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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
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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

Thermacell 
Myggskydd

• Extremt eff ektiv 
• Skyddszon ca 20m²
• Refi ller fi nns att köpa

Aktuellt nu:
• Flugmedel
• Myrmedel

Mer än 20 modeller

Stort sortiment 
av gasol-, kol- 

och elgrillar

• Grillkol 
• Briketter
• Tillbehör

Vi har 
även 
Gasol

Parasoller
• Små (för balkonger) 
• Stora (Ø 3m)
• Svängbara 

• Parasollfötter

Nyinkommet  •  Nyinkommet

Möbelgrupp 3995:-3995:-

Trädgårdsmöbler i teak
Mosquito 
Magnet 
Pioneer

Skyddszon 
ca 4000m²

Endast 2 kvar



Lucketorps Lamm & Lantbruk

På den andra dagen, i den första sommarmånaden besöker Ving-
åkersbladet Lucketorp, precis på gränsen mellan Vingåkers och 
Katrineholms kommuner. Där finns Lucketorp Lamm och lant-
bruk, som i dagsläget består av lammuppfödning, och egenpro-
ducerade grönsaker. Gårdens läge är fantastiskt, ett stenkast från 
Hjälmarens strand. Undertecknad sätter sig i solskenet, och låter 
Marcus Karlsson berätta mera.

Marcus och hustrun Jennie Sparèn tog 
över gården från Marcus föräldrar 2018. 
Därmed är de fjärde generation, i sam-
ma släkt som äger gården på ca 20 hek-
tar. Målet är att Marcus och Jennie skall 
kunna satsa fullt ut på gården, med djur-
uppfödning och grönsaker. I dagsläget 
arbetar dock Jennie en del som lärare, 
och Marcus har vissa konsultuppdrag.
Men hur fick de idèn att satsa på Marcus 
släktgård? 

-Vi bodde i en villa i Hampetorp, och 
började odla egna grönsaker. Med tiden 
behövde vi mera yta och eftersom mina 
föräldrar ville trappa ner så fick vi möj-
lighet att ta över Lucketorp, och där har 
vi nu landat tillsammans med våra två 
små barn.

Tanken var att de skulle ha lamm och 
grönsaker för sitt eget husbehov, men 
med tiden växte verksamheten och i 
dagsläget har gården 47 st lamm. Dessa 
lamm blir sedan en inkomst för gården, 
genom försäljning av köttet och skin-
nen. Gården har också 29 tackor och 2 
baggar, som är ursprunget till alla lamm 
som föds där. Det finns också lite höns, 
grisar och hundar på gården, berättar 
Marcus.

Nu laddar familjen för årets sommar, 
med att bygga ut gårdsbutiken och ut-
öka öppettiderna. I framtidsplanerna 
finns också att utveckla turistdelen, med 
övernattning och det nya campingmo-
det: Glamping (glamorös camping). 

Hur har ni klarat pandemiperioden?
-Den förra sommaren gick mycket bra, 
eftersom många inte reste långt bort 
utan rörde sig i närområdet. Nu ser vi 
framemot att utveckla Lucketorp och ut-
öka gårdsförsäljningen som även består 
av andra lokalt producerade produkter, 
avslutar Marcus.

Under juni är gården öppen lördag-sön-
dag, och sedan i juli-augusti är det öppet 
torsdag-söndag. Mera och uppdaterad 
information om gården finns på Face-
book.

Text & Foto: Bengt Karlsson
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Annonssäljare:
Jan-Erik Eriksson 070-130 95 39
Birgitta Stenström 070-534 37 15
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Annonsmaterial:
annons@vingakersbladet.com

Wilsons Tryckeri & Redovisning,
Kåsta, 
643 91 Vingåker
0151-55 00 45

Tryck: Mittmedia Print Örebro
Distribution: Postnord
Upplaga: 8236 st

Framsida: Lena & golden retrievern Henry.
Foto: Majsan Wickert

Ansvarig utgivare: 
Loove Pettersson

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

Boka bord på tel. Boka bord på tel. 0151-141 300151-141 30

Heja framHeja fram
Sverige!Sverige!

Bondegatan 8-10, VINGÅKER 
www.joans.se/cafeer/vingaker
Drop-in på hela uteserveringen

Varmt välkomna till oss på Joan´s
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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

Östlunds Begravningsbyrå
Katrineholm  •  Flen • Vingåker
Bygdens egen begravningsbyrå

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

Flen
S. Järnvägsgatan 5
Tel. 0157-108 28
Mån-Fre 9.00-15.00

Vingåker
Storgatan 19
Tel. 0151-106 65
Tis, Tor 9.00-15.00

Katrineholm
Djulögatan 54
Tel. 0150-330 29
Mån-Fre 8.00-17.00

Jourtel. 0150-330 29 - dygnet runt   •   www.östlundsbyrå.se

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

www.östlundsbyrå.se

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

Vi på KS Bygg önskar alla en Vi på KS Bygg önskar alla en 

Trevlig Sommar Trevlig Sommar 

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 konferensrum Kontor- och konferensrum 
uthyres i fastigheten Svarvarenuthyres i fastigheten Svarvaren
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Klinkers

20% rabatt
20% rabatt

Gäller vid ett köptillfälle

Gäller vid ett köptillfälle
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Laminatgolv
Laminatgolv

10% rabatt
10% rabatt

Gäller vid ett köptillfälle

Gäller vid ett köptillfälle

RABATT-
RABATT-
KUPONGER
KUPONGER
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Vinn på Vinn på 
din kupong!din kupong!

Se baksidanSe baksidan

100:-100:-

Ni missar väl inte våra rabatter i Ni missar väl inte våra rabatter i 
Vingåkers rabatthäfteVingåkers rabatthäfte

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

Kurser på gång:

- Viltspår nybörjare & fortsättning
- Rallylydnad
- Apportering
- Vardagslydnad & Tävlingslydnad med
  Klara Wallman ”Hundfeeling”

Besök hemsidan och facebook för mer information

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

Få värme eller kyla redan nu, betala om ett halvår – med räntefri kredittid.

Läs mer om Aura luft/luftvärmepumpar  
på thermia.se/luftluft. Ett smart och  

pålitligt val oavsett väder.

Sov svalt i sommar!

KÖP NU,  
BETALA OM 
6 MÅNADER

www.mahlqvist-ror.se

Gäller tom 27/6

CiderCider
1l, Herrljunga

20:-
/+ pant

Gräddfi lGräddfi l
3dl, Arla MatjessillMatjessill

 200g, Klädesholmen18:- 2
för15:-

99:-
/kg

Måndag-söndag 8-21Måndag-söndag 8-21
0151-51 80 50 • www.ica.se0151-51 80 50 • www.ica.se
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Sidan 4

Vingåkersbladet besöker OK/Q8 på Storgatan 45 i centralorten, 
och på den adressen är det ett efternamn som nu har varit domi-
nerande i snart fem årtionden: Widén. Vi sätter oss i de bakre re-
gionerna på bensinstationen där Kurt, Thomas och undertecknad 
har ett samtal om bl.a yrkesval, mentorskap och om att ha modet 
att våga. Vi låter åldermannen Kurt inleda sin berättelse om sitt 
yrkesliv.

Om man som Kurt är född i slutet på 
40-talet gick man tidigt ut i arbetsli-
vet, och för hans del blev det att som 
15-åring börja som montör på Mårds 
cykelverkstad, som också var belägen 
på Storgatan i Vingåker. Efter att ha 
arbetat en tid med cyklar och mopeder 
på Mårds, fick Kurt ett erbjudande om 
att börja på Vingåkers bilverkstad. Där 
fick han lära sig att arbeta med bildäck, 

och de olika arbetsmomenten lärde han 
sig av äldre och erfarna arbetskamrater. 
Därefter gjorde kärleken till att Kurt 
hamnade i Örebro, i och med att hans 
flickvän flyttade dit och Kurt följde 
med. Sedan följde arbeten inom däck/
service i Örebro, och även i Eskilstuna 
för Kurt. Hans närkesäventyr avsluta-
des på Sjömarks bildäck, där han var 
verkstadschef. Det var en tid som Kurt 

minns med särskild värme: - Vi var fak-
tiskt med och utvecklade dubbel-mon-
tage av däck på traktorer. Dessutom var 
det ju trevligt att man kunde ha kunder 
som racingförarna Ronnie Petersson 
och Joakim Bonnier, fortsätter han. 

I början av 70-talet började en kompis 
från Vingåker, Göran Abrahamsson, 
att diskutera med Kurt om att de bor-
de göra en gemensam satsning på att 
bli ägare av en bensinstation. Det var 
då Gulf-macken på Storgatan som var 
till salu, och eftersom att Göran fort-
satte att tjata (enligt Kurt) så hoppade 
Kurt slutligen på ett kompanjonskap 
med Göran. Kompisarna var eniga om 
att göra ett ordentligt omtag: - Nu sat-
sar vi ordentligt, och gör om stationen 
från grunden. Sagt och gjort, 1975 star-
tade ”nya” Gulf-macken och nyheterna 
kom slag i slag: Maskintvätt, bättre vat-
tenrening och det nya bränslet etanol. 
Kurt minns ett råd, som han fick av en 
försäljare: -Man skall satsa på det bästa, 
om man vill vara i elitserien istället för 
i div 1! Macken utvecklades och på den 
tiden hade de egen verkstadspersonal, 
och sammanlagt var det då sex personer 
(Göran och Kurt inräknade) som fick sin 
försörjning från verksamheten.

Om då Kurts väg mot bensinstationen 
på Storgatan, var relativt rak så kan vi 
enas om att sonen Thomas väg har va-
rit lite krokigare: Thomas stora intresse 
var i ungdomsåren fotboll, och där såg 
han sin framtid. Musik var dock viktigt, 
och Thomas kombinerade idrottandet 
med musik i olika Vingåkersband. När 
det sedan inför gymnasiet blev dags att 
välja väg, så sänkte en SYO-konsulent 
Thomas förhoppningar om att satsa på 
musiken: -Du kommer aldrig in på mu-
sikgymnasiet i Norrköping, det krävs 
5,0 i betyg. Det blev därför 4-årig tek-
nisk utbildning på Duveholmsskolan, 
och skolan rullade på men musiken 
fanns hela tiden som det viktigaste för 
Thomas. 

Efter lumpen blev det därför folkhög-
skola(musikinriktning), och sedan mu-
sikhögskolan. Thomas arbetade sedan 
som musiklärare på gymnasiet, samti-
digt i kombination som frilansmusiker. 
På musikhögskolan träffade han sin hus-
tru Johanna, när han var med som kom-
pmusiker på hennes audition (en väldigt 
charmig historia, som vi får ta en annan 
gång). Därefter arbetade han som mu-
siklärare på Vidåkersskolan, gjorde en 
lyckad uppspelning för Sten och Ebbe 
Nilsson och fick jobb i deras band: Sten 
och Stanley. Därigenom hade Thomas 
uppnått två saker som han aldrig skul-
le göra: Vara musiklärare på högstadiet, 
och spela i ett dansband. Han trivdes 
dock på högstadiet, och det blev fyra år 
med bröderna Nilsson. Men hemma på 
macken i Vingåker ville Göran gå i pen-

sion, och pappa Kurt hade blivit sjuk. 
Thomas hade mycket känslor för mack-
en, efter alla år som den hade funnits i 
Widèn-familjens liv. Sedan 2007 är han 
därför mackägare, och efter 3 ombygg-
nationer på den tiden har stationen blivit 
modern med bl.a en satsning på spel och 
på matsidan. Idag arbetar 6 personer i 
verksamheten, plus Thomas.   

Kurt har aldrig avrått Thomas, från att 
satsa som entrepenör utan istället har 
han fungerat som ett bollplank:
-Du har varit en bra pedagog, lärt mig 
branschen och stöttat mig på bästa sätt 
påtalar Thomas.

Men vad är då skillnaden med livet på 
”macken” förr, och nu?
 -Tiden och tempot, säger Thomas. Vi 
har så mycket större genomströmning av 
kunder, jämfört med förr. Sedan handlar 
allt idag om service, kunden skall vilja 
att komma tillbaka. Det handlar om att 
alltid försöka att leverera det bästa, kom 
ihåg historien om div 1 kontra elitserien. 
Dessutom har vi ca 35% stammisar på 
stationen, och de skall också känna sig 
hemma.

Vid vårt samtal framgår det att dessa 
två entreprenörer verkligen har vågat ta 
olika vägval på flera sätt. Kurt säger ef-
tertänksamt: - Ja, vad hade det blivit av 
mig om jag inte hade dragit till Örebro? 
Det vet vi inte, men det vi vet idag är 
att Kurt har lyckats övervinna sin svåra 
sjukdom, att han hjälper Thomas vid be-
hov på macken, och att han är en viktig 
del av ett ”pensionärsgäng” som utför 
olika typer av arbeten uppe i Vingåkers 
Folkpark: -Gänget och arbetet i parken 
är så roligt, säger Kurt.

Thomas å sin sida känner att han har 
hamnat ungefär där han vill: Macken, 
idrott (Thomas är delägare i Vingåker 
Arena AB där den nybyggda ”Ica City-
hallen Padel” snart står färdig med fyra 
dubbelbanor) och musiken (Studion 
Widén Music tillsammans med Johan-
na, WSP event som också är delägare i 
Vingåkers Folkets Park och showgrup-
pen Widén-Strand-Poppe). 

Thomas säger att han brinner för Ving-
åker, och han känner att det finns ett bra 
samarbete med kommunen. -Vi har väl-
digt många ”följare”. Jag ser gärna att 
det finns fler som vågar ta steget att vara 
ledare, som vågar gå sin egen väg och 
utveckla vår fina kommun. Jag tror på 
Vingåker och jag tror på framtiden, av-
slutar Thomas.
Slutligen kan bara skribenten önska att 
Thomas vågar skriva, iallafall en av de 
två böckerna som han har uppslag till 
om tiden i Sten och Stanleys.

Text & Foto: Bengt Karlsson

Kurt Widén och Thomas Widén

2 generationer Vingåker2 generationer Vingåker
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Investera i solenergi?

Välj Svensk Takenergi!
Solceller utvecklade i Sverige för Svenskt klimat.

Börja med att boka ett kostnadsfritt hembesök på 
svensktakenergi.se eller ring 070 361 94 00!

Nu installerar 

vi även laddare

för elbilen.
Solceller - Vad bör man tänka på?

Att investera i en solcellsanläggning oavsett storlek är en 
långsiktig investering. En solpanel extremt utsatt av yttre 
påverkan. Den ska klara av vind, snö, salter, föroreningar,  
vatten och inte minst UV-ljus från solen. För att en sol-
panel ska vara en god investering behöver den ha så lång 
livstid som möjligt.

Våra solpaneler är av högsta kvalitet med de bästa  
materialen. Vi gör ordentliga långtidstester vilket ger oss 
färre servicekostnader. Detta gör att vi fortfarande kan 
hålla konkurrenskraftiga priser, och sparar på miljön.

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 � nns på kommunkontoret.
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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

Vi söker seniorer för arbete.

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!

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

Axelssons Jakt & Viltvård AB /Jonas Axelsson VÄG & VA AB

Jonas Axelsson är kommunjägaren som anlitas främst av kommu-
nen när våra vilda djur blir för närgågna. Det kan handla om 
skabbrävar som irrat sig in i samhället, grävlingar som gräver sig 
in under hus och altaner eller hjortar som fastnat.

Jag träffar Jonas Axelsson på hans kon-
tor. Utanför står ett vildsvin i betong. 
Och även om den är stor så är det inte i 
närheten av hur stora de kan bli i verk-
ligheten. Jonas visar mig en bild på ett 
vildsvin som närmast liknar en bison-
oxe. Inne på kontoret fi nns fl era troféer 
från hjort som de varit tvungna att skju-
ta för att de till exempel skadats när de 
fastnat i stängsel, fotbollsmål eller sta-
ket. Eller mer eller mindre kvävts efter 
att ha ätit talgbollar med nätet på. 
 Jonas äger även ett entreprenadföre-
tag Väg & VA AB som startades 2011. 
Från början gick kommunjägar upp  -
dragen via det företaget. Väg & VA tar 
jobb via anbudsförfarande och gör även 
arbeten åt and ra företag som till exem -
pel ABEKA El & Kraft anläggningar, 
och då handlar det om markarbeten.
  2019 gjordes en ombildning för att 
särskilja kommunjägaruppdragen. Då 
registrerades Jakt & Viltvård som han 
äger tillsammans med sin son Linus. 

Uppdragen går i perio der men har ökat 
senaste åren och de kommer främst från 
kom  mu nen. Många av uppdragen är 
om grävlingar under hus och altaner. De 
hade ett uppdrag nyligen där en gräv-
ling grävt sig in under ett hus och rivit 
bort isolering och ställt till det, berättar 
Jonas. 
 Vingåkers kommun ringer in mig när 
det gäller grävlingar och rävar och sånt. 
Men lite kan göras för att undvika oväl-
komna besökare. Därför har Jonas en 
vädjan till alla er som matar fåglar – 
ta bort nätet runt talgbollarna. För 
att undvika att locka till sig vilt släng 
inte matrester i öppen kompost samt 
ta reda på fallfrukten på hösten. Vill 
man inte alls ha besök i sin trädgård så 
mata inte djuren eller sätt upp någon 
form av staket/stängsel eller skydd.
  Jonas berättar att han för ett par år 
sedan var på några upp drag vid Ekhol -
mens där det varit vildsvin som bökat 
och även ute vid Reningsverket. 

 – Då är det jag och min son som åker, 
ibland fl er.Vi är totalt fem stycken som 
utför uppdragen men Jakt & Viltvård 
har uppdraget från kommunen sedan 
2014, säger Jonas. 
 – Eftersöksjägarna får sina uppdrag 
direkt från polisen. De har hand om Tra-
fi kverksvägarna. När de är på uppdrag i 
samhället har vi kontakt så det inte blir 
något tokigt, säger Jonas och tillägger, 
generellt är det bara vi som har rätt att 
avlossa skott i tätbebyggt område.
 Vilket leder mig in på frågan om de 
får uppdrag om att skjuta fåglar.
 – Ja, det heter svartfågeljakt och det 
rör kajor och kråkfåglar. Vi skjuter 
kanske mellan två- till trehundra fåglar 
per år. Men de är så grymt svår jaga-
de. De kanske två första gångerna vi är 
ute går det bra men sen är det omöjligt. 
Frågan är om de inte känner igen oss 
och våra bilar, säger Jonas och ler.

Har man överlevt sedan dinosauriernas 
tid så har man nog lärt sig en del. Fram-
förallt om denna märkliga tvåbenta art 
som delar deras livsluft.

Text och foto: Majsan Wickert

Jonas Axelsson inne på kontoret och 
utanför vaktar ett vildsvin i halvvuxen 
storlek. Ett vuxet vildsvin är minst en 
halv gång till så stor.

Sidan 2
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snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT

God Jul önskar
vi på Vingåkersbadet!

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

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

God Jul önskar
vi på Vingåkersbadet!

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

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

Vingåkersbadet
SOMMARÖPPET!

21/6 - 13/8
Tisdag - torsdag kl. 11–17

Fredag kl. 8–14 (midsommarafton stängt)

  

Årets simborgarmärke
Testa din simkunnighet vid våra ute bad.

Måndagar kl. 12 – 16 fi nns vi ute. 
Läs mer: 

www.vingaker.se/vingakersbadet

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.

SKÖRDE SKÖRDE 
MARKNADMARKNAD

KÖPMANGATANKÖPMANGATAN
VINGÅKERVINGÅKER

SÖNDAGEN 
12 SEPTEMBER 10-14

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

Det som behövs för att handla 
i Läppes självbetjäningsbutik är 
BankID för att öppna dörren och 
någon form av betalkort för att betala i 
självskanningskassan. 
Det behövs inte något medlemsskap 
eller någon annan app. 

Varmt välkomna!

Öppet alla dagar 05-23
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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.

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.

Vi önskar våra kunder Vi önskar våra kunder 
en bra sommar!en bra sommar!

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

Söndagsöppet 4, 25 juli & 15 aug under loppis & antikmarknaden

Marielunds
Hem & Antik

DONUTS
Bonjour 50g
Olika smaker
Jmf-pris/kg 100:-/kg (ord.pris 8,95 st)

POTATISSALLAD GRILL
Coop 750g
Jmf-pris/kg 26,66/kg (ord.pris 31,95 st)

20:-/st

KAFFE
Coop 450g
Olika rostningar
Jmf-pris/kg 65,55/kg (ord.pris 33,95 st)

59:-
2 för

VINGÅKER
Öppet Alla dagar 7-22

HÖGSJÖ
Öppet Mån-fre 8-19, lör-sön 8-17

5:-/st

Våra erbjudanden gäller tom 1 augusti

Loppis & 
Kuriosarunda

i Läppe 2021
31 juli – 1 aug  
10.00 – 15.00

Kartor fi nns på försäljningsställen
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Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 
gulmarkerade ordet senast 18 juli till:

annons@vingakersbladet.com
•

Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta

643 91 VINGÅKER

Vi drar tre stycken vinnare som vinner varsin trisslott.

Vinnare i nr 3 - 2021: (av 66 rätt inkomna svar: VINÖNS VÅRDSHUS)
Trisslott är på väg:

Kerstin Fors, Högsjö
Mikael Brinck, Vingåker
Lars Hurtig, Vingåker

JANE-        
BRINK           

FÅRFAR

BETE VID        
FISKE          
FEST

KUNDE       
ANDERS      

ZORN

ÄR INTE       
ALLT MAN      

HÖR
LANDS-       

KOD FÖR       
POLEN

GULT I       
BULLAR

HYRA         
BIL

KUNGS-        
FISK

HAMLETS       
ÄLSKADE

HALKAR       
EN DEL        
IN PÅ

ODLAS          
HÄR

KAN          
HAN         
HETA

FLYG-          
ANDE         
TEFAT

VISAR         
VÄGEN

HAR 
MÅNGA       

FÅTT I ÅR

PÅ RID-       
STÖVEL

TRÄD          
MED         

KOTTAR
KAN MAN        

BLI           
FULL I

DANSK  Ö
NICKEL         
POKER-       
HAND

ADAS           
MAN

KALS            
FRU

BOR          
NÄRA

KAN 
SKÄMT 
VARA

ARGON

GE              
TIPS

VAR 50        
I ROM

STJÄLPER      
AV

27

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

Vi har släpet 
för din last! 
Vi tillhandahåller hela 
Fogelsta-sortimentet.

Nr  1 • 2021 13

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

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

Hyresledigt
På bottenvåningen i det 
s.k. Värdshuset finns en 
fin och fräsch liten trea 
på 64 m2, fördelat på kök, 
vardagsrum, två sovrum 
samt badrum med dusch. 
Vindsutrymme och uteför-
råd ingår. Stor tvättstuga 
finns i närheten. Månads-
hyra 5954 kr.

Se fler bilder på vår hem-
sida www.brevens.se under 
fliken ”Bo i Brevens Bruk”. 
För mer information,  
kontakta Sirpa Ahonen  
019 585855 eller 
bbab@brevens.se.

•  Bruksgatan 9, Brevens Bruk

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

Trevlig midsommar

Ni har väl inte missat att vi säljer padelgrejer!

Ljusslinga
Big Circus

Fläkt
Canvac CPF6420S

Elektrisk potatisskalare
Elvita CPS2012V

449:-

399:-

1295:-

Champagneglas
Chef & Sommelier Open Up
300 ml

499:-

Champagneglas
Chef & Sommelier Open Up
200 ml

499:-
Ord. pris 599:-

Ord. pris 599:-

Priserna gäller t.o.m. 26 juni eller så långt lagret räcker.

Snart slår vi Snart slår vi 
upp portarnaupp portarna

Håll Håll 
utkikutkik

Tel: 0151 - 73 09 80Tel: 0151 - 73 09 80
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Svenska Hundklubben – VSN
Västra Sörmland Närke

Svenska Hundklubben, SHK, grundades 1912 och fi rar 110 år 
nästa år. Det är en organisation som har sju lokalklubbar och en 
huvudklubb som består av centralstyrelse och kommittéer.  
  

Caroline Örsbrink, ordförande i VSN, 
med Mischa en av sina två dogue de 
bordeauxer. Caroline har även två 
blandrashundar.
 
Avdelningen VSN, bildades 2011 under 
ett sommarläger i Högsjö. Klubbens mål 
är att sprida glädje och engagemang och 
se till individens behov och problem. 
Alla funktionärer inom SHK arbetar 
helt utan egen ekonomisk vinning. Och 
SHK strävar efter att hålla en vänlig och 
familjär atmosfär med mottot Med hun-
den i centrum.
 SHK har under 2000-talet fortsatt att 
profi lera sig som ett alternativ till 
Svenska Kennelklubben/Svenska Bruks-
hundklubben. De har idag egna prov-
former i personspår, personsök och fö-
remålssök, egna instruktörs- och funk-
tionärsutbildningar, eget hundtest, egen 
utställningsverksamhet och ett brett ut-
bud av hundägarutbildningar.
 VSN arrangerar kurser och aktivite-
ter året runt i Vingåkerstrakten. Utbudet 
varierar och anpassas efter medlemmar-
nas önskemål. Samtliga kurser vänder 
sig till hund ägare oavsett mål och tidi-
gare kunskaper. De arbetar med lydnad, 
följsamhet och samarbete mellan hund 
och förare och utgår från hundens väl-
mående.
 Hundfi losofi n baseras på tre grund-
läggande roller. Trygghetsrollen är ba-
sen och präglas av vänskap, trygghet och 
en vänlig inställning. Samarbetsrollen 
ar betar med positiv förstärkning, belö-
ning genom röst, kroppsspråk, godis och 
leksaker. Bestämmanderollen används i 

huvudsak för att begränsa oönskat be-
teende. Kroppsspråk och röst är ofta de 
bästa verktygen. Det gäller att vara ob-
servant och belöna när hunden gör rätt.
 Nedan följer lite info från två nyligen 
genomförda kurser.  

Kan alla jobba med Drag – ja alla kan
Att jobba med draghund har gamla anor 
och har haft stor betydelse världen över 
när det gäller att transportera både varor 
och människor. Framförallt på Grön-
land, i Sibirien och i Alaska. Med tiden 
blev det även populärt att tävla i Drag. 
 Drag är en rolig aktivitet för både 
människa och hund. Och som i de fl esta 
sporter har utrustningen stor betydelse. 
Och här är det väldigt viktigt att prova 
ut olika selar, såväl för hundens välmå-
ende som föraren. Gå in på hemsidan för 
utförlig information.

HOOPERS – för gammal som ung
Hoopers är en aktiveringsform för alla 
hundar och förare. Inga hopp eller skar-
pa svängar förekommer. Det gäller att 
på avstånd dirigera hunden genom och 
förbi hinder med hjälp av fjärrdirigering 
och röst, inga andra yttre hjälpmedel är 
tillåtna i dirigeringen.
 Referenstiden i alla klasser är 45 se-
kunder och maximal bantid 90 sek.
 Innan varje lopp sker en banvand-
ring, vid den kan en domargenomgång 
med information rörande dirigerings-
område, bonusområde med mera ges.
 På hemsidan fi nns utförligare infor-
mation om hundsporten Hoopers.
 Dagens bana var båge, tunnel, staket, 
båge, tunna, båge och sen tre bågar på 
rad. Och eftersom vi var nybörjare så 
gick/sprang vi på insidan för att visa 
hunden hur den skulle ta sig igenom och 
förbi hindren.
 Undertecknad deltog i kursen med 
dvärgpudeln Morris. Han både impone-
rade med sin för dagen trevliga attityd 
bland alla de andra hundarna och att han 
var riktigt duktig. Vi hade både en rolig, 
varm och trevlig dag.

Text och foto: Majsan Wickert

FAKTA
Styrelsen Ordf Caroline Örsbrink, vice ordf Susan Elgland, kassör Zaima 
Erlandsson, sekr Linda Aronsson, ledamöter Lena Svensdotter Johansson och 
Anndry Rosén. 1:a suppl Susan Elgland, 2:a suppl Anna-Karin Lewin

Medlemsavgift i Svenska Hundklubben, VSN: 300 kr/år, familj 425 kr/år
Betala in till huvudklubbens PG 2156-8 och uppge namn och adress.
Mer om VSN:s kurser hittar du på: https://svenskahundklubben.se/vsn/kurser/

Vill du veta mer om att jobba med Draghund och rätt utrustning, gå då in på
https://draghundsport.se

Mer om hundsporten Hoopers hittar du på www.svenskahoopersklubben.se
Svenska Hundklubben, VSN samarbetar med Studiefrämjandet.

My Wendel från Kennel Spotty Dotʼs höll den 15 maj kurs i Drag. Dagen bör-
jade med teori och hon hade fullt upp med att överrösta regnet som öste ner 
utanför. Ovan till vänster håller hon på att prova ut rätt sele på Lena Svensdotter 
Johanssons tollare Malte. Till höger testar Stefan Dahlgren drag av kickbike med 
sin rottweiler Twix.

Ovan: Marie Brännman, in-
struktör från SAgiK, Svenska 
Agilityklubben, i Flen.

1: Från förmiddagsgruppen, 
ses Britta Holm med sin 
schapendoes Soya ta sig 
igenom banan lekande lätt.

Eftermiddagsgruppen:
2: Klara Wallman med sin 
tollare Winna, klarade även 
hon banan galant.

3: Lena Svensdotter Johans-
son med sin tollare Lizi skötte 
sig också exemplariskt.

Dagens deltagare på efter-
middagspasset var:
Marie Mattsson, mellanpudel 
Ros 7 år; 
Klara Wallman, tollare 
Winna 10 år; 
Gunilla Glimhed, kelpi 
Undis 11,5 år;
Lena Ahl, spansk vattenhund 
Bernard 2 år;
Anita Eriksson, spansk vatten-
hund, Håkan 2,5 år;
Lena Svensdotter Johansson, 
tollare, Malte 6,5 år
Majsan Wickert, dvärgpudel 
Morris 9 år

Här spelade ålder eller ras 
ingen roll och hundarna ver-
kade ha väldigt roligt.

KURS I DRAG 15 MAJ 2021

KURS I HOOPERS 5 JUNI 2021
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Finalist på
2017, 2018, 2019 års

Hantverksgala

Vi är en del av Svensk TakenergiSvensk Takenergi
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Nyheter från 

Östernärke i korthet

Bengt Bronner rapporterar om smått och gott i sin närhet, fram-
förallt från Odensbacken men ibland också från övriga Öster-
närke.

Samverkarna i Östernärke har nyligen 
fått grönt ljus från LEADER Mellan-
sjölandet gällande ett pilotprojekt som 
går ut på att undersöka förutsättningar-
na att bedriva torghandel och andra ak-
tiviteter på torget i Odensbacken. Som 
en del i projektet ska föreningen låta 
bygga två torgvagnar/försäljningsbo-
dar och undersöka intresset för att hyra 
eller låna dessa dessa.

Odensbackens Vägförening har bevil-
jats pengar för att skapa en park och 
mötesplats på det lilla grönområdet 
mellan Lantmännen och kanalen intill 
Industrivägen. Kanalparken är arbets-
namnet på ytan som kommer förses 
med bänkar, grillplats, gärdesgård och 
boulebana. Dessutom skall bryggan re-
noveras.

Vårdcentralen i Odensbacken har i 
likhet med länets övriga vårdcentraler 
försetts med en låda där man kan häm-
ta och lämna test-kit för covid-prov-
tagning. Instruktioner finns på plats 
vid lådan. 

I Odensbacken håller vägförening-
en just nu på att montera ett antal 
flaggstänger i samhället, dessa skall 
sedan prydas av en specialdesignad 
flagga som skall representera Odens-
backen.

Kilsmoborna har beslutat vad Lands-
bygdsnämndens pilotprojekt skall läg-
ga sin utvecklingspott på. Efter en om-
röstning där alla invånare fått vara med 
och tycka till är det nu klart att peng-
arna kommer användas till ett utegym.

Den rullande scenen är på plats hos 
Network MC som nu har börjat måla 
den och göra den klar för användning.

Sjöräddningssällskapet har smygin-
vigt sitt röda flytande stationshus som 
ligger i småbåtshamnen i Hampetorp. 
Än så länge återstår skyltning och lite 
arbeten invändigt innan stationshuset 
är helt färdigt. Dessutom har den nya, 
ännu ej namngivna sjöräddningsbåten 
tagits i drift och den har redan använts 
i flera insatser på Hjälmaren. 

På tal om sjöräddning så gjorde nyligen 
skyddsombud från ambulansen, poli-
sen och räddningstjänsten en skydds-
rond för att titta på omständigheterna 
och arbetsmiljön vid blåljustransporter 
från Vinön. Samtliga närvarande var 
eniga om att det dels krävs ordentlig 
angöring för blåljusbåtar på Vinön och 
i Hampetorp, samt att färjan borde ha 
jour nattetid.

I Hampetorp pågår dessutom bygget 
av den padelbana som skall stå klar i 
hörnet av Burtorpsvägen och riksvä-
gen, en liten bit in vid cykelvägen som 
kommer från Björkenäs.

Utbyggnaden och ombyggnaden av 
Askenäshemmet har kommit igång. 
ÖBO:s vice vd Carl Johan Baatz be-
rättar att arbetena med gruppbostaden 
som renoveras fortgår enligt plan. Dä-
remot har de tillfälligt stannat upp med 
den nyproducerade gruppbostaden då 
de håller på att diskutera några föränd-
ringar av planlösningen. Bygglov och 
startbesked ska enligt uppgift ha erhål-
lits.

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.

Nordic Energy Partner AB - upptäck kraften från ovan!

Tel. 019-45 00 60     www.nepab.nu     info@nepab.nu
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Vår kompetens din trygghet
Satsa på solenergi!

Vi levererar de bästa 
solenergianläggningarna 
anpassade efter dina behov.

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.

Smedjan BBQ
Första helgen i juli tänder vi grillarna 
och smedjans trädgård förvandlas 
till sommarens oas med grillhäng 
och utebar.
Svensk sommar möter amerikansk 
bakgård och kryddas med lite Mexiko.
 

Följ oss på sociala medier för mer info:
ströms catering
stromscateringsweden

Fridstavägen 16, Askersby
Tel: 019-452009

Helhetslösning för dränering av åkermark Helhetslösning för dränering av åkermark 
för en eff ektiv växtodling.för en eff ektiv växtodling.

Vi tar din åker från missväxt till tillväxt.Vi tar din åker från missväxt till tillväxt.
Avvägningar, planer, utförande & dokumentation.Avvägningar, planer, utförande & dokumentation.
Täckdikningar • Schakt och VA • Bergsprängning.Täckdikningar • Schakt och VA • Bergsprängning.

- Bandgående plog
- Kedjegrävare
- Gps och laser

Mikael Flodin
073 - 349 82 40
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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

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.

Hitta allt till midsommar: 
Egeninlagd sill 
Egenrullade köttbullar
Prinskorv, 
Hembakad västerbottenpaj 
Ägg 
Svenska jordgubbar
Svensk färskpotatis 
och mycket mer.

Välkomna!

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

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

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
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Vår kompetens din trygghet
Se över din värmeenergi!

Erbjuder msc-märkt 
gös och goda kräftor 
i samarbete med 
Nilssons Hjälmargös.

Vi � nns vid gröna 
sjömärket på norra 
ön. 

För säker tillgång 
vänligen tag kontakt 
innan.  
0703-100 654

Välkomna
till sommarens 
konserter på

Vinöns Värdshus!
Biljetter säljs via Ticketmaster.
Det kommer även att serveras

konsertmeny för de som önskar.
Mer info på www.vinonsvardshus.se

Lördag 3/7
Eva Eastwood med band

Lördag 10/7
Johan och Sofie från coverbandet 

UPNGOGO. Fri entré!

Fredag 16/7 + Lördag 17/7 
Gnällbälte Blues med

Mats Ronander, Lisa Lystam,
Erik Söderlind, Bengan

Blomgren och Nikke Ström m.fl.
www.gnällbälteblues.se

Med stöd av Kulturrådet.

Lördag 24/7 
Pernilla Andersson med band.

Fredag 30/7 + Lördag 31/7
 Kicki Danielsson med band.

Fredag 6/8 + Lördag 7/8
Double Inn.

Fred 13/8 + Lörd 14/8
Patrik Isaksson med band.

Lördag 21/8
Hellsingland Underground, bl.a. 

rock, countryrock m m.

Vi arbetar utifrån rådande
corona-restriktioner.

Konserterna sker i samarbete 
mellan Hjälmarpärlor AB,

Harrströms Sounds
och Vinöns värdshus.

Slåtter av
väg- och åkerkanter!

Ring för bokning

eller mer information.

Daniel 070-24 44 234

Välkommen till Vinön!Välkommen till Vinön!

I vår kiosk på norra 
badstranden fi nns glass 

och lättare lunch. 
Här säljer vi också våra 

rökta produkter.

www.nygårds.se • Facebook
0708 - 16 49 63 • 0739 - 40 00 61
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Stora Mellösa Vägförening

Medlemmar i styrelsen för vägföreningen i Stora Mellösa har 
startat upp en arbetsgrupp för att jobba med utveckling av sam-
hället. Idéerna är många och målet är att så småningom kunna 
skapa ett centrum som invånare och intressenter kan förhålla sig 
till. Arbetsgruppen vill också stödja lokalt näringsliv samt skapa 
en identitet som främjar gemenskapen. En välkomstskylt och en 
informationstavla ska fylla denna funktion, detta i kombination 
med att man lyfter fram det näringslivskluster som finns i bygden 
– framförallt är det företag inom livsmedelssektorn som sticker ut 
här liksom i övriga Östernärke.

Även i Stora Mellösa finns det en väg-
förening liksom det finns på många håll 
i kommunen, här har den verkat så länge 
som Stora Mellösa varit ett samhäl-
le, förklarar ordförande Fredrik Thano 
som är en av eldsjälarna bakom det nya 
utvecklingsarbetet. Sitt organisations-
nummer fick föreningen 2004 och just 
att en förening finns registrerad med or-
ganisationsnummer är ofta en förutsätt-
ning för att kunna starta och driva olika 
sorters projekt och då har det visat sig 
praktiskt med exempelvis en vägfören-
ing som plattform att utgå ifrån.

I vägföreningens styrelse finns totalt sju 
styrelsemedlemmar som tillsammans dri-
ver föreningens huvudskliga uppgifter 
som är att förvalta gator, parker och be-
lysning i tätorten. Alla som har en fastig-
het inom detaljplanerat område är, (med 
några enstaka undantag), automatiskt 
medemmar i vägföreningen. Nu har man 
alltså också gjort detsamma som grann-
föreningen i Odensbacken och startat upp 
projekt med lite annan inriktning. Alla 
som vill vara med i arbetsgruppen är väl-
komna att höra av sig, huvudsaken är att 
man visar ett engagemang genom konkre-
ta arbetsinsatser, förklarar Fredrik Thano. 

Vingåkersbladets utsände träffade ord-
föranden sedan 2016, Fredrik Thano 
samt Fredrik Axewill, ledamot i styrel-
sen sedan 2005. Båda är med och jobbar 
i både föreningen och i den arbetsgrupp 
som man nu har startat. I arbetsgruppen 
ingår förutom Fredrik och Frederick 
även Pernilla Bergman Thano och Karin 
Erlandsson. Till vardags sysslar Fredrik 
med föreningsliv och politik, han dri-
ver också eget företag i huvdsak inom 
mjukvaruförsäljning medan Frederick 
är HR-specialist och även han engage-
rad inom både föreningsliv och politik. 
Pernilla är pedagog och skriver noveller 
medan Karin är studerande, småbarns-
mamma och spelar teater ibland i Stora 
Mellösa Teatersällskap – en förening 
som nu legat lite lågt under pandemin.

Arbetsgruppen har kommit till genom 
diskussioner över middagar då man in-
såg att det fanns ett behov av att utveck-
la Stora Mellösa på olika sätt. Istället för 
att bara vänta på att något skulle ske av 
sig själv så tog de tag i detta på egen 
hand, och på den vägen är det. En del 
inspiration fick man också av Odens-
backens Vägförening som även de har 
startat utvecklingsprojekt efter initiativ 
av enskilda privatpersoner. Till en bör-
jan verkade alla projektidéer väldigt 
komplexa och svårhanterade med tan-
ke på att ett flertal fastighetsägare och 
intressenter berördes, men alla har varit 
oväntat positiva vilket har förenklat ar-
betet betydligt.

Ett projekt som man redan nu har hun-
nit starta och fått pengar till från Örebro 

kommuns landsbygdsnämnd, ska leda 
till att man får upp en välkomstskylt 
kopplat till en slogan som man tagit 
fram med hjälp av lokalbefolkningen. 
Denna slogan lyder ”Välkommen till 
Stora Mellösa - platsen för goda upp-
levelser” och det är Sven Söderlund i 
Bittinge som står bakom det vinnande 
förslaget. Per Johansson har varit med 
och tagit fram bilder samt designat skyl-
ten som skall sättas upp. Man har ock-
så målat om den gamla gula ladan som 
finns strax intill affären, den är numera 
rödmålad och tanken är att man så små-
ningom ska fylla ladan med aktiviteter 
såsom handel, konst- och fotoutställ-
ning etc. I detta arbete har ca 5-10 per-
soner varit involverade av och till.

Välkomstskylten och informationstavlan 
beräknas vara klara till hösten. Ett an-
nat projekt som man vill dra igång är att 
skapa en morotsstaty i trä, detta projekt 
är dock än så länge bara i sin linda och 
det hoppas man kunna komma igång 
med i höst. En annan idé som arbets-
gruppen funderat på är att sätta upp en 
informationstavla över Stora Mellösas 
bygd som pekar ut företag och sevärd-
heter. Ja, det är ingen brist på idéer, så 
när ett projekt är klart kommer man job-
ba vidare med nästa. 

Under resans gång har arbetsgruppen 
även etablerat kontakt med Samverkar-
na i Östernärke, där ordföranden Bertil 
Andersson tidigare haft kontakt med bl 
a Örebro konsthall för att få ny lite konst 
till Östernärke, något som även Pernilla 
har jobbat med och så småningom föd-
des idén om att skapa en morotsstaty 
som skall placeras någonstans i Stora 
Mellösa. – Vi har inspirerats av det arbe-
te som gjorts av vägföreningen i Odens-
backen, men det har ännu inte fallit sig 
naturligt med en kontakt med dem efter-
som Samverkarna finns, berättar Fredrik 
som inte utesluter en kontakt även med 
Odensbackens vägförening med tanke 
på de gemensamma intresseområdena. 
Magnus Lagergren som är ordförande 
i Odensbackens vägförening välkom-
nar en framtida dialog mellan de båda 
vägföreningarna för att utbyta idéer och 
erfarenheter.

Text och foto: Bengt Bronner.

Föreningspresentation!

Så här skall skylten ut som är tänkt att pryda den stora ladan intill länsvägen i 
centrum. Grafik/Foto: Per Johansson proCard ab

Karin, Frederick, Pernilla och Fredrik har många idéer om hur man kan utveckla Stora Mellösa på flera platser.

Målningen av den gula ladan innan den 
blev röd.
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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

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 

 

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

Berglinds
Entreprenad

Maskinkörning:

Slåtter • Pressning

Kantklippning • Snöröjning

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

Joakim Berglind
Lännäs 1332, 715 93 Odensbacken

Lokala utställare • Stenkrossen visas • Servering
Loppis, bord finns för uthyrning. Boka genom Karl Sundman,

070-353 65 70 eller kalle.sundman@gmail.com

Välkomna!

Askers Hembygdsförening firar

Hembygdsgårdens Dag
1 augusti kl 10.00-14.00



LOPPIS & ANTIK LOPPIS & ANTIK 
MARKNADMARKNAD

KÖPMANGATANKÖPMANGATAN
VINGÅKERVINGÅKER

SÖNDAGEN

13
JUNI
10-14

SÖNDAGEN

4
JULI
10-14

SÖNDAGEN

15
AUGUSTI
10-14

Vi följer folkhälsomyndighetens 
rekommendationer kring Covid-19 situationen.

Sälj dina gamla prylar - enkelt och roligt!!

SÖNDAGEN

25
JULI
10-14

Välkommen.

Välkomna på premiär 
torsdag 9/11 kl. 16.00

PSST! 
COOP KONSUM 
VINGÅKER BLIR 
COOP VINGÅKER. 

VINGÅKER, STORGATAN  18-20 

Vi plockar och du 
hämtar på lastkajen. 

Nu erbjuder vi varorplock på Coop i Vingåker och Coop i  Högsjö till de som 
är i riskgruppen och i karantän .

Du sammanställer en lista så tydligt som möjligt för att vi ska ha möjligheten 
att plocka ihop det du önskar. Om varan som du önskar är slut i hyllan så 
ersätter vi med en likvärdig produkt.
Är det så att du inte önskar någon ersättare då skriver du det i beställningen 
med.  

Listan ska innehålla: 

NAMN : …
TEL.NR : …

Listan mejlar du till: vingaker.gem@coop.se 
Alternativt: hogsjo.gem@coop.se 

Betalningssätt : Swish
Sker på hämtningsdagen. 
Vi kommer ringa till dig när det är dags för betalning, kommer ske på hämt-
ningsdagen mellan 8-10.
I samband när vi ringer kommer du  ha möjlighet att registrera ditt medlem-
skort och uppge uppgifter som vi behöver för att genomföra betalningen.  
Har du som är 60+ ingen swish då kan någon annan familjemedlem eller 
bekant Swisha för dig. 
 
Order stopptid Måndag : Kl 10:00  Hämtning Onsdag från kl:10:00-15:00
Order stopptid Onsdag : Kl 10:00 Hämtning Fredag från kl :10:00-15:00

HÖGSJÖ, HÄSTHAGSVÄGEN 2

LEDIGTSävstaholmsvägen 5 • 0151-51 14 16

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

TrädgårdsjordTrädgårdsjord
4 för 4 för 100:-100:-

4 för 4 för 120:-120:-
• Naturgödsel
• Gräsmattedress
• Torv • Barkmull
• Täckbark

Blomsterlökar

Sättlökar
• Gullök • Rödlök • Silverlök 
• Charlottenlök • Vårlök

• Toalettpapper 

• Hushållspapper 
• Pappershanddukar
• Torkrullar många varianter
• Hållare

20 olika sorters 20 olika sorters 

SättpotatisSättpotatis
ex. Amandine ex. Amandine Aktuellt nu:

• Myrmedel
• Flugmedel

Hasselfors 
Yrkesjordar

• U-jord 
• P-jord
• Eko-jord 
• R-dress

20 år20 år
1999 - 2019
1999 - 2019

Vingåker

Våra storsäljare

20% rabatt20% rabatt  
På hund- & kattmatPå hund- & kattmat

från Hill śfrån Hill ś
Gäller fredag och lördag

27-28 mars

Extra mjukt & starkt
2 lagers, vit
50,4 meter
Nyfi ber

Toalettrullar för basbehov
2 lagers, naturell vit
51,2 meter
Återvunna fi brer

Nytt i 
butiken

Arrangör:Samarbetspartners:

FULLBOKAT
FULLBOKAT

FULLBOKAT
FULLBOKAT
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rekommendationer kring Covid-19 situationen.

Sälj dina gamla prylar - enkelt och roligt!!
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Välkommen.

Välkomna på premiär 
torsdag 9/11 kl. 16.00

PSST! 
COOP KONSUM 
VINGÅKER BLIR 
COOP VINGÅKER. 

VINGÅKER, STORGATAN  18-20 

Vi plockar och du 
hämtar på lastkajen. 

Nu erbjuder vi varorplock på Coop i Vingåker och Coop i  Högsjö till de som 
är i riskgruppen och i karantän .

Du sammanställer en lista så tydligt som möjligt för att vi ska ha möjligheten 
att plocka ihop det du önskar. Om varan som du önskar är slut i hyllan så 
ersätter vi med en likvärdig produkt.
Är det så att du inte önskar någon ersättare då skriver du det i beställningen 
med.  

Listan ska innehålla: 

NAMN : …
TEL.NR : …

Listan mejlar du till: vingaker.gem@coop.se 
Alternativt: hogsjo.gem@coop.se 

Betalningssätt : Swish
Sker på hämtningsdagen. 
Vi kommer ringa till dig när det är dags för betalning, kommer ske på hämt-
ningsdagen mellan 8-10.
I samband när vi ringer kommer du  ha möjlighet att registrera ditt medlem-
skort och uppge uppgifter som vi behöver för att genomföra betalningen.  
Har du som är 60+ ingen swish då kan någon annan familjemedlem eller 
bekant Swisha för dig. 
 
Order stopptid Måndag : Kl 10:00  Hämtning Onsdag från kl:10:00-15:00
Order stopptid Onsdag : Kl 10:00 Hämtning Fredag från kl :10:00-15:00

HÖGSJÖ, HÄSTHAGSVÄGEN 2

LEDIGTSävstaholmsvägen 5 • 0151-51 14 16

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

TrädgårdsjordTrädgårdsjord
4 för 4 för 100:-100:-

4 för 4 för 120:-120:-
• Naturgödsel
• Gräsmattedress
• Torv • Barkmull
• Täckbark

Blomsterlökar

Sättlökar
• Gullök • Rödlök • Silverlök 
• Charlottenlök • Vårlök

• Toalettpapper 

• Hushållspapper 
• Pappershanddukar
• Torkrullar många varianter
• Hållare

20 olika sorters 20 olika sorters 

SättpotatisSättpotatis
ex. Amandine ex. Amandine Aktuellt nu:

• Myrmedel
• Flugmedel

Hasselfors 
Yrkesjordar

• U-jord 
• P-jord
• Eko-jord 
• R-dress

20 år20 år
1999 - 2019
1999 - 2019

Vingåker

Våra storsäljare

20% rabatt20% rabatt  
På hund- & kattmatPå hund- & kattmat

från Hill śfrån Hill ś
Gäller fredag och lördag

27-28 mars

Extra mjukt & starkt
2 lagers, vit
50,4 meter
Nyfi ber

Toalettrullar för basbehov
2 lagers, naturell vit
51,2 meter
Återvunna fi brer

Nytt i 
butiken

Arrangör:Samarbetspartners:

FULLBOKAT
FULLBOKAT

FULLBOKAT
FULLBOKAT

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.

2för1 från 

795kr

Katrineholm

Stortorget 2, 0150-797 77

V I N G Å K E R

RwS5A FwR EN 
wPPEN K₈RKA                              
�� SEP5E��ER
V— soc—”l‹›†okr”t›r

• Vär‡”r o† ›‡ öpp›‡ folkkyrk”
• V—ll sk”p” †öt›spl”ts›r för ”ll”
• Arb›t”r för ›‡ trygg oc– br” ”rb›ts†—ljö
• Vår‹”r sk”p›ls›‡


