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www.provinsbutiken.se
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FågelmatareFågelmatare

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

JulgranarJulgranar
Kungsgranar Kungsgranar från 199:-från 199:-

Rödgranar formklippta Rödgranar formklippta 295:-295:-

Våra populäraVåra populära Prima kvalité Stor sortering

JuldekorationerJuldekorationer

Mus och 
råttproblem,

vi har lösningen:
• Råttfällor (el & mekaniska)
• Elektroniska skrämmare 

Sparkar
barn & vuxen

frånfrån 795:- 795:-  

Pulkor 
för barn & vuxna
10 varianter

89 - 695:-89 - 695:-  

GOD JUL
Roger, Felix, Catharina, 

Nicklas, Edvin

 Vingåkersbladet tackar för i år och 
önskar alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt År
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Teknikservice AB

Elteknikföretaget startades år 2000 av elva stycken avhoppare 
från dåtidens Vingåkers Elektriska och Katrineholms El-byrå. 
Två av grundarna, Robert Thuresson och Timo Andersson, äger 
företaget idag. Teknikservice har 57 anställda med kontor i Ny-
köping, Katrineholm och Vingåker, men verksamheten bedrivs i 
hela Mälardalen.

Teknikservice jobbar med entreprenad- 
och service-arbeten inom El (belysning, 
smarta hem, solceller och laddinfra-
struktur) Tele (datanät och fiber) samt 
Säkerhet (brandlarm, inbrottslarm, pas-
sagesystem, lås och kameraövervak-
ning).
─ Det unika med oss är att vi alltid är i 
framkant på innovationer och nytänkan-
de. Vi vill testa nya affärsområden, det 
är nog därför vi är så breda som vi är i 
vårt utbud till våra kunder, säger Robert 
Thuresson, VD och delägare i Teknik-
service.
─ Fastighetsbolag är en prioriterad 
kund, där får vi chansen att leverera hela 

vårt kunderbjudande, fortsätter han.
Jobbfördelningen i företaget är 50% 
Entreprenader, 25% Säkerhet och 25% 
Service.
─ I Katrineholm finns en fullskalig 
ASSA låsbutik med verkstad där vi kan 
leverera kompletta låssystem samt be-
slag, säger Robert.

I Vingåker där kontoret finns på Bonde-
gatan 44, arbetar fyra av företagets an-
ställda, varav en är utbildad KNX tek-
niker och arbetar med smarta hem och 
överordnade styrningar i fastigheter. 
Teknikservice är grundat i Vingåker och 
den lokala närvaron är fortsatt viktig 

även framöver.
─ Vi har gjort all el, säkerhet samt lås 
på nya Slottskolan 7 - 9. En av Sveriges 
modernaste skolor. Ett riktigt spännan-
de och viktigt projekt för Teknikservice 
och Vingåker, säger Robert.

Fortsatt stabil tillväxt med fokus på bi-
behållen lönsamhet är långsiktigt satta 
mål för framtiden. Under hösten har 
även en filial startats upp i Stockholm, 
där företagets andra delägare Timo An-
dersson nu jobbar. 
─ Detta är en framtidsbransch, det blir 
bara mer och mer teknik och styrning-

ar i våra fastigheter. Vi vill växa och 
utvecklas som företag. Vårt snabbaste 
tillväxtområde just nu är solceller och 
laddinfrastruktur, säger Robert.

Elprogrammet på gymnasiet med efter-
följande lärlingstid på cirka ett år ger 
ECY-certifikat, vilket krävs för att arbe-
ta som elektriker på Teknikservice. 
Företagets VD Robert engagerar sig 
även i gymnasieskolan och branschor-
ganisationen Installatörsföretagen, för 
att kunna anpassa den till vad framtidens 
elteknikföretag har för framtida behov.
Teknikservice är också företaget som 
satsar på medarbetarna.
─ Vi är ett tjänsteföretag där våra med-
arbetare är vår viktigaste tillgång i bo-
laget, vi levererar en helhet. Vi vill vara 
en attraktiv och modern arbetsgivare. 
Alla medarbetare har personliga utveck-
lingssamtal och individuella mål sätts 
tillsammans med sin närmsta chef. Vi 
har bland annat viktiga värderingar i fö-
retaget som alla medarbetare, underen-
treprenörer etcetera måste acceptera och 
följa för att utföra arbeten hos oss. Vi är 
ISO-certifierade inom kvalité och miljö 
sedan 2007, en viktig del av företagets 
ordning och reda. Vi är också behörig 
anläggarfirma inom brandlarm samt in-
brottslarm, avslutar Robert.

Text: Birgitta Stenström
Foto: Teknikservice egna bilder

Företagspresentation!
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Gäller tom 20/12

FärskaFärska
KöttbullarKöttbullar

450-500g Scan

39:-
JulprinskorvJulprinskorv

600g Scan Hallänskt Hallänskt 
VörtbrödVörtbröd
 1kg, Ica Selection20:-

2
för

2990
max 2/hushåll 

25:-
Måndag-söndag 8-21Måndag-söndag 8-21

0151-51 80 50 • www.ica.se0151-51 80 50 • www.ica.se

www.vingakersveterinarerna.se

Ingela & Hans Lindersson
Smådjur • Häst • Nöt • Kirurgi

Digitalröntgen • Ultraljud • Foderförsäljning
Smådjur 0151-106 55 • Stordjur 070-662 96 02

Storgatan 55, VINGÅKER

GOD 
JUL 

& 
GOTT 
NYTT 

ÅR

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. 31 december eller så långt lagret räcker.

BUTIK / INSTALLATION / ANTENN / FIBER / 
SÄKERHET / VITVARUSERVICE

God Jul & Gott Nytt År 
önskar vi på Oppunda El

Öppettider jul & nyår
23/12 09:30-16:00
24-27/12 Stängt
28-29/12 09:30-18:00
30/12 09:30-16:00
31/12- 1/1 Stängt
From 2/1 gäller ord. öppettider

SkärmaskinSkärmaskin
Wilfa FS-200WWilfa FS-200W

1395:-1395:-

Fiskgryta

199:-
Ord. pris 829:-

Gräddsiphon

399:-
Ord. pris 1299:-

Jag tillönskar våra kunder & personal

God Jul & 
Gott Nytt År

Christer Redfors 0709-359136
christer@ksbygg.com • www.ksbygg.com

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

Tryckeri & Redovisning AB

Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta, VingåkerKåsta, Vingåker

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

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR
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Som 19-årig debutant gick Henrik Källman till final i tävlingen 
Bungy Comedy. Idag bokar han kända komiker till sina egna 
standupklubbar samt uppträder på standupscener runt om i Sve-
rige varvat med podcastsändningar från sin studio i Vingåker.

På vardagarna arbetar Henrik Källman 
som fritidsledare för högstadieeleverna 
på Slottsskolan i Vingåker.
På fritiden spelar han in poddar i sin 
studio och driver sina två standupklub-
bar VINKA Comedy Club och Lolebro 
Standup, där Sveriges bästa komiker 
uppträder.
─ Sedan blandar jag upp det med nya 
talanger och nybörjare som jag vill ge 
chansen, säger Henrik som minns hur 
svårt det var i början och hur ledsen han 
blev när han själv inte fick chansen att 
visa upp sig på scenen.

Den allra första kvällen på VINKA Co-
medy Club i Vingåker, som Henrik ar-
rangerade 2009, hade han Isak Jansson 
som huvudnummer. 
─ Totalt okänd då, men helt fantastisk 

redan då. I år blev han utsedd till årets 
manliga komiker på svenska standupga-
lan, säger Henrik.

Humor har alltid intresserat Henrik, 
men allt tog fart i tonåren när han såg 
programmet Stockholm Live på tv och 
blev helt golvad av konstformen stand-
up.
─ Jag laddade ner alla avsnitt. Jag kunde 
varenda ståuppkomikers replik och med 
tiden kände jag att det där kan jag också 
göra.
Samtidigt förstod han inte att han fak-
tiskt kunde göra det på riktigt. Han vis-
ste inte hur det skulle gå till.

När han var nitton år, fick han av en 
slump se en bild på en social media, där 
det stod: ”Hjälp, jag har anmält mig till 

Bungy Comedy”. Det var en nybörjar-
tävling i standup på Boulevardteatern i 
Stockholm. 
─ Det enda kravet var att man aldrig 
skulle ha stått på en standupscen förut. 
Jag anmälde mig och började skriva.
Uppträdandet skulle vara i max tre mi-
nuter och Henrik visste inte riktigt hur 
han skulle skriva, men när han var klar 
med första manuset hade han text till en 
halvtimme.
─ Jag frågade i skolan om jag fick upp-
träda för min klass. Det gick bra, men 
det var nog för att de mest var snälla, 
skrattar Henrik.
Den första deltävlingen i Bungy Co-
medy på Boulevardteatern i Stockholm 

vann Henrik och gick vidare till den sto-
ra finalen.
─ Men ingen rådde på vinnaren Messiah 
Hallberg. Han var verkligen i en klass 
för sig. Han hade något redan då. Han 
hade DET, säger Henrik.

Ett tag kände Henrik och en kollega att 
de stod och stampade lite utvecklings-
mässigt. De kände att de ville tillbaka 
lite till som det var från början, med 
uppträdanden på lite udda ställen och 
lade ut en förfrågan på sociala medier: 
”Har du en trädgård?” ”Ska du ha kräft-
skiva?” ”Fyller du år?”
Det började ringa och plötsligt var de 
bokade på flera platser runt om i Sve-
rige. 
─ Vi ville bara inte gå back. De fick be-
tala vad de ville, säger Henrik och skrat-

tar innan han ens hunnit berätta om det 
konstigaste jobbet de fick.
En förening i Eksjö hade bokat komi-
kerna och Henrik och kollegan tog bilen 
ner. På de andra gigen hade det varit fest 
när de kommit, men här var det vetebul-
le och kaffe och publiken var en pen-
sionärsförening. Henrik och kollegan 
började oroa sig lite för hur deras skämt 
skulle tas emot.
─ Min kollega börjar och det går jätte-
bra för honom. När jag gick upp så gick 
det också jättebra, men under mitt gig så 
ser jag att de börjar skicka runt en hatt 
på kollekt-vis och mellan mina skämt 
så hör jag skramlet av enkronorna som 
läggs i hatten, säger Henrik och fortsät-
ter:
─ Det var 44 mil fram och tillbaka för 
36 kronor! Vi skrattade väl i stort sett 
hela vägen hem.

Första gången Henrik träffade komi-
kern och programledaren Kristoffer 
Appelquist var 2009 när de uppträdde 
tillsammans i Eskilstuna. Efter en del 
tjat lyckades Henrik få Kristoffer att 
göra generalrepetitionen till sin första 
soloföreställning på VINKA Comedy 
Club i Vingåker 2010.
─ Då lärde vi känna varandra på riktigt. 
Sedan dess har han varit en väldigt god 
vän, säger Henrik.
Kristoffer Appelquist lät sedan Hen-
rik provskriva manus till Hårdvinklat i 
TV3. Henrik fick jobbet och skulle bara 
skriva några avsnitt, men fick jobb hela 
säsongen.
─ Det var en väldigt häftig erfarenhet 
som jag aldrig kommer att glömma. 
Känslan av att höra kända komiker säga 
saker som jag har skrivit var helt bisarr. 
Om jag inte hade tagit chansen och tjatat 
hit Kristoffer så hade jag inte fått job-
bet och inte heller en vän för livet, säger 
Henrik.

När en person i publiken förstörde stand-
upkomikern Magnus Betnérs tv-inspel-
ning på ett bryggeri i Östersund, kände 
han sig ganska nedslagen när han le-
tade efter en udda lokal att göra en ny 
inspelning i. Henrik som jobbar deltid 
på artistbyrån Kulturaktiebolaget - som 
är agentur för Magnus Betnér - kom att 
tänka på Thorslundkagge i Högsjö.
─ Jag åkte upp på min lunchrast och sa 
att vi letar efter en lokal, är ni intresse-
rade?
Henrik var där i början på oktober och 
två veckor senare gjordes en ny tv-in-
spelning med Magnus Betnér i Eklig-
garnas sal på Thorslundkagge.
─ Det blev den snyggaste stand-
up-showen som filmats i Sverige, kan-
ske i världen, säger Henrik och tillägger 
att den nu finns ute digitalt att se.

Till sist berättar Henrik att Vingåker 
är platsen han är uppvuxen på och här 
blev han kvar. Att bara kunna gå från 
tåget sent på kvällen - om han varit och 
uppträtt i någon storstad - och inte se en 
enda människa är något han uppskattar.
─ Det är min plats att komma hem och 
ladda på, säger han.
Och även om framtiden är osäker så har 
han väldigt mycket framtidstro och un-
der pandemin har han varit på hemmap-
lan och skrivit mer än någonsin.

Text & Foto: Birgitta Stenström

Henrik Källman

Vingåker för mig!Vingåker för mig!
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BRASVED
50:-50:-/säck, hämtning/säck, hämtning

60:-60:-/säck, utkörning /säck, utkörning 
vid köp av minst 10 säckarvid köp av minst 10 säckar

ULF WÄRN 070 - 542 39 35ULF WÄRN 070 - 542 39 35

www.mahlqvist-ror.se

GOD JULGOD JUL
&&

GOTT NYTTGOTT NYTT
ÅRÅR

1495:-1495:-
Ord. pris 2568:-

Oras SweaOras Swea
Köksblandare med Eco-top kallstartskassett.Köksblandare med Eco-top kallstartskassett.
Keramisk diskmaskinsavstängning.Keramisk diskmaskinsavstängning.Mulders

Maskinstation AB

Schaktningsarbeten
Avloppsannläggningar
Vägbyggnationer
Vägunderhåll 
Husgrunder
Snöröjning
Skogsdikning

Marsjö Skola • 643 94 Vingåker
Tel: 0151-20027
Jörgen: 070-641 69 67
Rolf: 070-641 69 49
Horst: 070-572 07 92
muldersmaskiner@gmail.com

God Jul & Gott Nytt År

Välkommen till 
Svenska Hundklubben VSN

27 maj 2019
Plats: Studiefrämjandet, 

Järnvägsgatan 3, 
Vingåker

Kl. 18.30 Extra årsmöte för 
Svenska Hundklubben VSN

Kl. 19.00 kommer Klara  
Wallman från Hund-
feeling att föreläsa om 
effektiv och rolig 
inlärning

                                                 
 Medlem: Gratis 

Icke medlem: 150 kr
Anmälan till Zaima, tel.  
073-0298104 eller e-post 
zerland.vsn@gmail.com. 

Betalning i samband med 
anmälan till Swish 1234454369

Vi bjuder på fika!

www.svenskahundklubben.se/vsnwww.svenskahundklubben.se/vsn
svenskahundklubbenvsnsvenskahundklubbenvsn

önskar alla 
God Jul & 

Gott Nytt År
Håll koll på 
hemsidan och 
facebook för 
kurser och 
andra aktiviteter.

Vid frågor ring 
Lena 070-220 66 91
vsn@svenskahundklubben.se

Välkommen till 
Svenska Hundklubben VSN

27 maj 2019
Plats: Studiefrämjandet, 

Järnvägsgatan 3, 
Vingåker

Kl. 18.30 Extra årsmöte för 
Svenska Hundklubben VSN

Kl. 19.00 kommer Klara  
Wallman från Hund-
feeling att föreläsa om 
effektiv och rolig 
inlärning

                                                 
 Medlem: Gratis 

Icke medlem: 150 kr
Anmälan till Zaima, tel.  
073-0298104 eller e-post 
zerland.vsn@gmail.com. 

Betalning i samband med 
anmälan till Swish 1234454369

Vi bjuder på fika!

Välkommen till 
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27 maj 2019
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Vingåker
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Svenska Hundklubben VSN
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feeling att föreläsa om 
effektiv och rolig 
inlärning

                                                 
 Medlem: Gratis 

Icke medlem: 150 kr
Anmälan till Zaima, tel.  
073-0298104 eller e-post 
zerland.vsn@gmail.com. 

Betalning i samband med 
anmälan till Swish 1234454369

Vi bjuder på fika!

IDROTTSVÄGEN 1, VINGÅKER
Carola: 070-522 35 53  •  Niklas: 070-680 67 08

carola@perssonsbyggvaror.se  •  niklas@perssonsbyggvaror.se

Perssons 
Byggvaror AB

Öppet:
Vardagar 7-18
Lördagar 9-13

GOD JUL &GOD JUL &
GOTT NYTT GOTT NYTT 
BYGGÅRBYGGÅR
Bengt, Håkan, Niklas, Carola, Erik, ArvidBengt, Håkan, Niklas, Carola, Erik, Arvid 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

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:  20 december

Marielunds
Hem & Antik
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Petterssons Petterssons ServiceService

Petterssons Petterssons 
ServiceService

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

PetterssonsPetterssons
STÄDSERVICESTÄDSERVICE

070 - 687 37 13070 - 687 37 13
vopel@telia.comvopel@telia.com

Flyttstäd, Hemstäd, ByggstädFlyttstäd, Hemstäd, Byggstäd
Fönsterputs, ArbetslokalerFönsterputs, Arbetslokaler

Dödsbon m.m.Dödsbon m.m.

Vi arbetar med Rutavdrag!Vi arbetar med Rutavdrag!

God Jul 
God Jul & & 

Gott Nytt Å
r

Gott Nytt Å
r

Tingeling

En ny liten mysig butik har sett dagens ljus i det röda huset på 
Köpmangatan 12 i Vingåker. Ägaren Marie Widgren öppnade bu-
tiken i mitten av november och hälsar alla välkomna till Tingeling.

Marie Widgren som är utbildad florist 
och som tidigare drivit två blomsteraf-
färer i Stockholm satsar nu på presenter, 
smycken och leksaker i Vingåker.

─ Jag kommer att köpa in nya produk-
ter hela tiden och hoppas få förslag från 
kunderna, säger Marie.

Tingeling har öppet måndagar till freda-
gar 11.00 - 18.00, samt lördagar 10.00 - 
14.00. Man kan även gå in på Facebook 
och Instagram där Marie fortlöpande 
kommer att gå ut med nyinkommet samt 
reavaror i butiken.

Företaget startade hon i oktober i år när 
hon hittade en passande lokal på Köp-
mangatan. Det fyndiga namnet Ting-
eling kom hennes man på.
─ Vi spånade lite min man och jag. Jag 
sa då saker och ting, då sa han Ting-
eling, berättar Marie.

Tack vare Samverkarna i Vingåker har 
mycket hänt på Köpmangatan under 
året, då de har anordnat flera marknader 
som varit uppskattade. Marie hoppas 
nu att det kommer att bli ännu fler som 
får upp ögonen för Köpmangatan när 
det också kommer att öppna en helt ny 

indisk restaurang samt att antikaffären 
Marielunds Hem & Antik mitt emot har 
utökat sin butiksyta.
─ Och nu finns Tingeling här, säger Ma-
rie.

Så här i sista minuten, en vecka före jul, 
kommer Marie med lite tips för den som 
ännu inte har köpt alla julklappar.
─ Det finns en hel del gosedjur att välja 
bland. Det tycker alla om. De kommer 
från Bukowski, säger hon och tillägger 
att det också finns fina ljuslyktor i buti-
ken, bland mycket annat, både till barn 
och vuxna.

Till sist berättar Marie att hon har både 
handskar, munskydd och handsprit i 
butiken så att alla kunder ska känna sig 
trygga.
─ Nu hoppas jag att det här kommer att 
gå bra och att folk får upp ögonen för 
Tingeling. Alla är välkomna, avslutar 
Marie Widgren.

Text & Foto: Birgitta Stenström

Företagspresentation!
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TVTV
TelefoniTelefoni
DataData

Parabol - Fiber -Antenn
Installation och service.

AJ-Hemelektronik
Köpmangatan 5 • 643 30 VINGÅKER

Tel. 0151-133 30
Öppettider: Mån-Fre 10.00-18.00

Lör 10.00-13.00

Välkommen.

Välkomna på premiär 
torsdag 9/11 kl. 16.00

PSST! 
COOP KONSUM 
VINGÅKER BLIR 
COOP VINGÅKER. 

VINGÅKER, STORGATAN  18-20 
HÖGSJÖ, HÄSTHAGSVÄGEN 2

Vi vill tacka alla kunder 
hjärtligt för det 

gånga året 2020.

God Jul 
önskar

 
Roxana & Reinhard Reiz 

med personal
 

10% 10% 
rabattrabatt

MMedlemsdag edlemsdag 
18 dec18 dec  

Alla medlemmar får 10 % rabatt den dagen.
Gäller ej tobak, spel, alkohol och apoteksvaror.

Rabatten gäller hela dagen och oavsett hur många gånger du handlar.
Inget köpkrav du måste bara dra ditt medlemskort.

Är du inte medlem än? 
Då hjälper vi dig att bli det i kassan.

Medlemsdagen gäller på Coop Vingåker och Högsjö

God Jul önskar
vi på Vingåkersbadet!

Välkomna till oss för bad, lek 
och träning under julhelgen. 

För öppettider och info se
www. vingaker.se/
vingakersbadet

I år är Vingåkersbadet 
stängt Jul & Nyår. 
Besök gärna våra 
utebad för ett 
morgondopp.
#lyttersta högsjö marmorbyn 
hulla läppe viala sjögölet

God Jul o Gott Nytt År

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.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅRGOD JUL & GOTT NYTT ÅR

steeduto VID 
islato 

a spael
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Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 

gulmarkerade ordet senast 31 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 7 - 2020: (av 68 rätt inkomna svar: VYTAB)
Trisslott är på väg:

Andreas Brinck, Vingåker
Anita Gustavsson, Stora Mellösa
Britt-Marie Rosbo, Odensbacken

KAN         
VARA EN-      
ARMADE

SARVAR

KARLS-      
SON I        
SKARA

FÖR-       
FÄDER

BOR I        
NÄR-        

HETEN

BOG-      
SERADE

LAGA        
MAT

ROOIBOS      
OST-        
KRYP

PROBLEM       
FÖR        

BUTIKER

KALS         
FRU

MÄRR         
SKISS

LÅTA       
SOM EN      
MYGGA

HAN-        
DELS-        
PLATS

HAR        
KREATIV        
MÅNGA

GENAST          
BEHÖVER       
EJ BANTA

GARDE-      
ROBDJUR       

TON

BARA           
ÖPPNAR

FICKUR

STAD I        
INDIEN         
WEST

INTE SÅ     
DÅLIGA       

MED INTE

SPEL          
STOPPA        

I DIG!
KAJKAR

FÖRE        
MARIA

ANVÄND-     
ER INTE         
RÖSTEN

ANNO        
DOMINI

KAN ERSÄTTA    TRO-          
EN MÄNNISKA?  FAST

GJORDE      
TÖRN-       
ROSA          
SIG PÅ        

SLÄNDAN         
DRÖNARE  

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

OKQ8 Vingåkers Bilvård AB
Storgatan 45, 643 30 Vingåker
0151-102 60 • 33507@station.okq8.se

God Jul & God Jul & 
Gott Nytt ÅrGott Nytt År

önskarönskar

Thomas med personalThomas med personal
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Vingåkersbygdens Konstförening

Som ni alla vet så blev inte detta år som det var 
tänkt. Både vår- och höstutställningen blev in-
ställda. Nu hoppas konstföre ningen att det ska bli 
av till våren och då på Säfstaholms slott.

Konstnärerna Peter Nilsson från Öland 
och Karin Kiran-Holgersson från Stock -
holm var tilltänkta i våras och när 
det inte blev av skulle de ha varit på 
hösten. Nu blev inte heller den utställ-
ningen av och förhoppningsvis kan de 
komma till våren 2021. Så om inget 
annat händer så ser ni dem på vårut-
ställningen.  

Peter Nilsson, akvarell

Peters inspiration är Östersjön och de 
öländska strand ängarna som han ut-
trycker i akvarell. 

Karin Kiran Holgersson, blandteknik

Karin däremot hämtar sin inspiration 
ur meditation, yoga och andlighet och 
en yttre värld som kosmos. Hon må-
lar i fl era olika tekniker och använder 
även foto, collage, fritt broderi, objekt 
och installationer.
 

Från och med nästa år kommer före-
ningen att ha tillgång till utställ nings -
lokal på Säfstaholms slott. Vårens ut -
ställ ning är planerad att äga rum i april, 
då före ningen även kommer att ha sitt 
75- årsjubileum. På vilket sätt det sker 
får framtiden utvisa.

Lotteriet
Eftersom det inte blev någon höstut-
ställning så blev det inte heller något 
lotteri. Nu har styrelsen beslutat att det 
istället blir två lotterier under 2021. 
På våren deltar alla som betalat med-
lemsavgiften för 2020 och på hösten 
blir det som vanligt. Det vill säga alla 
som betalat medlemsavgiften för 2021 
deltar i höstlotteriet. 
 Skulle det nu vara så olyckligt att 
det inte blir någon utställning under 
våren 2021 så kommer det att bli ett 
digitalt lotteri istället.
 Vill du vara säker på att delta i vår-
lotteriet men glömt betala medlems-
avgiften för 2020 har du möjlighet att 
göra det senast 31 december 2020. Det 
är viktigt att du kommer ihåg att uppge 
ditt namn och/eller medlems nummer. 
 Insättningen görs till Vingåkersbyg-
dens Konstförening, bankgiro 501-8114 
eller via swish nr 123 031 6620.
 Undertecknad ser framtiden an med 
spänd förväntan.

Text: Majsan Wickert 

FA K TA
Medlemsavgift       150 kr per år
Styrelsen 2020
Göran Johansson ordförande
Anita Kihlgren vice ordf
Börje Sandberg sekreterare
Anita Boman kassör
KjellSternberg ledamot
Britt-Mari Hult ledamot
Angela Sidiqi ledamot
Revisorer
Örjan Langborg 
Lennart Andersson 

Valberedning
Karina Veinhede
Berndt-Joel Gunnarsson
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Telefon: 0151-77 44 77Telefon: 0151-77 44 77
Hantverksgatan 14, 643 30 VingåkerHantverksgatan 14, 643 30 Vingåker

GOD JUL
& 

GOTT NYTT ÅR
önskar vi på 

Presentkortet är giltigt t.o.m. 2021-12-31. Från 2021-01-01 till 2021-01-31 är presentkortets värde 1000 kr och gäller endast vid köp av kompletta glasögon till ordinarie pris. Går att kombinera med 2för1 men inga andra erbjudanden och rabatter. Från 
2021-02-01 till 2021-12-31 är värdet 500 kr och går att använda på allt i butiken. Du kan endast använda ett presentkort med dubblerat värde per glasögon, om du har du fått fl era presentkort är värdet på dessa 500 kr eller så kan du köpa fl era par 
glasögon och då nyttja ett presentkort med dubblerat värde per glasögon. Gäller endast i ovanstående/denna butiken. ©2020 Specsavers

Köp i butik eller på 
specsavers.se

Katrineholm Stortorget 2, 0150-797 77.

Bästa 
julklappen?

Yes!
Köp presentkort för 500 kr
före jul, i januari är det värt 
1000 kr

0151-107 60 
www.jacobssonssmide.se
Du hittar oss vid Hacksta vägskäl

Vi är servicelämnare för John Deere’s skogsmaskiner.  
Vi erbjuder allt från reparationer till underhållsprodukter och 

tillbehör. I vår välsorterade butik hittar du kvalitetsprodukter från 
kända leverantörer. Välkommen in till oss!

Vi har klappar  

som passar  

stor och liten



Sidan 10Sidan 2

Västra Vingåkers Röda Korskrets

Verksamheten förändras hela tiden utifrån behov. Västra Ving-
åkers Röda Korskrets har inriktat sig på de äldre genom att ha en 
besöksgrupp som besöker en avdelning på Humlegården varan-
nan vecka. De har också ansvaret för söndagscaféet fyra gånger 
per år. 2008 startades en Mötesplats för asylsökande och i samar-
bete med Svenska Kyrkan Öppet hus på tisdagarna.

Röda korsets mål och mening 
Det är en humanitär och opartisk orga-
nisation. Och i den mån det fi nns behov 
och resurser så ska de hjälpa och stötta 
utsatta i samhället.
 Men mycket av det som berättas i 
denna artikel är dåtid – coronan har gjort 
att allt får stå tillbaka för att så långt 
det går förhindra smittspridningen. 
Undertecknad ska ändå med hjälp av 
Agneta Kullberg, som är ordförande i 
Röda Korsets Vingåkerskrets och deras 
verksamhetsberättelse, försöka ge en 
bild av vad de gjort tidigare och vad de 
vill göra i framtiden.

Den lokala föreningens aktiviteter
Tidigare hade de Första hjälpen-kurser 
för skolklasser, allmänhet och asylsö-
kande. Men eftersom det varit svårt att 
hitta instruktörer och de inte lyckats 
fi nna några att utbilda själva så funge rar 
det inte längre. På Röda Korsets hem -
sida går att hitta en fi lm som lär ut hur 
man gör Hjärt- och Lungräddning *, se 
webadress under faktarutan. 
 På senare år har en viktig uppgift 
som Lokal beredskap tillkommit. Vi har 
dessvärre blivit påminda om att vårt 
samhälle är väldigt sårbart vid exempel-
vis stora bränder eller som nu den om-
fattande pandemin. I kretsen fi nns inte 
de lokala resurser som är önskvärda, 
då får man söka sig till den större i 
Katrineholm eller Röda Korset centralt.
 
Behovet är stort
Det behövs mycket pengar för att täcka 
alla behov, både nationellt och inter-
nationellt. Det är krig och katastrofer 
runt om i världen och Röda Korset är 

en världsomspännande och väl ansedd 
organisation som fi nns och tillåts fi nnas 
på många platser. 
 I Vingåker fi nns för närvarande bös-
sor på Ica och Factory Outlet. Men ef-
tersom färre har kontanter går det lika 
bra att sätta in via swish eller bank giro, 
se faktarutan. Eller så kan ni skanna 
in QR-koden nedan med er mobil och 
skänka pengar via swish.
 Ibland har Röda Korset lotterier vid 
olika evenemang, det brukar dra in 
en del pengar. De tar även tacksamt 
emot bidrag i form av vinster, stort som 
smått är välkommet. I normala fall tar 
de även emot hjälp i form av medhjäl-
pare vid besök på äldreboenden, vilket 
inte är möjligt nu, eller stå med bössa.
 Vill man inte skänka pengar så går 
det bra att bara vara medlem och på så 
sätt visa att man tror på Röda Korsets 
förmåga att hjälpa! 
 Vi är otroligt glada och tacksamma 
för alla de medlemmar som ändå varit 
aktiva på Mötesplatsen och Öppna Hu-
set på tisdagarna. Det har varit ett här-
ligt gäng som vi saknar väldigt mycket 
nu under de här speciella omständig-
heterna. Vi saknar och känner lite extra 
för våra vänner bland de asylsökande.

Antal medlemmar
Vi är för närvarande 91 medlemmar 
och vill naturligtvis bli fl er.

Lite av vad vi gjort tidigare
Under 2018 och 2019 var vi, i samar-
bete med Svenska Kyrkan, engagerade 
i ”Öppet hus för asylsökande” på Köp-
mangatan. Det var många frivilliga som 
deltog.

 På onsdagarna hade vi ett par tim-
mar med undervisning i svenska.
 Vid ett par tillfällen hjälpte vi till på 
Familjecentralens barnklädesloppis.
 Under året hade vi lotterier och för-
säljning på julmarknader i Läppe och 
Österåker. Under Vingåkers marknad 
hade vi loppis och lotterier på Mötes-
platsen på Köpmangatan. Tillsammans 
med andra frivilligorganisationer i kom -
munen insamlades totalt drygt 187 000 

kronor till ”Världens barn”. En fantas-
tisk summa! Hittills i år, har vi till -
sammans med andra frivilligorganisa-
tioner, samlat in 90 704 kronor i kom-
munen. Än fi nns tid att öka den sum-
man. Stort tack till alla!
 Nu  testar jag QR-koden och skänker 
en slant – tack för detta året och önskar 
er alla ett bättre år 2021.

 Text och bild: Majsan Wickert

FA K TA
Medlemsavgift 2021
Registrera en i familjen som huvudmedlem. Den personen kan sedan teckna 
familjemedlemskap för övriga familjemedlemmar. Huvudmedlemmen betalar 
ordinarie avgift på 250 kr. Familjemedlemmar betalar 125 kr per person.
 Familjemedlemskapet betalas via ett inbetalningskort som du får på posten. 
Personer i din familj som är under 31 år blir automatiskt medlemmar även 
i Röda Korsets Ungdomsförbund. Alla i familjen kommer hamna i samma 
lokal förening (krets) som huvudmedlemmen. Som medlem får du Röda Korset 
Magasin fyra gånger om året.

Anmälan om familjemedlemskap
Registrera huvudmedlemmen först och välj lokalt eller nationellt medlemskap.

Ge en gåva – Bankgiro och/eller via Swish
Gå in på rodakorset.se eller vänd dig till Västra Vingåkers Röda Korskrets.
Gåva via bankgiro till Vingåkerskretsen 5696-2178 eller 
swish 123 320 36 27. Skanna QR-koden här bredvid och 
skänk ett valfritt belopp. 

Covid-19 – tänk på avståndet
I den mån det är några aktiviteter. Gäller även vid privata sammankomster. 

* https://www.rodakorset.se/forsta-hjalpen/hjart-och-lungraddning-hlr/

Agneta Kullberg framför en av dammarna i Stadsparken i Katrineholm.

Nuvarande styrelse
Ordförande: Agneta Kullberg         
Vice ordförande: Anita Kihlgren
Sekreterare, Väntjänst Humlegården:    
   Mariann Bäck
Kassör, insamlingar: Anne Högbom

Övriga ansvarsområden
Rådgivare i asylfrågor: Margareta 
   Wanselius och Birgit Ahlgren
Medlemsansvarig, Väntjänst, 
Humlegården: Birgitta Magnusson
Samverkansråd: Agneta Kullberg

Mötesplatsen: Agneta Kullberg, 
   Madeleine Sandell, Margareta 
   Wanselius, Anita Kihlgren, Gunilla
   Hellgren, Birgit Ahlgren
Lotterier och loppis: Anita Kihlgren, 
   Birgitta Magnusson, Madeleine 
   Sandell, Mait Källerfors 
It-ansvarit: Caroline Wulff
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Välkommen att kontakta

Erik Moqvist 010-585 02 17
erik@teknikservice.se

info@teknikservice.se • www.teknikservice.se

El och trygghetslösningar 
för hem och företag

GOD JUL
GOTT NYTT ÅR
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per år. 2008 startades en Mötesplats för asylsökande och i samar-
bete med Svenska Kyrkan Öppet hus på tisdagarna.
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Det är en humanitär och opartisk orga-
nisation. Och i den mån det fi nns behov 
och resurser så ska de hjälpa och stötta 
utsatta i samhället.
 Men mycket av det som berättas i 
denna artikel är dåtid – coronan har gjort 
att allt får stå tillbaka för att så långt 
det går förhindra smittspridningen. 
Undertecknad ska ändå med hjälp av 
Agneta Kullberg, som är ordförande i 
Röda Korsets Vingåkerskrets och deras 
verksamhetsberättelse, försöka ge en 
bild av vad de gjort tidigare och vad de 
vill göra i framtiden.

Den lokala föreningens aktiviteter
Tidigare hade de Första hjälpen-kurser 
för skolklasser, allmänhet och asylsö-
kande. Men eftersom det varit svårt att 
hitta instruktörer och de inte lyckats 
fi nna några att utbilda själva så funge rar 
det inte längre. På Röda Korsets hem -
sida går att hitta en fi lm som lär ut hur 
man gör Hjärt- och Lungräddning *, se 
webadress under faktarutan. 
 På senare år har en viktig uppgift 
som Lokal beredskap tillkommit. Vi har 
dessvärre blivit påminda om att vårt 
samhälle är väldigt sårbart vid exempel-
vis stora bränder eller som nu den om-
fattande pandemin. I kretsen fi nns inte 
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nationellt. Det är krig och katastrofer 
runt om i världen och Röda Korset är 

en världsomspännande och väl ansedd 
organisation som fi nns och tillåts fi nnas 
på många platser. 
 I Vingåker fi nns för närvarande bös-
sor på Ica och Factory Outlet. Men ef-
tersom färre har kontanter går det lika 
bra att sätta in via swish eller bank giro, 
se faktarutan. Eller så kan ni skanna 
in QR-koden nedan med er mobil och 
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 Ibland har Röda Korset lotterier vid 
olika evenemang, det brukar dra in 
en del pengar. De tar även tacksamt 
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 Vill man inte skänka pengar så går 
det bra att bara vara medlem och på så 
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förmåga att hjälpa! 
 Vi är otroligt glada och tacksamma 
för alla de medlemmar som ändå varit 
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ligt gäng som vi saknar väldigt mycket 
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Vi är för närvarande 91 medlemmar 
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Lite av vad vi gjort tidigare
Under 2018 och 2019 var vi, i samar-
bete med Svenska Kyrkan, engagerade 
i ”Öppet hus för asylsökande” på Köp-
mangatan. Det var många frivilliga som 
deltog.

 På onsdagarna hade vi ett par tim-
mar med undervisning i svenska.
 Vid ett par tillfällen hjälpte vi till på 
Familjecentralens barnklädesloppis.
 Under året hade vi lotterier och för-
säljning på julmarknader i Läppe och 
Österåker. Under Vingåkers marknad 
hade vi loppis och lotterier på Mötes-
platsen på Köpmangatan. Tillsammans 
med andra frivilligorganisationer i kom -
munen insamlades totalt drygt 187 000 

kronor till ”Världens barn”. En fantas-
tisk summa! Hittills i år, har vi till -
sammans med andra frivilligorganisa-
tioner, samlat in 90 704 kronor i kom-
munen. Än fi nns tid att öka den sum-
man. Stort tack till alla!
 Nu  testar jag QR-koden och skänker 
en slant – tack för detta året och önskar 
er alla ett bättre år 2021.

 Text och bild: Majsan Wickert
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Medlemsavgift 2021
Registrera en i familjen som huvudmedlem. Den personen kan sedan teckna 
familjemedlemskap för övriga familjemedlemmar. Huvudmedlemmen betalar 
ordinarie avgift på 250 kr. Familjemedlemmar betalar 125 kr per person.
 Familjemedlemskapet betalas via ett inbetalningskort som du får på posten. 
Personer i din familj som är under 31 år blir automatiskt medlemmar även 
i Röda Korsets Ungdomsförbund. Alla i familjen kommer hamna i samma 
lokal förening (krets) som huvudmedlemmen. Som medlem får du Röda Korset 
Magasin fyra gånger om året.

Anmälan om familjemedlemskap
Registrera huvudmedlemmen först och välj lokalt eller nationellt medlemskap.

Ge en gåva – Bankgiro och/eller via Swish
Gå in på rodakorset.se eller vänd dig till Västra Vingåkers Röda Korskrets.
Gåva via bankgiro till Vingåkerskretsen 5696-2178 eller 
swish 123 320 36 27. Skanna QR-koden här bredvid och 
skänk ett valfritt belopp. 

Covid-19 – tänk på avståndet
I den mån det är några aktiviteter. Gäller även vid privata sammankomster. 

* https://www.rodakorset.se/forsta-hjalpen/hjart-och-lungraddning-hlr/

Agneta Kullberg framför en av dammarna i Stadsparken i Katrineholm.

Nuvarande styrelse
Ordförande: Agneta Kullberg         
Vice ordförande: Anita Kihlgren
Sekreterare, Väntjänst Humlegården:    
   Mariann Bäck
Kassör, insamlingar: Anne Högbom

Övriga ansvarsområden
Rådgivare i asylfrågor: Margareta 
   Wanselius och Birgit Ahlgren
Medlemsansvarig, Väntjänst, 
Humlegården: Birgitta Magnusson
Samverkansråd: Agneta Kullberg

Mötesplatsen: Agneta Kullberg, 
   Madeleine Sandell, Margareta 
   Wanselius, Anita Kihlgren, Gunilla
   Hellgren, Birgit Ahlgren
Lotterier och loppis: Anita Kihlgren, 
   Birgitta Magnusson, Madeleine 
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Nordemo Fastighetsförvaltning AB

önskar en God Jul
och ett Gott Nytt År!

Vi har lägenheter och lokaler 
i Vingåker och Högsjö.

Kontakta oss för mer information på 
08-644 04 95 eller kontakt@nordemo.com

Vi har julklapparna för
hela familjen

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

249:-

Björn borg
shorts sammy bb

ord. pris 399:-

ord. pris 899-999:-
649:-

tiger of
sweden

MEG

ord. pris 1299:-

649:-

tiger of
sweden

evolve

ord. pris 1299:-

3-pack

499:-

Björn borg
shorts sammy bb

ord. pris 799:-

7-pack

snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT
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MBB Mark • Bygg
Betong AB

Mark Bygg Betong MBB AB
Industrivägen 4
715 31 Odensbacken

Annons nr 4 2014
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Betong AB

• Ny- och ombyggnationer
• Betongarbeten
• Hemstäd

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

ROT - Arbeten

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!

Samverkarna Östernärke siktar

mot framtiden

Ett nytt år står för dörren och nu laddar Samverkarna om in-
för 2021. Året som gått blev ju inte riktigt som det var tänkt 
och en del av verksamhetsplanen fick konserveras och läggas 
i byrålådan i väntan på bättre tider. Året som gått har visat 
värdet av att tänka om och agera lokalt. Hemester har blivit ett 
begrepp som innebär att det lokala har fått ett nytt värde. Det 
lokala, det är till exempel vi här i Östernärke!

Genom att samarbeta och hjälpa var-
andra kommer man långt, det märkes 
extra tydligt när Samverkarnas årliga 
gran oväntat höll på att inte komma på 
plats. Den ordinarie leverantören kun-
de på grund av personalbrist inte leve-
rera någon gran. Ett upprop gick ut till 
medlemmarna och två veckor senare 
stod det en gran vid Adolfsons. Detta 
tack vare att ett flertal aktörer tog tag 
i saken och tillsammans löste proble-
met. Samverkarna riktar ett stort tack 
till alla dessa!

Samverkarna i Östernärke som samlar 
både företag och föreningar har nyli-
gen genomfört en ny sorts medlems-
möte, den första piloten sändes den 
14 december via Zoom. I normala fall 
brukar föreningen anordna ett antal 
företagarträffar med gäst och modera-
tor, men i år har det inte blivit något 
sådant möte eftersom FHM inte vill 
att man träffas hur som helst.

En arbetsgrupp bestående av Tomas 
Jennebo, Caroline Tysell och Åsa Öd-
man samt undertecknad har filat på 
innehållet som bland annat bestod av 
ett förinspelat program med en före-
tagspresentation och tips samt goda 
råd om digitala möten. Vem som är 
gäst är i skrivande stund inte officiellt, 
men till programledare engagerades 
Birgitta Ekblad som även tidigare har 
lett möten åt föreningen, till sidekick 
hade hon denna gång Tomas Jennebo.

Efter den förinspelade delen övergick 
sändningen till en livestreaming där 
medlemmarna fick möjlighet att äta 
julmat och mingla tillsammans under 
Corona-säkra former. (Tilläggas kan 
att denna text skrevs redan veckan 
före den 14/12 så vi får hoppas att allt 
gick som planerat.)

En nygammal idé som föreningen 
ville återuppta i år var det gemensam-
ma julbordet som arrangerades för 
några år sedan, nu fick det bli digitalt 
istället och så slog man ihop två ar-
rangemang till ett enda.Tanken är att 

vidareutveckla det nya konceptet så 
att medlemmarna kan få se se fler di-
gitala program och träffar framöver. 
När pandemin äntligen är över hoppas 
föreningen kunna väcka nytt liv i den 
insomnade verksamhetsplanen med 
bland annat nya medlemsmöten både 
på distans och på  plats.

Föreningen välkomnar både idéer och 
medlemmar och uppmuntrar gärna 
nya samarbeten inför nästa år. Har du 
en idé, söker du någon att samarbeta 
med eller vill du ha hjälp med något, 
då kan du vända dig till Samverkarna 
eller till någon av föreningens med-
lemmar. Adressen till Samverkarnas 
websida är www.samverkarna.se om 
du vill veta mer.

God jul och gott nytt år önskar Sam-
verkarnas styrelse!

Text & foto: Bengt Bronner

GÅRDSBUTIKEN
I LÄNNÄS

GÅRDSBUTIKEN I LÄNNÄSGÅRDSBUTIKEN I LÄNNÄS
Lännäs 140   •   715 93 Odensbacken   •   019-45 80 20Lännäs 140   •   715 93 Odensbacken   •   019-45 80 20

info@stmpot.se   •   www.stmpot.se/gardsbutikinfo@stmpot.se   •   www.stmpot.se/gardsbutik
Facebook: Gårdsbutiken i Lännäs   •   Instagram: gardsbutikenilannasFacebook: 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...

Allt för julbordet: 
Julskinka, prinskorv, 

sill, Janssons, 
köttbullar (på älgfärs) 

med mycket mer!

GOD JUL 
& 

GOTT NYTT 
ÅR

Text & Bild
Bronner

bengt@bronner.se

INFO:
Samverkarna tackar alla som hjälp-
te till med granen!

Göran Åkesson - skänkte granen

Rune Berglind - högg ner granen 
och hjälpte till att ställa upp den.

Sören Haraldsson - transporterade 
granen och ställde upp den.

Ulf Klaesson - bidrog med skylift 
och hjälpte till att få belysningen på 
plats.

Stefan Eriksson - hjälpte till med be-
lysningen.

Adolfsons kläder & Skor - håller 
med ström och plats för granen.

Odensbackens vägförening - håller 
med belysningen.

Ove Åkesson - styrde upp projektet.
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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

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

ROBERT
GÖTHLINS

BYGG

ALLT INOM
BYGG

076-800 87 28
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

Lördag 19/12 Kl. 11-16
Måndag 21/12 Kl. 16-20 

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

Julklappsöppet i butiken!
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Ottos Bilservice

Cirkeln är sluten nu när Ottos Bilservice har flyttat tillbaka till 
Lännäs mellan Hampetorp och Odensbacken, platsen där företa-
get startades en gång för drygt 10 år sedan.

Otto, eller Mikael Ottosson som han 
egentligen heter, startade sin bilverkstad 
hemma i Lännäs för cirka 11 år sedan 
och efter en brand lyckades han snabbt 
hitta nya lokaler i industriområdet på 
Industrivägen i Odensbacken – och där 
blev han kvar.

Det har nu gått nästan exakt 10 år och 
en månad sedan den där ödesdigra da-
gen den 1 november 2010 när det brann. 
Den nedbrunna verkstaden är sedan 
länge återuppbyggd och nu har Otto 

precis flyttat hem sin verksamhet igen, 
tillbaka till platsen där han började. Man 
skulle kunna säga att cirkeln är sluten.

Allt är dock inte exakt som förr, under 
åren har både föräldrarna har hunnit gå 
bort och Ottos ena son har både flyttat 
in och flyttat ut ur det som en gång var 
Ottos föräldrahem. När sonen nu flyt-
tat ut så återvänder Otto istället till sitt 
gamla barndomshem i Lännäs och blir 
östernärking igen efter att ha bott i en 
grannkommun i många år.

Då, för 10 år sedan, gällde det att snabbt 
få igång verksamheten, flera jobb var 
inbokade och stillestånd kostar pengar. 
Inom bara några timmar var det en fast-
ighetsägare som hörde av sig med ett 
erbjudande om lokaler i Odensbacken. 
Försäkringsbolaget agerade snabbt lik-
som leverantörer av verktyg och utrust-
ning, så efter bara 14 dagar kunde Otto 
slå upp dörrarna och ta emot kunder i 
sin då helt nya verkstad.

Bilverkstaden har under årens lopp 
haft ett stadigt flöde av kunder och un-

der tiden har Otto expanderat i etapper 
och anställt flera mekaniker, som mest 
har han haft fem anställda. Men sedan 
slog pandemin till, kundflödet minska-
de medan kostnaderna inte minskade i 
samma takt. Samtidigt öppnades plöts-
ligt en möjlighet att flytta tillbaka till 
Lännäs och efter lite funderande var 
planen klar.

I september påbörjades packning av 
allt som skulle med i flytten. I skarven 

mellan november och december stäng-
des verkstaden ner i Odensbacken och 
öppnades igen i Lännäs en vecka sena-
re. Trots att mycket redan kommit på 
plats så återstår fortfarande att packa 
upp några kartonger, sortera prylar och 
montera en billyft till – och inte minst få 
upp skylten igen.

Till Lännäs har Otto tagit med sig en 
av sina mekaniker, och tillsammans 
kommer de två fortsätta utföra samma 
reparationer och servicearbeten som ti-
digare. Från att ha haft sju platser med 
billyft, verkstadskontor, personalut-
rymmen och kundmottagning krymper 
verksamheten nu till en anställd och två 
bilplatser – samt kundmottagning. För 
att underlätta för kunderna kommer han 
dessutom kunna erbjuda en lånebil.

Genom denna förändring bantas kostna-
derna kraftigt. Som mest hade Otto fem 
anställda vilket innebär mycket ansvar, 
administration och ibland extra arbete 
när någon blev sjuk. – Man börjar ju bli 
lite till åren och det är skönt att kunna 
trappa ner. Enligt kalkylen skall det ock-
så bli mer pengar över efter flytten och 
så blir det ju mycket enklare att sköta 
om alltihop, förklarar Otto.

Med närheten till bostaden blir det ock-
så lite friare tyglar samtidigt som det 
förhoppningsvis kan blir mer tid över 
till annat. Otto åker gärna och fiskar och 
så kanske det blir en och annan biltäv-
ling ibland, under åren har han kört både 
folkrace och rally.visioner.

Text och foto: Bengt Bronner.

Företagspresentation!

Kundmottagningen börjar ta form.

Cirkeln är sluten, det var här allt började för 10 år sedan.

En liten del av alla pokaler som Otto 
vunnit.

Fortfarande lite kvar att göra. Den ena lyften har kommit på plats, den andra 
återstår att montera.
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Din
extraresurs

Flyttröjning

Bemanning

Busk- & trädvård

RUT- och ROT-arbeten

019-44 62 55

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.

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

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

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:Öppet:
Mån-Fre 8-20 Mån-Fre 8-20 
Lör-Sön 9-20 Lör-Sön 9-20 

Norrgården Via 529Norrgården Via 529
715 94 Odensbacken 715 94 Odensbacken 
076 - 10 54 017076 - 10 54 017

NU: Granar, fågelfrö & julkorgarNU: Granar, fågelfrö & julkorgar

70 % 
för 0 kr.

Vi är en ideell 
förening som står 

för 70% av 
sjöräddningen 

i Sverige – utan en 
krona från staten. 

Bli medlem på 
www.ssrs.se eller 

ring 077-579 00 90.

3HammaröNytt 19 oktober 2013
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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 

Lännäs 1308 • 715 93 Odensbacken

Tel 019-45 01 28

Hämta bilen
utan att betala!

   

Vi hälsar nya och gamla kunder välkomna
till nya adressen Lännäs 1308.

God Jul & Gott Nytt År!
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         Jul-och Nyårshälsning 
  

Annonssäljare: Gunnar Löv Bokningsdatum:2012-12-11 

Bokad yta:      Nr:2012-10 Önskad placering:     Plats    

Överenskommet annonspris: 300:- Reklamskatt ingår. Moms tillkommer. 

Kunduppgifter   Boda Arken  E-postadress:  

Kontaktperson                                                        Telefon 019 45 11 11 

 
Bokning av flera annonser (15% rabatt vid samtidig, bindande bokning av nr 2-10): 

   Nr 1: v 6    Nr 2: v 11    Nr 3: v 15    Nr 4: v 20    Nr 5: v 23 

   Nr 6: v 33    Nr 7: v 37    Nr 8: v 41    Nr 9: v 45    Nr 10: v 51 

Samannonsering på Östernärkebladet.se (1-eller 2-spaltiga annonser): 

Annonsstorlek:   Publiceringsmånad: 

Anteckningar:  
 

INGA-LILLS
HÅRVÅRD

Tel: 019-45 22 30

Tel: 070-667 8475
baautoparts@tele2.se

 
 

  0734-45 11 08 
  @konditorienbulleiugnen 

 

0723-280 790 
070-402 62 059

BoBo:s Däck
019-45 03 45

Tel: 0703-100 654

Tel: 019-767 16 50

MBB Mark • Bygg
Betong AB

Tel: 073-982 08 67

MATS
CYKEL & MOTOR

070-525 24 14

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

019-45 00 36

019-45 06 90

019-44 62 55

AS
KE
RS

HEMBYGDSFÖRENING

www.lev.se
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TACKTACK
Redaktionen: Redaktionen: 

Tackar alla medarbetare Tackar alla medarbetare 
och annonsörer i både och annonsörer i både 

Vingåker och Östernärke Vingåker och Östernärke 
för ett gott samarbete för ett gott samarbete 
under det gångna året.under det gångna året.

Önskar alla Önskar alla 
läsare en läsare en 

God Jul och God Jul och 
ett Gott Nytt ett Gott Nytt 

2021 2021 
Besök gärnaBesök gärna

vingakersbladet.sevingakersbladet.se


