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Din lokala 
trädgårdsleverantör

1312

Exklusiva  
             pooler

Exempelfoto

Komplett Set Träpool med stålväggsstomme

Pool Träpool Set 350 Träpool Set 450
Diameter invändig Ø 350 cm Ø 450 cm
Diameter utvändig Ø 390 cm Ø 490 cm

Djup 120 cm 120 cm
Volym 10 500 l 17 400 l

Art. nr. TRÄSET3512 TRÄSET4512
Rek. kons. pris 24 900 kr 29 900 kr

Träpoolen med en 
      stabil stålväggsstomme

ovanmarkspool

     
    

    
    

   T
RÄ

POOLER MED STÅLVÄGSSTOM
M

E                 • CLEAR POOL •

Exklusiva stålväggspooler

Poolstomme och liner

Inklusive följande tillbehör

Stålvägg 0,42 mm, 
vit, galvaniserad

Liner 0,3 mm, blå, 
överlapp

Topp- och  
bottenskenor i PVC

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

Poolskydd 

Träinklädning

Träinklädd stålväggspool
Med en snygg träram smälter poolen fantastiskt bra in i trädgården.  
Träramen består av tryckimpregnerad furu som ger poolen en extra stabilitet. 
Alla delarna är anpassade för en snabb och enkel montering .
•  Massivt trä, 22 mm tryckimpregnerad furu som kan lackas eller oljas .
•  Stabila 24 cm breda räcken i massivt trä .
•  Vertikala stag i massivt trä .

Träinklädning solo

För pooler Ø 350, H 120 cm Ø 450, H 120 cm
Träinklädning 

utvändig Ø 390, H 120 cm Ø 490, H 120 cm

Art. nr.  TRÄ3512 TRÄ4512
Rek. kons. pris 16 910 kr 19 910 kr

Bräddavlopp, inlopp, 
filtertillbehör, sand

24 900 kr

Komplett Set 
Pool med träinklädning

från

Träpooler

6 ÅRS 
GARANTI

En exklusiv pool utmärks av högkvalitativa element:

En exklusiv pool har en riktigt stabil poolstomme och levereras 
med exklusiva komponenter som ett kraftfullt sandfilter och en 
rostfri stege. Funderar du på att gräva ned poolen delvis eller 
helt rekommenderar vi en exklusiv pool. Men även en exklusiv 
ovanmarkspool garanterar badglädje i många år framöver.

Stålväggens tjocklek är 
 avgörande för poolens stabilitet . 
Stålvägg  0,8 mm tjock vid 
150 cm djupa pooler . 0,6 mm 
tjock vid 120 cm djupa pooler . 
Galvaniserad och klädd med ett 
polyesterskikt .

Välj mellan olika liners och 
varierande design . Mer info på 
nästa sida . Alla liners är köld- 
och UV-beständiga . 

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

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

6 års kvalitetsgaranti på 
stålväggen .

Högkvalitativa plastprofiler .  
Botten- och toppskenor .

Exklusiva pooler finns i följande former: 

 sid 15 sid 16 sid 17

 rund oval åttaform

Säkerhets-Plattform-
stege 2 x 3 steg

Din lokala 
pool- & spaleverantör

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

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

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

Din lokala 
grill-leverantör

Erbjudande:Erbjudande:
TrädgårdsjordTrädgårdsjord

5 för5 för
100:-100:-
Gäller tom 3 aprilGäller tom 3 april

Blomsterlökar

Sättlökar
• Gullök • Rödlök • Silverlök 
• Charlottenlök • Vårlök

20 olika sorters 20 olika sorters 

SättpotatisSättpotatis
ex. Amandine ex. Amandine 

Hasselfors 
Yrkesjordar

• U-jord 
• P-jord
• Reko-jord 
• R-dress

Aktuellt nu:
• Beskärning
• Myrmedel

Grillar 
Stort sortiment
• Gasolgrillar 
• Kolgrillar
• Elgrillar 



Gr8Meal Vingåker AB

Kajsa Ekengren i Vingåker är tjejen som vågade starta företag i 
restaurangbranschen mitt under den pågående pandemin - och 
lyckades. Med flera och annorlunda idéer har hon nischat sin ca-
teringfirma till något som känns nytt.

Kajsa Ekengren fick chansen att prova 
på att driva egen verksamhet när hon 
gick på gymnasiet genom att starta ett 
UF-företag.
─ Det är obligatoriskt på handels. Det 
är nog det roligaste jag har gjort, väldigt 
nyttigt och nödvändigt, säger Kajsa.
När hon sedan fick jobb på OKQ8-mack-
en i Vingåker tyckte hon det var kul att 
jobba med livsmedel. 
Det som går hem allra mest är ju sådant 
som folk har ett behov av och mat be-
höver ju alla, funderade hon. Hon såg 
många lastbilschaufförer vid macken 
som snabbt och smidigt ville ha något 
att stoppa i sig. Hon funderade också på 
att det knappt finns riktig husmanskost 
som kålpudding, fläsk och löksås, ragg-
munk och köttfärslimpa på restaurang 
idag.

─ Sedan så kläcktes idén bara över en 
natt. Ka-Ching, där satt den! fortsätter 
Kajsa.

Måndagar till torsdagar 08.00 – 17.00 
samt fredagar 08.00 – 15.00 kan man 
komma in i butiken på storgatan 23, mitt 
emot Coop i Vingåker. Kajsa har alltid 
färdiga matlådor i kylen eller frysen 
fyllda med riktig husmanskost i rejält 
tilltagna portioner.
En matlåda kostar 69 kronor eller fem 
stycken för 329 kronor.
─ Anticimex har godkänt min pakete-
ring för kyl i sju dagar. Man kan köpa 
frysta eller kylda som man vill, säger 
Kajsa.

Hon använder alltid nötkött och all mat 
är laktosfri. För den som önskar finns 

glutenfritt. Menyn består av fem nya 
rätter i veckan i ett rullande fyra-veck-
ors schema.
Har någon svårt att komma till butiken 
kan Kajsa ordna med hemkörning.

Många av kunderna är hantverkare och 
lastbilschaufförer som vill ha riktig mat. 
─ Det ska vara mycket mat, du ska bli 
mätt, säger Kajsa och berättar att många 
pensionärer tycker att det är så mycket 
mat i lådorna att det räcker till två gånger.

Många som jobbar hemma nu kommer 
in och köper matlådor för att äta hemma. 
En återkommande företagskund är Ben-
gans Glass och Mat i Katrineholm som 
beställer matlådor av Kajsa att sälja när 
han åker ut till sina egna kunder.

Kajsa köper även in 90-liters frysar och 
placerar - efter överenskommelse - på 
företag runt om i kommunen. Hon fyller 
dem med matlådor och ställer fram en 
swish-skylt. Den som handlar scannar 
av skylten och får automatiskt en kod 
som är speciell för varje företag. När 
pengarna swishas kan Kajsa se koden 
och vet varifrån matlådan är såld. Hon 
åker sedan runt till företagen och fyller 
på sina frysar.

─ Just nu är jag på fem företag i Ving-
åker, säger Kajsa.

Idéerna för framtiden är många och Kaj-
sa har börjat fundera på om att kanske 
ha bord både inne och ute. Lite tankar 
finns också om att ha frukost med frä-
scha mackor med köttbullar och kyck-
ling, kanske bacon och ägg. En annan 
tanke är frukostlådor för avhämtning 
och kanske hälsolådor. Sedan vill hon 
utöka med fler frysar ute på företag. 

Att starta företag är inte alltid lätt och 
speciellt inte om man är ung och dess-
utom tjej.
─ Folk är tyvärr så dömande när man är 
ung. Det finns många som gärna sätter 
sig på en. Jag trodde att det var många 
som skulle tycka saker, men att många 
kan uttrycka saker till mig trodde jag 
inte bara för att man är ung och tjej, sä-
ger Kajsa.
─ Men många är jättestöttande. Jag 
har fått mycket hjälp av Susanna Oom 
Samuelsson och även av Pontus Lind-
ström på miljö i Vingåkers kommun, 
avslutar Kajsa.

Text & Foto: Birgitta Stenström

Sidan 2

Annonssäljare:
Jan-Erik Eriksson 070-130 95 39
Birgitta Stenström 070-534 37 15
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Annonsmaterial:
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Wilsons Tryckeri & Redovisning,
Kåsta, 
643 91 Vingåker
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Loove Pettersson

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



Sidan 3

Gäller tom 28/3

Färsk Basilika, Färsk Basilika, 
Timjan, KorianderTimjan, Koriander

Kruka

BrieBrie
200g Mon Ami

10:-

HelgskinkaHelgskinka
 Kokt Sverige, max 2/hushåll

20:-20:-

2
för

3990
/kg10:-

/st

2
för

99:-
/kg

Måndag-söndag 8-21Måndag-söndag 8-21
0151-51 80 50 • www.ica.se0151-51 80 50 • www.ica.se

Axéns Fotvård
Diplomerad Medicinsk Diplomerad Medicinsk 
FotterapeutFotterapeut

Maria Axén
Sävstaholmsvägen 34, 643 31 Vingåker
070 - 67 49 527
maria.ac@live.se •     Axéns fotvård  

• Hjälp med fotbesvär
• Förebyggande behandling
• Underhåll av dina fötter.

Stenströms
Släktforskning

Nästorp, Vingåker, Tel 070-201 11 71
www.hittadinslakt.dinstudio.se

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

Öppettider: 
måndag-fredag 08-18

lördag 09-15 
söndag stängt

Storgatan 3, Vingåker

Vi har fi n Vi har fi n 
påskmarsipan, påskmarsipan, 

påsktårtor påsktårtor 
och andra godsaker.och andra godsaker.

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

- Service och reservdelar
• Case • JCB • Väderstad  • Pöttinger • Reservdelar

i samarbete med 

www.ta-maskin.se

Beställ dina
Beställ dina

delar av oss!
delar av oss!

Ring och boka!
Ring och boka!0151-137 37

0151-137 37
eller besök oss i 
eller besök oss i 

Vingåker!Vingåker!

Återförsäljare 
Återförsäljare 

för Blundstone!
för Blundstone!

Vi kan våra märken!

LEDIGA HYRESLÄGENHETER

Just nu har vi några lediga hyreslägenheter i 
Vingåker. 

• 3 rok på Lärkparksvägen, 71 m2 på andra plan, 
• ca 11 kvm stor balkong, ledig från 1/5.

• 2 rok på Lärkparksvägen, 61 kvm, ca 11 kvm 
stor balkong, ledig från 1/5.

• 3 rok på slottsvägen 1, 75 kvm, ledig från 1/6. 

Välkommen att kontakta oss på 0150-724 90 för 
att höra mer.



Sidan 4

Mulders Maskinstation AB i Marsjö ägs idag av Horst Mulder 
tillsammans med sönerna Rolf Mulder och Jörgen Mulder och ar-
betar huvudsakligen med avloppsanläggningar, vägbyggnationer, 
snöplogning och vägunderhåll. Men för Horst Mulder var vägen 
till ett eget företag lång och kantad av många svårigheter.

Horst Mulder var 16 år när andra världs-
kriget tog slut 1945. Under kriget hade 
familjens gård utanför Berlin hamnat i 
Östtyskland, när ryssarna kommit, och 
Berlin hade blivit som en ö i landet och 
familjen hade dessutom holländskt ur-
sprung.
─ Vi blev utkastade, säger Horst.
Med häst och vagn flydde de till Hol-
land för att starta ett nytt liv. I ett och ett 
halvt år arbetade Horst med att återvinna 
jord ur havet, men Holland var i konflikt 
med Indonesien och som holländska 
medborgare skulle Horst och brodern 
Hans bli uttagna till militärtjänst. Men 
bröderna ville inte uppleva mera krig.
─ Vi fick lämna alltihop inom en kvart, 
för ryssarna, fortsätter Horst.

Innan krigets slut hade de fått ett doku-
ment från svenska ambassaden att de 
stod under deras beskydd. Horst kunde 
då bara tyska och lite holländska.
─ Ryssarna rev sönder dokumenten, 
men jag visade aldrig mina papper, där-
för har jag dem kvar, säger Horst och 
visar fram dem.
I pappret fanns en svensk flagga.
─ Jag fick för mig att jag skulle åka till 
Sverige, fortsätter han.

På morgonen den 4 oktober 1947 kom 
Horst med färjan från Köpenhamn. Han 

gick in till tullen och ville söka jobb.
─ Jag fick vänta och kom sedan till ett 
kontor som var arbetsförmedlingen, sä-
ger Horst och berättar vidare att han då 
fick jobb som dräng på en gård i Skåne.
Svenska fick han lära sig efterhand av 
sina arbetskamrater.

Senare fick han kontakt med sina föräld-
rar i Holland. Han fick veta att brodern 
Hans fanns i Spanien. 
─ Vi fick brevkontakt. Han fick reda på 
att jag trivdes här och att det var så fritt 
och de behövde en dräng på en annan 
gård, så han kom hit också, säger Horst.

För föräldrarna i Holland fanns inga 
jobb och bröderna Horst och Hans ville 
ta hit dem.
─ Vi sökte ett ställe där vi kunde vara 
allihop, fortsätter han.
Brodern Hans såg då en annons att en 
godsägare i Valdemarsvik sökte en fa-
milj som kunde sköta gården.
─ Vi var där i två år, sedan blev vi upp-
sagda för gården skulle säljas. Då var 
det bara att leta rätt på något annat, sä-
ger Horst.

Via annons hittade bröderna ett litet 
ställe utan el och vatten i Turinge i Ny-
kvarns kommun som var arrendeledigt. 
─ Där var vi i fem år och tog hit våra 

föräldrar. Vi körde timmer med häst och 
hjälpte bönderna på sommaren, säger 
Horst och tillägger att det var där som 
företaget startades 1951.
Men efter fem år ville ägarinnan sälja. 
En granne som var befallningsman blev 
uppsagd och berättade att han fått en 
förfrågan om arbete i Högsjö och frå-
gade om Horst visste var det låg. Horst 
hade inte hört talas om det förut, men 
skjutsade honom dit. Befallningsman-
nen fick då jobb på gården Kindstorp 
som tillhörde fabriken i Högsjö.
─ När han flyttade sa jag till honom att 
om du hittar något intressant så kan du 
ringa mig, säger Horst.
Det visade sig att en granne i Kindstorp 
hade en maskinstation och änkan efter 
honom ville sälja.
─ Då flyttade mamma och jag dit, fort-
sätter Horst och tillägger att det inte 
fanns några jobb på bondgårdarna läng-
re så det var en naturlig övergång.
─ Efter tre år i Vingåker hade jag 183 
kunder. Nittio procent var torpare och 
en och annan stor gård, säger Horst som 
menar att det var enklare förr. Det var 
inte så mycket bestämmelser då. Från 
kriget och fram till cirka år 2000 tycker 
han att det var bäst. Men det är viktigt 
att man gör ett bra jobb vad man än job-
bar med, poängterar han.

Med sin älskade Elsie gifte han sig 
1956. De var gifta i 53 år innan hon has-
tigt gick bort.
─ Utan Elsie hade det aldrig gått. Jag 
jobbade cirka 70 – 80 timmar i veckan 
på den tiden. Hon servade mig, skötte 
bokföringen och skötte barnen. Hon 
kom ut med mat och fika när jag spru-
tade för ogräs åt bönderna på nätterna. 
Hon ställde upp till hundra procent, sä-
ger Horst.

I början var det tuffa år. Horst minns en 
gång 1957 när sonen Rolf bara var några 
månader gammal och de hade fem kro-
nor kvar att leva på när alla räkningar 
var betalda. Han åkte då till Hugos kon-
ditori som fanns i Vingåker på den tiden 
och köpte en tårta för tre kronor och 75 
öre. Då var det fest.
─ Sedan hade vi en krona och 25 öre 
kvar, men vi var lyckliga ändå, säger 
Horst.

Men det var annat på den 
tiden. De flesta bönder be-
talade kontant så fort job-
bet var utfört.

Idag ligger Mulders Ma-
skinstation AB i Marsjö 
och ägs av Horst tillsam-
mans med sönerna Rolf 
och Jörgen. Det var själv-
klart att sönerna skulle 
fortsätta så när den enskil-
da firman blev aktiebolag 
1987 gick Rolf och Jörgen 
in som delägare.

─ Traktorer och bilar höll man väl på 
med jämt, säger Rolf som började jobba 
i företaget 1973.
─ Vi började efter nian bägge två, sä-
ger Jörgen som började jobba i företaget 
1980.

Att driva företag och arbeta tillsammans 
i familjen tycker de går bra.
─ Vi jobbar ju knappt aldrig ihop, säger 
Jörgen som är den som mestadels jobbar 
längre bort. I tjugo år har han arbetat i 
Eskilstuna. Nu är han i Nyköping.
Rolf jobbar mest i Vingåker, Katrine-
holm och Finspång.

Men när de träffas på fritiden så blir det 
lätt att jobbet kommer på tal eller de 
kanske skrattar åt någon kul jobbhisto-
ria.
Rolf minns när han och arbetskamra-
ten Tage höll på med ett vägbygge vid 
Hästskosten (det gamla gränsmärket 
mellan Östergötland och Söderman-
land).
En virkesmätare kom i personbil och 
ställde sig att tuta.
─ Vi stod efter kanten, men han tyck-
te det var för smalt för att mötas, säger 
Rolf.
Tage som alltid gick i träskor blev då 
så arg att han hoppade ut och fastnade 
med träskorna i leran. Han hoppade då 
ur skorna i ilskan. Gubben i personbilen 
blev då så rädd och fick så bråttom att 
det plötsligt gick bra att mötas.

Den 14 mars i år fyllde Mulders Ma-
skinstation 70 år och Horst är fortfa-
rande med och hjälper till med det han 
orkar. 
─ Han brukar åka iväg och hämta grejer, 
säger Jörgen och tillägger att han kan 
åka väldigt långt ibland.

Text & Foto: Birgitta Stenström

Mulders Maskinstation AB 70 år 1951-2021

Horst Mulder med sönerna Jörgen (stående) och Rolf (sittande).

2 generationer Vingåker2 generationer Vingåker



Sidan 5

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

Tel. 0760-29 06 24 • www.bylesdäck.se

Byles Däck
Däck - Fälgar - Service 

Öppettider i påskÖppettider i påsk
fredag-måndag 9:30-13:00fredag-måndag 9:30-13:00

Flertalet fabrikat och 
dimensioner på lager 

Säljer och monterar MC däck

             VACKERT OCH
    HÖGST PERSONLIGT
         Fönster och fönsterdörrar

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

VridfönsterVridfönster
Sidhängt fönsterSidhängt fönster

Fasta fönsterFasta fönster
FönsterdörrarFönsterdörrar

3-glas fönster 3-glas fönster 
35% rabatt35% rabatt
Rabatten gäller tom 30 april 2021Rabatten gäller tom 30 april 2021

BRENE GÅRD
Nu kan du beställa 
hjortkött direkt från 
Brene Gård.

0703 - 12 98 800703 - 12 98 80

Ett lokalt byggföreta
g  

med lång erfarenhet  

och kunskap!

0151-130 10 / www.ksbygg.com 
KS-Bygg AB - Ringvägen 23, Vingåker

God Jul & Gott Nytt År

Ett lokalt byggföreta
g  

med lång erfarenhet  

och kunskap!

0151-130 10 / www.ksbygg.com 
KS-Bygg AB - Ringvägen 23, Vingåker

God Jul & Gott Nytt År

Ett lokalt byggföreta
g  

med lång erfarenhet  

och kunskap!

0151-130 10 / www.ksbygg.com 
KS-Bygg AB - Ringvägen 23, Vingåker

God Jul & Gott Nytt År

© Bisnode 200323

Kontor- och Kontor- och 
konferensrumkonferensrum
uthyres i uthyres i 
fastighetenfastigheten
SvarvarenSvarvaren

Titta gärna in i vår fräscha nätaffär:

kompetenspoolen65
www.kompetenspoolen.se

Handlarn Björkvik 

Handlarn Björkvik 

ÖPPETTIDER:
MÅ

Handlarn Björkvik 
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Kompetenspoolen erbjuder
Snickeri, trädgårdshjälp, målning, 

beskärning eller nedtagning av träd m.m. 
Med ROT- & RUT-avdrag

Kontaktperson: Anders Lund 070-677 13 54
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Trädgårdsarbete • Bygg • Målning
Trädfällning • Trädbeskärning

Med
ROT & RUT

avdrag

Kontaktperson: Anders Lund 070-677 13 54

Nästa nummer av VingåkersbladetNästa nummer av Vingåkersbladet
i brevlådorna 27 aprili brevlådorna 27 april

Boka annons redan nu, Boka annons redan nu, 
information på sidan 2 ellerinformation på sidan 2 eller

www.vingakersbladet.sewww.vingakersbladet.se
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Ridells Beauty

Många nya företag startades i 
Vingåker under 2019 och 2020. 
Ridells Beauty  är ett av dem 
och startade i slutet av 2020.

Jag träffade Linda Ridell hemma i hen-
nes bostad. Där har Linda inrett ett litet 
rum till sin nagelstudio. I rummet fi nns 
hyllor med nagellack, små burkar med 
glitter, pärlor, små fi gurer och allt man 
kan tänka sig för att göra fantasifulla 
naglar. Där fi nns olika medel som man 
bygger upp naglar med, gelé, akryl eller 
glasfi ber-/silkesväv. 
 På frågan om hur det kom sig att hon 
började med naglar berättar Linda att 
hon alltid tyckt om att hålla på med spa, 
att skämma bort andra och hålla på med 

naglar och hår. Tanken på att utbilda sig 
inom det området hade funnits länge. 
När Linda såg en reklam om utbildning-
en så bestämde hon sig för att kontakta 
skolan. Linda är nästan klar med utbild-
ningen till nagelterapeut men har teorin 
kvar, den kan hon göra på distans. Hon 
får ta in kunder nu och göra förläng-
ningar. Hon har bokat in ett härdplast-
prov, hon har redan gått utbildningen, 
men ett slutprov återstår. Det är något 
man måste ha, man får inte jobba med 
fransar, naglar eller härdplaster om man 

inte har den utbildningen. Hon har även 
gjort färdigt kursen i manikyr- och spa-
manikyr vilket betyder att hon även får 
göra paraffi nbad.
 – Paraffi nbad är ett slags vaxbad som 
är bra om man till exempel har reuma-
tism, artros, artrit eller problem med 
hän derna. Det är jättebra för lederna. 
Jag vet att man använder det även på 
sjukhus och det används även inom pe-
dikyr. Jag har även bokat in utbildning-
en inom pedikyr. Jag har fått så många 
förfrågningar om det, men vill ta en sak 
i sänder. Det är jättemycket att plugga 
in, säger Linda. 
 Linda berättar att hon efter detta ska 
utbilda sig till hud- och fransterapeut. 
Då får hon göra ansiktsbehandlingar, 
fransar och ögonbryn. Så visio ner na är 
det inget fel på. Hon skulle gärna 
vilja ha fi skspa, spraytan, vax ning med 
varmt vax, med mera. Det fi nns mycket 
inom området kroppsvård, men det får 
bli längre fram och när hon har en mer 
lämplig lokal.
 I nuläget arbetar Linda fortfarande 
parallellt och drömmer naturligtvis om 
den dagen hon kan leva på sin dröm. 
Varje utbildning tar cirka ett år. De teo-
retiska bitarna gör hon på distans men 
det praktiska måste göras på skolan i 
Stockholm. 

 Jag frågar Linda hur det fungerar nu, 
vad det kostar till exempel. 
 – På den utbildning jag går så har vi 
elevrabatter, jag har en prislista på min 
Facebooksida. Det är väl så långt jag 
hunnit nu, säger Linda. Nu är jag klar 
med första delen så det kommer nya 
prislistor. Men jag vill ju fortfarande att 
det ska vara humana priser så mina kun-
der känner att de har råd, fyller Linda i.
 I nuläget är det lite paus eftersom 
Linda nyligen opererat sig. Hon har pro-
blem med njurarna och väntar på ytter-
ligare en operation. Under tiden tar hon  
emot så många som hon orkar med.
 På fritiden sjunger Linda i kören Joy-
voice, men som så mycket annat är det 
uppehåll på grund av pandemin.
 Med en känsla av att jag nog både 
skulle vilja  ha och behöva den där spa-
manikyren med paraffi nbad, lämnar jag 
Linda och önskar henne lycka till både 
med företaget och hälsan. 

Text och foto: Majsan Wickert 

Sidan 2

Linda Ridell har inrett ett litet trevligt och intimt rum där hon tar emot sina kunder. 
Här kan hon vårda och försköna dina naglar. Allt från fantasifulla naglar med 
sagolika mönster till klassiskt välmanikurerade.

FAKTA
Ridells Beaty fi nns på Facebook.

Där går att läsa mer om de olika 
behandlingarna, boka tider samt 
aktuella priser.
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Fönstertvätt
Wv2 Premium

648:-

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         elonvingaker • www.oppundael.se

Fönsterputsmedel
RM 500 Profi  500 ml

99:-

Våffeljärn
Wilfa WSWA 516 eller Åviken Classic, dubbelt

399:-

SKAFFAT ELBIL?
Vi fixar din laddbox! 

Boka på info@oppundael.se eller 0151 - 51 84 80

del av 
Pssst...  

Du vet väl om att du 
kan få upp till 50% 
avdrag för laddbox  

& installation?

Från

just nu har vi mängder med 
vårplagg till outletpriser

kostymer i 70 olika storlekar 7000m² butiköver 100 kända varumärken

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

widengrensvägen 1 vingåker • shoppa online på vfo.se

599:-
ord. pris 999:-

599:-
ord. pris 999:- fr.549:-

ord. pris 750:-

99:-
ord. pris 150:-

Lee
”BREESE”

Lee
”luke” fz forza

padelrack

fz forza
3-pack padelbollar

snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT
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Få hjälp i bidragsdjungeln

VINGAKER.SE

Är ert företag eller förening redo för att utveckla er verksamhet? Det finns 
många olika stöd att söka och för att lotsa er rätt så kommer vi under en 
eftermiddag samla en handfull aktörer som får redogöra för vad som krävs 
för att ta del av just deras stöd. 

Möjligheten finns även att presentera en specifik idé inför en panel bestående 
av erfarna rådgivare i de olika organisationerna som ger konstruktiv feedback 
på plats för att hjälpa er vidare.

Torsdag 22 april 2021

Agenda
14.30                Vingåkers kommun
15.00                Leader Södermanland
15.30                Allmänna Arvsfonden
16.00                RF-SISU Sörmland
16.30                Sörmlands Sparbanks samhällsengagemang
17.00                Idépitch (separat anmälan krävs för detta)

Anmäl senast 19 april till elin.pettersson@vingaker.se så skickas en separat länk ut.

Vill ni vara med och pitcha er idé? Ange det i anmälan så kommer en separat 
inbjudan för detta.
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inbjudan för detta.

Butiken som mötesplats
– Hur handelsupplevelser kan orkestreras på mindre orter

VINGAKER.SE

Forskningsprojektet ”Butiken som mötesplats” redovisas där Vingåker 
jämförs med Ullared och Eslöv. Vilka framgångsfaktorer finns och vilka 
utmaningar står vi inför? 

Delta digitalt fredagen den 16 april 14.00-15.00

Anmäl dig senast den 14 april genom att maila näringslivsansvarig 
susanna.samuelsson@vingaker.se
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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

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

Storgatan 29, Vingåker   0151 - 370 380

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
VSN Svenska HundklubbenVSN Svenska Hundklubben

Lördag 22 maj
Kurs: Klara Wallman ”Hundfeeling”
Fm: Trix och aktivering i vardagen
Em: Tävlingslydnad Startklass/lydnad 1

Fler kurser på gång:
- Noswork nybörjare Miranda Norberg
  ”Svartvit hund”
- Apportering
- Viltspår Nybörjare och Fortsättning
- Personspår
Besök hemsidan och facebook för mer information

Vid frågor ring: 
Lena 070-220 66 91
vsn@svenskahundklubben.se
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Ett lokalt byggföreta
g  

med lång erfarenhet  

och kunskap!

0151-130 10 / www.ksbygg.com 
KS-Bygg AB - Ringvägen 23, Vingåker

God Jul & Gott Nytt År

Ett lokalt byggföreta
g  

med lång erfarenhet  

och kunskap!

0151-130 10 / www.ksbygg.com 
KS-Bygg AB - Ringvägen 23, Vingåker

God Jul & Gott Nytt År

PÅSKPRISERPÅSKPRISER
Kakel Kakel 
KlinkersKlinkers
25% rabatt25% rabatt
rabatt tom 1 aprilrabatt tom 1 april

Se vår utställningSe vår utställning

Ett lokalt byggföreta
g  

med lång erfarenhet  

och kunskap!

0151-130 10 / www.ksbygg.com 
KS-Bygg AB - Ringvägen 23, Vingåker

God Jul & Gott Nytt År

© Bisnode 200323

Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 
gulmarkerade ordet senast 11 april till:

annons@vingakersbladet.com
•

Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta

643 91 VINGÅKER

Vi drar tre stycken vinnare som vinner varsin trisslott.

Vinnare i nr 8 - 2020: (av 57 rätt inkomna svar: NITAB)
Trisslott är på väg:

Jose� ne Brinck, Vingåker
Ann-Katrin Andersson, Vingåker
Anna-Karin Haglund, Vingåker

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
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Österåkers Sockenråd

Österåker är en gammal genuin landsbygd med en intressant his-
toria och är belägen mellan sjöarna Hjälmaren och Öljaren. Det 
är en attraktiv plats för både boende och besökare. Människor i 
alla åldrar  lever nära djur och natur och har en stark framtidstro.

Österåker är klassad som riksintressant 
av Riksantikvarieämbetet på grund av 
de gamla byarna, och var en egen kom-
mun  fram till 1951. Efter 1951 bildade 
de en kommun tillsamman med Julita. 
Från 1971 tillhör Österåker Vingåkers 
kommun och utgör ett eget distrikt från 
januari 2016 med egen församling och 
en kyrka från 1100-talet. Österåkers-
dräkten är känd sedan 1500-talet.

Österåkers sockenråd
En ideell förening som är ett nätverk för 
Österåkers sockens samlade invånare, 
föreningsliv och näringsliv. Enligt deras 
stadgar så ska de verka för att ta till vara 
socknens olika intressen, samordna och 
främja en positiv utveckling av socknen.
 Deras syfte är att etablera kontakter 
med föreningar, församlingar, företag, 
skola, barn- och äldreomsorg, kommu-
nala och andra myndigheter.
 De ska verka för att intresse- och 
arbetsgrupper bildas för ovanstående 
ända mål när så krävs. De är politiskt och 
religiöst obundna.
 Sockenrådets högsta beslutande organ 
är sockenstämman. Ordinarie socken-
stämma hålls under april månad varje år. 
I oktober, varje år, hålls en höststämma 
om det anses nödvändigt.
 Samtliga folkbokförda invånare, före-
ningar och företag inom Österåkers för-
samling är automatiskt medlemmar med 
rösträtt i sockenrådet. Enskild invånare 
har medlemskap från och med kalender-
året de fyller 16 år. Vilket då berättigar 
dem till förslags-, yttrande och rösträtt 
på sockenstämman. Ytterligare informa-
tion fi nns att läsa i stadgarna.
 Det var svårt att hitta färska siffror på 
antal boende i Österåker, men 20171231 
var det 654 st. De över 65 år är över-
representerade även om ett antal barn-

familjer fl yttat in sedan friskolan star-
tade 2011. Utöver detta tillkommer ett 
betydande antal fritidsboende.

Service i socknen
Här fi nns förskola, idrottshall och bad-
plats, 
– det fi nns en grundskola/fri skola med 

för skole klass upp till årskurs sex samt 
ett fritidshem. På skolfastigheten fi nns 
lekplatser, en fotbollsplan och en is-
hockey rink,

– Österåkers kyrka och församlings -
hem,

– Hagby idrottsplats, drivs av Öster-
åkers idrottssällskap och Hembygds-
gården med skolmuseum sköts av 
Öster åkers hembygdsförening.

Här bjuds på rikt före ningsliv. De största 
är sockenrådet, hembygds-, idrotts-, fri-
skole- och fastighetsföreningen.
 Även en del företag fi nns etablerade 
här, inom bygg och entreprenad, lant-
bruk, vård, kultur, besöksnäring, upp-
level ser, tillverkning och försäljning.
 Sockenrådet ger ut Österåkersbladet 
som delas till cirka 550 hushåll varje 
månad. Hembygdsföreningen ger, sedan 
1982, ut en årsskrift varje år.
 Fiberutbyggnaden gjordes under åren 
2017 och 2018. 

Visionen
Att bevara den trygga och genuina 
landskapsmiljön samt det öppna vack-
ra landskapet. Att det fi nns varierande 
möjligheter till permanenta boenden och 
en utbyggd äldreomsorg. Skolan, för-
skolan, fritidshemmet har redan gjort att 
antalet fastboende har ökat. Men visio-
nen är att Österåkersbor ökar till minst 
700 stycken, och att arbetstillfällena 
blir fl er då småföretagandet och besöks-
näringen har ökat. 

Mål och handlingsplan
Målen är satta till 2025 och för dessa 
fi nns en ny uppdaterad handlingsplan 
2021–2025.
• Skolan är ett föredöme för landets 

landsbygdsskolor med bygdens natur, 
kultur, historia och framtid invävd i 
den pedagogiska verksamheten.

• Byggnation av marknära bostäder i 
form av egna hem, hyresrätter och se-
niorboenden har påbörjats och delvis 
genomförts.

• Ett servicecenter har utvecklats i en-
lighet med invånarnas behov.

• Fritidsverksamhet för ungdomar har 
organiserats.

• Besöksnäringen har utvecklats.
• Förbättrade kommunikationer spe ciellt 

med Vingåker.
• Strategier för självförsörjning av livs-

medel och energi har utvecklats.

Handlingsplanen berör skolan, bygg-
nation, servicecenter, fritidsverksamhet 
för ungdomar, besöksnäringen, förbätt-
rade kommunikationer och strategier för 
självförsörjande av livsmedel och energi.

Med närheten till fl era både större och 
mindre orter låter detta som ett framtida 
drömboende. Kan bara önska dem lycka 
till!

 Text och foto: Majsan Wickert 

Egil Boräng (ordförande), bjuder sina får på knäckebröd. På grund av rådande 
pandemi har det inte gått att samla styrelsen för fotografering.

STYRELSEN
Egil Boräng, ordförande
Ing-Mari Frössevi, sekreterare
Lena Olsson, kassör
Ledamöter
Lars-Åke Holmgren, Viola Larsson, 
Sören Larsson och Sören Berglind.
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God Jul & Gott Nytt År
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Ett lokalt byggföreta
g  

med lång erfarenhet  

och kunskap!

0151-130 10 / www.ksbygg.com 
KS-Bygg AB - Ringvägen 23, Vingåker

God Jul & Gott Nytt År

PÅSKPRISERPÅSKPRISER

LaminatgolvLaminatgolv

10% rabatt10% rabatt
rabatt tom 1 aprilrabatt tom 1 april

Se vår utställningSe vår utställning

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

Öppettider påsk:  tors 11-16, fre 11-16, lör 10-13, sön 11-14

Marielunds
Hem & Antik
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Boka din synundersökning
på specsavers.se

När du köper båge från 795 kr får du ett andra par, till samma eller lägre värde, på köpet. Du betalar för paret med den dyraste kombinationen av glas och tillval. Om bågens värde i det kostnadsfria paret är högre än bågens värde i det par du betalar 
för, behöver du betala mellanskillnaden. 2för1 är personligt och kan inte delas med någon annan. Enkelslipade standardglas (index 1,5) ingår i priset. Kan inte kombineras med andra erbjudanden. ©2019 Specsavers.

2för1 från 

795kr

Katrineholm

Stortorget 2, 0150-797 77

Välkommen till  

Korvgubben i Vingåker

Korv med bröd Korv med bröd 
Korv med mos Korv med mos 
Dricka Dricka 
KaffeKaffe
MjukglassMjukglass

Köp bergvärmepump nu!
55-tums QLED Smart-TV ingår.

Läs mer om erbjudandet på thermia.se/TV eller  
kontakta oss direkt så berättar vi mer.

Erbjudandet gäller 1 februari–31 mars 2021 hos de återförsäljare 
som deltar i kampanjen. TV:ns värde är ca 10 000 kr. Kan inte 

kombineras med andra rabatter och erbjudanden.

www.mahlqvist-ror.se
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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

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 boen-
det där kommunens Träffpunkt erbjuder gemenskap och trivselaktiviteter.

Intresserad? Kontakta Bovärden Hasse Nyström.
hans.nystrom@orebro.se, 076-551 31 45.

Elinstallationer
och reparationer

samt försäljning av
central- och

industridammsugare.

Mörby • Stora Mellösa
Tel. 0705-44 62 09 • 019-44 62 09 

www.andersel.se

Enskilda 
avloppsanläggningar m. m.

Övriga gräv- och schaktarbeten

Försäljning grus och matjord

Förmedlng av brunnsborrning

Allt inom VVS

070-533 09 27
Bernth Sjöstrand • Stora Mellösa

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!

Rig s öp v!
Sovi oh Rof

0727-446 246

– Btig Gådut

Välkom
men 

till

Berglinds
Entreprenad

Maskinkörning:

Slåtter • Pressning

Kantklippning • Snöröjning

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

Joakim Berglind
Lännäs 1332, 715 93 Odensbacken

Från första skiss till slutbesiktning www.arkitekturochbyggnadsvard.se

Laddstation i Odensbacken

I Odensbacken finns sedan ett par veckor tillbaka en laddsta-
tion för elbilar och laddhybrider. Laddstationen som är place-
rad vid ICA Odenhallen ingår i InCharge-nätet och kan leve-
rera 22 kW.

Vägföreningen i Odensbacken har 
placerat ut en laddstation för elbilar 
och laddhybrider på parkeringsblatsen 
utanför ICA-butiken i Odensbacken.

Satsningen är en del av LEADER-Pro-
jektet ”Förnya Odensbacken” som 
vägföreningen driver med ambitionen 
att göra Odensbacken trivsammare att 
bo och verka i. Tidigare har bland an-
nat en hundlekplats skapats och man 
har också byggt ett utegym vid idrotts-
platsen i samarbete med HOIF.

Laddstationen är bekostad delvis med 
projektpengar medan ägaren till ICA 

Odenhallen har stått 
för omkring hälften 
av de samlade inves-
teringskostnaderna, 
och NEPAB har stått 
för installationen.

– Laddstationen vid 
ICA togs i drift för 
ett par veckor sedan, 
förklarar Magnus 
Lagergren som är 
ordförande i Odens-
backens Vägfören-

ing. Magnus berättar också att det 
även kan bli aktuellt med ytterligare 
en laddstation vid Adolfsons Torg 
framöver.

– Laddstationen som nu är i drift le-
vererar 22 kW och ingår i Vattenfalls 
InCharge-nät. Elen tillhandahålls av 
ICA till självkostnadspris, avslutar 
Magnus.

Text och foto: Bengt Bronner 
som även är projektledare i 

Odensbackens Vägförening.



Sidan 13

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

FÖR HELA LIVET

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

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

FÖR HELA LIVET

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

Nordic Energy Partner AB - upptäck kraften från ovan!

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

EL         KYLA         VVS         SOLENERGI         VÄRMEPUMPAR

Vår kompetens din trygghet
Satsa på solenergi!

Vi levererar de bästa 
solenergianläggningarna 
anpassade efter dina behov.

GÅRDSBUTIKEN
I LÄNNÄS

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

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

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

Ett sortimentet 
som bara växer 
och växer...

Välkomna!

Sjöräddningens flytande stationshus

Sjöräddningssällskapets station Hjälmaren vann en tävling 
som utlystes av XL-Hjälpen vilket innebär att man fick hjälp 
med att bygga om en donerad husbåt till ett flytande stationshus.

Vingåkersbladet har tidigare kunnat 
berätta om projektet och nu är om-
byggnaden av den gamla husbåten 
nästan klar, nyligen bogserades den 
från Fiskeboda till Hampetorp där de 
sista arbetena utförs.

XL-Bygg är en nationell kedja som 
utlyser XL-hjälpen varje år, Sjörädd-
ningssällskapet var en av vinnarna 
2020, vilket innebär att de fick hjälp 
av XL-Bygg i Ålsäter, Katrineholm, 
att bygga om den husbåt som man fått 
som gåva.

Byggföretaget KPW Sörmland AB i 
Julita fick förtroendet att utföra om-
byggnaden. Förutom XL-Bygg har 

flera andra sponsorer varit med och 
bidragit med hjälp som gjort projek-
tet möjligt att genomföra. Bland annat 
har White Arkitekter i Örebro designat 
det blivande stationshuset och ett tyskt 
företag bidrar med fasadplattorna.

Utvändigt börjar stationshuset bli 
färdigt, i skrivande stund avslutar 
Bäckaskogs Plåt AB från Örebro 
monteringen av fasadplåten. Därefter 
återstår inredningsarbeten innan sta-
tionshuset slutligen kan invigas sena-
re under våren/sommaren. Exakt när 
detta kan ske är i nuläget lite oklart på 
grund av pandemin.

Rikard Widlund som är chef för Rädd-
ningsstation Hjälmaren låter nöjd i 
telefon när han berättar om stations-
huset, vilket innebär att sjöräddningen 
nu kan ha olika aktiviteter för allmän-
heten samtidigt som man framförallt 
kan operera ännu effektivare på Hjäl-
maren framöver.

Text och foto: Bengt Bronner 
även frivillig sjöräddare på land.
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Östernärke Utveckling AB

Idén om att bilda ett utvecklingsbolag i Östernärke har lyfts fram 
av Samverkarna flera gånger under årens lopp, men det har hit-
tills bara lett till funderingar och diskussioner som inte riktigt ta-
git fart. Så har det varit fram till i höstas då Östernärke Utveck-
ling AB bildades efter att Adolfsons Kläder släppte nyheten om att 
att butiken skulle flyttas till Örebro.

Tankarna på ett lokalt utvecklingsbolag 
tog ny fart efter att Adolfsons offentlig-
gjorde sina flyttplaner och Samverkarna 
gått ut med ett upprop till sina medlem-
mar. Samverkarna ville med sitt utrop 
hitta intresserade entreprenörer som 
kunde vara intresserade av att på nytt 
diskutera bildandet av ett lokalt utveck-
lingsbolag. Magnus Lagergren var en 
av de som nappade på idén och han tog 
därefter initiativet till att starta upp ett 
bolag.

Det ena gav det andra och en grupp lo-
kala företagare kunde så småningom 
börja skissa på en idé med fokus på 
fastigheten som inrymde Adolfson klä-
der och skor. Så småningom växte en 
konkret lösning fram och under hösten 
bildades bolaget Östernärke Utveckling 
AB. Bakom bolaget står ägaren till ICA 
Odenhallen samt bolaget Södra Hjäl-
marstrandens Förvaltningsbolag AB där 
två av ägarna till NEPAB finns med.

Dessutom finns Samverkarna i Öster-
närke med som delägare företrädda av 
ordföranden Bertil Andersson, liksom 
Magnus Lagergren som även är ordfö-
rande i Odensbackens Vägförening.

Enligt bolagsordningen skall det nya ut-
vecklingsbolaget medverka till utveck-
lingen av näringslivet i närområdet. 
Bolaget har i första hand för avsikt att 
förvärva byggnader i Östernärke för att 
hyra ut dessa eller på egen hand bedriva 

sådan verksamhet som gynnar bygdens 
fortsatta utveckling.

Efter många samtal och diskussioner 
hade man till sist en plan klar och ban-
ken kunde kontaktas liksom fastighetsä-
garen Markus Adolfson. Under vintern 
pågick samtal med fastighetsägare och 
tänkbara hyresgäster. Till sist föll flera 
pusselbitar på plats och nu kan Ving-
åkersbladet berätta att utvecklingsbola-
get i höst tar över alla fastigheterna som 
hör ihop med den forna klädaffären i 
Odensbacken.

Framåt slutet av året flyttar Solid Gym 
in och tar plats i den tidigare damavdel-
ningen. Gymmet har tidigare huserat 
i bottenvåningen på denna fastighet, 
men när de behövde växa tog de sikte 
på Swedbanks fastighet på andra sidan 
gatan. Till slut flyttade man dock till nya 
lokaler inne på Industriområdet en liten 
bit bort.

En av alla fastigheterna kring ”Adolf-
sons Torg” som platsen kommit att 
kallas i folkmun inrymmer en lägenhet 
på fyra rum och kök, denna blir ledig 
till första maj och därutöver ingår den 
byggnad där Galleri O finns. Exakt vad 
som skall ske med de övriga ytorna är 
inte helt klart, men de befintliga hyres-
gästerna kommer vara var.

Det finns i dagsläget flera olika idéer 
kring de tomma ytorna, men inget är 
påskrivet ännu. Inte minst från Sam-
verkarnas sida finns det förhoppningar 
om att Torget ska komma att bli en mer 
levande och offentlig plats med torghan-
del och andra liknande arrangemang.

– Vi vill att samhället skall ha ett le-
vande centrum, säger Magnus, men han 
förklarar också att det gäller att hitta en 
hållbar ekonomi i alla goda idéer för att 
kunna förverkliga dessa.

– Torget kommer att bli en mera of-
fentlig plats med torghandel och andra 
liknande arrangemang som kommer att 
kunna samsas med parkeringsplatserna, 
konstaterar Bertil Andersson och tänker 
sig att Samverkarna inte bara ordnar 
med en julgran på platsen i framtiden. 
Ytan lämpar sig t ex för torghandel och 
minimarknader. – När pandemin är över 
kanske vi kan se mer liv och rörelse i 

denna del av samhället, fortsätter Bertil. 

– Vägföreningen driver ju LE-
ADER-projektet ”Förnya Odensback-
en”, som har som målsättning att ut-
veckla Odensbacken på olika sätt, och 
i kombination med det nya utvecklings-
bolaget öppnas nu helt nya möjligheter 
att åstadkomma ytterligare förändringar 
i samhället, förklarar Magnus.

Magnus är också öppen för att vägfören-
ingen på denna plats kanske kan placera 
ännu en laddstolpe avsedd för elbilar 
och laddhybrider. En sådan laddstation 
har vägföreningen nyligen placerat vid 
ICA Odenhallen.

På frågan om utvecklingsbolaget har an-
dra projekt eller köp på gång i framtiden 
svarar Magnus att man nu fokuserar på 
Adolfsons fastighet, men att det absolut 
kan bli aktuellt med nya projekt i fram-
tiden. – Vi stängar inga dörrar, säger 
Magnus och Bertil håller med. Framti-
den får utvisa vad det nya utvecklings-
bolaget satsar på i framtiden!

Text och foto: Bengt Bronner.

Företagspresentation!

Bertil Andersson och Magnus Lagergren berättar om vilka planer och möjligheter 
det finns för den tidigare klädaffären.

Magnus Lagergren och Bertil Anders-
son på trappan framför det som kan 
bli huvudentré till fastigheten med 
flera nya verksamheter.

Framtidens torg i Odensbacken med fastigheter som tas över av det nya utveck-
lingsbolaget i Östernärke.

Det finns gott om plats för för både bostäder och verksamheter i fastigheterna runt 
torget.
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Din
extraresurs

Flyttröjning

Bemanning

Busk- & trädvård

RUT- och ROT-arbeten

019-44 62 55

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

 

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

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

EL         KYLA         VVS         SOLENERGI         VÄRMEPUMPAR

Vår kompetens din trygghet

Nordic Energy Partner - din lokala installationspartner!

KAMPANJ!
9800kr inkl moms, installerat och klart!
   (+1000kr så ingår laddkabel)

max 10m från elcentral samt inkommande el för lastvakt
ev. ombyggnad av elcentral ingår inte
grönt skatteavdrag är inräknat i priset

Laddstation till elbil

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

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

Öppet:Öppet:
Mån-Fre 8-20 Mån-Fre 8-20 

Lör-Sön 9-20 Lör-Sön 9-20 
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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.

 Oljebyte

 Bromsar

 Stötdämpare

 Kamremsbyte
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...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 06:00-17:00 • Fredagar stängt

Lännäs 1308 • 715 93 Odensbacken

Tel 019-45 01 28

Ottos Bilservice i Lännäs
till din tjänst!

– Vid service ingår assistansförsäkring –

 Hjulinställning

 Däckförsäljning och däckhotell

 Diagnos

 Rostarbete

OBS! Stängt fredagar.

   

  



...då första Amerikanska trupperna landar i Vietnam och Kol-
mårdens djurpark invigs. Man gör den första provsändningen i 
färg på tv och Sir Winston Churchill avlider. I vår närhet så fi rar 
Örebro stad 700 år och 
makarna Greta och Gösta 
Wilsons köper Kåsta 
skola och fl yttar med sitt 
företag Wilsons Tryckeri 
till Kåsta skola i Ving-
åker.

Företaget startade 1955 i 
Töre och har sedan fl yttat 
till bla Kolsva och sedan 
till Vingåker. Man hade 
specialicerat sig på sk. 
sorgtryck, program- och 
tackkort med i första 
hand begravningsbyråer 
som beställare. Man hade kunder över i stort sett hela landet och 
jobbet gjordes i blytryck. Sättning med bly gjordes både för hand 
och med en blysättmaskin, en sådan fi nns att se på Skansen i 
Stockholm.
Förutom sorgtryck hade man affärstryck såsom kuvert, brevap-
per, fakturor od.

Tryckeri & Redovisning AB

Året var 1965 …

TRYCKERI:
Anteckningsblock, Visitkort, Kuvert, Mappar, Foldrar, 
Häften, Brevpapper, Blanketter, Rollup, m.m.

REDOVISNING:
Löpande redovisning, Fakturering, Lönehantering, Le-
verantörsfakturahantering, Betalservice, Rapportering 
till Skatteverket, Bokslut, Deklaration, Årsredovisning, 
m.m.

Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta

643 91 VINGÅKER
Tel. 0151-55 00 45
Fax 0151-55 00 14

info@tryck.com

Filmproduktion
www.silverheartmedia.se 

Kåsta • 643 91 Vingåker
- www.wilsonsab.se -

VILJA

KUNNIGT

SMIDIGT

Det här är Wilsons

Tryckeri & Redovisning AB

VILJA:
Snabbhet, kvalité och att 
ni skall känna er väl-
komna är nyckelorden. 
I företagets DNA ingår 
även: 
Mångsidigt
Kunnigt
Personligt
Smidigt

Gösta Wilson slutade i företaget och det drevs vidare av Greta 
och hennes son Olle Wilson som 1986 tog över företaget och 
även byggnaderna där företaget än idag fi nns. Under åren utöka-

des tryckeriet med mörkrum, fotosättma-
skin och reprokamera.

Man gjorde bl.a. de populära häftena 
med gamla bilder från Vingåkersbygden. 
1986 digitaliserades även sorgtrycket och 
program- och tackkort började göras på 
dator. Sorgtrycket har hela tiden ökat i 
omfattning och vi är idag ett av de största 
företagen på detta område och kund-
kartan är fortfarande omfattande.

År 2014 tyckte Olle Wilsons att det var 
dags att sluta och sålde sitt företag till 
Loove Pettersson.

Idag heter företaget Wilsons Tryckeri och Redovisning AB och 
innefattar även redovisningstjänster.
Vi fi nns alltjämt kvar i Kåsta skola med vackra omgivningar och 
trevlig atmostfär och sysselsätter idag 8 personer.

Strumpbyxor tillverkade i återvunnen plast från haven.
www.refabric.se

Komplett program, ”MPD”, som förenklar 
dokumentationen inom vård och omsorg.

www.mpdlogin.se 

ÄVEN I KÅSTA:

Lokal annonstidning
www.vingakersbladet.se 


