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

Fågelmat Höststäda din 
trädgård Höstlökar

• Solrosfrö (vitstrimmigt & skalade)
• Jordnötter • Hampfrö 
• Viltfågelfrö • Talgbollar 
• Fågelmatare - stort sortiment

• Räfsor • Lövkorgar 
• Piasavakvastar • Skottkärror 
• Sopsäckar • m.m.

• Påskliljor • Pingstliljor 
• Tulpaner • Krokus 
• Vitlök • m.m.

• Viltnät
• Elstängsel
• Tryckimpregnerade    
  stolpar

TäckbarkTäckbark
För skyddstäckning För skyddstäckning 

och dekorationoch dekoration

Inför jakten

• Saltstenar • Viltfoder • Majs
• Ärtor • Stövlar

Mus- och 
råttproblem, 

vi har 
lösningen:

• Råttfällor (el & mekaniska)
• Elektroniska skrämmare

Inför hösten!
• Pannlampor
• Refl exer

50% rabatt 50% rabatt 
3 st. för 100:- 3 st. för 100:- 

(ord pris 199:-)(ord pris 199:-)

Gäller så långt lagret räcker Gäller så långt lagret räcker 

Naturgödslad plantjord

Kravmärkt

Långtidsverkande 

gödning

Höstgödsel
10 kg

199:-



Läppe Livs AB

En morgon i den första höstmånaden besöker Vingåkersbladet 
Läppe handel, ett företag som startade med att två systrar hade 
två olika ideèr som slogs samman till ett gemensamt projekt. Syst-
rarna heter Maria och Erika Malmberg och vid besöket träffar 
undertecknad bara Erika, eftersom Maria är upptagen med an-
nat.

-Maria hade en idè om en affär med 
självbetjäning, och jag hade en idé om 
en laddningsanläggning för elbilar, be-
rättar Erika. Systrarna kom fram till att 
det gick att göra en kombination av sina 
planer: De visste att det fanns ett behov, 
de hade en lämplig plats och båda hade 
en lång erfarenhet av arbete inom han-

del. Sagt och gjort, de gjorde en kalkyl i 
tre steg: 1. Affären ”går runt”. 2. Vi kan 
erbjuda sommarjobb. 3. Vi kan ta ut lön.

-Vi är ju uppväxta här i Läppe, så att vi 
kollade med Byalaget och även berätta-
de för campingen om vad som var vår 
tanke. Vi skrev kontrakt i februari 2021, 

och startade sedan upp verksamheten 
redan i maj. Vi är med i AutoMat, en 
franchiseverksamhet inom matbutiker 
med självbetjäning, fortsätter Erika. Er-
ika poängterar att Vingåkers kommun, 
har varit mycket stödjande och givit bra 
service till företaget från första början 
med bygglov och annat.

Nu blir man ju ändå nyfiken, hur blev 
bemötandet när ni öppnade?
-Det gick jättebra, bygden hade stora 
förväntningar på affären och ”alla” be-
sökte affären för att handla. Sedan kan 
jag tycka att det kanske fanns en form 
av underskattning hos folk, gällande 
Marias och min kompetens, säger Eri-
ka. Samtidigt vill hon betona att när det 
vid några tillfällen har varit behov akut 
hjälp, så har det alltid funnits personer 
på orten som på olika sätt ställt upp och 
hjälpt till.

Inledningsvis bestod butikens sortiment 
av 750 artiklar, men genom en ” kunder-
nas önskelista” har det utökats i dagslä-
get till 980. Denna kundpåverkan, samt 
att affären kan hålla jämförbara priser 
med Vingåker, Julita och Odensbacken 
gör också att kunderna är köptrogna. 
Axfood levererar de flesta av varorna, 
men företaget säljer också varor från 

lokala tillverkare. Erika vill också på-
minna om att kunderna kan göra större 
beställningar, om det finns behov.

Erika berättar också härliga situationer: 
Om kunder som på olika sätt hjälper 
varandra och om en äldre kund som för-
synt besökte affären för att kolla, citat- 
”om det här är något för mig”. 

Erika och Maria har ständig jour, men 
de har inte upplevt det som något större 
problem utan snarare har det inneburit 
att de fått reda på om något inte fungerar 
som det ska i butiken.

Verksamheten har nu klarat av en som-
mar, där en person har fått ett sommar-
jobb. Nu kommer hösten med nya ut-
maningar, men om alla inser att affären 
kan hjälpa Läppe att leva och utvecklas 
så ser jag positivt på framtiden, avslutar 
Erika. 

Dessa två entreprenörer, och lokalpa-
trioter skickar med ett upprop till alla i 
Läppetrakten:
Läppe handel-det bästa alternativet för 
dig!

Text & Foto: Bengt Karlsson
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Annonssäljare:
Jan-Erik Eriksson 070-130 95 39
Birgitta Stenström 070-534 37 15

Företagspresentation!

Maria Isgren är en nöjd kund 
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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: 8240 st

Framsida: Skördemarknad Vingåker.
Foto: Cathrin Pierre

Ansvarig utgivare: 
Loove Pettersson

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

Ett sortiment på i dagsläget 980 
artiklar.

Allt för
ditt badrum

Nu under samma tak

VIDEV 2 • 0150-517 40 • WWW.KAMINKAKEL.SE

Öppettider:
mån-tor 9-18,
fre 9-17, lör 10-14

Kaminer &
Skorstenar

Från idé till 
färdig installation

Installerat- och 
klart priser!

Videvägen 2, Katrineholm
Tel. 0150-517 40 • www.kaminkakel.se

Kom ihåg att
utnyttja ROT-

avdraget!

Kostnadsfria offerter!
Vi lämnar alltid fasta priser och
vi erbjuder räntefri avbetalning

Välkommen till
Sörmlands ledande leverantörer
av badrumsrenoveringar
och brasvärme!

25 år
1992-2017

Katrineholm | Videvägen 2 | 0150-517 40

KAMIN & KAKEL
KATRINEHOLM

20% RABATT20% RABATT  

Gäller på duschar och Crown-
serien inkl speglar & spegel-

skåp från Macro Design.

*Gäller t.o.m 7 november 2021.   

5 000:-* 
PAKETRABATT 

PÅ CONTURAS 
HELA SORTIMENT 

VID SAMTIDIGT 
KÖP AV PREMODUL

SKORSTEN 
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BOSCH GCM 80 SJ PROFESSIONAL
En kompakt, smidig och effektiv 
kapsåg utrustad med en kraftfull 
1 400W motor som klarar alla 
arbeten på 
byggarbets-
platsen 
eller i ditt 
hemmaprojekt.
Rek. ca pris 3 995:-

  KAP- OCH GERSÅG

Kampanjerbjudandena gäller 13/9-3/10 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

DEALS

JUST NU FÅR DU UPP TILL 35% RABATT  PÅ SVENSKA KVALITETSFÖNSTER. 

Rabatten gäller på fönster och fönsterdörrar samt skjutdörrspartier.
Erbjudandet gäller vid direktleverans från fabrik och kan ej kombineras med andra offerter eller 
erbjudanden. Gäller ej specialfönster och tillbehör.

JUST NU!
UPP TILL

35% 

25 %
På utvalt sortiment.

Upp till

SKRUVDRAGARE
BOSCH GSR 18V-55 2x5,0 Ah PROFESSIONAL 
Sladdlös, tålig och kraftfull med 18 V borstlös motor. 
2 x 5.0 Ah Li-Ionbatterier, snabbladdare samt 
Professional L-väska. 
Rek. ca pris 5 295:-

SPARA 1 300:-

2 695:-
SLANGSET

GROUW
Grön trädgårdsslang 1/2”20 m. 
Ingår: krankoppling, strålmunstycke, snabbkopp-
ling samt stoppkoppling. Rek. ca pris 129:-

99:90

YTTERDÖRRAR

WOOD MDK11 WOOD S
En stilren och effektiv avfuktare som är 
enkel att använda!. Perfekt för badrum 
och andra mindre områden. MDK11 är 
utrustad med digital pekskärm för in-
ställningar, timer och torka-tvätt funktion! 
Rek. ca pris 2 190:-

LUFTAVFUKTARE

1 890:-
SPARA 300:-

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

2 695:-
SPARA 2 600:-

TRYGGT FÖNSTERBYTE MED SVERIGES STÖRSTA FÖNSTERTILLVERKARE

Öppettider:
Onsdag - fredag: 10-18, lördag 10-17 

NaturdelikatessenNaturdelikatessen
(Vid OKQ8)(Vid OKQ8)

Viltkorvar, rökt kött
Asiatiska basvaror

Delikatesser från Möllans ost
Fisk

Delikatesser från 
Werners Gourmetservice

Julita rapsolja

Naturdelikatessen

Naturdelikatessen

Öppettider:

Onsdag - Söndag

10 - 18
Måndag - Tisdag 

Stängt

Onsdag - fredag

10 - 18
lördag

10 - 17 

Följ oss 
gärna på Öppettider Baggetorp:  Tisd-fred 9.30-18.00, Lörd 9.30-13.00

Öppettider Vingåker:  Månd-fred 9.00-18.00, Lörd 9.00-13.00
Baggetorp 0150-220 75 • Vingåker 0151-51 12 40

Följ oss 
gärna på Öppettider Baggetorp:  Tisd-fred 9.30-18.00, Lörd 9.30-13.00

Öppettider Vingåker:  Månd-fred 9.00-18.00, Lörd 9.00-13.00
Baggetorp 0150-220 75 • Vingåker 0151-51 12 40

Nu har handelsträdgården Nu har handelsträdgården 
öppnat i Baggetorpöppnat i Baggetorp..

Vi har fyllt upp med höstens härligaVi har fyllt upp med höstens härliga
växter och inredning för hus och hem. växter och inredning för hus och hem. 

Kom och låt oss inspireraKom och låt oss inspirera..

Följ oss gärna på:

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

Vakuumförpackare
OBH Nordica 7949

Soundbar
JBL BAR 2.1 Deep Bass

2990:-

1146:-

Ord. pris 4490:-

Priserna gäller t.o.m. 10 oktober eller så långt lagret räcker.

 Nu har vi utökat  
vårt sortiment!
Välkommen in och kika på vårt utbud av ljud- och bildprodukter

från 99:-

Nyheter från Startrading
FLAMME SWIRL

Kampanjpris:

Höstmys!

Till jägaren, odlaren och 

svampplockaren!

Vi har även påsar till din 
vakuumpackare
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Vingåkersbladet besöker ett anrikt Vingåkersföretag, som också 
har verksamhet i Katrineholm och Flen: Mählqvist Rör. Även om 
vi presenterar två generationer av Mählqvist, så kan det konsta-
teras att Mikael är tredje generationen i företaget. Det var alltså 
Artur, farfar till Mikael och pappa till Gunnar som 1943 startade 
företaget.

Då blir frågan till Gunnar: Hur kom det 
sig att du fortsatte i din fars fotspår? 
-Det var inte min tanke ursprungligen, 
men pappa blev sjuk och företaget var 
på väg att säljas till Lundbergs i Norrkö-
ping. Jag och brorsan Lennart ville inte 
detta, så att på så sätt började vi båda att 
arbeta i firman.

Båda bröderna utbildade sig så småning-
om till VVS-ingenjörer på KTS(Katri-
neholms Tekniska Skola), och Gunnar 
tillhörde för övrigt den sista kullen. 
Åren rullade på och 1987 tog Gunnar 

helt över som VD. Idag ser han med 
glädje på att han gjorde valet att föra 
företaget vidare, även om en period var 
svår när pappa Artur inte riktigt kunde 
”släppa taget” och både Gunnar och 
Lennart kände att de måste få leda fir-
man på sitt sätt. 

Gunnar berättar: -Det gick så långt, så 
att vi tre: Pappa, Lennart och jag hade 
ett möte för att diskutera hur vi skulle 
kunna komma vidare. Men i slutändan 
var det nog vår mamma, som fick pappa 
att inse att nu har sönerna tagit över och 

det är dags att stiga åt sidan.
Idagsläget arbetar Gunnar deltid, och i 
huvudsak gör han sin arbetstid i butiken 
och lagret i Katrineholm.

Men Mikael, du var väl helt inställd på 
att arbeta i familjeföretaget: -Nej inte 
alls, jag gick naturteknisk på Duve-
holmsskolan och efter militärtjänsten 
var jag helt inställd på en karriär inom 
försvarsmakten. Jag fortsatte därför att 
studera på Karlberg(kadettskola).
Mikael kände dock att neddragningar 
inom försvaret, gjorde framtiden osäker 
och därför började han att arbeta i hem-
ma i Vingåker.

Gunnar: -Jag tyckte att Mikael kunde 
komma till oss och jobba, om det nu inte 
blev något arbete inom försvaret.
Så blev det: Från 2004 har Mikael job-
bat på firman, och via praktiskt arbete 
och olika utbildningar/kurser har han nu 
landat i familjeföretaget. I dagsläget är 
hans bas på Vingåkerskontoret, där han 
har/gör kundbesök samt gör kalkyler 
och konstruktioner på olika jobb.

När Mikael växte upp tyckte han att 
pappa Gunnar, var för mycket på jobbet. 
Idag har han större förståelse för att det 
blev så, eftersom att firman låg väldigt 
nära familjens bostad.-Jag vill inte vara 
så mycket på arbetsplatsen som pappa 
var, men jag har alltid min jobbtelefon 
på om någon söker hjälp av företaget. 
-Kunderna är viktiga, betonar både Mi-
kael och Gunnar. 

Det är inte alltid lätt att hålla isär arbete 
och privatliv, när man har familjeband 
och arbetar ihop. Men både far och son 
försöker att inte tala om arbete, när de 
träffas i privata/lediga sammanhang, be-
rättar de.

Vi talar avslutningsvis om hur VVS-om-
rådet har förändrats genom åren: Allting 
gällande planeringen, såsom ritningar 
och kalkyler är digitaliserat. Det prak-
tiska arbetet som rörmokare, är också 
helt annorlunda genom andra och lättare 
material. En väldigt speciell sak är den 
stora förändringen av leveranser av ma-
terial till företaget.-Förr kunde vi få två 
leveranser i veckan, idag kan det handla 
om femton stycken i veckan, berättar 
Gunnar. 

Hur ser då framtidsutsikterna ut, gällan-
de tillgången av yrkesfolk? 
Mikael som sitter med i styrelsen av 
Installationsföretagen i Sörmland-Öst-
ergötland, berättar att det är svårt med 
återväxten och att man behöver infor-
mera och lyfta fram yrket. Det finns 
mycket förutfattade meningar, och gam-
la uppfattningar om vad t.ex rörmokare 
gör. 

Avslutande fråga till Mikael: Blir det en 
fjärde generation i familjeföretaget?
-Svårt att svara på, men jag får ta frågan 
vidare hem till vår treåring...

Text & Foto: Bengt Karlsson

Gunnar och Mikael Mählqvist

2 generationer Vingåker2 generationer Vingåker
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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

Vi vill hylla det liv som levts

Köpmangatan 9, Vingåker | 0151 133 67

Det gör vi genom att skapa en  
ceremoni som blir ett personligt  

avsked och ett fint minne. 

Med lång erfarenhet inom branschen  
och stor kännedom om området,  

hjälper vi dig med alla frågor  
inom begravning.

Välkommen till  
Fonus i Vingåker!

BRASVED
50:-50:-/säck, hämtning/säck, hämtning

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

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

Välj 2 
betala för 1

När du köper 
båge från

795kr

Besök vår butik för mer information

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. ©2021 Specsavers.

Specsavers 
Stortorget 2 Katrineholm
0150-79777

FREDAGEN 1:a OKTOBER! 
Är det invigning av vår nya hall på 

Bondegatan 40.
Prova på padel mellan kl:15:00 – 20:00 

och få hjälp av våra tränare
Varmt välkomna!
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Dahlmansro Skog och Trädgård

Mycket har sagts om trädgårdar genom århundradena, till exempel: ”Vill du vara lycklig en dag – läs en bok. Vill du vara lycklig en 
vecka – gör en resa. Vill du vara lycklig hela livet – skaffa dig en trädgård.” Citatet hämtat från Dahlmansro Skog och Trädgårds 
hemsida.  
  

Det är 16 juli, mitt i högsommaren och 
jag passar på att träffa Conny Andersson 
Dahlman när han trimmar och klipper 
gräs hos min granne Kerstin Pettersson 
(som har en fantastisk trädgård, men det 
är en annan historia).
 Conny är från början utbildad kock 
och arbetade i många år på krogar runt 
om i Stockholm. Men så en dag var det 
inte roligt längre. Kockarbetet bestod 
av för mycket stress som förtog glädjen 
med att laga mat och han drabbades av 
utmattningssyndrom.
 Kring juletid 2014 fl yttade han till-
baka till Vingåker. Intresset för trädgård 
hade funnits med tidigare så sjukskriv-
ningen innebar då en möjlighet att prova 
något nytt. 2015 startade han Dahlmans-
ro skog och trädgård. 
 De första åren var det bara Conny 
men i takt med att kunderna blev fl er så 
behövdes fl era händer och nu 2021 har 
Dahlmansro sex medarbetare, tre duk-
tiga tjejer som mestadels jobbar med 
plantering, rensning och beskärning 
och tre killar med blandade sysslor som 
gräsklippning, trimning och grävning.
 I dagsläget befi nner sig kunderna i 
Vingåker, Läppe, Julita, Bie och Katri-
neholm. Det är företrädesvis privatper-
soner. Men även bostadsrättsföreningar 
och fastighetsägare fi nns med i kundlis-
tan. Där handlar det om allt som hör till 
trädgård och mark runt fastigheterna.  
 Dahlmansro skog och trädgård ut-
för även besiktningar av lekplatser. Det 
sker cirka 19 000 olyckor varje år som är 
kopplade till lekplatser. Så med andra 
ord är det ett väldigt viktigt uppdrag. 
Det är viktigt att gällande lagar och reg-
ler efterföljs. 

Uppdrag och arbetetsuppgifter skif tar 
under året. 
• Vårvintern är det främst beskärningar 

av buskar och träd. 
• Sommarhalv året ägnas arbetet åt 

trädgårdar och parker med allt från 
klippning, trimning och rensning till 
plantering, häckklippning och nyetab-
leringar av rabatter. 

• Hösten är det beskärningar och rens-
ning av rabatter. 

• Under vinterhalvåret är det mest tid 
i skogen med röjning, huggning och 
fällning av träd. Här är kunderna både 
skogsägare och privatkunder. Före-
taget utför även en del snöröjning. 

Conny tycker att sommar- och vinter-
halvår har lika stor tjusningskraft fast på 
olika sätt. Men när september kommer 
och hösten börjar träda in så är det alltid 
lika skönt att börja gå ut i skogen igen. 
Att arbeta i skogen och se till att de bäs-
ta stammarna har de bästa förhållandena 
ger på sikt en stark och långvarig skog.
 Dessutom hinner han under vintern 
med att göra lite annat, som till exempel 
tillverka odlingslådor i olika storlekar 
– dessa är till försäljning. Han är åter-
försäljare av järnkrukor genom Stilhem, 
se bilderna. Du hittar priser på dem på 
hemsidan.  

Han är även återförsäljare på trädgårds-
belysningar genom LightsOn. Priser på 
belysning och odlingslådor får ni om ni 
skickar en förfrågan till Conny.
 Jag frågar Conny vad han tycker är 
allra roligast.
 – Det var en svår fråga. Men det är 
nog att möta mina kunder och att se alla 
fi na trädgårdar. Extra roligt är det natur-
ligtvis med de återkommande kunderna, 
säger Conny.

Text och foto (om inget annat anges): 
Majsan Wickert

FAKTA
www.dahlmansro.se • Kontakta gärna för offert. • conny@dahlmansro.se • På webb-butiken � nns bilder och priser på de � na gjutjärnskrukorna. 

Det var svårt att få en rättvis bild på Kerstins trädgård som behöver upplevas 
live. Men här handlade det om hur fi nt Conny trimmar runt alla olika öar av 
stenar, blommor och buskar. 

Dahlmansro skog och trädgård är återförsäljare av de vackra järnkrukorna ni 
ser på bilden samt tillverkar och säljer odlingslådor i olika storlekar.
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snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT

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

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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Kompetenspoolen
söker:

Seniorer för rot- 
och ruttjänster 

Välkommen till 
Svenska Hundklubben VSN

27 maj 2019
Plats: Studiefrämjandet, 

Järnvägsgatan 3, 
Vingåker

Kl. 18.30 Extra årsmöte för 
Svenska Hundklubben VSN

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

                                                 
 Medlem: Gratis 

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

Betalning i samband med 
anmälan till Swish 1234454369

Vi bjuder på fika!

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

Höstens kurser::

- Inkallningskurs med 
  Malin Åkerström  
  9 oktober
- Hårda spår
- Tema promenader

Besök hemsidan och face-
book för mer information 
och koll för mera aktiviteter 
under hösten.
Vid frågor:
Lena 070-220 66 91
vsn@svenskahundklubben.se

Välkommen till 
Svenska Hundklubben VSN

27 maj 2019
Plats: Studiefrämjandet, 

Järnvägsgatan 3, 
Vingåker

Kl. 18.30 Extra årsmöte för 
Svenska Hundklubben VSN

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

                                                 
 Medlem: Gratis 

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

Betalning i samband med 
anmälan till Swish 1234454369

Vi bjuder på fika!

Välkommen till 
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!

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

Höstrusk nu passar det att jobba inne.Höstrusk nu passar det att jobba inne.
Vi har färgen och tillbehören.Vi har färgen och tillbehören.
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HÖRLURAR
FRÅN BOSE
PÅ KÖPET!*
NÄR DU HANDLAR

FÖR 15000:-

ERBJUDANDE

VÄRDE
3000:-

TapetREA

30%

KATRINEHOLM • FLEN • VINGÅKER • k-bygg.se
Kampanjerbjudanden gäller  22/9–11/10 2021

Elfa Skjutdörrar  
inredning & förvaring 

25%
*Rabatten gäller på skjutdörrar, inredning och förvaring från Elfa på 
leverantörens bruttoprislista med undantag för Décor och Graphite.

www.mahlqvist-ror.se

 
 

 

 

   

  
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

   

  
  

 

 
 

 
 

Mulders
Maskinstation AB

Schaktningsarbeten
Avloppsannläggningar
Vägbyggnationer
Vägunderhåll 
Husgrunder
Snöröjning
Skogsdikning

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

Gäller tom 3/10

PotatisPotatis
5kg fast, Margretelund

20:-

Franskt Franskt 
LantbrödLantbröd
Butiksbakat, 560g Grand PadanoGrand Padano

OstOst 
150g, Monté15:- 29:-

Måndag-söndag 8-21Måndag-söndag 8-21
0151-51 80 50 • www.ica.se0151-51 80 50 • www.ica.se
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Axéns Fotvård
Diplomerad Medicinsk Diplomerad Medicinsk 
FotterapeutFotterapeut

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

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

Släktforskning
Nästorp, Vingåker, Tel 070-201 11 71

www.hittadinslakt.dinstudio.se

Släktforskning
för dig

När du vill veta mera om din släkt
men inte har tiden eller kunskapen

att göra det själv

Jag gör släktforskningen
åt dig

Sverige och Nordamerika

Välkommen till Jacobssons Smide & Motor i Vingåker AB.  
Ett mångsidigt företag som arbetar med allt i från försäljning och 
reparationer av lantbruks-, entreprenadoch skogsmaskiner till 
diverse svets- och smidesarbete. Vi är servicelämnare  
för John Deere’s skogsmaskiner. På Jacobssons  
har vi ett brett sortiment med lager,tätningar  
med mera. Välkommen in till oss!

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

Ett lokalt byggföreta
g  

med lång erfarenhet  

och kunskap!

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

God Jul & Gott Nytt År

Ett lokalt byggföreta
g  

med lång erfarenhet  

och kunskap!

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

God Jul & Gott Nytt År

© Bisnode 200323

Ett lokalt byggföretag
  

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

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

Badrums-Badrums-
renoveringrenovering

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
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Vingåker Arena AB

Välkommen till en toppmodern padelarena med fyra dubbelbanor, padel shop, konferensmöjligheter. En mötesplats för alla – spons-
ring och samarbete. I dagligt tal kommer man att benämna den ICA Cityhallen Padel – Vingåker Arena. Den kommer att hålla öppet 
alla dagar mellan klockan 05.00 –24.00. 

Lördagen den 14 augusti slog de upp 
portarna och för de som kom först fanns 
en goodiebag att hämta. Jag kom dit ef-
ter lunchtid och missade många av be-
sökarna som varit där på förmiddagen 
även om det fortsatte att strömma in nya  
besökare. 
 Äntligen var visionen sen cirka två 
år tillbaka klar. Och det är ingen dålig 
anläggning de visade upp. Det saknades 
några små detaljer här och var men det 
skulle bli klart till den offi ciella invig-
ningen som gick av stapeln den 25 sep-
tember. 
 Thomas berättade att  han och Anders 
spelade på varsitt håll och började en 
dialog om att ”varför inte starta en egen 
padelhall”. Och för cirka ett år sen blev 
det allvar och hela projektet startades. 
De fi ck med några till på tåget. Och 
idag ägs padelhallen av Thomas Widén 
Anders Bergelin, Christer Redfors, Jim 
Lindström och Kim Sjöholm.
 Kim Sjöholm som tidigare var en lo-
vande tennisspelare fastnade 2018 för 
padel. Han har sedan dess varit en aktiv 
spelare och nått framgångar i seriespelet 
i Katrineholm. Han kommer att vidare-
utbilda sig under hösten för att kunna 
hålla högsta kvaliteté på träningarna för 
nybörjare och ungdomar.
 På min fråga om hur könsfördelning-
en är när det gäller padel, så var svaret 
att det är fl est män, men att kvinnliga 
spelare ökar. Det fi nns en tjejgrupp som 
spelar regelbundet. Och under just den 
här dagen så hade besökarna varit 60/40 
män/kvinnor. Vilket ser lovande ut för 
framtiden.

 

Christer visade mig runt i de nya fräscha 
lokalerna. På övervåningen fi nns konfe-
rensrum och en lounge. Han berättade 
att de lagt stor vikt vid ljud, ljus och 
takhöjd. Hallen har bländfri belysning. 
Ventilationen är kopplad till en kylan-
läggning. Takhöjden är över nio meter, 
minimigränsen är sju meter. För den 
som vill sponsra och samtidigt synas 
går det att köpa reklamvepor, namn på 
banan eller skylt på fasaden mot riks -
väg 52. 

Innanför entrén fi nns en butik med 
diverse spelutrustning och kringprylar 
som kan behövas. Butiken kommer att 
vara öppen och bemannad tisdag–tors-
dag 17.30 –19.00, lördag 10.00–12.00 
och söndag 17.30 –19.00.
 
Det fi nns totalt fyra banor för dubbel-
spel, vilket är vanligast. Två stycken är 
för 60 minuters spel och två stycken för 
90 minuters spel. Men naturligtvis går 
det även att spela singelspel.
 Man bokar speltider via en app och 
får då en individuell kod som gör att 
man kommer in i hallen mellan 05.00 
och 24.00.
 I augusti kunde man anmäla sig till 
ett seriespel som ska pågå under hös-
ten, det drog igång den 13 september. 
Seriespelet består av 10 matcher à 90 
minuter, en match per vecka. 
 I den här serieomgången blev det:
fem herrdivisioner, en damdivision och 
en mixdivision. 
 
ICA Cityhallen Padel – Vingåker Arena 
fi nns på både Facebook och Instagram 
och uppdateras regelbundet. 
 Undertecknad måste ju tillstå att det 
är en imponerande och fi n hall. Så jag 
hoppas att denna satsning infriar deras 
förväntningar och önskar lycka till.
 Visst skulle det vara roligt att pro-
va på någon gång, så jag får väl se om 
framtiden leder mig dit. 
 

Text och foto: Majsan Wickert

Under en dramatisk himmel öppnade 
ICA Cityhallen Padel sina dörrar lör-
dagen den 14 augusti. En lyckad dag 
med många besökare och spelare.

Sidan 2

FAKTA
Öppettider: alla dagar mellan 
klockan 05.00 –24.00. 

Man bokar speltider via appen 
MATCHi, eller kontaktar någon av
delägarna.

Det � nns fyra dubbelbanor, 
två för spel om 60 minuter och
två för spel om 90 minuter.

kontakt@vingakerarena.se eller 
0703-16 19 22

För mer information eller frågor, 
maila till kontakt@vingakerarena.se
Mer info hittar ni på Facebook och 
Instagram @Vingakerarena

Grabbgänget/delägarna som har all anledning att vara stolta över sitt gemen-
samma projekt. Här ser vi från vänster Christer Redfors, Thomas Widén, Jim 
Lindström, Kim Sjöholm och Anders Bergelin inne i padelhallens butik.

De som spelar här är, överst till vänster Olivia 
Frondelius tillsammans med Charlie Stenberg 
mot Kim Sjöholm och Niklas Grönberg, 
närmast i bild.
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K Ö P M A N G A T A N  1 2

Återförsäljare för:

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

Öppettider på Facebook & 
Instagram @lyftets

Annika Widenstedt
Tel. 0730-55 30 30

Möbeltyger
Omklädda möbler
Tapetserarmaterial

Restaurering av
fönster & dörrar

FÖNSTERLYFTET
Fönsterhantverk

Tapetserarverkstad

Köper och säljerKöper och säljer
Antikt, retro, Antikt, retro, 

lantligt och kuriosalantligt och kuriosa

Öppettider på Öppettider på 
facebook och Instagramfacebook och Instagram

Anneli HögbergAnneli Högberg
073-820 09 39073-820 09 39

Marielunds
Hem & Antik

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

Storgatan 29, Vingåker   0151 - 370 380

Petterssons Petterssons 
BILVERKSTADBILVERKSTAD

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

PetterssonsPetterssons
STÄDSERVICESTÄDSERVICE

070 - 687 37 13
vopel@telia.com

Ring och boka 
tid för 

service och 
reparationer.

Lånebil fi nns 
när er är 

på service.

Flyttstäd, 
Hemstäd, 
Byggstäd

Fönsterputs, 
Arbetslokaler

Dödsbon m.m.

Vi arbetar med 
Rutavdrag!

Märkeskläder till hela familjen
J u s t  n u  h a r  v i  m ä n g d e r  av  h ö s t p l a g g  t i l l  o u t l e t p r i s e r

Lee 
”Daren zip fly”

599:- 
ord. pris 999:-
herrstorlekar

Lyle & scott 
”knitted zip through”

699:- 
ord. pris 1099:-

herrstorlekar

Lyle & scott 
”pullover hoodie”

499:- 
ord. pris 749:-
herrstorlekar

Lee 
”carol”

599:- 
ord. pris 999:-

damstorlekar

måndag–fredag 10:00-19:00 lördag–söndag 10:00 -18:00 •  widengrensvägen 1 vingåker
Besök oss i butiken eller shoppa smidigt online på vfo.se

kostymer i 70 olika storlekar

vi reserverar oss för eventuella tryckfel eller slutförsäljning

6000m² butiköver 100 kända varumärken
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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.

Samverkarnas projekt kring Torget i 
Odensbacken rullar vidare och snart är 
en första prototyp till torgbod färdig att 
visas upp för att få in synpunkter. Sam-
verkarna i Östernärke bjuder dessutom 
in sina medlemmar till öppet hus med 
drop in i Adolfssonska huset vid Torget 
i Odensbacken den 7 oktober klockan 
10-18.

I den tidigare klädbutiken vid Torget i 
Odensbacken börjar det bli klart med 
hyresgäster som skall flytta in. Bland 
annat kommer NEPAB att flytta in i 
den gamla outlet-lokalen. Planeringen 
inför första advent har startat och redan 

nu är det klart med julgranen som skall 
ställas upp på Torget, samma donator 
som skänkte en gran förra året kommer 
donera en gran även i år.

Odensbackens vägförening har ge-
nomfört en trivselvandring och en till-
hörande arbetsdag. Dessutom planeras 
för utplacering av bänkar och bord i 
framtiden vid Kanalpromenaden, Ka-
nalparken, Hummelstaparken, Öst-
ra Gärdet, Kvarnbacken och Torget. 
Network MC i Odensbacken har haft 
sitt 20-årsjubileum och scenen som 
Vägföreningen i Odensbacken låtit 
bygga är därmed invigd.

Vägföreningens flaggstänger och flag-
gor är på plats i Odensbacken, något 
som även uppmärksammats av flera 
andra tidningar. I Kanalparken har Öst-
ernärke Trädgårdförening gjort en fan-
tastisk insats med att rensa i den igen-
vuxna planteringen ovanför bryggan. 

I Stora Mellösa har vägföreningen fått 
upp sin nya välkomstskylt och dess-
utom har man målat om det gula hu-
set som numera är rött och går under 
benämningen ”Morotshuset”. I Stora 
Mellösa har dessutom handelsträdgår-
den sålts till Egeryds fastigheter som 
ämnar driva versamheten vidare och 
kombinera detta med någon form av 

caféverksamhet.
Planerna på en padelbana inomhus i 
Alms lada i Stora Mellösa har stött på 
patrull och istället skissas det nu på att 
kunna använda ladan för vinterförva-
ring av fordon och husvagnar.

I Kilsmo planerar man att bygga ett 
utgym med de pengar som Örebro 
kommuns landsbygdsnämnd avsatte. 
På Vinön bygger Nygårds Rökeri och 
Delikatesser nytt för att kunna utveckla 
sin verksamhet.

Padelbanan i Hampetorp är invigd och 
klar. I Hampetorp pågår också båtupp-
tagning för full och campingen har av-
rundat sin säsong. Naturreservatet på 
Björkön är invigt och några lördagar 
framöver kan allmänheten boka sig en 
tur ut med båt för att njuta av naturen 
på ön

Kommunfullmäktige i Örebro beslu-
tade i förra veckan att genomföra en 
omorganisationen som går ut på att 
minska antalet nämnder och ledamö-
ter. Bland annat kommer Landsbygds-
nämnden läggas ner och ersättas av en 
landsbygdsdelegation samtidigt som 
landsbygdens intressen framöver ock-
så skall beaktas av alla andra nämnder. 
Arbetet med omorganisationen fort-
sätter, det är t ex inte helt klart ännu 
hur förvaltningarna skall komma att se 
ut. Den nya kommunorganisationen är 
tänkt att tas i drift 2023.

Datum att hålla reda på:
Örebro Föreningsråd bjuder in till stort 
föreningsmöte i Tegelhuset den 27 ok-
tober.
Nästa trivselvandring och arbetsdag i 
Odensbacken äger rum (i Zon 3) den 2 
oktober respektive 23 oktober.
Samverkarna i Östernärke bjuder in till 
öppet hus i fd Adolfssons kläder den 7 
oktober klockan 10-18.

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.

019-767 16 50
john@lundbergsmek.se

Industrivägen 8 • 715 31 Odensbacken

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.
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Vi hjälper dig med byggprojektet!

Fönster | Panel | Badrum
Kök | Tak | Altan

info@hssbyggtjanst.se
www.hssbyggtjanst.se

Hampetorp Svenberg Söderling Byggtjänst AB

Robin Svenberg
Kristoffer Söderling

073-234 8669
070-331 5269

hssbyggtjanst

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

Din
extraresurs

Flyttröjning

Bemanning

Busk- & trädvård

RUT- och ROT-arbeten

019-44 62 55

Nordic Energy Partner AB - installation och service av värmepumpar

Vi levererar de bästa värmepumparna 
och kylanläggningarna 
utifrån dina behov. 

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

EL         KYLA         VVS         SOLENERGI         VÄRMEPUMPAR

Vår kompetens din trygghet
Se över din värmeenergi!

Slåtter av
väg- och åkerkanter!

Ring för bokning

eller mer information.

Daniel 070-24 44 234

Enskilda avlopp - Diplomerad av ME
Dräneringar
Grunder
Tomtplaneringar
Plattläggningar & murar
Stubbfräsningar & stock-klyvningar

Ökna Entreprenad AB • Kalle Nilsson • Knarsta 237 • 715 92 Stora Mellösa

073-501 29 29
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Vinn trisslott
Lös korsordet och 

skicka/lämna in det 
gulmarkerade ordet 

senast 17 oktober till:

annons@vingakersbladet.com
•

Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta

643 91 VINGÅKER

Vi drar tre stycken vinnare 
som vinner varsin trisslott.
Vinnare i nr 4 - 2021: (av 33 rätt inkomna 

svar: CALE JONSTORP)
Trisslott är på väg:

Carina Behr, Stora Mellösa
Anders Åström, Odensbacken
Anna-Karin Haglund, Vingåker

Rårakefest
Lördag 23 oktober kl 19.00

i Fiskingegården.
Föranmälan är öppen för alla och sändes 

senast den 9 oktober till Per Jonsson,
SMS till 070-386 54 49 eller mail till 

pelle.66.jonsson@hotmail.com

Vi följer eventuella restriktioner!
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Svensk Bilåtervinning AB

Svensk Bilåtervinning i Odensbacken ingår sedan i våras i den 
växande återvinningskoncernen Autocirc med ett 15-tal företag 
som tillsammans verkar i Sverige, Finland, Norge och England. 
Strategin är att koncernen skall kunna erbjuda mer och bättre 
bildelar till eftermarknaden.

Samtal om försäljningen har förts under 
2020 och i februari i år blev affären klar. 
Koncernen är just nu inne i en expansiv 
fas och förutom Svensk Bilåtervinning 
har Vimmerby Bildemontering ingått i 
gruppen under året.
– Svensk Bilåtervinning AB är en fin an-
läggning som passar in i vår vision och 
vi kommer att fortsätta utvecklingen av 
bolaget framåt, säger Johan Livered, 
VD på Autocirc.

Familjeföretaget som firar 20 år som 
företag kommer drivas vidare som tidi-
gare och ägaren Christian Öhrling kom-
mer finnas kvar som VD och skall även 
fortsättningsvis driva verksamheten i 
Odensbacken. Företagsnamnet och per-
sonalstyrkan på 18 personer kommer 
också finnas kvar.

– Vi är fortfarande egna, fristående bo-
lag som samarbetar både inom och ut-
anför gruppen. Inga dörrar har stängts i 
och med uppköpet, förklarar Christian.

Faktum är att man i år dessutom rekry-
terat ytterligare två medarbetare för att 
stärka upp företagets olika funktioner 
som består av demonteringsverkstad, 
försäljnings- och packningsavdelning. 
Innan bildelarna kan säljas skall de do-
kumenteras och läggas in i ett digitalt 
register som i praktiken också fungerar 
som en webshop, detta sker i inlagringen.

– Det ska bli roligt och spännande med 
samarbeten mellan gruppens företag, det 
kommer bli bra synergieffekter. Som del 
i en koncern får vi mer muskler och kan 
tillsammans till exempel skriva avtal på 

riksnivå, inte minst med föräkringsbo-
lagen som är stora kunder i branschen, 
berättar Christian.

Den tydligaste förändringen som kun-
den upplever är kanske att Christian 
lämnat sin plats vid ordertelefonen till 
en annan av de anställda, vilket innebär 
att Jörgen Setterman med nya kollegan 
Henrik Karlsson kommer fortsätta svara 
i telefon och vara företagets ”ansikte” 
utåt. Henrik byter därmed arbetsuppgif-
ter och efterträds på inlagringen av en 
av företagets nyförvärv.

Förutom begagnade bildelar säljer fö-
retaget också helt nytillverkade delar. I 
lager på Industrivägen i Odensbacken 
finns idag runt 200.000 delar som är 
avsynade, uppmärkta och sorterade i 
metervis med hyllor och ställage fulla 

med delar som förvaras i pallar. Merpar-
ten av begagnat-försäljningen sker på 
distans och det mesta packas och skick-
as från Odensbacken. Christians sambo 
Veronica arbetar också på företaget och 
ansvarar bland annat för just nydelsför-
säljningen samt för företagets certifie-
ringar och auktoriseringar.

 – Vi har en stark framtidstro, försälj-
ningen har ökat under året och 2021 
kommer bli vårt bästa år hittills, berät-
tar Christian och avslöjar att man nästa 
år kommer bjuda hela personalen på en 
resa för att fira 20-årsjubileet – exakt 
vad det blir får förbli en överraskning 
ett tag till.

Återvinning av bildelar är en ständigt 
växande bransch även om fokus i fram-
tiden kanske kommer ligga ännu mer på 
renovering av stommar, till exempelvis 
bromsok, generatorer och startmotorer, 
än vad det gör idag. Samtidigt ökar nu 
också försäljningen av elbilar globalt 
och i takt med att fler och fler elbilar 
kommer ut på marknaden går dessa så 
småningom också vidare till återvin-
ning. Christian berättar avslutningvis att 
man i verkstaden i Odensbacken redan 
fått ta emot och demontera sina första 
elbilar – och fler lär det bli framöver.

Text och foto: Bengt Bronner 
om inget annat anges.

Företagspresentation!

Jörgen Setterman och Henrik Karlsson på säljsidan. Foto Marcus Andersson.

VD Christian Öhrling. Foto Marcus Andersson.

Bilar i väntan på demontering.

Bildelar och åter bildelar.

Hyllmeter efter hyllmeter med bildelar som är sorterade och uppmärkta.
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Nordic Energy Partner AB - upptäck kraften från ovan!

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

EL         KYLA         VVS         SOLENERGI         VÄRMEPUMPAR

Vår kompetens din trygghet
Satsa på solenergi!

Vi levererar de bästa 
solenergianläggningarna 
anpassade efter dina behov.

 

 

BOKA HÄMTNING 
019 - 45 06 90 

transport@svenskbilatervinning.se 

KOMPLETTA SKROTBILAR 
HÄMTAS KOSTNADSFRITT! 

Bättre bilar köpes! 

Industrivägen 8 

715 31 ODENSBACKEN 

Från första skiss till slutbesiktning www.arkitekturochbyggnadsvard.se

Angivna priser
i denna utgåva gäller

t o m 3/10-21

Öppet
alla dagar 8-21

Kortpris

Nypon-
soppa
ICA,1 liter. Ordinarie pris 9:90.
Max 2 st/kund.

Spagetti
ICA, 1 kg. Ordinarie pris 12:90. 
Max 2 st/kund.

Kortpris

Kortpris

Winegum
Treatville, 250 g. Ordinarie pris 14:90. 
Max 3 st/kund.

/st
5:-

/st
5:-

/st
5:-

Stammis
Priser



Är du vår nya medarbetare?
Nordic Energy Partner AB är ett lokalt/regionalt företag 
inom VVS/El/Kyla/Värmepumpar/Solenergi som nu 
söker fler kompetenta medarbetare. 
Vi söker:

- Arbetsledande Elektriker till Odensbacken.

- VVS-montör till Örebro / Odensbacken.

- Flera Kyl- och Värmepumpstekniker 
 till Örebro / Odensbacken och Ödeshög.
Du bör ha några års erfarenhet av yrkeslivet, meriterande är om du tidiga-
re arbetat med värmepumpar. B-Körkort är ett krav, branschcertifikat är 
meriterande men ej ett krav.
För ledande elektriker krävs lång erfarenhet eller dokumenterad erfarenhet 
i arbetsledande ställning. 

Kontakta oss på info@nepab.nu för frågor eller ansökningar. 
Ansökningar kommer bearbetas löpande. 
      www.nepab.nu

Personlig begravningsrådgivare 
– en trygghet i sorgen. 

Varmt välkommen!

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

Helene Åkerling-ErikssonHelene Åkerling-ErikssonHelene Åkerling-ErikssonHelene Åkerling-ErikssonHelene Åkerling-ErikssonHelene Åkerling-Eriksson
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Flodins 
Täckdikning AB

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

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.

Höstmarknad 
16 oktober
Kom på höstmys hos oss!
Vi kommer ha provsmak 
från våra leverantörer, 
grillen igång, kaffet varmt 
och glassen kall!

Varmt välkomna!

Mats Cykel & Motor
TYBBLE 506 • 0705-25 24 14

– Din lokala reparatör i östernärke –

serva din klippare redan i höst
så är den startklar när våren kommer!

Hämtning och lämning • ring för bokning!
Enskilda 

avloppsanläggningar m. m.

Övriga gräv- och schaktarbeten.

Försäljning grus och matjord.

Transporter med tung lastbil.

Förmedling av brunnsborrning.

Allt inom VVS.
070-533 09 27

Bernth Sjöstrand • Stora Mellösa


