio år på Oppunda
El som elektriker och senare även som
arbetsledare.
Företagets tjänster är elinstallationer
och smarta-hemlösningar samt service
och reparation av vitvaror.
Ett smart hem är utrustat med den senaste tekniken som på olika sätt är utformad för att hjälpa till i vardagen.
─ Vi har gjort två villor i Vingåker med
smarta-hemlösningar och även på vårt
kontor, säger Mattias och visar lite vad
man kan göra i ett uppkopplat hem med
ljus, ljud och bild.
─ Installationen på kontoret har vi gjort
för att visa kunder vad smarta-hem är,
fortsätter han.
Det största jobbet i Vingåker som företaget utfört var i Österåkers kyrka.

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

Oscar som är anställd på Vingåkers
Elektriska berättar en rolig historia om
när han var ute på ett jobb och behövde
göra ett behov på toan.
Huset som låg i skogen saknade både
toalett och dass och det var för långt och
för panikartat att åka till kontoret. En

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

stenmur som låg vid huset fick bli lösningen att sätta sig på. Plötsligt hör han
hur det börjar rumla till i buskarna bakom honom och vänder sig om. Då får
han se en stor älgtjur som står och tittar
på honom där han sitter med rumpan i
vädret.
─ Och mitt i allt detta så kommer en bil
som får syn på älgen och stannar till och
börjar fota, säger Oscar.
─ Dom hade så fullt upp med att kolla
på älgen så dom såg inte att jag satt där
med röven i vädret till en början och jag
tänkte att jag måste nog göra något så
dom slutar ta kort. Så jag började skrika
så dom skulle se mig och till slut fick
dom syn på mig och började titta på mig
istället och undrade nog vad jag höll på
med, så jag räckte upp toarullen och
skrek att det inte fanns någon toa här
samtidigt som älgen började röra på sig
och sprang därifrån. Det hela slutade
dock med skratt och dom åkte därifrån
och jag kunde återgå till att göra klart
med det jag höll på med för att sen återgå till att arbeta, skrattar Oskar.
Oscar som har en hel del roliga jobbhistorier på lager klämmer till med en till:
─ Jag var på ett jobb där jag skulle fixa
ström till en handikappanpassning till
en toalett som istället för att man torkar sig så sprutar den vatten och blåser
varmluft.
─ Hela installationen gick bra och jag
startade upp apparaten. Varmluften
gick igång som den skulle och så skulle jag starta vattenstrålen. Jag stängde
toalocket och väntade på att den skulle
spruta på toalocket, men den sprutade
bara i ringen, så jag öppnade locket och
stoppade ner huvudet i toaletten för att
se om de var något som satt i vägen och
precis då så åkte armen ut och började
spruta vatten i ansiktet på mig.
─ Jag blev väldigt förvånad och äcklad
tills det slog mig att det ju trots allt är
vanligt vatten som man kan dricka ur
kranen, men just att det kom från där
man gör sina behov gjorde händelsen
lite äcklig, skrattar Oscar.
Text & Foto: Birgitta Stenström

Tryck: Mittmedia Print Örebro
Distribution: Postnord
Upplaga: 8336 st
Framsida: Västra Vingåkers kyrka
Foto: Loove Pettersson
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KÖPMANGATAN

Marielunds

Östlunds Begravningsbyrå
Katrineholm • Flen • Vingåker
Bygdens egen begravningsbyrå

Flen

Hem & Antik

Tapetserarverkstad
FÖNSTERLYFTET
Fönsterhantverk Återförsäljare för:

Möbeltyger
Omklädda möbler
Tapetserarmaterial

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

Katrineholm

12

Butiken med bre

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

Köper och säljer

Butiken med brett sortiment!
Antikt, retro,
Restaurering av

4-hjulingar
lantligt och kuriosa

fönster & dörrar
Canada
HippoProtein Alfa
Från 69.900:Jacka
Extra söndagsöppet: 29 november, 6 december,
20 20
december
Müssli
Kg

Vingåker

medÖppettider
dragkedja. på Facebook &
Instagram @lyftets
Varmfordrad.
Storlek
M-XXXL Widenstedt
Annika

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

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

Öppettider på
facebook och Instagram

HippoProtein Alfa
15 kgHögberg
Anneli
073-820 09 39

Tel. 0730-55 30 30
299:Butiken
med brett sortiment!
Service15%
och reparationer
rabattpå ATV-m
Så långt lagret räcker

Powerboots

Redback boots

DEMO
Solrosfrö Strimmigt
4-hjulingar
med stålhätta
Högt/Lågt skaft U Force
15 kg
69.900:Från
Solrosfrö
Butiken
med brett sortiment!
895:- 1000
1495:-

Vem bryr sig om
både företaget Butiken med
brett sortiment!
4-hjulingar
och företagaren?
Butiken med brett sortiment!

www.östlundsbyrå.se

169:-15 kg

DEMO
U Force
1000

4-hjulingar

DEMO
U Force
Från 69.900:1000

4-hjulingar
Från 69.900:-

Inkl
framruta

179:150.000:Talgbollar(165.000:-)

Inkl
framruta

Inkl
framruta

Pow

Högt/L

995

Butiken
med
brett 150.000:sortiment!
150.000:Service
och
reparationer
på ATV-maskiner
35&ståkgräsklippare
i hink. 69:(165.000:-)

(165.000:-)

U Force 800

Service och&reparationer
Service och reparationer på ATV-maskiner
åkgräsklipparepå ATV-maskiner & åkgräsklippare

Canada
HippoProtein Alfa
Solrosfrö
Strimmigt
Jacka
Powerboots
Solrosfrö
Strimmigt
Müssli 20 Kg
Powerboots

Solrosfrö Strimmigt

från

15 kg
4-hjulingar
169:-

15
kg skaft
medHögt/Lågt
dragkedja.
15
kg
995:Varmfordrad.
169:Storlek M-XXXL
Talgbollar

Talgbollar
69.900:Från
35 st i hink.

Kontakta oss – vi är bra på det!

69:-

169:-

299:35 st i hink.
69:HippoSelection

Gourmetboll
Vildfågel

Powerboots
DEMO
Gourmetboll
Högt/Lågt skaft
Alfaskaft
U
Force HippoProtein
Högt/Lågt
995:Vildfågel
1000 15 kg
Inkl
framruta

Talgbollar
Gourmetboll
15 kg säck Powerboots
Redback
boots
med Vildfågel
stålhätta 299:- (339:-)Högt/Lågt skaft
35 st i hink.
Standard Caps

50 st i hink.

129:-

995:15% rabatt 50 st i hink.

129:-

Så långt lagret räcker
HippoSelection

Standard(165.000:-)
Caps
69:-150.000:15 kg säck
Solrosfrö
895:-

50 st i hink.

1495:www.lindmans.nu • Må–fr 9.00–17.00
• Lö 10.00–13.00 • www.kramp.com
129:-

299:Service och reparationer på ATV-maskiner & åkgräsklippare
15 kg (339:-)

www.lindmans.nu • Må–fr 9.00–17.00 • LöHippoSelection
10.00–13.00 • www.kramp.com
Gourmetboll
www.lindmans.nu • Må–fr 9.00–17.00 • Lö
LINDMANS MASKIN
www.lindmans.nu • Må–frAB
9.00–17.00 • Lö 10.00–13.00
• www.kramp.com
Vi ser till helheten för både företaget och
179:Vildfågel
Standard Caps
Solrosfrö Strimmigt
Powerboots
LINDMANS
MASKIN
AB
ägarna och är ditt bollplank i alla ekonomiska 15 kg
U
Force
800
50
st
i
hink.
15 kg säck
Högt/Lågt
skaft
4-hjulingar
Sjögöle Skola, Baggetorp. 0150-222 97
från
169:frågor. Vi hjälper dig med kvalificerad revision,
129:- 995:299:(339:-)
Sjögöle Skola, Baggetorp.
0150-222
97
Sjögöle Skola, Baggeto
redovisning, bokslut, skatter och rådgivning, Talgbollar
www.lindmans.nu • Må–fr 9.00–17.00 • Lö 10.00–13.00 • www.kramp.com
35 st i hink. 69:anpassat till dina och företagets behov.
www.lindmans.nu • Må–fr 9.00–17.00 • Lö 10.00–13.00 • www.kramp.com

LINDMANS MASKIN
AB M
LINDMANS

Sjögöle Skola, Baggetorp. 0150-222 97

Gourmetboll
Vildfågel
50 st i hink.

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

129:-

LINDMANS
MASKIN
Vi har
stor
sorteringAB
på
LINDMANS
MASKIN
Standard
Caps AB
Sjögöle Skola, Baggetorp. 0150-222 97
HippoSelection

Sjögöle Skola, Baggetorp.
97
15 kg0150-222
säck

julgodis
299:- och julmarsipan.
(339:-)

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

LINDMANS MASKIN AB
Sjögöle Skola, Baggetorp. 0150-222 97

Underbart gott saffransbröd och pepparkakor!
Beställ din jultårta hos oss!

Öppettider:
måndag-fredag 08-18
lördag 09-15
söndag stängt

2

Storgatan 3, Vingåker

för

Kaffe

2

450g Zoega. Ej eko

för

69:-

Pepparkakor
300g Annas

10:-

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

max 2/hushåll

Lösviktsräkor

frysta 80/100, Polar Seafood

99:/kg

Gäller tom 29/11

Sidan 4

Vingåker för mig!
Eva Fröberg
I april 2018 flyttade Eva Fröberg med sin man från Stockholm
till Vingåker, något de inte ångrat. Här har de nära till naturen
och det är lugnt och skönt. Dessutom är utbudet och läget bra.
”Jag vill inte ha storstan här”, säger Eva som numera driver sin
webshop ”Coola Tanten” från villan i Vingåker.

mycket lugnare och fungerar bättre här.
Det är jätteviktigt att ha snabba leveranser och vara tillgänglig, säger Eva.
Annonserar gör hon på facebook,
där hon har cirka 3400 följare och på
Instagram, där hon har cirka 1700 följare. Kunderna finns mest i storstäderna,
men även många från Norrland handlar
sina kläder från ”Coola Tanten”.
I Vingåker planerar Eva att ha ett event
lite längre fram, kanske på Säfstaholms
slott, för en utvald grupp.
Klänningar är huvudprodukten i
webshopen. När kunderna kom till den
fysiska butiken var det ofta vid speciella
tillfällen som bröllop, dop och fester.
─ Vi började med klänningar för att det
är svårt att hitta klänningar med färg och
retromode, säger Eva.
Hon kunde förstås ha mer personlig
service i den fysiska butiken, men det
kan hon fortfarande ge om någon frågar,
som att till exempel ta mått på plagget
om kunden önskar.
Vissa kunder är väldigt bestämda om
vilka färger de passar i, berättar Eva.
Ofta får hon höra att de inte klär i vissa
färger. Men när de får se vad hon föreslår så brukar de bli överraskade.
─ Det är en underbar känsla när kunden
är nöjd.
En annan sak hon märkt är att smala
personer ofta vill ha large och skäms
inte för det, medan en större person oftare vill ha small.

Olofsson var näringsminister ville hon
att flickor i skolan skulle ha kvinnliga
förebilder för att visa att man kan bli företagare även om man är kvinna.
Minst fyra gratis föreläsningar per år i
skolan under åtta år krävdes för att bli
kvalificerad som ambassadör. Man kunde ha vilket yrke som helst bara man var
egen företagare, berättar Eva och tillägger att det projektet slutade 2014, men
att hon fortfarande har mycket kontakt
från den tiden.
─ Då var vi närmare tusen stycken i Sverige som blev det, säger hon och tycker
att entreprenörsstatusen har höjts.
KVF - kvinnliga företagare i Katrineholm, Vingåker, Flen - är hon med i sedan 2019.
─ Vi är precis hundra medlemmar, säger
Eva.
Hon hjälper även sonen med administrationen i hans företag.
─ Jag är konsult åt honom, fortsätter
hon.

Eva berättar att hon alltid har varit intresserad av textilier.
─ Jag älskade att gå på NK och titta på
tygavdelningen med modellkataloger,
jag sydde jättemycket då, säger hon.
Hon ville även kombinera resor med
textil och inredning.
─ Vi reste ganska mycket på den tiden
när det inte var så vanligt att resa, fortsätter hon.
Webshopen startade hon 2013 tillsammans med dottern Susanna som är sjuksköterska, men som hellre ville jobba
tillsammans med mamma. Eva som är
utbildad marknadsekonom hade jobbat som textilagent med mycket lyxiga
märken inom bädd och bad och rest runt
i hela Sverige medan dottern Susanna
kände till klädmärken.
─ Det var egentligen hon som fick mig
med på tåget, säger Eva.
Sedan ville de ha ett namn som låg rätt
i tiden. Då var det lite populärt att vara
tant på ett positivt sätt och de tyckte att
”Coola Tanten” skulle passa.
─ En del tror att det bara är för gamla tanter, men kunderna är ju mellan 30

och 70 år, säger Eva.
Eva berättar vidare att den första fysiska butiken startades i Stockholm 2013.
Den andra butiken öppnade 2015.
─ Vi startade i en väldigt charmig stadsdel i Birkastan. Sedan blev det Södermalm.
Butiken i Birkastan gick bäst så den
i Södermalm såldes 2017. Men även
Stockholm hade börjat drabbas av butiksdöden.
─ Det kom färre och färre. Webshopen
ökade och butikerna minskade, säger
Eva.
─ Min man och jag kände att vi ville
göra en förändring, fortsätter hon.
Sonen med sambo hade flyttat till Vingåker redan 2012. De bestämde sig då för
att flytta hit.
Att driva ”Coola Tanten” från Vingåker
känns bra. Kläderna packar hon och
skickar i brevpåsar samma dag som beställningen kommit eller senast dagen
efter.
─ Det är jättetrevlig personal på Ica. Det
går jättebra att skicka härifrån. Allt är

Återkommande och lite roliga händelser är när kunderna fastnar i kläderna de
provar i butiken. De kanske bara kommer halvvägs sedan sitter de fast och
expediten får komma och hjälpa till att
dra av plagget.
Eva berättar om kunden som tyckte det
var skönt att prova kläder i Evas butik
som inte var så stor att Eva fanns inom
räckhåll om hon behövde hjälp.
Kunden hade tidigare varit på NK och
provat en klänning. I provhytten hade
hon fått panik då klänningen fastnat
över ansiktet och ingen expedit fanns
i närheten. Till slut lyckades hon dock
själv krångla sig ur den trånga klänningen och allt löste sig.
Eva är också ambassadör för kvinnors
företagande. På den tiden när Maud

Till sist berättar Eva om Kvinnan från
Helsingborg som ville köpa en klänning från ”Coola Tanten” i storlek 40.
Eva förklarade att den inte var så stor
i storleken och frågade om hon ville ha
måtten? Det ville hon och svarade: ”Då
blir den tyvärr för liten”.
Eva gav då måtten till storlek 42 istället.
Kvinnan tyckte att det lät bättre men att
den kanske skulle bli lite för stor över
stussen, men att hon kunde fixa det
själv. Eva förklarade att det inte var någon fara då det var vidd i kjolen. Kvinnan swishade då pengar och Eva skickade klänningen.
Dagen efter tänkte Eva: ”Undrar om det
blev bra?”
Då kom ett sms. ”Tusen tack för snabb
service av en fin klänning. Den passar
perfekt!”
Text & Foto: Birgitta Stenström
FAKTARUTAN

I webshopen coolatanten.se hittar
du klädmärken från Onjenu, Emily
and Fin, Nancy Mac och Louche.
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FÄRG 20%
Kvalitet till
hela huset

Widenstedts Rör
ALLT INOM VVS!

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

BRASVED

50:60:-

/säck, hämtning

/säck, utkörning

vid köp av minst 10 säckar

ULF WÄRN 070 - 542 39 35

JAN WIDENSTEDT
070-277 28 25

Rabatten gäller under december månad

janvvs24@gmail.com

Öppet :
Vardagar 718
Lördagar 913

Nu finns även avlopp & ventilations tillbehör i vårat sortiment.

Perssons
Byggvaror AB
IDROTTSVÄGEN 1, VINGÅKER
Carola: 070-522 35 53 • Niklas: 070-680 67 08
carola@perssonsbyggvaror.se • niklas@perssonsbyggvaror.se

snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom
byggnation,
litet som STORT

Välkommen till ett

TRADITIONELLT JULBORD
på Hjälmargården

JULBORD
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Är du rustad
för nordisk vinter?
iTec Eco – ny smart luft/vattenvärmepump
Vår nya luft/vattenvärmepump Thermia iTec Eco är utvecklad för det
nordiska klimatet. Tack vare smart och pålitlig teknik är den ovanligt
stark vid låga temperaturer och har en effektiv energibesparing ända
ner till –25 grader. Dessutom är den utrustad med det miljövänligare
köldmediet R32. Och det är bara några av alla fördelar med iTec Eco.

Läs mer på thermia.se/itececo.

iTec Eco 5, 8, 12
och 16 kW

A+++

A++

Sällskap över 30 pers kan även boka andra dagar.
I år är det en annorlunda situation med Covid19.
Vi kommer fortfarande servera Julbord
fast på ett säkert och annorlunda vis.

Tel: 0151 - 73 09 80

www.mahlqvist-ror.se

Sidan 6
rar, berättar Lottie.

Företagspresentation!

Kunderna är vingårdar, privatpersoner,
bryggerier, mikrobryggerier, trädgårdsanläggare, kommuner, gods och gårdar.
─ Vi skickar väldigt mycket till whiskydestillerier. Vår största kund är High
Coast Whisky på höga kusten, säger
Lottie.
─ Och vi har ett 40-tal återförsäljare
inom trädgård, fortsätter hon.

Thorslundkagge AB
Att besöka Thorslundkagge i Högsjö är något långt utöver det
vanliga. Med gamla hantverksmetoder tillverkas trätunnor i ek
för dryckeslagring samt för trädgård. Bokade gäster tas emot året
runt för guidade visningar av tunnbinderiet och Ekliggarnas Sal
samt för dryckesprovning och besök i butiken.
Ägaren Johan Thorslund fick sitt mästarbrev i tunnbindaryrket 1997 som den
första i Sverige på 50 år. Tunnbinderiet
flyttade han 2012, från Dyltabruk utanför Örebro till Högsjö, där större och
mer lämpliga lokaler för verksamheten
fanns.
Urvalet av ekstockarna görs på avverkningsplatsen av tunnbindarmästare Johan själv. De utvalda stockarna får därefter en seriemärkning och skickas till
tunnbinderiet i Högsjö.
─ Av all ek som avverkas i Sverige så
är det bara 2% som motsvarar vårt krav
och vi är de enda som binder av svensk
ek i hela världen, säger Lottie Winnerhed som är marknadsansvarig på Thorslundkagge.
Stockarna klyvs och sågas till staväm-

nen för att sedan lagras utomhus i tre år.
Därefter får de ligga inomhus i en dryg
månad till. Varje trave är noggrant utmärkt med varifrån eken kommer. Genom serienumren samlas data in för att
kunna avläsa området, men även för att
kunna jämföra och bygga upp kunskap
om svensk ek.
─ Vi föredrar ek, sedan får vi förfrågningar om andra träslag och vi har testat
andra träslag också, men ek har fungerat
i 2500 år, fortsätter Lottie.
Efter ännu en noggrann kontroll går stavarna ut i produktionen där de holkas
ur och ges en rundning. Med vatten och
över öppen eld formas tunnan, därefter
rostas den över elden i olika grad beroende på vilken karaktär den lagrade
drycken ska få. Till sist provtrycks den
- trots stor noggrannhet i tillverkningen

- för att kontrollera att den inte läcker.
Lottie berättar vidare att alla anställda
har olika moment i tillverkningen, men
om en person ensam skulle göra alla arbetsmoment, så tar det en arbetsdag att
tillverka en tunna.

Johan Wahlström Bergkvist

Thorslundkagge är Sveriges enda tillverkare av trätunnor i ek för dryckeslagring och har tagit fram en egen whisky
för att visa på trätunnans betydelse för
dryckens smak. Destillatet lagras med
olika volymer, rostningsgrader och över
tid. Man har även ett eget vin lagrat på
svensk, amerikansk och fransk ek.
På värdshuset Ditt Skafferi i Högsjö
ordnas provning av whisky lagrad på
svenska ekfat från Thorslundkagge.
─ Framåt så jobbar vi på att vi ska kunna ha vin- och whiskyprovning hos oss
på Thorslundkagge. Vi jobbar med serveringstillståndet, säger Lottie.
Många andra drycker kan lagras i tunnorna som exempelvis punsch, öl, cider,
glögg, julmust och vissa coctails, typ
negroni.
─ Vi har kunder som lagrar ättika och vi
har kunder som gör äppelmust och lag-

Lottie Winnerhed

Ärnebäcks Gård

I Ekliggarnas Sal - i ett samarbete med
spritmuseum - visas historiska hantverk
från vinhandelsfirman Cederlund som
använt de stora ekfaten för lagring av
punsch under slutet av 1800-talet. Sex
av faten härstammar från ”Kungaserien”
och fem stycken från ”Bellmanserien”.
Lottie berättar en kul händelse om när
hon blev kontaktad av artistbyrån Kulturaktiebolaget genom vår lokala komiker Henrik Källman, med frågan om
de kunde ha standup på Thorslundkagge, så den 15 oktober gjorde komikern
Magnus Betnér en standup-show och
TV-inspelning i den unika miljön i Ekliggarnas Sal.
Till sist berättar Lottie den roliga historien om åkeriet som var på väg till Thorslundkagge. Chauffören var lite bekymrad när han ringde och sa:
─ Jag har nog kört lite fel. Jag vet inte
var jag är, men jag har precis kört förbi
ett tunnbinderi…
Text & foto: Birgitta Stenström

FAKTARUTAN
Thorslundkagge finns på Facebook,
Instagram, Pinterest, Tripadvisor
samt på kagge.com.
Butiken är öppen lördagar 10 - 14
mellan april och september. Övrig
tid är butiken och besöksverksamheten öppen för bokade besök.

Vill Du köpa svenskt kött?
Direkt från uppfödaren? Utan tillsatser och av
djur uppfödda på ett etiskt vis? Vi säljer köttlådor 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

Sidan 7

Julklappstips
Eltandborste

Trycksensor, timer

799:-

Sodasteam
Snap-fäste

799:-

Ljusslinga

Svart och transparent kabel IP44

Från

89:-

Julgran

Inbyggd belysning
180 cm hög

999:-

Priserna gäller t.o.m. 24 december eller så långt lagret räcker.

BUTIK / INSTALLATION / ANTENN / FIBER /
SÄKERHET / VITVARUSERVICE
Apoteksgatan 8, Vingåker • Tel. 0151-51 84 80
Öppet: Vardagar 9.30-18.00 Lörd. 10.00-13.00
Oppunda EL Vingåker

UTHYRES

KONTORSFASTIGHET - VINGÅKER BÅSENBERGA
Nu ﬁnns möjligheten att hyra Vita Villan som ligger naturskönt i anslutning till Båsenberga Hotell & Konferens och
Vingåkers Golf.
Vita Villan har charmiga ljusa rum med mycket av den ursprungliga karaktären bevarad.

Fakta:
• Totalyta ca 200 kvm.
• Pentry.
• Bredband.
• Gratis P-platser.
• 8 separata kontorsrum
• Fastigheten kan delas
i mindre enheter.
• Avstånd Vingåkers centrum
och järnvägsstation ca 4 km.

Kontakt:
• thomas@basenberga.se
• 070-640 29 95

elonvingaker • www.oppundael.se

2för1 från

795 kr

Katrineholm
Stortorget 2, 0150-797 77

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.

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 8
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
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av plats: 0151 - 55 00 45 (Wilsons)
m
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Betalning bekräftar bokningen
Konstnärer

Livsmedelsproducenter
Julklappsförsäljare

Juldryck- & godissäljare

Swish 123 643 25 79 (Samverkarna Vingåker)
Ange Namn och Julmarknad
OBS! Begränsat antal platser

och kanske få en glimt av tomten.

Julbordet serveras 1-16/12:

Sidan 2

Vi serverar julbord varje helg
och vissa vardagar från 1
december fram till 16 december.
Julbordet är lagat från grunden
och innehåller, förutom varma
och kalla rätter, även dessertoch godisbord.

Sidan 9

Bokning - 0151-73 09 80
Är ni ett större sällskap finns
möjligheten att boka andra
dagar och tider. Ring för mer
information och bordsbokning.

Lindberga Nostalgimuseum

www.hjalmargarden.se
Läppe, Vingåker

Utomhuspå
på Hjälmargården
Hjälmargården
Utomhus

Här ﬁnns allt för både stora och små. Det är lantbruk och teknikutveckling under drygt 100 år.
Från stora traktorer till bruksföremål, dockor,
tomtar och den första skrivmaskinen (t.h.).
förändring. Han
jobbar för fullt
på företaget så detta är fritidssysselsättning. Dottern, Eva Törnvall, har
samma driv som Sören och är lika intresserad och hjälper till ibland.
Den huvudsakliga inriktningen är
lantbruk från 1920 till 1950-tal. Det
händer att förfrågningar kommer om
att låna rekvisita till olika evenemang
eller ﬁlminspelningar.
Vi går vidare och han visar på ett
tidigt exemplar av Österåkersdräkten
från Askö 1897. Han har till och med
alla ritningar kvar på den. Det är den
till höger på bilden och till vänster
syns Vingåkersdräkten.

Söndag 29 nov • Lördag 5 dec • Lördag 12 dec

Söndag 29 nov • Lördag 5 dec • Lördag 12 dec
kl 11 – 15
kl 11 – 15
Stort utbud av hantverk, konsthantverk, mat, bröd mm, lotteri

Stort utbud av hantverk, konsthantverk, mat, bröd mm, lotteri
Välkommen
Byalaget Kreativa Läppe

Välkommen
www.lappebyalag.se
Byalaget Kreativa Läppe
www.lappebyalag.se

Kontakt - Anna Kåsjö 070 716 9702, anna.kasjo@gmail.com

DÖRR-

Kontakt - Anna Kåsjö 070 716 9702, anna.kasjo@gmail.com
KAN MAN
KNACK-

PÅ REA

Cityhallen
KROPPSKANAL

Cityhallen

SKREV
KARLOSKAR
VARA
FÖRMAN
KAN
KONDITORN

På bilden ovan står Sören Berglind i
salen där det ﬁnns sittplatser för 70
personer. Golvet han står på är det ursprungliga stengolvet i stallet som var
byggt 1907. Väggarna har han bytt ut
för de var ruttna. Varje sten är huggen
för hand och trots att hästarna togs in
här så är golvet i utmärkt kvalitet.
Sören berättar att han har samlat
gamla ting sedan sjuårsåldern. Föräldrarna släpade ut och tyckte det kunde
brännas men Sören släpade in för
han tyckte det skulle bevaras. Samlandet fortsatte och för en tolv, tretton år
sen tyckte vänner och bekanta att han
kunde väl visa lite av sin samling.
Sören driver också företaget Stentorps Service AB sedan 40 år, med lokaler i Värmbol. Och 2012 byggde han
upp ett musem i dessa lokaler. Han
trodde inte att det skulle vara så populärt och tänkte bara visa upp allt under
en sommar, men det kom 2500 besökare och det har fortsatt så.
När Sören för två år sedan hörde att
Lindberga ladugård var till salu slog han
till, trots att gården var rätt förfallen.
Han renoverade och började bygga upp
nuvarande museum. Det är obegripligt
hur Sören hann med att få det så ﬁnt
till invigningen som var den 3 augusti
2019. För er som är intresserade kan ni
gå in och se en ﬁlm från invigningen, se
adressen nedan. Mer information går att
ﬁnna på Facebook.
På gården ﬁnns bland annat 42 fungerande gamla traktorer och ett tiotal
som inte fungerar. Ute står ett par westernvagnar som Sören byggt själv.
Sören ändrar om, renoverar och
bygger till hela tiden. Det är en ständig

ARE

BJÖRNTASS
KATLA

HEBBE
LELLES
PAPPA

UTEPLATS

LÄDERBAND
SMÅDEL

KAN SES VOKALER
PÅ
GENSTRAND? LJUDER

ÖRFIL
OSTKRYP
ÄR
SKRATTRETANDE

ÖVRE
GRÄNS

BUNDEN
LEVENGOOD

KALS
FRU

STADSDEL
I STOCKHOLM
FYNDPLATS
ELAKA

Populäraste föremålen är lantbruk, hur
det var förr. Turen går genom små rum
som kök, kammare och sal. Jag får se
allt från första tvättmaskinen ”klädstöten” till Guldkalven. Är man motorintresserad så ﬁnns gamla traktorer,
en T-Ford från 1926 och äldre motorcyklar. Gamla leksaker som Sören lekt
med som liten. Det ﬁnns dockor och
dockskåpsmöbler från 1920-talet. Ett
helt skåp fullt med tomtar. Dessa kommer att placeras ut runt om i museet.
De hade öppet tillsammans med
Skördemarknaden i Österåkers socken
och det kom så mycket folk så de ﬁck
stå och stoppa i dörren. Tio inbokade
busslaster ﬁck han dessvärre lämna
återbud till.
De blickar istället framåt mot våren, sommaren och hösten 2021 med
förhoppning om att kunna hålla många
ﬂer öppettider.
I brist på utrymme kan jag bara tilllägga att det är ett utmärkt utﬂyktsmål
och jag kommer deﬁnitivt att återvända.
Text och foto: Majsan Wickert

Se ﬁlmen på YouTube från invigningen den 3 augusti 2019
https://www.youtube.com/watch?v=mXxh0AocLhA

LÄGGA
TILL MED
BÅTEN

ETUI

GREKISK
Ö
APA

SAMLINGSSALEN

EJDERHONA
FYLLER
VI

GJORDE
KARIN
BOYE
KAN
HON
HETA

ITU

Vinn trisslott.

Lös korsordet och skicka/lämna in det
gulmarkerade ordet senast 6 december till:
annons@vingakersbladet.com
•
Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta
643 91 VINGÅKER
Vi drar tre stycken vinnare som vinner varsin trisslott.
Vinnare i nr 6 - 2020: (av 64 rätt inkomna svar: SVENSK TAKENERGI)

Trisslott är på väg:
Curt Jönsson, Vingåker
Peter Vogt, Vingåker
Karin Persson, Kilsmo
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Vingåkers Ryttarförening
En förening som varit med om väldigt mycket trots att de bara funnits i dryga 42 år. Från tunga
tragedier till lyckosamma tävlingar. Med stöd från företag och allmänhet har de lyckats bygga upp
en stabil förening och blivit en kvalitetsmärkt ridskola med populära tävlingar på alla nivåer.
Ridskolan och ryttarföreningen startade augusti 1978. Då höll de till vid
Simonstorps ladugård norr om Kåstabyn fram till februari 1982, då ﬂyttade
de till Vårnäs gamla ladugård. Fem år
senare inträffade det som bara inte får
ske – stallet med dess 19 innestående
hästar brann ner till grunden. En förlamande upplevelse för alla inblandade.
Tack vare att föreningen ﬁck stöd
från många håll kunde ett nyuppfört
stall tas i bruk vid årsskiftet 1987/88.
Då köpte föreningen också in sin första
häst, Athos. Jarlbyggen och Bondestads
förening skänkte ett litet connemaraföl,
Jarl Bond. Därefter lånades ponnyer
och hästar in från olika håll så att ridskoleverksamheten kom igång igen.
Ridskolan har idag 14 uppstallade
hästar, varav två är personalhästar. Det
ﬁnns 15 ridskolehästar och två lånehästar.
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Lördagen 31 oktober åkte jag till Ryttarföreningen i Vårnäs för att träffa Kristin
Edvinsson. Inne i stallet höll barn och
vuxna på att göra iordning hästarna inför dagens tävling som var Halloweenhoppning och maskerad. Många kom
med egna ekipage, de är medlemmar men
hade med sig egna hästar.
Under dagen skulle det bli 45 starter
i sex olika grupper. Grupperna var indelade i ökande svårighetsgrad från hinder
med liggande bommar till 30, 40, 50, 60
och 70 centimeters höjd. Jag tittade på
den allra första gruppen och imponerades
av att de, trots sin ungdom, ändå lyckades manövrera runt sin häst över de sju
hindren. De allra yngsta hade ledsagare
runt banan. Och alla ﬁck en rosett efter
avslutad omgång. Några av dem ser ni
på bilderna nedan. Jag hittade Svea, som
bara är tre år, ute på stallbacken på den

3

egna hästen Solidens Diablo, båda så ﬁna
och matchande och med den välförtjänta
rosetten. Milia, åtta år, på den egna hästen
Queenie väntade på sin tur att hoppa i den
andra omgången.
Jag hittade Kristin inne på kansliet
och hon berättade att det var ungdomsstyrelsen som gjort ett jätteﬁnt jobb
med att arrangera denna hopptävling.
Vilka åldrar är det på era elever?
– Väldigt varierande, de är från tre upp
till 70 år, det är inte indelat i åldersgrupper utan man rider på nivå,
beroende på kunskap och var man står
i sin utveckling. Från nybörjargrupp
och uppåt, cirka tio nivåer. Det ﬁnns
något för alla, från ridning i grupp
till privatlektioner. Vi har även Pararidning för elever med funktionshandikapp, säger Kristin.
Vad gäller priser är det lättast att gå
in på hemsidan och titta, där hittar ni all
information om priser och eventuella
rabatter. Det ﬁnns oändligt många varianter, så oavsett intresse eller inriktning
så ﬁnner ni det där.
Hur har coronan påverkat?
– Än så länge har det varit som vanligt,
säger Kristin förutom att Guldsporrarna
blev inställd i somras och troligen blir
även julshowen inställd.
Vilka fasta arrangemang har ni?
– Vi har tre tävlingar varje år. Maj och
september har vi alltid hopptävlingar.
Guldsporrarna går över fyra dagar på
sommaren och är sveriges störta regionala hopptävling i mellansverige. Vi
har skollovsaktiviteter, temavecka och
julshow, säger Kristin. Guldsporrarna
lockar varje sommar cirka 3 000 personer till Vingåker. Cirka 450 ekipage
gör 1 200 starter. Det kommer både
lokala ryttare och många långväga gäster. Tävlingarna är mycket uppskattade
bland ryttare och publik.

4

Temavecka och utbildningar
På hemsidan fann jag att under vecka
45 handlade den årliga temaveckan om
”Grundläggande hästutbildning”. Temaveckan är en teoretisk vecka och då är
det inga ridlektioner.

Andra gruppen över bommar på 30 cm.
4 Milia Mesch, 8 år, på den egna
hästen Queenie.
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Foto: Marika Johansson

Några ur första gruppen. De rider över
liggande bommar.
1 Tyra Lindblom, 7 år, på Anton.
2 Emma Gustafsson, 6 år, på Stina.
3 Svea Löfsson, 3 år, på Solidens
Diablo, egen häst.

Högst upp ser ni Kristin Edvinsson,
vikarierande ridskolechef. På bilden
under ser ni Helena Mählqvist, kassör
och domare under dagens tävlingar.

Utöver lektionsverksamheten ﬁnns
ett utbud av blandade utbildningar och
aktiviteter som till exempel ledarskapsutbildningar, hästkunskap, tårtbakning,
käpphästläger och knatteledardagar.
Vad får man som medlem hos er?
• vara med på alla roliga aktiviteter
• möjlighet att delta i olika projekt,
vilka ofta är billigare för den som
är under 18 år
• försäkring under tiden du deltar
i våra aktiviteter
• tidningen Häst & Ryttare, som ges
ut av Ridsportförbundet
• är du funktionär på tävlingar får du
tävla gratis (arbeta två klasser och
rid en gratis – är det som gäller)
• alla som anmält sig som funktionärer på våra tävlingar får ﬁka och
mat under tävlingsdagen.
Hästar har alltid faschinerat mig och
det är inte utan att jag blir lite nostalgisk och minns mina tidiga tonår när
jag utan lov gick till stallet. Den grå
ponnyhingsten Dante med den jättelånga luggen, de svarta russen Kessy
och Katja och stora vackra Bagatell...
Text och bild: Majsan Wickert

FA K TA
Medlemsavgift 2020*

Junior 270:– | Senior 470:–
Familj 940:–
Anläggningskort 2020*

Helår 800:– | Halvår 500:– gäller
6 månader från betalningstillfället
Enstaka tillfälle 100:– (medlem)
Enstaka tillfälle 200:– (ej medlem)
Ensambokning 500:–

Kontakt

Tel 0151-127 58, info@vingakersrf.se
Covid-19 – tänk på avståndet**

Aktiviteterna resten av året är
inställda. Ridlektionerna går som
vanligt.

https://idrottonline.se/VingakersRF-Ridsport/
* Med reservation för eventuella prisändringar.
** All information hittar ni på hemsidan.
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Vingåkersbladet söker

Skribent
och/eller

Annonssäljare
Intresserad:
Loove Pettersson 0151-55 00 45
annons@vingakersbladet.com
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Prisade Östernärkingar
Under hösten har medborgare kunnat nominera till Örebro
kommuns landsbygdspris och nu är vinnarna utsedda. Priserna delades ut onsdagen den 11 november i två kategorier: Stora
landsbygdspriset och Unga landsbygdspriset samt ett hedersomnämnande.
Örebro kommuns stora landsbygdspriset 2020
Vinnare: BlåBergens Spa-Bryggeri-Event.
Motivering:
– BlåBergens Spa-Bryggeri-Event har
sedan starten av BlåBergens lilla spa
2004, kontinuerligt och på ett innovativt
sätt utökat sin verksamhet. Detta genom
att successivt investera i och nyttja fler
delar av sin gård med den omgivande
naturen. Hållbarhet och återbruk kännetecknar verksamheten. Arbetstillfällen
har skapats i bygden och kundunderla-

get för den lokala lanthandeln har ökat.
BlåBergens Spa-Bryggeri-Event har,
trots pandemin, startat nya verksamheter inom företaget med lyckat resultat.
Företaget, med dess ägare beskrivs på
detta sätt: Genom sin småskalighet, närhet till naturen, trevliga bemötande och
personliga service har Annika och Robert genom idogt arbete byggt ett småskaligt och innovativt företag med ett
koncept som passar nutidens människor
som söker rekreation och avkoppling.

Bengt Bronner

Örebro kommuns unga landsbygdspriset för framgångsrikt företagande
2020
Vinnare: Kajsa Moberg, Kavat snickerier AB.
Motivering:
– Företaget startade 2010. Visionen var
då att tillverka gustavianska möbler. I
dag har verksamheten inriktat sig mer
mot byggnadsvård där man till största
del håller på med nytillverkning av fönster och dörrar, allt i massivt trä och med
gamla sammansättningar. Sedan några
år tillbaka finns snickeriet i ett gammalt
sädesmagasin som inretts till verkstad
i Fiskinge. Snickeriet har två anställda
förutom ägarna. Inom Kavat snickerier
bedrivs också verksamhet med flyttning
och renovering av gamla timmerhus.

Kajsa Moberg och Martin Nilsson

Intresset för byggnadsvård är stort idag
och företagets medvetna fokus på kvalitet och service gör att man ibland måste välja att tacka nej till uppdrag. Detta
visar att det finns en stor möjlighet att
utveckla verksamheten framåt.

Paret bakom företaget, Kajsa Moberg
och Martin Nilsson, beskrivs som engagerade, företagsamma människor som
vill bo och verka på landsbygden.
Örebro kommuns hedersomnämnande 2020
Vinnare: Bengt Bronner.
Motivering:
– Bengt Bronner är djupt engagerad i
sin bygds utveckling. Han är engagerad
i Samverkarna i Östernärke där han driver företags- och föreningsfrågor med
ett starkt engagemang för en levande
landsbygd. Bengt är en drivande kraft i
många utvecklingsfrågor i både yrkeslivet och på sin fritid.
Bengt beskrivs som en person som är
öppen för idéer och som med glädje och
engagemang lägger ned mycket även av
sin lediga tid på utvecklingen i Östernärke.
Pressmeddelande Örebro Kommun
Foto: Fredrik Kellén, Örebro kommun

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

Lediga lägenheter på Solgårdens seniorboende 55+
i Stora Mellösa, Göksholmsvägen 10-12.
Vacker, lantlig miljö men ändå nära till livsmedelsaffär och annan service.
Bra bussförbindelser med Örebro, Odensbacken och andra orter.
Ett antal lägenheter i olika storlekar finns nu lediga i det trivsamma boendet där kommunens Träffpunkt erbjuder gemenskap och trivselaktiviteter.
Intresserad? Kontakta Bovärden Hasse Nyström.
hans.nystrom@orebro.se, 076-551 31 45.
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Hör av er till oss!

Nordic Energy Partner AB - installation och service av värmepumpar

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

Vi levererar de bästa värmepumparna
Julannons 2018
och kylanläggningarna
utifrån dina behov.

Julannons 2018

MBB

Julannons 2018

MBB

Mark • Bygg
Betong AB

MBB

Mark • Bygg
Betong AB

jimmy.elgland@outlook.com

Robin Svenberg
073-234 8669
Kristoffer Söderling 070-331 5269
hssbyggtjanst

Se över din värmeenergi!
Mark Bygg Betong MBB AB
Industrivägen 4
715 31 Odensbacken

Vår kompetens din trygghet

Mark Bygg Betong MBB AB
Industrivägen 4
715 31 Odensbacken

Tel. 019-45 00 60

facebook.com/elglandentreprenad/
www.elglandentreprenad.se

www.nepab.nu
info@nepab.nu
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
Mark
• Bygg
• Kakling
& Plattsättning
• Betongarbeten
• Flyttstäd AB
• Hemstäd
Betong

MBB

MBB

Mark Bygg Betong MBB AB
Industrivägen 4
715 31 Odensbacken

Mark Bygg Betong MBB AB
Industrivägen 4
715 31 Odensbacken

Om du beﬁnner dig här,
är vi snart där.
• Takrenovering
• Kakling & Plattsättning
• Flyttstäd

MBB
MBB

ROT - Arbeten Mark • Bygg
Mark
• ByggAB
Betong
Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att
Mark • Bygg
Betong
AB rycka ut inom 15 minuter – i alla väder. Och
073-982 08 67
Sören

Betong
070-604
Jonathan AB
073-068 89
53 20
84
Peter
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
715 31 Odensbacken

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

MBB
Vi flyttar!

våra moderna räddningsbåtar klarar att gå i hög
fart även i mycket grov sjö. Ge en gåva eller bli
medlem – vi får inga bidrag från staten. Läs mer
på
sjöräddning.se
073-982
08 67eller ring 077-579 00 90.

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

Mark • Bygg
Betong AB

Vi har stängt från 25 november - 7 december.

Sören
Mark Bygg Betong MBB AB
i antågande!
Peter
Industrivägen
4
Annons
nr 4och
2014
Vi öppnar på ny adress mellan Odensbacken
Hampetorp.
715 31 Odensbacken
Lasse
d att se över dina vinterdäck.
Ullis/Städ

Vi har lånebil.

• Ny- och ombyggnationer
• Betongarbeten
Se öppningserbjudanden på Facebook:•”Meca
i Odensbacken”
Hemstäd
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TÌCBSBSJOHFSEVWÌSUBTTJTUBOTOVNNFSTÌGÌSEVTOBCCIKÊMQ
FQÌNFDBTFTÌGÌSEVEJOBTTJTUBOTGÚSTÊLSJOHOÊSEVIÊNUBS
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ser på däck är inklusive montering

ansering, klart på bilen.

Ny adress
Lännäs 1308
Kumho KW22
715
93 Odensabacken
195/65 R 15 995:.FE.&$"LPSUFULBOEVEFMBVQQCF

24 månaders
räntefri delbetalning!

MBB

205/55 R 16 1 281:UBMOJOHFOVQQUJMMNÌOBEFSoSÊOUF
GSJUU
225/50 R 17 1 521:-

Nytt telefonnummer
019 - 45 01 28

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

Välkommen!
7BSOPHBNFEWFNTPNTFSWBSEJOCJM
Gratis batteritest
1ÌFO.&$"WFSLTUBEGÌSEVFOGBDLNBOOBNÊTTJHTFSWJDFBWEJOCJMPDINBOBO
inför vintern

Mark Bygg Betong
MBB AB
Hämta bilen
Industrivägen 4 utan att betala!
715 31 Odensbacken

Bilbatterier är förbrukningsWÊOEFSSÊUUEFMBSOÊSOÌHPUNÌTUFCZUBT)BSEVFOOZCJMTHBSBOUJTÌGPSUTÊUUFSEFO
varor som slits successivt.
ngerande torkarblad som skapar optimal sikt
Detta märks främst när det
BUUHÊMMBFGUFSFOTFSWJDFIPTPTT.&$"TUÊNQMBSOBJEJOTFSWJDFCPLUBMBSEFTTVUPN
amåt och bakåt är avgörande för din
säkerhet.
börjar bli kallt ute. Vi testar hur ditt batteri mår, helt
elbundet se över dina torkarblad ökar också
PNBUUEVWBSJUFYUSBSÊEEPNEJOCJM
gratis. Tudor batteri. Pris från 695 kr.
mfort. När du köper torkarbladen hos
oss ingår
ing i priset.

F"#

0UUPT#JMTFSWJDF
*OEVTUSJWÊHFO
0%&/4#"$,&/
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#SPNTLPMM
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Ottos Bilservice

info@hssbyggtjanst.se
www.hssbyggtjanst.se
Hampetorp Svenberg Söderling Byggtjänst AB
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så mycket. Götmars är ett familjeföretag
En
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somvarm
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olika skeenden, till exempel begravningar,
som
erbjuder tjänster
kopplade
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boutredningar
och juridisk
service.
Vi
olika
skeenden,
till
exempel
begravningar,
arbetar tillsammans med er för en trygg och
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ochoch
juridisk
service.
Vi runt.
värdig upplevelse
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arbetar
tillsammans
med
er
för
en
trygg
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Varmt välkomna!
värdig upplevelse och har jour dygnet runt.
Varmt välkomna!

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

GÅRDSBUTIKEN
I LÄNNÄS

Här hittar du allt från ägg,
lök
& potatis till hjälmar• Takrenovering
gös,
chark&och
ostkaka.
• Kakling
Plattsättning
• Flyttstäd

Ett sortimentet
som bara
växer
Mark
•
Bygg
och växer...

Betong AB

- Mini -

...och glöm inte torkarbladen och batteriet.

h torkarblad

.se

Hör av er redan idag!

Fönster | Panel | Badrum
Kök | Tak | Altan

070-171 32 86

Mark • Bygg
Betong AB

Mark Bygg Betong MBB AB
Industrivägen 4
715 31 Odensbacken

Vi hjälper dig med byggprojektet!

Sören
Peter
Lasse
Ullis/Städ

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

Julmarknad
- utanför butiken -

28 November
5 December

7JFSCKVEFSPDLTÌ

%ÊDLCZUF
Öppet: Mån-tors
6-17 • Fre 8-13 • Lunchstängt 12-13
#SPNTLPMM

Lännäs 1308 • 715 93 Odensabacken
.FE.&$"LPSUFULBOEVEFMBVQQCF
,ZMBSLPMM
UBMOJOHFOVQQUJMMNÌOBEFSoSÊOUF
upp din betalning på
24Dela
månaders
#BUUFSJUFTU
fyra månader - helt utan
GSJUU

Tel 019-45 01 28

ränta och avgifter.

3

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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Företagspresentation!
Vinöns Värdshus
Ny arrendator, nya idéer och nya samarbeten. Vinöns värdshus
har blivit en populär plats, känd för sina sommarkonserter. I
framtiden kommer gästerna kunna uppleva mer musik, mer mat
och fler arrangemang i delvis nya och luftigare lokaler.

Mari Stenbom i värdshuset matsal.

de nya rummen har värdshuset fått sig
en rejäl ”ansiktslyftning” med en stor
genomgång både inomhus och utomhus.
Nytt tak på östra verandan, målning av
fönster och plank samt ett nytt staket är
några av årets insatser. Många frivilliga
har ställt upp och arbetat, vilket både
Mari och Birgitta tackar så mycket för.
Ytterligare en uteplats har gjorts i ordning på norra sidan av värdshuset, där
finns numera också en hantverksbod
Vinöns värdshus är egentligen så mycket mer än ett företag och för att ge en
rättvis beskrivning av värdshuset får
man vidga ramarna lite då det finns en
ägare till själva fastigheten samt flera
entreprenörer som tillsammans står för
helheten med mat, musik, boende och
olika arrangemang.

Mari är uppväxt i Örebro men har under
större delen av sitt liv bott och verkat i
Stockholm där hon har bland annat har
drivit en skärgårdskrog, haft cateringföretag samt under de senaste åren även
varit husmor inom Svenska kyrkan. För
omkring åtta år sedan köpte hon ett hus
på ön som hon sedan pendlat till flitigt
under såväl sommar som vinter.
Efter att Mari har pendlat mellan Stockholm och Vinön under ett års tid har hon
beslutat att satsa helhjärtat på Vinöns
värdshus. Numera har Mari flyttat till ön
och driver verksamheten på heltid.

Maris stora ambition var att fylla värdshuset med liv även under ”icke-säsong”.
Hon ville väcka upp värdshuset ur sin
vintersömn då det är synd att huset varje
år ska stängas i väntan på nästa sommar
– och så har det blivit även om många av
planerna har fått skjutas på framtiden.
Den stora skillnaden mot tidigare är att
insidan används mycket mer nu. Tidigare har värdshuset kanske mer haft karaktären av sommarrestaurang, men nu vill
man satsa på att skapa en genuin värdshuskänsla med lokala produkter där alla
känner sig välkomna tillbaka, berättar
Oscar som fungerar som både hovmästare och servitör.

Man kan utan överdrift säga att en ny
milstolpe passerats i värdshuset brokiga historia från handelsbod till restaurang. Värdshuset byggdes 1936 som en
handelsbod, då var byggnaden röd med
vita knutar. 1997 byggdes huset om till
värdshus och då tillkom också verandan
och entrén. Slutligen målades huset om
och fick sin gula färg.
Uppstarten 2020 med nya aktörer blev
nu inte som det var tänkt på grund av en
viss pandemi, men det är inget som hindrar Mari Stenbom och hennes son Oscar Nordström från att utveckla alla sina
idéer kring själva värdshusdelen med
pubaftnar och matservering, men också
kurser och konferenser. I framtiden får
vi även se mer av bröllop, dop och andra
familjeträffar, berättar Mari som sedan
den första januari i år arrenderar värdshuset tillsammans med Oscar.

och trivsam inomhusmiljö, mycket tack
vare Maris inredarglädje. Under festliga former har man även invigt en ny
flaggstång som numera pryder gårdsplanen på framsidan av värdshuset.

Värdshuset är öppet dagtid och det kan
komma spontangäster som sitter och arbetar med sin laptop medan andra äter
en soppa till sin medhavda stickning. En
annan trend i dessa pandemi-tider är att
folk köper med sig sin mat och äter någon annanstans, så det kommer troligen
bli mer take away-mat framöver.
Birgitta Åberg Andersson i gästernas gemensamma kök som finns på övervåningen
till värdshuset. Här finns också flera bäddar liksom plats för umgänge och samtal.

Konserter och musikaftnar anordnas i
samarbete mellan Vinöns värdshus och
Birgitta Åberg Andersson samt musikern Erik Harrström boende i Lännäs.
Intresset är stort hos gästerna och redan
innan säsongsstart strömmade mailen in
med förfrågningar gällande sommarens
program, vilket har sporrat och inspirerat dem alla då de jobbat hårt med att
fylla kalendern och sedan hastigt fått
boka av allt i väntan på att pandemin
lägger sig. Istället har man fått rikta in
sig på minikonserter för en begränsad
publik. Annars rymmer utomhusserveringen 300 sittande gäster under tak,
förklarar Birgitta.
Birgitta som sedan länge redan bor på
Vinön är gift med Ingemar som äger
själva fastigheten. Hon har sedan tidigare hyrt ut boende till turister och andra
gäster i sitt eget företag som hon driver
på ön. Numera finns även några rum och
ett flertal bäddar iordningställda för att
hyra på värdshuset övervåning. Förutom

där man kan köpa blommor och lokala
hantverk liksom många andra produkter – det finns både gammalt och nytt att
fynda.
Samtliga stolar i blå salen är dessutom
omklädda och värdshuset har fått en ny

Oscar Nordström i värdshusets lilla bar.

Maris och Oscars första år som arrendatorer av värdshuset har känts väldigt
bra, mycket tack vare det varma välkomnandet från framförallt Vinöborna.
Det nya året 2021 hoppas de kunna öppna upp sina dörrar med ny energi och ett
blomstrande värdshus där de kan få förverkliga sina många idéer och visioner.
Text och foto: Bengt Bronner.
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Berglinds
Entreprenad
019-44 62 55

Din
extraresurs

Slåtter • Pressning

Flyttröjning

Kantklippning • Snöröjning

Bemanning
Busk- & trädvård
RUT- och ROT-arbeten
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Nordic Energy Partner AB - upptäck kraften från ovan!
Vi levererar de bästa
solenergianläggningarna
anpassade efter dina behov.

Maskinkörning:

Mobil: 0704-026 259
E-mail: berglindsentreprenad@gmail.com
Joakim Berglind
Lännäs 1332, 715 93 Odensbacken

Bolinder’s Gårdsbutik

Ett härligt sortiment blandat av potatis, morötter, ägg, cider, saft,
mjöl & chips. Du hittar även porslin, ljus & presenter.
Varmt välkomna!

Facebook & Instagram Bolindersgårdsbutik
Öppet:
Mån-Fre 8-20
Lör-Sön 9-20

Norrgården Via 529
715 94 Odensbacken
076 - 10 54 017

Satsa på solenergi!
Vår kompetens din trygghet

Tel. 019-45 00 60

www.nepab.nu

info@nepab.nu

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

INFORMATION FRÅN
VINGÅKERS KOMMUN
Besöksrutin för Humlegården/Ekgården
Trots rådande restriktioner ska du kunna träffa din anhörig på Humlegården och
Ekgården.
• Bokning av besök görs gärna en till två dagar innan men senast dagen före
hos dagvården måndag-fredag 8.00-14.30 på telefonnummer 0151-191 74.
• De förbokade besöken kan göras alla dagar i veckan mellan 10.00-12.00
och 13.00-17.00 i Humlegårdens matsal.
• Besöken är cirka 30 min/besök och endast två-tre anhöriga
per brukare/gång.
Förutsättning för besöket är att samtliga är symtomfria. Läs mer på vingaker.se för
mer information. Välkomna önskar personalen på Humlegården och Ekgården.

15-timmarsbarn uppmanas att
hållas hemma
För att minska ansträngningen på
våra förskolor uppmanas föräldrar
till så kallade 15-timmarsbarn att
hålla sina barn hemma. I första hand
gäller uppmaningen fram till jul.

Vingåkers bibliotek
Vingåkers bibliotek erbjuder hemkörning
av böcker samt möjlighet att ringa in sin
bokbeställning och hämta i dörren. Följ
Bibliotek & upplevelser i Vingåkersbygden
på Facebook för mer information om
bibliotekets tjänster och aktiviteter.

Presentkort att handla lokalt med
Varje år bjuder Vingåkers kommun sin personal
på ett julbord. I år är det inte möjligt så därför vill
Vingåkers kommun visa sina medarbetare uppskattning i form av en julgåva. Julbordspengen
omvandlas till ett personligt presentkort på
500 kronor (2x250 kr) som kan användas
för att handla lokalt i butiker, restauranger
och salonger i Vingåker. För att detta inte ska bidra
till ökad trängsel i vårt samhälle under december så gäller
presentkortet till och med 31 januari 2021. Du som företagare får
information via näringslivsansvarigs nyhetsutskick om hur du hanterar villkor
och inlösen av presentkorten.

vingaker.se/corona
facebook.com/vingakerskommun

