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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

Trädgårdsjord

4 för4 för
120:-120:-

Hasselfors 
Yrkesjordar

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

Aktuellt nu:
• Flugmedel
• Myrmedel

Stort sortiment 
av gasol-, kol- 

och elgrillar

• Grillkol 
• Briketter
• Tillbehör

Gödsla din trädgård

219:-219:-/st/st
Vi har även:
• TG Växupp 
• Algomin
• Blåkorn 
• Chrysan Vi har 

även 
Gasol



RC Gräv & Bygg AB

En tidig morgon besöker Vingåkersbladet Robert Forsberg och 
hans företag RC Gräv & Bygg i Marmorbyn. Ett företag som star-
tade som ett extraarbete för två kompisar, men som nu kan kalla 
sig för egenföretagare med 6 anställda.

Runt 2011 hade Robert och kompisen/
kollegan Cliff Johansson andra heltids-
arbeten, men de startade upp RC som de 
höll igång på fritiden.
-Då kunde en arbetsvecka vara 70 tim-
mar för oss, minns Robert.

Att arbeta så skulle inte vara hållbart i 
längden, och därför satsade Robert och 
Cliff fullt ut på företaget 2013. Före-
tagets verksamhet utgick till en början 
från en gård mellan Katrineholm och 
Valla, men numera är basen Marmorbyn 
i Gropptorps åkeriets gamla garage som 
RC äger.

RC utför små och medelstora arbeten, 
och då mest till privatpersoner. Det 
handlar då t.ex om: poolgrävning, as-
faltering, lägga marksten, bygga murar, 
gräva avlopp och grundläggning vid 
husbyggnation.
Just nu har dock företaget två stora upp-
drag för: 
Peab/Tranab som i Näshulta (Eskilstuna 
kommun) ordnar vatten och avlopp i ett 
sommarstugeområde, och där utför RC 
grävarbeten. 
Ellfolk bygg som i Eskilstuna uppför 
nyproducerade lägenheter, och RC står 
för markarbeten runt husen.

En annan del av verksamheten har också 
blivit att ombesörja fastighetsunderhåll 
på eget fastighetsbestånd i Vingåker, 
Hjortkvarn, Katrineholm, Rejmyre och 
Fellingsbro.

Robert beskriver att det är bra att företa-
get har ”flera ben att stå på”, inte minst 
under vintern då mängden markarbeten 
minskar. Eftersom att det ständigt finns 
något att göra med fastigheterna, inne-
bär det också en extra trygghet för de 
anställda som annars skulle kunna bli 
permitterade under lågsäsong för grä-
varbeten.

Gällande anställda så är de sex till an-
talet, och vid behov kan företaget ta in 
extrapersonal. Arbetsfördelningen mel-
lan ägarna är att Robert sköter adminis-
tration, löner m.m, och Cliff är ute i det 
praktiska arbetet.

På frågan om pandemin har påverkat 
verksamheten negativt, säger Robert att 
det har inte märkts av utom möjligtvis 
någon mera sjukskrivning bland de an-
ställda.

Hur ser då framtiden ut för RC?
 -Vi får mycket förfrågningar och skulle 

säkert kunna växa, men utifrån hur det 
var när vi hade dubbla jobb och aldrig 
var lediga så känns det bra nu. Det finns 
en lagom balans mellan arbete och fri-
tid, avslutar Robert..

Text & Foto: Bengt Karlsson

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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Upplaga: 8236 st

Framsida: Spånga bro Vingåker
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0151-55 00 45



Sidan 3

www.vingakersgolf.se

0151-131 36
Friskvård = Golf 

Nu gäller friskvårdsbidraget även för golf 

Välkommen!Välkommen!

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

Marielunds
Hem & Antik

HERO, värmepumpen som dominerar värme och kyla.
 Kraftpaketet med inbyggd WiFi och garanterad drift ned till -35ºC. 

Framtidens värmepumpar från Mitsubishi Electric.

Hantverksgatan 25, Vingåker • 0151-518154 • mahlqvist-ror.se

Kampanjerbjudandena gäller 19/4–16/5 2021. Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. Lokala 
avvikelser kan förekomma gällande sortiment och leverantör. Mer information om oss hittar du på xlbygg.se

DEALS

HÖGTRYCKSTVÄTT
NILFISK E 145 4-9 X-TRA 
En kraftfull, tyst högtryckstvätt med 
lång hållbarhet. Perfekt för regelbund-
na och stora rengöringsuppgifter. 
Rek. ca pris 3 990:-

2 990:-
SPARA 1 000:-

BECKERS 2,7 L 
Olja av hög kvalitet avsedd för årlig behandling av allt slags 
obehandlat, tryckimpregnerat eller tidigare oljat trä utomhus 
såsom trätrall, altaner och trädgårdsmöbler. Vattenavvisande 
och lätt att underhålla. Rek. ca pris 427:-

TRÄOLJA 195:-

HiKOKI C6SS 
Liten och smidig med ergonomiskt grepp i gummi 
och enkel att använda. 
Idealisk hemmamaskin 
för dig med höga krav 
på kvalitet och resultat. 
3 års garanti.
Rek. ca pris 1 490:-

CIRKELSÅG

990:-
SPARA 500:-

HÖRBY BRUK EKEBY G 90L
Smidig, hållbar och stabil skottkärra 90liters, tillverkad 
för att hålla länge. Mått: L 1480 x B 665 x H 670 mm.
Maxlast 150 kg,Luftgummihjul. Levereras omonterad. 
Rek. ca pris 990:-

SKOTTKÄRRA

699:-
SPARA 291:-

Är du redo för våren?

20 %
På utvalt sortiment.

Nordan gäller endast Nordan BOR.

Polardörren gäller ej Nordic Entre.

YTTERDÖRRAR

ANZA Elite 75 mm
Rek. ca pris 114:-

TRÄOLJEPENSEL

69:-

Adress: Ålsäter, 641 94 Katrineholm
Öppet: Mån-fre 07:00–17.30, Lör 10:00–13:00
Telefon: 0150-231 50 • www.xlbygg.se/alsater



Sidan 4

Vingåkersbladet besöker Österåkers skola en solig dag i april, och 
där möter vi Ing-Mari och Anna båda med efternamnet Frössevi 
(Anna har tillnamnet Ericsson). Förutom att de är mor och dotter, 
och att de har samma efternamn så delar de också erfarenheten 
av att vara skolledare: Ing-Mari under många år på Vårdskolan/
Ellwynska i Katrineholm, och Anna på Österåkers Friskola sedan 
starten 2010.

Ing-Maris skolkarriär inleddes med att 
vikariera som lärare, senare utbildade 
hon sig till vårdlärare och under en stor 
del av 1970-talet utbildade hon sjuk-
sköterskor, undersköterskor och sjuk-
vårdsbiträden. Utbildningsmässigt har 
hon också genomgått rektorsutbildning, 

samt utbildning i pedagogik för ledar-
skap. Från 1977 var hon rektor/skol-
ledare på Vårdskolan/Ellwynska i Ka-
trineholm. Denna tjänst innehade hon 
sedan till 2002, och därefter blev hon 
förvaltningschef på utbildningsförvalt-
ningen i Katrineholms kommun. Även 

efter pensionen tog hennes passion för 
utbildning och skolfrågor ny fart, när 
Österåkers skola lades ner. Eftersom 
Österåker är hemorten, blev Ing-Mari 
en av huvudpersonerna i arbetet med att 
starta upp en friskola i Österåker. Sedan 
några år är hon dock inte engagerad i 
friskolan, utan nu är hon skolpolitiker i 
Vingåkers kommun.

Anna gick samhällsvetenskaplig utbild-
ning på gymnasiet, och sedan sökte hon 
lärarutbildning i Linköping som bara 
hann påbörjas innan hon hoppade av. Så 
småningom började hon dock att vika-
riera som lärare i Vingåkers kommun, 
och i samband med detta och de fina 
minnen hon har av sina egna lärare kom 
känslan tillbaka att läraryrket var något 
för henne. Sagt och gjort sökte hon åter 
lärarutbildningen, denna gång i Uppsa-
la. Där fick hon en bra studentkamrat, 
och studierna till 1-7 lärare (SO, Svens-
ka och Bild) fullföljdes. Därefter följde 
mera arbete som lärare, på olika platser 
i Sörmland innan hon åter hamnade i 
Vingåkers kommun tills hon sökte och 
fick lärartjänst på Österåkers frisko-
la. Där har hon nu varit sedan starten 
av verksamheten, och under tiden har 
Anna gått rektorsutbildningen. Hon är 
dock mycket involverad i det praktiska 
arbetet, och hennes tjänst benämns som 
undervisande rektor. Anna har också 
tidigare varit IT-pedagog, och arbetat 
med detta på flera platser i Sörmland. 
IT-frågor är därför något som hon brin-
ner extra mycket för, och hon ser beho-
vet av att skolvärlden måste fortsätta att 
utveckla och anamma ny teknik. Dess-
utom är Anna utbildad genuspedagog, 
och har viss utbildning i svenska som 
andraspråk. 

Anna och Ing-Mari beskriver att deras 
olika erfarenheter, och kunskaper har 
berikat dem och givit dem möjlighet att 
dela med sig till varandra.
Båda hamnade tidigt i rollen som ledare. 
Både Ing-Mari och Anna utsågs av sina 
lärare till ”lärare” för grupper av kamra-
ter som varit frånvarande eller behövde 
extra hjälp i folkskolan/grundskolan.

Varför har då Anna gått Ing-Maris fot-
spår? -Jag har alltid sett henne som en 
bra förebild, och hon har väl också bi-
dragit till mitt intresse för ledarskap, 
säger Anna.
Ing-Mari inflikar - Jag har aldrig avrått 
Anna till att välja samma yrke, men kan-
ske heller aldrig direkt uppmuntrat. 

Både Anna och Ing-Mari ser nog att 
mycket kommer ur deras egen familj, 
där man har en  humanistisk värdegrund 
och en förmåga att acceptera olikheter. 

Gällande sitt ledarskap på Ellwynska, 
hade Ing-Mari som mål att skapa en 
värdegrund/läroplan/kultur som skulle 

”sitta i väggarna” på ett positivt sätt. När 
hon kände att detta var uppnått var det 
tid att avsluta arbetet där, berättar hon. 
Att hon lyckades skapa en bra skolmiljö 
under sin tid på Ellwynska, kan skriben-
ten intyga efter att ha varit elev där un-
der flera utbildningar när Ing-Mari var 
rektor.

Vi talar vidare om det roliga med att 
vara skolledare, och Ing-Mari tycker 
att det bästa är att få till ett väl funge-
rande arbetslag. Anna gillar att arbetet 
är så omväxlande, och med ständigt nya 
utmaningar. Sedan kan utmaningar be-
stå i att man som lärare/skolledare kan 
hamna i svåra frågor gällande elevers 
mående och sociala situation, och det är 
det absolut svåraste i arbetet tycker både 
Ing-Mari och Anna.

Att både Ing-Mari och Anna gillar lära-
ryrket och skolmiljön är mycket tydligt, 
men att Anna skulle som Ing-Mari fort-
sätta som skolpolitiker är uteslutet. Där 
går de inte samma väg, intygar Anna. 
Något som dock förenar, är den stora 
tacksamheten och glädjen till hembyg-
den Österåker, och betydelsen av att 
vara en engagerad person i hembygden, 
i den livsstil som det är att leva i en 
högst levande landsbygd.

Vi hade kunnat tala om ledarskap och 
skolfrågor hela eftermiddagen kändes 
det som, men efter en och en halv timme 
knackade det på dörren och ett nytt möte 
tog vid för Anna och Ing-Mari. Detta är 
då kanske en bild av att de själva beskri-
ver sig som ”arbetshästar”, och om vi 
skall fortsätta på ämnet hästar: En an-
nan gemensam och betydelsefull likhet 
är det stora intresset för travsporten och 
kärleken till hästarna. -Att hästar hjälper 
till att ge goda ledare, finns det många 
exempel på. En häst behöver tydlighet, 
omsorg, vänlighet, stor kunskap och 
massor med tid samt målmedvetet arbe-
te – stora likheter med ledarskapet för 
en skola, avslutar Ing-Mari och Anna. 

Sammanfattningsvis konstaterar un-
dertecknad att dessa två generationer 
Frössevi, har ett enormt engagemang 
för skolfrågor och ledarskap.- Att hjälpa 
elever och pedagoger/lärare att utveck-
las, det är det bästa med att vara skolle-
dare säger Ing-Mari och Anna samstäm-
migt. 

Vi säger tack för besöket, och eventuellt 
kommer vi tillbaka för att skriva om den 
pedagogiska tjänstehunden. Men, det är 
en helt annan historia...

Text & Foto: Bengt Karlsson

Ing-Mari Frössevi och Anna Frössevi Ericsson

2 generationer Vingåker2 generationer Vingåker
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Gösfiske
Kolsnaren-Virens Fiskevårds-
områdesförening avråder 
från allt gösfiske (såväl nät 
som sportfiske) under tiden 
15 maj–25 juni.

Detta för att skydda gösen under 
lekperioden och för att få ett bättre 
gösbestånd.

Styrelsen Kolsnaren-Virens Fiskevårdsområdesförening
www.kv-fiske.se

Gösfi ske
Kolsnaren-Virens Fiskevårdsområdes-
förening avråder från allt gösfi ske (såväl 
nät som sportfi ske), 
under tiden 15 maj - 25 juni.
Detta för att skydda gösen under lekperioden och 
för att få ett bättre gösbestånd.

Fiskekort - www.ifi ske.se 

Vingåker: OKQ8, Provinsbutiken och Lindmans Maskin
Katrineholm: Ekman & Davidsson och Turistbyrån 

Styrelsen Kolsnaren-Virens Fiskevårdsområdesförening
www.kv-fi ske.se

Gäller tom 2/5

HushållsostHushållsost
1,1 - 2,2kg Arla

KaffeKaffe
450g Löfbergs
Gäller ej FAIR JordgubbarJordgubbar

 ask 400g Spanien

79:-

2
för

4990
/kg

20:-
/st

3
för

99:-
/kg

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

1595:-
Nilfisk Högtryckstvätt
Core 125 PCA. Har ett maximalt tryck på 125 bar och extra 
vattenström för effektiv rengöring av nedsmutsade ytor.  
5 m Ultraflex-slang. Flera tillbehör medföljer som terrasstvätt, 
skurborste, skumflaska, två munstycken, handtag och spolrör. 
Rek ca pris 2495:- 

FLERA 
TILLBEHÖR 

INGÅR!

FLEN Kungsvägen 37, Tel: 0157-154 00
KATRINEHOLM Starrvägen 10A, Tel: 0150-48 71 28
VINGÅKER Vannalavägen 10, Tel: 0151-52 45 60
k-bygg.se

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

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?

Grillsäsongen är här

Ni har väl inte missat att vi säljer padelgrejer!

OKQ8 Vingåker
Storgatan 45. Tel 0151-102 60.  
Mån – fre 6 – 21. Lör – sön 8 – 21.

 Super X-Shine!
Ge din bil lite extra shine i vår med vårt nya effektiva 
tvättprogram. Välkommen in!
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Petterssons Petterssons ServiceService

Petterssons Petterssons ServiceService
15% rabatt15% rabatt

På service enligt På service enligt 
service schema service schema 
som bokas innan som bokas innan 

den 30 juni.den 30 juni.

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

Välkomna till oss nya som gamla kunder.

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

LånebilLånebil
Ring och boka tid för 

service och reparationer.
Lånebil fi nns när er är 

på service.

Sidan 3

Korvgubben i Vingåker

Från november 2020 är det nya 
ägare till korvkiosken utanför 
Factory Outlet. Två kompisar 
bestämde sig för att bli korv-
gubbar.

De två kompisarna Patrik Ornsäter och 
Kristoffer (Krille) Arenstrand var lite 
trötta på de jobb de hade och när möj-
ligheten med att ta över korvkiosken 
dök upp frågade Patrik Krille en dag 
”du Krille vad skulle du säga om att bli 
korvgubbe?”. Krille nappade direkt och 
på den vägen är det.
 De är väldigt duktiga och aktiva på 
Facebook. Där kan dyka upp speciella 
erbjudanden, bra information om öppet-

tiderna och om det är något annat kul 
på gång. De har haft en del samarbeten 
med andra företagare.
 Jag frågar Patrik vad han tycker är 
det bästa med att driva korvkiosk.
 – Det har alltid legat någonstans där 
i bakhuvudet att det skulle vara schysst 
att vara korvgubbe, säger han. Och när 
denna möjlighet dök upp gick det inte 
att motstå. Och det är väl framförallt 
kontakten med kunderna.
 
Vad är då era bästa och värsta min-
nen sedan starten?
– Värsta var första dagen när strömmen 
gick. Det bästa är att kunderna återkom -
mer och att snacka skit med dem, säger 
Patrik och skrattar.
 – Ja, jag är en glad och pratsam kille 

som älskar att surra med kunderna, infl i-
kar Krille.
 
Har ni fått några stamkunder?
– Ja ganska många, säger Krille. Jag har 
till exempel en kund som kommer och 
köper en grillad med bröd varje dag.
 
Jag såg att ni under sportlovet hade 
aktivitet vid slalombacken i Båsen-
berga. Är det något ni tänker fortsät-
ta med – aktiviteter för familjer och 
ungdomar. Och var det något ni gjor-
de tillsammans med kommunen?
– Nej, det var vår egen grej och det bjöd 
vi på, svarar Patrik och Krille samstäm-
migt. Men vi tycker det är kul, och att 
kunna ge av sig själv ger mycket till-
baka. Vi hoppas naturligtvis som alla 

and ra att denna pandemi ska lätta någon 
gång och att vi till sommaren ska kunna 
ha lite jippon.

På vagnen står att ni har glass och 
mjukglass, har ni det?
– Nej inte än, svarar Patrik, men hoppas 
att den ska komma före sommaren. Vi 
har beställt en maskin men den är fast i 
Tyskland.

Så vilken är er storsäljare då?
– Grillad med bröd, säger Krille.

Och vilka är era personliga favoriter?
–  Krille säger hel special som består av 
två korvar med bröd och mos plus tillbe-
hör. Patrik väljer stora korv menyn som 
är två korvar med mos och tillbehör plus 
dricka. Och den blir man ordentligt mätt 
på, säger han.

När ni inte säljer korv, vad gör ni då?
– Vi hyr ut oss till diverse sysslor. Jag är 
rörmokare, säger Patrik. 
 – Och jag har svårt att sitta still så jag 
är lite av en allt-i-allo, säger Krille.

Har ni något ni vill tillägga?
– Ja, hos oss är det högt i tak säger de 
nästan i kör och skrattar.

Ja, för egen del har jag smakat på deras 
French hot dog och var nöjd med den. 
Men för dagen blev det inget fast jag 
nog var frestad. 

 Text och foto: Majsan Wickert

ÖPPETTIDER
Måndag och tisdag Stängt  
Onsdag 11.30–17.00
Torsdag 11.30–17.00
Fredag 11.30–17.00
Lördag 11.30–17.00
Söndag 11.30–17.00

Vid större helger hänvisas till 
information på Facebook.
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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

snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT
Eldabutiken Katrineholm

 *Gäller t.o.m 9 maj 2021.

CONTURA KAMPANJ  

MYSIG 
VÄRME 
ÅRET RUNT

CONTURA 510 TL STYLE
ORD. PRIS FR. 22 900:-

NU PRIS 20 900:-* 
Delbet. fr. 960 kr/mån* 

 

CONTURA 556 TL STYLE
ORD. PRIS FR. 25 900:-

NU PRIS 23 900:-* 
Delbet. fr. 1090 kr/mån* 

 

CONTURA 596T
ORD. PRIS FR. 32 900:-

NU PRIS 28 900:-* 
Delbet. fr. 1308 kr/mån* 

 

www.eldabutiken.se

Eldabutiken Katrineholm Videvägen 2       tel 0150-517 40   
Öppettider: Mån-Tors 09.00 - 18.00     Fre 09.00 - 17.00    Lör 10.00 - 14.00     Sön STÄNGT
 

SPARA 
UPP TILL

8000:-* 
VID KÖP AV 
PREMODUL
SKORSTEN 

Katrineholm Stortorget 2, 0150-797 77.

När du köper båge från 795 kr får du ditt andra par som solglasögon (solfärg och UV-skydd, värde 600 kr), till samma eller lägre värde, på köpet. Du betalar för paret med den dyraste kombinationen av glas och tillval. Om bågens värde i det kostnads-
fria 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. 
©2021 Specsavers. 

Solglasögon med 
styrka 0 kr? Yes!

Köp i butik eller online

Som ditt andra par 
när du köper båge från

795 kr

Annnonsera i
Vingåkersbladet

Kika in på

www.vingakersbladet.se

Och Facebook

Gilla oss på facebook 

Lokal annonstidning i Vingåkers kommun  

Vingåkers
bladet

Vingåkers
bladet
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LOPPIS & ANTIK LOPPIS & ANTIK 
MARKNADMARKNAD

KÖPMANGATANKÖPMANGATAN
VINGÅKERVINGÅKER

SÖNDAGEN

13
JUNI
10-14

SÖNDAGEN

4
JULI
10-14

SÖNDAGEN

15
AUGUSTI
10-14

Boka plats:
100:- per marknadsplats (3 meter bred)
Marknadsbord 1,8m ingår

Bokning av plats: 0151 - 55 00 45 (Wilsons)

Betalning bekräftar bokningen
Swish 123 643 25 79 (Samverkarna Vingåker)
Ange Namn och Marknadsdag

OBS! 
Begränsat antal platser
Ingen mat  eller dryckesförsäljning vid marknadsborden

Vi följer folkhälsomyndighetens 
rekommendationer kring Covid-19 situationen.

Arrangör:

Vid inställt arrangemang 
betalas bokade platser åter

Sälj dina gamla prylar - enkelt och roligt!!

SÖNDAGEN

25
JULI
10-14
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Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 
gulmarkerade ordet senast 9 maj till:

annons@vingakersbladet.com
•

Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta

643 91 VINGÅKER

Vi drar tre stycken vinnare som vinner varsin trisslott.

Vinnare i nr 1 - 2021: (av 60 rätt inkomna svar: EKSTRÖMS ELEKTRISKA)
Trisslott är på väg:

Solweig Andersson, Vingåker
Erica Sälle, Vingåker

Veronica Vallin, Vingåker

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

ÄTS DET      
SOM ETT      
SVIN UR

VARA       
RÄDD         
OM

GÖR         
MAGISKA       
KONSTER BÖRDA

SAGANS       
KAPTEN

ÅSKGUD
SILL-       

GRISSLA

ÄR JONAS 
FÖR 

GARDELL

INSEKT        
OCH         
FISK

IVRIG
GRÖNT         
I RÖKEN

STEGVIS         
ÖKA

DROG        
LITE PÅ      

MUNNEN

BETE        
YTMÅTT

NEKANDE       
SVAR

RAMLA       
BAK-         

LÄNGES
MIDJA        
ÖKA            

FARTEN

FOG-       
SVANS

VITA          
PÅ SJÖN

GRÄS          
BIBEL-         

DEL

LÄGGS          
IN I

JUL           
LEX         

MARIA

INTE         
ÖVERENS

INTE GOD-       
KÄNT       

TIDIGARE
BEHÖVER       

INTE        
BANTA

DRICKA UR FLASKAN        
TRE LIKA              

FÖRETAG   ÖSTEN

FÖRSTA MAJ

ABF Sörmland och LO-facken 
uppmärksammar första maj digitalt!

- Plattform: ABF Sörmlands facebook 
& youtubekanal

- Tid: 09:30

IDROTTSVÄGEN 1, VINGÅKER

Carola: 070-522 35 53
carola@perssonsbyggvaror.se

Karro: 070-731 16 29
karro@perssonsbyggvaror.se

Niklas: 070-680 67 08
niklas@perssonsbyggvaror.se

Perssons 
Byggvaror AB

Öppet:
Vardagar 7-18
Lördagar 9-13

Nu har vi laddat upp inför Nu har vi laddat upp inför 
sommarens alla projekt.sommarens alla projekt.

Låt oss hjälpa dig att strukturera 
upp dina idéer som tex bygga altan, 
en redskapsbod, byta tak 
eller om du vill fräscha upp med 
ny färg inne eller ute.

27

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

Vi har släpet 
för din last! 
Vi tillhandahåller hela 
Fogelsta-sortimentet.
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VKK, Vingåker Krocket Klubb

Ovanstående personer har spe-
lat krocket ett tag men vill nu 
ta sporten ett steg längre och 
registrera en förening. De hop-
pas att många fl er vill ansluta 
sig framöver.

Hans Holm har bott på Nya Zeeland 
totalt cirka fem år, uppdelat på två om-
gångar. Under den tiden började han 
spela krocket. Han tävlade i engelsk 
krocket och golf krocket. När Hans reste 
tillbaka till Sverige fi ck han ett spelset 
som avskedspresent av sina vänner.
 Tillbaka i Sverige fi ck han våren 2020 
ihop ett gäng som började spela och 
på hösten 2020 beslöt de att bilda en 
förening. På grund av pandemi och en 
lång vinter har det dröjt. 
 När styrelsen är vald kan de regist-
rera före ningen och efter ett år kan de 
söka bidrag från kommunen. Har klub-
ben minst tre stycken som är i åldrarna 
7–25 år kan de söka ungdomsbidrag. För 
närvarande är de 11 stycken medlemmar 
i åldrarna 11– 81 år. Då förstår ni alla att 

detta är en sport som de fl esta kan utöva. 
 Som i de fl esta sporter så kostar ut-
rustning en hel del. Är ni nyfi kna på hur 
mycket och hur spelseten ser ut så gå in 
på svenskkrocket.se. Det ser inte riktigt 
ut som det set du köper för spel i hem-
maträdgården. Och de kostar defi nitivt 
betydligt mer.

Ovanstående set är till engelsk krocket 
och kostar nästan 12 000 kr. Vill man 
ha tävlingsbågar kostar det 3 000 kr 
extra. Bilden lånad från webben.

Lite kort om regler
Är man en regelbunden spelare så har 
man förmodligen sin egen klubba. På 
det sättet liknar sporten golf – man spe-

lar in sig på sin egen utrustning. Även 
vid tävlingsspel är det tillåtet att spela 
med egen klubba. Det är inte tillåtet att 
byta klubba under spelets gång om den 
inte blir skadad.
 Den ideala spelplanen är en våg-
rät helt plan gräsplan med tätt klippt 
gräs. Detta är förstås inte så lätt att 
hitta så då får den gräsplan som mot-
svarar detta duga. I svensk krocket ska 
planen vara 14×24 meter. För engelsk 
krocket krävs 25,6×32 meter men kan 
även här minskas med bibehållna pro-
portioner. Som jämförelse så ryms  i 
svensk krocket två spelplaner på en 
spelplan för engelsk krocket.
 Kloten ska vara sfäriska och tillver-
kade i massivt trä eller annat likvär-
digt material av bestämd diameter och 
vikt. Det fi nns ett nylonmaterial som 
heter Delrin som har visat sig ha god 
hållbarhet och goda stötegenskaper.
 Klubban består av ett klubbhuvud 
och ett skaft och är tillverkat av trä. 
Skaftet sitter mitt på klubbhuvudet i en 
rät vinkel. Klubbhuvudet ska vara fast 
med plana och parallella kortändar.

 Alla spelare behöver inte ha likadana 
klubbor dock bör de vara av likvärdig 
standard.                                          
 
Det fi nns två huvudsakliga spelformer. 
Den ena är den som många känner till 
och har spelat hemma i trädgården. Den-
na form kallas svensk krocket. Den an-
dra formen, som av personer som tävlar 
i krocket anses mer prestigefylld och tak-
tiskt krävande, är Association Croquet, 
eller som det brukar kallas i vardag-
ligt tal, engelsk krocket. Den engelska 
krocketen är den som dominerar täv-
lingsspelet utomlands. Det fi nns även en 
snabbare och publikvänligare variant 
av krocket som kallas golfkrocket. En 
amerikansk variant av krocket heter 
Roque. (Källa: Wikipedia.)
 
För den som vill prova på att spela 
krocket så spelar klubben klockan 14.00 
varje söndag (om vädret tillåter) på 
gräs ytorna framför KS Bygg (Ring -
vägen 23, vid järnvägs övergången). Och 
då fi nns utrustning att låna. Och alla åld-
rar är välkomna. 
 Eftersom föreningen är helt nybil-
dad så är det bäst om nya medlemmar 
kontaktar sekreteraren för mer info, se 
fakta rutan nedtill. 

 Text och foto: Majsan Wickert

FAKTA
Medlemsavgift:
150:–/medlem och år
300:–/familjemedlemskap
Betala medlemskapet via 

Styrelse
Vid årsmötet den 11 april 2021
valdes följande styrelse.
Hans Holm, ordförande 
Margareta (Maggan) Bratt, kassör
Nikolas (Nick) Holm, sekreterare
epost: nick@thenwhat.se
tel: 070-445 51 22
Lorraine Stenberg-Holm, suppleant

En entusiastisk skara som vid detta tillfälle hade ett interimmöte där de skulle välja styrelse för föreningen Vingåker Krocket Klubb. Ovan ser ni från vänster; 
Lorraine Stenberg-Holm, Margareta (Maggan) Bratt, Tea Widén, Björn Widén, Nikolas (Nick) Holm, Håkan Pettersson, Hans Holm, Svea Skoog, Teddy Munkesjö 
och Moa Meyman

Sidan 2

Lagspel om två och två. Ovan ses Björn Widén och Maggan Bratt spela mot Svea Skoog och Hans Holm. Den som 
först har gått igenom den första blå porten får poängen. Sen gäller det för de andra att komma igenom nästa port 
först. I bakgrunden Elin Pettersson, Håkan Pettersson, Lorraine Stenberg-Holm och en reporter från Sörmlandsbygden. 
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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 899:-

Stl. S–2XL

389:-
ord. pris 549:-

STL. s–XL

199:-
ord. pris 299:-

Stl. 34–44

299:-
ord. pris 449:-

STL. 122/128–146/152

279:-
ord. pris 399:-

Stl. 34–44

Björn borg
”Shorts sammy solid”

Björn borg
”Shorts sammy bb”

Björn borg
”Minishorts mia bb”

Björn borg
”shorts sammy bb”

Björn borg
”Minishorts mia bb”

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

Varmt välkomna! 

 Ärnebäcks gård   •   0702 - 17 58 65

Nästa nummer av VingåkersbladetNästa nummer av Vingåkersbladet
i brevlådorna 25 maji brevlådorna 25 maj

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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Nyheter från 

Östernärke i korthet

Bengt Bronner rapporterar om smått och gott i sin närhet, 
framförallt från Odensbacken men ibland också från övriga 
Östernärke.

En padelvåg sveper just nu fram över 
landet och nyligen drog den också in 
över Östernärke. Den första banan 
som blev klar finns i Odensbacken där 
HOIF har byggt en bana i egen regi på 
Odenvallen. I Stora Mellösa finns nu-
mera också två helt nya banor hos SMÅ 
IF inne på Tingstadsvallen, dessa har 
byggts av ett företag. SMÅ IF lånar ut 
marken och får i gengäld en en viss del 
av intäkterna för detta.

Därutöver planerar andra entreprenö-
rer även en inomhusbana strax utanför 
Stora Mellösa. Även i Hampetorp finns 
det planer på att bygga en bana, denna 
är tänkt att ligga intill campingplatsen.

I Hampetorp ligger också småbåtsham-
nen och i småbåtshamnen ligger just nu 
Sjöräddningssällskapets nya stationshus 
som nästan är färdigt att tas i bruk. Ska-
pelsen är ett resultat av ett samarbete 
med väldigt många inblandade, men 

XL-Hjälpen och White Arkitekter är väl 
de som stått för de avgörande insatser-
na efter att familjen Holstad skänkte en 
husbåt efter sin far. Det återstår dock 
ännu lite småpyssel innan allt är klart 
och stationshuset kan invigas.

Fullt lika långt har däremot inte bygget 
av en scenvagn hunnit, detta bygge på-
går någonstans i Lännäs och bakom det-
ta står Odensbackens Vägförening som 
i sitt projekt Förnya Odensbacken nu 
låter bygga en mobil scen som är tänkt 

att kunna användas av föreningar inom 
centralorten Odensbacken, dvs det geo-
grafiska område som vägföreningen rår 
över. Projektet finansieras av LEADER 
Mellansjölandet och scenen skall när 
den är klar överlämnas till Network MC 
som kommer ha vårdnaden om vagnen 
framöver.
Det spikas och snickras även i Odens-
backen, bl a i den gamla Konsum-buti-
ken som många nu hoppas skall vakna 
till liv igen efter en tids Törnrosa-sömn. 
Enligt uppgift kommer det bli en bilhall 
i den forna butiken. Fullt lika mycket 
aktiviteter är det inte vid vandrarhem-
met, men en ny skylt har varit synlig där 
nyligen, vilket tyder på att vandrarhem-
met kanske i framtiden riktar sig mot en 
mer internationell målgrupp under nam-
net ”ODEN Hostel”, vi får se om och 
när skylten sätts upp.

Förutom att bygga en scenvagn har väg-
föreningen i Odensbacken nyligen låtit 
grusa upp en gång- och cykelväg som 
löper över ett gärde öster om samhället. 
En sträcka mellan reningsverket och 
Köpbergabron är också nygrusad. Så 
småningom kommer grus även läggas 
på norra sidan av kanalen, på sträckan 
mellan Köpbergabron och Djurkloupar-
ken. Exakt när detta sker är ännu inte 
bestämt.

Någon har kanske också uppmärksam-
mat de små gula skyltrna med glada 
tillrop i Odensbacken, även detta är ett 

resultat av projektet som går ut på att 
förnya samhället, liksom laddstationen 
utanför Odenhallen som vi berättat om 
tidigare. Lite senare kommer man också 
kunna se nya flaggstänger och flaggor 
vid infarterna samt ett antal bänkar och 
kanske också en eller annan grillplats.

Även i Stora Mellösa har man en väg-
förening som startat upp ett arbete med 
att lyfta samhället och sätta fokus på 
sitt centrum vid affären och macken. 
Bland annat har man fått 50.000 kronor 
av Örebro kommuns landsbygdsnämnd 
för att sätta upp någon form av skylt och 
detta jobbar en arbetsgrupp med just nu.

Text och foto: Bengt Bronner 

www.samverkarna.sewww.samverkarna.se

Avgiften för företag är 300:-/år.
För föreningar är medlemsskapet gratis.

Besök vår hemsida och fyll i formuläret för att bli medlem!
www.samverkarna.se/medlemsansokan.php

Föreningen Samverkarna i Östernärke vill utveckla
förutsättningarna för att i samverkan

leva, bo och verka i Östernärke.
Vi vill främja befintliga företags existens och

skapa förutsättningar för nyföretagande samt värna om föreningslivet.

Nyttan med att vara medlem i Samverkarna
är att man blir en del i ett större sammanhang och lättare kan få gehör 

för idéer och åsikter – ibland kan vi också påverka beslut. Vi har upptäckt 
Östernärke!

– En bra bit av Örebro –

Östernärke är en sjönära del av Örebro kommun med cirka fem mil Hjälmarstrand. 
Jämfört med hela Örebro kommun utgör Östernärke

ca 40% av arealen och ca 5% av befolkningen.

Odensbacken

Breven

Kilsmo

HampetorpLännäs

Stora Mellösa

Asker

Norrbyås

Vinön

Föreningen förfogar över en möteslokal i centrala Odensbacken
som medlemmarna kan nyttja för egna möten och aktiviteter.
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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.

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!

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!

 

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

019-767 16 50
john@lundbergsmek.se

Industrivägen 8 • 715 31 Odensbacken

FÄRSK FISK 
FREDAGAR!

Drop in eller förbeställning.
Kräftor finns under säsong.

070-342 72 77

Århammars Fisk & Kräftor

Hampetorp

Långsätter

Långsätter,
se skyltar utmed
riksväg 52 mellan

Styrsta och
Hampetorp.

Långsätter,
se skyltar utmed
riksväg 52 mellan

Styrsta och
Hampetorp.

Hampetorp

Långsätter

52

Århammars
Fisk & Kräftor

FÄRSK
FISK

Beställning:Beställning:

RINGRING
ellereller
SMSSMS

070-342 72 77070-342 72 77
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Hampetorp-Odensbackens IF

Hampetorp – Odensbackens Idrottsförening, förkortat HOIF, är 
en idrottsförening som har sin verksamhet förlagd till Odenvallen 
i Odensbacken. I huvudsak sysslar man med fotboll men sedan i 
påskas kan man också spela padel på anläggningen. 

HOIF bildades genom en sammanslag-
ning av de båda klubbarna Odensbackens 
BK och Hampetorps IF. Sammanslag-
ningen skedde 1983, men redan den 12 
maj 1943 startade föreningen Hampe-
torps IF, vilket man numera betraktar som 
HOIFs officiella födelsedatum.

HOIF är en förening som tydligt visat att 
man satsar på utveckling. Tidigare har 
man byggt om sin samlingslokal med nytt 
kök och nya omklädningsrum, därefter 
bygggdes en ny fin uteplats som ännu inte 
har invigts officiellt pga Corona-pande-
min. Tidigare har klubben också  investe-
rat i en ny värmeanläggning. Tillsamnans 
med vägföreningen i Odensbacken ord-
nade man så att ett utegym kom på plats 
och i höstas genomförde man dessutom 
en Coronasäkrad ljuspromenad som var 
väldigt uppskattad av folk i Odensbacken.

Det senaste tillskottet är en helt nybyggd 
padelbana som invigdes i påskas. Ingen 
har väl missat padelboomen som sprider 
sig över landet och HOIF var därmed först 
ut med att anlägga en bana i Östernärke.

Klubbens huvudsakliga inriktning ligger 
på fotboll med flera lag för både tjejer och 
killar fördelat på ett seniorlag för herrar 
respektiva damer, samt ett ungomslag. 
Ungdomarna är fördelade på fyra flick-
lag F-06/07 - F12/13 och tre pojklag som 
täcker in åldrarna P06-08 - P12/13.

Utöver ovanstående lag finns även fot-
bollslek för killar och tjejer födda 14/15. 
Därutöver arrangeras fotbollsskola varje 
år. Tilläggas skall att damlaget är ett fram-
gångsrikt samarbete med SMÅ IF i Stora 
Mellösa och i seriesystemet spelar dam-
laget i divison 4 medan herrarna spelar i 
division 5.

Precis som med många andra klubbar och 
föreningar drivs verksamheten med ideel-
la krafter som tränar lagen och sköter om 
anläggningen. Bidrag till ekonomin får 
klubben från kommunens fritidsnämnd 
och genom att sälja bingolotter och samla 
tomflaskor.

För att få veta mer om satsningen på padel-
banan stämmer Vingåkersbladet träff med 

Tony Olsson en torsdagkväll strax före ett 
padelpass. Det är fortfarande någorlunda 
ljust ute men skenet från strålkastarna ly-
ser upp området runt banan. Klockan när-
mar sig 21 och en efter en rullar det in kil-
lar på sina cyklar för att ta ett träningspass 
tillsammans. Det är förutom Tony Olsson, 
Jimmy Södergren, Patrik Lundberg och 
Johan Lövsson som skall avrunda kvällen 
med lite padel i strålkastarljuset.

Tony berättar att man haft en arbetsgrupp 
bestående av bland andra honom själv 
samt Anders Persson och Fredrik Erlands-
son. Det är fler som har varit involve-
rade men det är dessa tre som har varit 
mest drivande i projektet.

När det gäller finansieringen kalkylerar 
klubben med att padelbanan skall betala 
sig själv genom bokningsavgifterna. Via 
webben eller en via app i mobilen kan de 
som vill nyttja padelbanan boka in sig på 

ett pass och i samband med bokningen be-
talar man enkelt med kort. Det går även att 
abonnera på fasta tider årsvis om man t ex 
är ett företag som vill satsa på firskvård för 
sin personal.

Dekaler med logotyper på glaset som om-
gärdar padelbanan vittnar om att BRL,  
LA Takservice, Ottossons trafikskola och 
Ruddammens Åkeri AB har bidragit med 
pengar till bygget som sammanlagt kostat 
runt en halv miljon kronor. Utöver dessa 
finns det ytterligare sex företag som 
sponsrat satsningen i någon form. För-
eningen har även fått 100.000 kronor av 
Örebro kommuns landsbygdsnämd för 
att kunna bygga banan. 

På frågan vad föreningens nästa stsning 
blir har Tony inget entydigt svar för stun-
den, men han berättar att överst på önske-
listan ligger en konstgräsplan. En sådan är 
dock såpass dyr att klubben inte mäktar 
med denna investering själv.

En lösning som Tony beskriver skul-
le kunna vara att man nyttjar den gamla 
grusplanen vid skolan, där finns redan 
en bra markyta och dessutom belysning. 
Samtidigt tror Tony att en konstgräsplan 
på denna plats skulle kunna delas av alla 
fotbollsklubbar i Östernärke, dessutom 
skulle ju skolan kunna använda den.

Text och foto: Bengt Bronner.

Föreningspresentation!
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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.

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

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

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

Din
extraresurs

Flyttröjning

Bemanning

Busk- & trädvård

RUT- och ROT-arbeten

019-44 62 55

Välkommen till
Vandrarhem Oden

i Odensbacken
 

070-512 17 15
Örebrovägen 17

715 31 Odensbacken

info@vandrarhemoden.se

Med 20 sängplatser

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.

Text & Bild
Bronner

Text och bild till annons, folder eller websida.

info@bronner.se



...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 
Wilson 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, brevpap-
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 
en trevlig atmosfär. Företaget 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 


