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Träpooler

Komplett Set
Pool med träinklädning
från

24 900 kr

120:-

Din lokala
trädgårdsleverantör

Exklusiva stålväggspooler

• Parasollfötter

Exklusiva
Din lokala
pooler
pool- & spaleverantör

Din lokala
grill-leverantör

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

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

Exempelfoto

Träinklädd stålväggspool

Djup
Volym
Art. nr.
Rek. kons. pris

PO
TRÄ
•

Träpool Set 350

Träpool Set 450

Ø 350 cm
Ø 390 cm
120 cm
10 500 l
TRÄSET3512
24 900 kr

Ø 450 cm
Ø 490 cm
120 cm
17 400 l
TRÄSET4512
29 900 kr

För pooler

Ø 350, H 120 cm
Ø 390, H 120 cm

Ø 490, H 120 cm

TRÄ3512
16 910 kr

TRÄ4512
19 910 kr

Rek. kons. pris

Liner 0,3 mm, blå,
överlapp

Topp- och
bottenskenor i PVC

Träinklädning

Ø 450, H 120 cm

Sandfilter 4 m³/h,
s . 21, Art . nr . 2260001
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spool
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Inklusive följande tillbehör

Träinklädning
utvändig
Art. nr.

ovanmark

CL

Poolstomme och liner

Stålvägg 0,42 mm,
vit, galvaniserad

Träinklädning solo

LVÄ

M ME

Diameter utvändig

E D S TÅ

Nr 1

Aktuellt nu:
• Flugmedel
• Myrmedel

STO

Diameter invändig

ER M

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

Komplett Set Träpool med stålväggsstomme
Pool

OL

Vi har
även
Gasol

GS

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 .

• Grillkol
• Briketter
• Tillbehör

Bräddavlopp, inlopp,
filtertillbehör, sand

23 mars

Säkerhets-Plattformstege 2 x 3 steg

Poolskydd

Nr 2

27 april

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.

Exklusiva pooler finns i följande former:

sid 15

sid 16

rund

oval

sid 17

åttaform

En exklusiv pool utmärks av högkvalitativa element:
Välj mellan olika liners och
varierande design . Mer info på
nästa sida . Alla liners är köldoch UV-beständiga .

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 .

Nr 3

25 maj

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

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

Högkvalitativa plastprofiler .
Botten- och toppskenor .
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Sävstaholmsvägen 5 • 0151-51 14 16

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

6 års kvalitetsgaranti på
stålväggen .

ÅRS
GARANTI

Nr 4
22 juni

13

Nr 5

Nr 6

28 september 26 oktober

Nr 7

Nr 8

23 november 14 december

Sidan 2

Företagspresentation!
Katrinelunds Gårdsprodukter
En eftermiddag med ett efterlängtat vårregn, besöker Vingåkersbladet Katrinelunds gårdsprodukter. Det är ett nystartat (2019)
företag med huvudsaklig inriktning på att sälja egen framtagen
gårdskyckling. Verksamheten drivs av Fredrik Pihl och Lovisa
Ferlin, som bor på gården tillsammans med sina två små barn.
Målet är att familjen så småningom
skall leva av kycklinguppfödning, i
kombination med att ha ridundervisning. Än så länge arbetar dock Fredrik
som ambulanssjukvårdare, och Lovisa
som väktare samtidigt som hon utbildar sig till ridlärare. Men hur hamnade
de två, ute i Österåkersbygden 2017?
- Jag har på olika sätt under min uppväxt kommit i kontakt med jordbruk,
säger Fredrik. -Ja, och jag har alltid
varit intresserad av hästar, fyller Lovisa i.

Utifrån det gemensamma intresset av
lantliv och djur började paret söka efter
ett lämpligt ställe, där de kunde slå ner
sina bopålar. När de sedan hade köpt Katrinelund, väntade de sitt första barn och
det blev en tuff start med inflyttning och
påbörjade renoveringar på gården. Efter
en tid började paret att ha olika djur på
gården, och tanken var att någon/några
av dessa olika sorter skulle vara en del
av försörjningen för familjen. Men efter
att ha provat att ha grisar(lantras), getter, får, värphöns och vaktlar blev det
slutligen kycklingar som kom att bli en
huvudinriktning.

Tanken är att besättningen skall vara
på ca 1000 djur, och gården skall följa KRAV:s regler utan att vara certifierad. På gården finns också givetvis
hästar, olika sorters ankor och lite nötdjur. Hitills är det i huvudsak privatpersoner, några restauranger och även
Vingåkers kommun som har provat att
handla kyckling av gården. I dagsläget
håller Fredrik och Lovisa på att bygga
ett gårdsslakteri, en investering som
kommer att betala sig snabbt genom att
de kan sluta att köra kycklingar långa
sträckor till slakt. Verksamheten kommer genom det egna slakteriet att växa,
och försäljningen kommer att ske bl.a
genom Reko-ringen.

Vingåkers
bladet
Annonssäljare:

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

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

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

Hur blev då parets byte av inriktning på
livet? -Det blev bättre än väntat, säger
både Fredrik och Lovisa med en mun.
-Mycket arbete är det men det handlar
om en livstil, och med goda och hjälpsamma grannar så ordnar sig det mesta,
avslutar de vårt möte. I närtid hoppas nu
Fredrik och Lovisa att fågelinfluensan
kan ge med sig, så att de kan ha kycklingarna utomhus som det är tänkt från
första början. Vill ni veta mer om företaget, så finns det mera information på
Facebook.
Text & Foto: Bengt Karlsson

Tryck: Mittmedia Print Örebro
Distribution: Postnord
Upplaga: 8236 st
Framsida: Sävstaholms gård Vingåker
Foto: Loove Pettersson
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KÖPMANGATAN

12

Marielunds
Hem & Antik

Tapetserarverkstad
FÖNSTERLYFTET
Fönsterhantverk Återförsäljare för:

Möbeltyger
Omklädda möbler
Tapetserarmaterial

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

Restaurering av
fönster & dörrar

Widenstedts Rör

• Hundpsykolog
• Beteendevetare, hund
• Kostcoach hund
• Friskvårdsinstruktör
• Besöks och terapihundsteam,
läsehundsteam
• Balansbollsinstruktör
• Draghundsinstruktör
• Hunddagisföreståndare
• Håller hundkurser anpassade
efter deltagarna
• Håller privatträning

Köper och säljer

Antikt, retro,
lantligt och kuriosa

ALLT INOM VVS!

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

JAN WIDENSTEDT
070-277 28 25

Söndagsöppet 13 juni under loppis & antikmarknaden

Öppettider på Facebook &
Instagram @lyftets

janvvs24@gmail.com

Öppettider på
facebook och Instagram

Anneli Högberg
073-820 09 39

Annika Widenstedt
Tel. 0730-55 30 30

Österåker • 070-858 88 88
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Hjärta
Chokladask

Ost

Familjefavoriter

30:165g Marabou

49:750-1200g Arla

/kg

Rosor

10-pack, 40cm

39

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

DEALS

SPARA 1 000:-

SÅGBORD
BOSCH GTA 2500 COMPACT PROFESSIONAL
Universellt sågstativ i lättviktsaluminium med
praktiska sidoförlängningar. Rek. ca pris 2 495:-

2 695:SPARA 1 300:-

Gäller tom 30/5

HÖGTRYCKSTVÄTT

ESTERPROJEKTEN!

BOSCH GCM 80 SJ PROFESSIONAL
En smidig och effektiv allroundkapsåg
utrustad med en kraftfull
1 400 W motor,
medföljande tving och
med en låg vikt på
endast 13,5 kg.
Rek. ca pris 3 995:-

/st

NILFISK E 145 4-9 X-TRA
En kraftfull, tyst högtryckstvätt med lång hållbarhet.
Perfekt för regelbundna och stora rengöringsuppgifter.
Click&Cleananslutning för olika tillbehör ingår.
Rek. ca pris 3 990:-

MASSOR AV SUPERDEALS FÖR HEM

KAP- OCH GERSÅG

90

2 990:-

SPARA 1 000:-

1 495:HANTVERKARSHORTS

TRÄOLJA

195:-

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

SPARA 250:-

499:-

JOBMAN WORKWEAR 2733 TEC
100% Bomull. Hölsterfickor som
kan stoppas ned i framfickorna.
Bakfickorna har förstärkt insida.
Hammarhank och tumstocksficka
med knivhållare. Benficka med
blixtlås. Rek. ca pris 749:-

Du hittar många fler erbjudanden på xlbygg.se/kampanj!
Kampanjerbjudandena gäller 24/5-27/6 2021.. Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.
Lokala avvikelser kan förekomma gällande sortiment och leverantör.
Vissa kampanjprodukter kan vara beställningsvara på vissa orter. Mer information om oss hittar du på xlbygg.se

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
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2 generationer Vingåker
Bo Ljungström och Anders Ljungström
Vingåkersbladet besöker två generationer - far och son som är
engagerade entreprenörer, med ett gemensamt efternamn som sedan många år är välkänt i Vingåker med omnejd: Ljungström. Vi
slår oss ner i ett konferensrum med varsin kopp kaffe på den yngres företag, Anders Ljungström Bygg & Montage AB. Där inleder
vi vårt samtal med att pappa Bo får berätta sin historia.
Namnet Ljungström har en lång tradition inom konfektionsindustrin i Vingåker, redan 1925 inleddes den eran.
Bo hade dock inga planer på att arbeta
inom verksamheten, utan han skulle bli
maskintekniker. Men när han 1973 blev

ar och effektiviseringar. Företaget var
dock stabilt med ett säkert varumärke:
SIR och fram till 1988 var Ljungströms
starka, noterbart är att just 1988 syddes
det 1000 kavajer/dag på just Vingåkersfabriken.

tur att Bo, mer eller mindre skulle bli
tvingad till att överta rollen som VD.
Slumpen gjorde dock att han blev mer
eller mindre headhuntad till en tjänst
på det norska företaget Helly-Hansen.
Tjänsten var baserad i Portugal, så hela
familjen Ljungström(två vuxna, och tre
barn) flyttade dit. Efter tre år slutade Bo
på H-H och han var på väg mot ett arbete i Norge, men återigen hamnade han
och familjen i Vingåker. Ljungströms
hade återigen fått en ny ägare, och läget var mycket svårt för företaget 1996
när Bo klev in i rollen som VD och i
det läget kontaktades Ledstjärnan med
SAS Janne Carlzon i spetsen för att ta
in mer kapital i bolaget, resultatet blev
att 11 Mkr togs in i bolaget och därmed
skapades förutsättningar för att fullfölja
planerad strategi. Det bör också nämnas
att varumärket Tiger förvärvades 1996
och bidrog tillsammans med Vingåkers
Factory Outlet till en stark utveckling
av bolaget.
När sedan Vingåkersfabriken blev
tvingad att stänga hade Bo en idè om
att öppna en outlet, en bransch som han
hade tidigare erfarenhet av från sin tid
på Helly-Hansen. Tillsammans med
Richard Ericsson startade Bo Factory
Outlet, vilket sedan starten återigen har
blivit en stor arbetsgivare i Vingåker
i samma lokaler som den den gamla
konfektionsfabriken. Tilläggas kan att
Ljungströmsgruppen (varumärkena Sir
och Tiger, Vingåkers Factory Outlet
och fabrik i Ungern) såldes till IC group
2003. Entrepenören Bo fortsatte dock
mot nya mål: Styrelseordförande Vingåkers Factory Outlet, Internationellt
arbete hos IC group som också äger
Vingåkers Factory Outlet. Bo avslutade
sitt arbet i fd Ljungströmsgruppen 2008
(nuvarande en del IC Group).
Efter att Bo slutat 2008 hos IC -group så
avslutades karriären med att som operativt ansvarig utveckla företaget Oscar
Jacobson och dess varumärke i perioden
2009-2015. Numera har Bo kvar en del
styrelseuppdrag, samt att vara lite av senior advisor till yngste sonen Anders.

färdig gymnasieingenjör på KTS(Katrineholms tekniska skola), blev han erbjuden en ledig teknikertjänst på Ljungströms. Han tog jobbet, vilket innebar att
arbeta med flöden i produktionen med
till exempel tidsstudier. Företaget hade
då 1000-talet anställda i Vingåker och
Katrineholm, och man var den största
privata arbetsgivaren i kommunen. I
slutet av 70-talet blev Bo tillfrågad att
bli fabrikschef, och i den rollen gjorde
han och ledningen stora förändring-

Från 1985 hade fabriken olika huvudägare, utanför familjen Ljungström och
början på 90-talet var mycket tufft: en
vikande marknad, tuff konkurrens och
man tvingades att strukturera om hela
produktionen och bland annat öppna
en fabrik i Ungern. Detta innebar varsel i Vingåker, och när det 1993 kom in
en ny ägare som inte delade Bo:s och
VD Reidar(kusin till Bo:s far) syn på
hur företaget skulle drivas valde Reidar att lämna skutan. Detta innebar i sin

Om vi då går till Anders, så var han inte
så lycklig över att få flytta till Portugal
när han var elva år och lämna livet i
Vingåker. Med tiden blev dock flytten
okey, och när han med familjen återvände till Vingåker efter tre år kunde
han känna att tiden i Portugal hade gett
honom en fördel i t.ex inlärning. Åter i
gamla Sverige började Anders i åk 8 på
Vidåker, och det var skönt att återvända
till de gamla kompisarna. När sedan tiden närmade sig gymnasievalet var Anders osäker på vad han skulle välja, inte
minst för att han inte var speciellt studiemotiverad. Han beskriver sig som att
vara en praktiskt lagd person, men gymnasieinriktningen blev trots detta sam-

hällsprogrammet med IT-inriktning. Efter gymnasiet var han i valet och kvalet:
Vad skulle han göra? Svaret landade i en
väktarutbildning, och detta mynnade ut
i att han arbetade som väktare. Men han
hade samtidigt med detta flera arbeten:
Dammsdal och arbete inom familjens
verksamhet, och det var inget nytt. -Jag
har jobbat helger sedan jag var 14, säger
Anders. Med tiden avslutades väktarjobbet, och Anders arbetade sedan heltid
på Dammsdal som han beskriver som en
mycket bra arbetsplats.
Den energiske, och praktiskt lagde Anders kände dock att han ville gå mot att
vara egenföretagare och genom att skaffa sig F-skatt och prova på att arbeta hos
olika lokala arbetsgivare så fick han bra
erfarenheter för att 2015 landa i ett eget
företag. Det var då Bo som hade givit
Anders rådet att starta ett aktiebolag och
sonen lyssnade, vågade och tog språnget. Nu leder Anders ett företag, med i
dagsläget 14 heltidsanställda hantverkare plus en person som arbetar med
ekonomi på ca 30%. Förutom Bygg &
Montage är Anders också involverad i
några andra företag. Dessutom har han
och hans hustru tagit över hennes föräldrars gård/jordbruk där de arrenderar
ut marken men planerar för annan verksamhet.
Det finns mycket mera att berätta om
vad den äldre, och den yngre Ljungström har gjort och har på gång. Men vi
rundar av med att diskutera företagande:
Har Anders blivit avskräckt?
-Jag skulle aldrig bli som pappa, säger
Anders med eftertryck...-Men jag har
aldrig ångrat hur det har blivit heller!
-Ja, och jag har aldrig avrått Anders,
utan istället försökt att uppmuntra och
ge råd utifrån mina erfarenheter säger
Bo.
Anders beskriver att det har varit, och
är jättebra att ha Bo som stöd och bollplank i sitt företagande. En del i detta
är bl.a att Bo gav Anders rådet att gå en
ledarskapsutbildning för några år sedan.
Vad är då det bästa med att vara företagare? -Friheten att styra sitt liv själv,
men också utmaningar som ger möjligheter. Svårigheten kan vara att begränsa
sig själv, och att hitta en balans i livet.
Det är viktigt att ha ett driv, men samtidigt vara ödmjuk och uppskatta de goda
medarbetare som man har i sitt företag,
påtalar Anders och Bo.
Avslutningsvis beskriver Anders och Bo
i uppskattande ordalag det goda nätverket, och samarbetet som finns mellan
företag i Vingåker. Detta gynnar orten,
och det lokala företagandet, säger de
båda.
Text & Foto: Bengt Karlsson
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Trädgårdstider i Baggetorp
Stora
Naturgödslad kravjord
Surﬁna amplar
från Hasselfors
2 st för 399kr
ord pris 249kr/st
4 st för 219kr
ord pris 69kr/st

snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom
byggnation,
litet som STORT

rp
Baggeto
Öppet

ag
varje d
till

Jordgubbsplantor
Smultronplantor
4 st för 99kr

fram
mar
midsom

Dahlior
3 st för 119kr

Blanda som du vill, egen odling

ord pris 49kr/st
Välkommen till din lokala handelsträdgård med stor sortering
sommarblommor, perenner, träd, bärbuskar mm.
Öppettider Baggetorp: Mån-fre 9:30-18:00, lör-sön 9:30-14:00
Öppettider Vingåker: Mån-fre 9:00-18:00, lör 9:00-13:00
Baggetorp 0150-220 75 • Vingåker 0151-51 12 40

Res. för slutförsäljning. Priserna gäller tom 30/5.

Följ oss gärna på:

Nu har vi laddat upp inför
sommarens alla projekt. Perssons

Öppet:
Vardagar 718
Lördagar 913

Byggvaror AB

Hos oss finner du material för att
bygga t.ex. altan/redskapsbod,
byta tak eller om du vill fräscha
upp med ny färg inne eller ute.

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

NU MED EGET LABB!
Provsvar samma dag
Osynligt effektiv
Luft-luftvärmepumpen som ger
stor värme i liten förpackning.

•
•
•
•
•
•

INBYGGD WIFI-STYRNING
VÄRMEDRIFT NER TILL -35ºC
TILLVERKAD FÖR NORDISKT KLIMAT
FRAMTIDSSÄKRAT KÖLDMEDIUM R32
HÖG EFFEKT VID -15ºC MED HYPER HEATING
CIRKULATIONSLÄGE MED EFFEKTIV VÄRMESPRIDNING

Ingela & Hans Lindersson
Smådjur • Häst • Nöt • Kirurgi
Digitalröntgen • Ultraljud • Foderförsäljning
Smådjur 0151-106 55 • Stordjur 070-662 96 02
Storgatan 55, VINGÅKER

www.mahlqvist-ror.se

www.vingakersveterinarerna.se
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Axéns Fotvård
Man ska vara rädd om sina fötter, då kan man ibland behöva hjälp
med att sköta om dem. Det ﬁnns fotvård/pedikyr och så ﬁnns det
medicinsk fotvård. Man skulle kunna säga att fotvård är omvårdande och medicinsk fotvård är omvårdande med rätt att utföra
behandling.
Jag träffar Maria Axén på Säfstagården
där hon tar emot sina kunder/patienter.
Maria jobbade tidigare som undersköterska i många år. Tack vare en kollega
som jobbade som fotterapeut och hade
alldeles för mycket att göra, började hon
fundera på omskolning.
Maria startade en sex månader lång
heltidsutbildning på Axelsons Gymnastiska institut i Stockholm. Efter genomgången utbildning blev Maria Diplomerad Medicinsk Fotterapeut och kunde
starta eget. Vilket hon gjorde den 1 maj
2020.
På frågan om hur första året gått svarar Maria att det varit över förväntan.
Hon har idag säkert över 300 återkommande kunder/patienter. Det kan låta
mycket men de återkommer ju inte varje
vecka.

– Fötterna behöver omtanke, skötsel
och rätt skor för att motverka smärta och
besvär. Medicinsk fotvård är till för alla,
lägger Maria till med eftertryck. Det är
inte bara för dem med svåra problem.
Och naturligtvis utför jag även vanlig
fotvård/pedikyr för den som vill.
Maria är medlem i Sveriges Fotterapeuter. Hon arbetar enligt gällande hygienföreskrifter och innehar en ansvarsförsäkring.
I hennes arbete ingår även rådgivning
till självhjälp för framtiden samt att hon
säljer produkter mot nagelsvamp, fotcremer, strumpor – ja allt du kan behöva
för att dina fötter ska må bra.
Nedan följer en beskrivning på vad
Axéns fotvård erbjuder. Priser uppges
inte här utan det får ni ringa och fråga
Maria om.

Maria i arbete med en fotbehandling.

Medicinsk fotvård
En komplett fot- och nagelvårdsbehandling tar cirka 50 minuter och inklurar:
• Undersökning av fötterna
• Mjukgörande fotbad
• Klippning, rensning och slipning av
tånaglar
• Avlägsnande av förhårdnader och liktornar
• Behandling av fotsvamp, nagelsvamp,
nageltrång, sprickor och vårtor
• Filning av fotsula och häl
• Avslutning med en avslappnande fotmassage
Medicinsk fotvård, delbehandling
Här läggs fokus på ett problemområde
där det inte behövs full behandlingstid.
Som till exempel klippning och/eller
slipning av tånaglar, nageltrång, liktornar eller sprickor. Detta kan ta cirka 30
minuter.
Fotvård som friskvård
För den arbetsgivare som vill erbjuda
sina anställda fotvård så gäller friskvårdsbidraget. Det är en behandling som
tar cirka 50 minuter och innehåller en
komplett fot- och nagelvårdsbehandling
som anpassas efter behov.
Observera att friskvårdsbidraget inte
gäller för att frysa vårtor och behandla
nageltrång.

Fot- och underbensmassage
Skön och avslappnande behandling för
trötta och svullna fötter. Denna behandling inkluderar fotbad med återfuktande
peeling, baserad på ekologisk rapsolja och rörsocker som peelar huden på
ett naturligt och skonsamt sätt. Behandlingen avslutas med massage av underben och fötter och en härlig fotkräm.
Massagen stimulerar och sätter igång
blodcirkulationen och ger ett fullständigt lugn i själen.
Lackning av tånaglar
Slipning av tånaglar samt lackning, där
nagellack ingår. Detta tar cirka 30 minuter.
Tiderna som anges ovan är ungefärliga.
Undertecknad har själv gjort en fotvårdsbehandling hos Maria och jag kan
bara säga att det var som att gå på moln
efteråt.
Text och foto: Majsan Wickert
FAKTA
Axéns Fotvård finns på Instagram.
Friskvårdsbidraget gäller för den arbetsgivare som vill erbjuda sina anställda fotvård.
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- Service och reservdelar
• Case • JCB • Väderstad • Pöttinger • Reservdelar

i samarbete med

Ring och
boka!

www.ta-maskin.se

dina
Beställ
oss!
v
a
r
dela

0151-137

Friskare och starkare Vingåker!
Företagserbjudande:
Prova-på-dag

37

eller besö
k oss i
Vingåker!

Massage
50% rabatt

Jag eftersträvar:

Rörelseglädje
Hållbarhet
Helhet

Privatpersoner och företag
Massage • Personlig träning • Kostrådgivning • Livsstilscoaching

säljare
Återför
stone!
för Blund

Empower Vingåker AB

Vi kan våra märken!

Emelie Hedenberg

Cert. Kost- & Träningskonsult / Massageterapeut / Personlig Tränare / Kostrådgivare / Livsstilscoach

0731-80 43 07 • emeliehedenberg@hotmail.com

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

Stöd Vingåkers Näringsliv och Föreningsliv

KÖP

Vi gör dina eljobb

rabatthäfte

Även installation av solceller
och elbilsladdare

Vingåkers
Endast

100:-

Försäljningsställen:
Vingåkers Idrottsförening
Vingåkers Volleybollklubb
Samt butiker i Vingåker
Häftet är giltigt tom 31 dec 2021

Solbäcksvägen 2 • Tel. 0151-100 37

märkeskläder till outletpriser
för hela familjen
kostymer i 70 olika storlekar

över 100 kända varumärken

7000m² butik

NN07

”craig shorts 1004”

499:ord. pris 999:-

herrstorlekar

tuxer

”river waistcoat”

499:ord. pris 899:-

herrstorlekar

TUXER

”Flexi pants”

499:ord. pris 999:-

Herrstorlekar - Finns även till dam

tuxer

NAME IT

”flexi l shorts”

”Thiago ss top”

ord. pris 699:-

ord. pris 179:-

349:-

damstorlekar finns även till herr

129:-

Strl. 92–122/128

måndag–fredag 10:00-19:00 lördag–söndag 10:00 -18:00
widengrensvägen 1 vingåker • shoppa online på vfo.se
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Svalka dig i sommar
Långvarig tradition, grundat 1937
Canvac
Upp till 40m²
Fläkt
Pelarﬂäkt
Långvarig
Långvarigtradition,
tradition,grundat
grundat 1937
1937

från

Vi
över 300över
Viförvaltar
förvaltar
lägenheter i Vingåker

699:-

249:-

300
r över
300
ar
över
300
lägenheter
i Vingåker4995:Woods

Upp till 26m²

Sök ditt nya boende på www.nordemo.com

rriiVingåker
Vingåker

Sök ditt nya boende på www.nordemo.com

ww.nordemo.com
www.nordemo.com

6395:-

Ismaskin

Elvita CIM3703x

Is till
drycken

1795:-

Ni har väl inte missat att vi säljer padelgrejer!

BUTIK / INSTALLATION / ANTENN / FIBER /
SÄKERHET / VITVARUSERVICE
08-64404
0495
95| |kontakt@nordemo.com
kontakt@nordemo.com
08-644

Apoteksgatan 8, Vingåker • Tel. 0151-51 84 80

08-644
04 95
| kontakt@nordemo.com
Öppet: Vardagar
9.30-18.00
Lörd. 10.00-13.00
Oppunda EL Vingåker

elonvingaker • www.oppundael.se

2för1 från

795 kr

Katrineholm
Stortorget 2, 0150-797 77

Boka din synundersökning
på specsavers.se

När du köper båge från 795 kr får du ett andra par, till samma eller lägre värde, på köpet. Du betalar för paret med den dyraste kombinationen av glas och tillval. Om bågens värde i det kostnadsfria paret är högre än bågens värde i det par du betalar
för, behöver du betala mellanskillnaden. 2för1 är personligt och kan inte delas med någon annan. Enkelslipade standardglas (index 1,5) ingår i priset. Kan inte kombineras med andra erbjudanden. ©2020 Specsavers.
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Axéns Fotvård

LÅTA
SOM EN
MYGGA

Diplomerad Medicinsk
Fotterapeut

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

VILL MAN
INTE HA
I HÅRET
TILLTA
ÖREBRO
TIDNING

• Presentkort till morsdag 30 maj.

Maria Axén

KAL

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

GÖR VI
ALLA

SOM EN
SCOUT

ÄR STORVINSTEN
EN FÖR MÅNGA
KATTDJUR

SORTERA

STJÄLA
FÖRE
EN ALBAN

KÄND
DOUGLAS
"DOGGE"

TRAVAS
PROTAKTINIUM

DU DÅ?
PÅ
CHATTEN

NEWTON
TON

TUNNA
UT

UPPSÄTTNING
EXEMPEL

FJÄLLMASSIV

JU
FÖRR .....
BÄTTRE

KUNDE
ZORN

LITEN
HÅRTOTT

OBEHAGLIG
LUKT

KOMMUN
I FRANKRIKE

Beckers är vår
nya färgleverantör.
Välkommen
in till oss!

FÖRENTA
STATERNA

RASAR
LÄTT

SMÄLTS
I HYTTA

RIK
PERSON

AMPERE
KORT

Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det
gulmarkerade ordet senast 13 juni till:
annons@vingakersbladet.com
•
Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta
643 91 VINGÅKER
Vi drar tre stycken vinnare som vinner varsin trisslott.

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

Vinnare i nr 2 - 2021: (av 73 rätt inkomna svar: THORSLUNDKAGGE)

Trisslott är på väg:
Anita Gustafsson, Högsjö
Alf Svensson, Odensbacken
Marie-Louise Ax, Vingåker

Ärnebäcks Gård

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

Ärnebäcks gård • 0702 - 17 58 65
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Västra Vingåkers Kyrka – Helande Trädgård
Vid Västra Vingåkers Kyrka, bakom Kyrkans Hus/eller gamla
Folkskolan, växer en Helande trädgård fram. Ett projekt som i
första hand startades för att hitta meningsfulla insatser för asylsökande under den långa väntan på besked.
Undertecknad träffar Helene Berggren i
den Helande trädgården där dagen bjuder på ﬁnt väder, vilket är tur eftersom
vi ska sitta ute. Och det är väl hela tanken med en Helande trädgård att det ska
vara uteviselse. Det är ﬂera som ansluter
till ﬁkastunden, se bildtexten nedan.
Hur idén föddes?
Diakon Birgit Ahlgren, som tidigare var
knuten till våra församlingar, ﬁck veta
att det gick att ansöka om medel hos
Länsstyrelsen för TIA-projekt*. Birgit
var knuten till Mötesplatsen och etablerade ﬂera kontakter där det visade sig
att många ville arbeta praktiskt. Syftet
var att erbjuda en plats för rekreation
och praktiskt arbete. Senare har även
diakon Elisabeth Holm börjat en tjänst i
församlingen och blev då också delaktig
i projektet.
När startade projektet?
Det startade i februari 2019 och vi ﬁck
kontakt med volontärer via Mötesplatsen och församlingsrådet. Ylva Eliasson
var aktiv på Mötesplatsen där hon fann
många intresserade.
Hur många är aktiva nu?
Ganska många kom vid uppstarten men
sen kom pandemin och nu är vi inte mer
än åtta vid varje tillfälle. Detta är ett pågående projekt så volontärer kommer
och går.
Eftersom det är i Svenska Kyrkans
regi är den väl till för alla, men hur
annonseras det ut att den ﬁnns?

Den är till för alla oavsett religion och
annonseras via Mötesplatsen och mun
mot mun-metoden. Framöver kommer
den att annonseras via hemsidan.
Ordnas några speciella arrangemang
vid den Helande trädgården?
Vi har haft sommarkyrka, friluftsgudstjänster, andakter och nu är även ett våffelkafé på gång. Dessa annonseras ut via
församlingens hemsida och annons i
Katrineholmskuriren. En gång gjorde vi
en jordärtskocksgratäng som vi åt tillsammans i Kyrkans Hus.
2019 var det en Mångfaldsfestival
i Flen. Vi hyrde en buss och åkte dit.
Alla aktiva i den Helande trädgården,
tillsammans med den konvertitgrupp
som Birgit hade deltog. Birgit hade en
konvertitgrupp som träffades på söndagarna i kyrkan. Just nu ﬁnns 258 asylsökande i Vingåkers kommun.
Vart ska man vända sig om man är intresserad av att arbeta volontärt?
Man kan vända sig till personalen, Per
eller Helene eller någon av volontärerna. Vi träffas på måndagar i den Helande
trädgården och arbetar mellan 13.00 och
16.00.
Bakom Helene syns en spalje de gjort
där det ska klättra Vial, som är en sorts
doftfri luktärt. Snett bakom spaljen ska
byggas ett plank för stockrosor. Längre
bak till vänster syns en vit paviljong där
är det tänkt att det ska bli en rosenpaviljong. Ungefär i mitten på stora bilden
syns ett altare mellan träden. Längst bak,

Översikt över trädgården – som hade blivit bättre om bilden tagits med drönare.
Man får i alla fall en liten uppfattning om hur trädgården ser ut. Runt betongkonen ligger stenar där de som hjälpt till skrivit sina namn på.

till höger i bild ﬁnns pallkragar där de
odlar persilja, potatis, rödbetor, morötter, sparris, jordgubbar, gurkor och jordärtskockor. Ibland lagar de till något av
det de odlat och äter gemensamt, och
ibland får deltagarna ta med sig något
hem. Det ﬁnns naturligtvis många varierande blommor också som skiftar efter
säsong.
Sedan i höstas är trädgården ansluten
till bevattningssystemet, vilket underlättar nu när trädgården växer. Vi har också
klarat oss från skadegörelse.

Så till vad gick pengarna som ni ansökte om?
Det köptes in trädgårdsredskap och en
del växter. Men mycket har skänkts till
trädgården. Och så ﬁnns det några som
hittar kasserade saker som får ett andra
liv i den växande trädgården.
Eftersom detta är ett pågående projekt så ska det bli spännande att se hur
trädgården växer fram.
Text och foto: Majsan Wickert

* TIA-projekt – Tidiga insatser för asylsökande – ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden.

På bilden syns från vänster till höger: Diakon Per
Skogfeldt, Ywonne Granfors, Helene Berggren
(frivilligsamordnare), Anitha Brodén Sundberg och
Azam Behzadpour med sonen Alex i knät och i
förgrunden syns dottern Ronika.

KONTAKT
Diakon Per Skogfeldt,
Mobil: 073-708 45 31
per.skogfeldt@svenskakyrkan.se
Frivilligsamordnare Heléne Berggren
Mobil: 070-915 20 14
helene.berggren@svenskakyrkan.se
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Investera i solenergi?
Välj Svensk Takenergi!
Solceller utvecklade i Sverige för Svenskt klimat.
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Solceller - Vad bör man tänka på?
Att investera i en solcellsanläggning oavsett storlek är en
långsiktig investering. En solpanel extremt utsatt av yttre
påverkan. Den ska klara av vind, snö, salter, föroreningar,
vatten och inte minst UV-ljus från solen. För att en solpanel ska vara en god investering behöver den ha så lång
livstid som möjligt.
Våra solpaneler är av högsta kvalitet med de bästa
materialen. Vi gör ordentliga långtidstester vilket ger oss
färre servicekostnader. Detta gör att vi fortfarande kan
hålla konkurrenskraftiga priser, och sparar på miljön.

Börja med att boka ett kostnadsfritt hembesök på
svensktakenergi.se eller ring 070 361 94 00!
OBS! När det statliga bidraget har minskat
ökar Stiftelsen Johanssons Solfond summan.
Du kan som privatperson i Vingåkers kommun
få upp till 30.000:- extra.
Ansökningsblankett finns på kommunkontoret.

Vi har upptäckt
Östernärke!
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– En bra bit av Örebro –

Stora Mellösa
Norrbyås
Odensbacken
Asker

Lännäs

Kilsmo

Vinön

Nyheter från

Hampetorp

Östernärke i korthet

Breven

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.

Bengt Bronner rapporterar om smått och gott i sin närhet, framwww.samverkarna.se
förallt från
Odensbacken men ibland också från övriga Östernärke.

Strax intill Networks klubblokal i
Odensbacken hittar vi Tegelhuset och
här har föreningen Omställning Östernärke nyligen börjat skapa en ”Tillsammansodling” där alla intresserade
kan vara med och påta i jorden tillsammans med likasinnade.
Lite längre bort på Örebrovägen hittar
vi vandrarhemmet Oden som nu begåvats med nya skyltar med mer interna-

Våren är på väg sägs det och då startar
båtsäsongen vilket bland annat syns i
Hampetorps småbåtshamn där många
båtar redan ligger i vattnet. I småbåtshamnen kan man också se att sjöräddningens nya stationshus fått en ny plats
i hamnen. Skarpsynta betraktare har
också lagt märke till att man fått en
helt ny räddningsbåt till sitt förfogande
i Hjälmaren.

invånarna i Kilsmo och Anstorp rösta
på vad de vill att pengarna används till.
En röstningsblankett kommer delas ut
och den kan sedan lämnas in ifylld till
Kilsmo IK. 15 juni presenteras det vinnande förslaget. De förslag som gått vidare till omröstning är: Grillplats med
bord och bänkar, utegym, boulebana,
inhägnad hundlekplats, minigolfbana
samt bagarstuga med vedeldad ugn för
pizza och tunnbrödsbakning.

Vid badet i Hampetorp har kommunen
lagt ner bryggorna i vattnet och campingen har startat upp årets säsong. I
Lännäs fortsätter arbetet med scenvagnen som snart är klar. Meningen var
att den skulle invigas i samband med
MC-klubben Networks 20-årsjubileum
denna månad, detta jubileum är nu flyttat till augusti men det hindrar inte färdigställandet av vagnen.

tionell prägel med lydelsen ”Vandrahem ODEN Hostel”. Ytterligare en bit
bort ligger Smedjevägen och här har
Skanska smygit igång projekt Askenäs.
Manskapsbodar och avspärrningar har
börjat komma på plats liksom en grävmaskin.

I Kilsmo/Anstorp driver Örebro kommuns landsbygdsnämnd ett pilotprojekt med medborgarbudget. 125.000
kronor är avsatta till en investering
där invånarna själva kan lämna förslag
och sedan rösta på vad pengarna skall
användas till. Fram till den 9 juni kan

I en artikel på Na.se kunde man nyligen läsa att det finns planer på aktivitetsrum och nya lägenheter i Solgården
i Stora Mellösa.

Samverkarna i Östernärke fick i förra
veckan grönt ljus från LEADER Mellansjölandet gällande ett pilotprojekt
som går ut på att undersöka förutsättningarna att bedriva torghandel och andra aktiviteter på torget i Odensbacken.
Som en del i projektet ska föreningen bl
a utveckla två torgvagnar/försäljningsbodar och undersöka intresset för att
använda dessa.
Text och foto: Bengt Bronner
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Varmt välkomna!
värdig upplevelse och har jour dygnet runt.
Varmt välkomna!

Enskilda
avloppsanläggningar m. m.

Vi hjälper dig med byggprojektet!
Fönster | Panel | Badrum
Kök | Tak | Altan

Övriga gräv- och schaktarbeten

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

Försäljning grus och matjord
Förmedlng av brunnsborrning

hssbyggtjanst

Allt inom VVS
070-533 09 27

info@hssbyggtjanst.se
www.hssbyggtjanst.se
Hampetorp Svenberg Söderling Byggtjänst AB

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

Bernth Sjöstrand • Stora Mellösa

EL

Hos oss hittar du inredning och prylar,
allt med någon typ av inspiration från "förr".

SOLENERGI

VÄRMEPUMPAR

Vi levererar de bästa
solenergianläggningarna
anpassade efter dina behov.

www.

Satsa på solenergi!

Eller ring oss för att boka ett besök!
info@retroheaven.se

VVS

Nordic Energy Partner AB - upptäck kraften från ovan!

Titta in i vår webbutik:

Askers-Kvinnersta 206, 71594 Odensbacken

KYLA

Vår kompetens din trygghet

Tel. 019-45 00 60

019 - 765 29 91

www.nepab.nu

info@nepab.nu

GÅRDSBUTIKEN
I LÄNNÄS
Här hittar du allt från ägg,
lök & potatis till hjälmargös, chark och ostkaka.

Ett sortimentet
som bara växer
och växer...

EL

KYLA

VVS

SOLENERGI

VÄRMEPUMPAR

Nordic Energy Partner AB - installation och service av värmepumpar

Välkomna!
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

Vi levererar de bästa värmepumparna
och kylanläggningarna
utifrån dina behov.

Se över din värmeenergi!
Vår kompetens din trygghet

Tel. 019-45 00 60

www.nepab.nu

info@nepab.nu
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Företagspresentation!
Nordic Energy Partner - NEPAB
Företaget NEPAB, eller Nordic Energy Partner som förkortningen står för, bildades redan 2011, men det företag som de flesta
känner till bildades egentligen först 2014 då företaget omorganiserades.
Idag drivs företaget av de tre delägarna
Anders Söderling, Thomas Kållin och
Jörgen Jonsson. Det var för övrigt i samband med att Jörgen kom med som man
också kunde börja erbjuda service och
montage av kylanläggningar.

En dag för ca fem år sedan fick Anders
och Thomas nycklarna till sin – då nya
– lokal på Talbyvägen.

Historien om Nordic Energy Partner är
också historien om företaget som startades i en lada på Karslunds gård där man
byggde fördelarskåp för tappvatten, berättar Anders. Sedermera flyttade företaget till en lokal under ÖBOs bostäder
vid Torgvägen och så småningom slog
man sig ner i sina nuvarande lokaler på
Talbyvägen i Odensbacken. Även om
ägarstrukturen har förändrats under åren
så har Anders Söderling hela tiden funnits med sedan begynnelsen.
Thomas Kållin som tidigare drev företa-

get TK EL köpte in sig i NEPAB 2014
och tre år senare, 2017 anslöt sig Jörgen Jonsson till företaget och med hans
kompetens inom kyla kunde man bredda verksamheten. Anders och Jörgen var
tidigare kollegor på ett annat företag och
när en av de tidigare delägarna i NEPAB
lämnade företaget fick Jörgen frågan om
han ville vara med, berättar Anders. Jörgen hamnade så småningom i Ödeshög
där NEPAB numera har upprättat en liten filial. Företaget sysselsätter idag totalt ett 15-tal personer inklusive en praktikant i Ödeshög som fortfarande går på
gymnasiet.
– Vi är i grunden ett el- och VVS-företag, men med inriktning på solenergi och värmeumpar, förklarar Thomas
Kållin och tilläger att man självklart är
certifierade inom alla de fyra verksamhetområdena. De huvudsakliga marknaderna finns i Närke, Östergötland,
Småland, Sörmland och Västmanland.
Trots de andra verksamhetsgrenarna så
är det ändå kanske solenergin som blivit
mest synlig, inte minst tack vare en del
projekt som väckt uppmärksamhet både
i och utanför Östernärke. Som exempel
kan nämnas en solelpark i Menigasker
och en i Vingåker där ytterligare tre anläggningar är på gång. Även i ÖBOs
nya huvudkontor i Örebro har företaget
varit med och installerat solel.

De tre ägarna Jörgen Jonsson, Thomas Kållin och Anders Söderling testar laddstationen vid ICA Odenhallen.

De tre delägarna har som man förstår
olika bakgrunder inom sina respektive
verksamheter och det sammantaget ger
företaget den bredd man idag kan erbjuda. Thomas som också är VD kommer
t ex från elsidan men han monterar inte
så mycket ute på fältet idag utan jobbar
som chef och arbetsledare på elsidan.
Dessutom har han det övergripande ansvaret för hela företaget, samtidigt som
han också rycker in på säljsidan och
då mest med fokus på avslut. Anders
har med sin mångåriga bakgrund inom
VVS-branschen sin självklara plats
inom denna gren med planering och kalkylering av värmepumpsprojekt samt
större VVS-uppdrag. Anders jobbar
också mycket ute på fältet med montage
av värmepumpar vilket utgör en stor del
av uppdragen. Jörgen ansvarar framfö-

Denna anläggning hos Stiftelsen Linden i
Vingåker har en kapacitet på ca 45.000 kW.
I Menigasker finns en markmonterad solelspark
som har en kapacitet på ca 95.000 kW.

rallt för installation av kylanläggningar,
men jobbar också mycket med montage
av värmepumpar. I Ödeshög där Jörgen
samtidigt ansvarar för företagets filial
har det av naturliga skäl blivit mycket
kyljobb och då inte minst på fordonssidan, framförallt kanske inom jordbruket. – Vi nischar oss annars mest med
värmepumpar sammankopplade med
solenergi, berättar Jörgen.
Antalet elbilar ökar allt mer på våra vägar och i takt med detta kommer också
uppdragen att installera laddstationer.
Ett exempel på en vanlig laddstation
för snabbladning finns numera vid ICA
Odenhallen i Odensbacken, där man
nästan kan ladda fullt medan man är
inne och handlar. En lösning som blir
allt vanligare är att man kombinerar
solceller med laddstationer för att producera den el som behövs för att ladda
elbilar, detta innebär att man då blir mer
eller mindre självförsörjande på sitt
drivmedel. I Rosta i Örebro har ÖBO
så sent som i maj i år invigt en anläggning med 16 laddplatser för elbilar som
laddas med solel. Ett annat stort solelsprojekt har Brf Mälaren i Örebro beställt
där man håller på att avsluta uppförandet av en anläggning bestående av hela
700 paneler.
Text och foto: Bengt Bronner.
FAKTA:
(Uppgifterna är ungefärliga då
många olika faktorer har betydelse.)
En solpanel är ca 1,0 x 1,8 meter
och kan producera upp till 375 watt.
Ett normalstort villahushåll beräknas
förbruka ca 20.000 kWh per år.
En solpanels livslängd beräknas
vara ca 40-50 år, medan effektgarantin varierar mellan ca 25-30 år.
Snabbladdning innebär att man kan
ta ut en effekt på upp till 22 kW,
med denna kapacitet är det en fråga om enstaka timmar för att ladda
upp en bil.
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ROBERT
GÖTHLINS
BYGG
ALLT INOM
BYGG
076-800 87 28
ODENSBACKEN

Hör av er till oss!
• Gräv & Schaktning
• Mur & Stenläggning
• Markanläggning
• Trädgårdsplanering
• Enskilda avlopp
• Snöröjning

019-44 62 55

Din
extraresurs

Hör av er redan idag!

070-171 32 86

Flyttröjning

jimmy.elgland@outlook.com

Bemanning
Busk- & trädvård
facebook.com/elglandentreprenad/
www.elglandentreprenad.se

RUT- och ROT-arbeten

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 529
715 94 Odensbacken
076 - 10 54 017

Öppet:
Mån-Fre 8-20
Lör-Sön 9-20

Välkommen till Hampetorp
invid Hjälmarens strand i östra Närke!
Restaurang med fullständiga rättigheter.
Minilivs • Hoppborg • Bad • Minigolf • Discgolf • Stugor att hyra

EL

KYLA

VVS

SOLENERGI

VÄRMEPUMPAR

Nordic Energy Partner - din lokala installationspartner!

NJ!

PA
KAM

Laddstation till elbil
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

För info och öppettider se vår websida www.hampetorpscamping.com
eller vår Facebooksida. Du kan också ringa oss på 019-45 30 15.

Vår kompetens din trygghet
Tel. 019-45 00 60

www.nepab.nu

info@nepab.nu

Sälj dina gamla prylar - enkelt och roligt!!

LOPPIS & ANTIK
MARKNAD
SÖNDAGEN

SÖNDAGEN

SÖNDAGEN

SÖNDAGEN

JUNI
10-14

JULI
10-14

JULI
10-14

AUGUSTI
10-14

13

FULLBOKAT

4

25

Endast fåtalet platser kvar

15

KÖPMANGATAN
VINGÅKER

Vi följer folkhälsomyndighetens
rekommendationer kring Covid-19 situationen.
Boka plats:
100:- per marknadsplats (3 meter bred)
Marknadsbord 1,8m ingår
Bokning av plats: 0151 - 55 00 45 (Wilsons)

Arrangör:

Betalning bekräftar bokningen
Swish 123 643 25 79 (Samverkarna Vingåker)
Ange Namn och Marknadsdag
OBS!
Begränsat antal platser
Ingen mat eller dryckesförsäljning vid marknadsborden

Vid inställt arrangemang
betalas bokade platser åter

