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Mus- och
Handla för 300:- så får du köpa
råttproblem,
1 handesinfektion 0,5l för 5:handla för 600:-, köp 2 á 5:-/st osv.
vi har
Soft Care Des E H5 500ml
Handdesinfektion
lösningen:
Bakteriedödande
Mjukgörande
Oparfymerad
EN 14476

Täckbark
För skyddstäckning
och dekoration

• Råttfällor (el & mekaniska)
• Elektroniska skrämmare

Gravljus

• Viltnät
• Elstängsel
• Tryckimpregnerade
stolpar
Höststäda din
trädgård

Ord. pris: 59:-

Gäller tom 13 november.

Inför hösten!
• Pannlampor
• Reﬂexer

Fågelmatare

6 - pack
(96 tim)

• Solrosfrö (vitstrimmigt & skalade)
• Jordnötter
• Hampfrö
• Viltfågelfrö
• Talgbollar

69:Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 4

23 mars

27 april

25 maj

22 juni

Nr 5

Nr 6

28 september 26 oktober

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

Sävstaholmsvägen 5 • 0151-51 14 16

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

Nr 7

Nr 8

23 november 14 december

Sidan 2
90-talet då bygdegårdsföreningen fick
den form som också gäller idag:

Föreningspresentation!

Föreningen består av en styrelse, som
driver verksamheten finansierat av medlemsavgifter(i dagsläget är 75 hushåll i
trakten medlemmar), och hyror från bostadslägenheten(privatperson), källardelen(Gropptorps IF), samt uthyrning
till privatpersoner, föreningar och studieförbund. Föreningen får också vissa
bidrag från Vingåkers kommun.

Marmorbyns Bygdegårdsförening
När bygdegården i Marmorbyn byggdes i slutet av 50-talet, var
det en del av projektet i att bygga ett litet idealsamhälle runt traktens stora arbetsgivare: Gropptorps Marmor. Företagets vd, Folke Anger hade en tanke om att Marmorbyn hade ett behov av en
modern samlingslokal, där de anställda och deras familjer skulle
kunna fira högtider, anordna fester och kalas.
Ordförande Pierre Lund

degården var det bl.a bio-visningar,
danskvällar, teaterföreställningar, gudstjänster, pop-galor, auktioner och bingo.
I källardelen fanns det bibliotek och fritidsgård, och i husets bostadslägenhet
bodde en anställd på bruket som också
fungerade som bygdegårdens vaktmästare.

Dessutom var tanken att byggnaden,
skulle vara ett uppvisningsobjekt av
marmorarbeten för företagets kunder.
Företaget stod för den största delen av
finansieringen av bygget, och dessutom

erbjöds de anställda att köpa andelar i
byggnaden.
Under 60-talet blomstrade sedan marmorbruket och Marmorbyn, och i byg-

Öppningen av lokalen 1957.

Sedan kom chockbeskedet precis innan
jul 1969: Efter svårigheter med ekonomin under några år, skulle Gropptorps
Marmor läggas ner. Detta innebar stora
förändringar för Marmorbyn: I stort sett
försvann alla arbetstillfällen, folk flyttade från orten och så småningom var det
gamla andelssystemet satt ur spel. Den
”nya” bygdegårdsföreningen skapades
i början av 70-talet av engagerade bybor, och i mångt och mycket rullade allt
på i gamla hjulspår fram till i början av

Pandemin har drabbat verksamheten
hårt, då lokalerna i stort sett har stått
tomma i 1,5 år. Nu har dock Kulturgruppens verksamheter och aktiviteter åter
kommit igång, en fritidsgårdsverksamhet har satt igång genom föräldrainitiativ och det bedrivs en danskurs.
Den nuvarande styrelsen har en förhoppning om att Bygdegården som ligger centralt mitt i byn, skulle vara mera
av en levande centralpunkt för ortens
innevånare. Styrelsen tar därför tacksamt emot förslag, på vad man vill att
bygdegården skall vara för Marmorbyns
innevånare. Föreningen behöver också
få in flera personer i det ideella arbetet,
så alla intresserade är välkomna att kontakta någon i styrelsen (se faktarutan).
Om man vill hyra bygdegården, ring:
073-9184257. Medlemmar har givetvis
rabatt på hyran.
Text & Foto: Bengt Karlsson
FAKTARUTAN
Medlemsavgift:
200 kr per hushåll/år eller
100 kr/år för ensamhushåll
Styrelse t.o.m årsmötet 2022:
Pierre Lund, ordförande
Frida Runesdotter, kassör
Helena Aeberhard, sekreterare
Pelle Isgren
Karin Lindström
Johanna Frisk
Bengt Karlsson

Samma vy idag 2021.

Nötstek

Laxsås
375g, Abba

15:-

av fransyska, Sverige

69

90

/kg

max 2 köp/hushåll

/st

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

Vingåkers
bladet
Annonssäljare:

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

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

Vitkål
Sverige

6

90
/kg

Gäller tom 31/10

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

Tryck: Mittmedia Print Örebro
Distribution: Postnord
Upplaga: 8240 st
Framsida: V. Vingåkers hembygdsmuseum
Foto: Loove Pettersson
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DEALS

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

Portabelt konvektorelement

med tillbehör

rabatt

2495:-

Oljefyllda elradiatorer

699:-

25%

Köksmaskin

499:-

från

SKJUTDÖRRAR,
INREDNING & FÖRVARING

Batteridrivet ljus

med sensor, till gravlyktan

SKJUTDÖRRAR , INREDNING & FÖRVARING
ELFA

Rabatt på skjutdörrar, inredning och förvaring.
Erbjudandet gäller ej på inredningsserien Decor och Graphite.

69:-

Kan brytas
i valfri kulör!

Apoteksgatan 8, Vingåker • Tel. 0151-51 84 80
Öppet: Vardagar 9.30-18.00 Lörd. 10.00-13.00
elonvingaker • www.oppundael.se
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Välkomna till vårt
stora traditionella
julbord!
Pris: 495:Barn: 249:-

27 november
28 november
4-5 december
11-12 december
18-19 december

12:30
12:30
12:30
12:30

BECKERS LIVING 05
9 L. Valfri kulör. En helmatt premiumfärg som lämpar
sig på både omålade och tidigare målade eller
tapetserade ytor i sovrum och vardagsrum.
Snabbtorkande färg med hög täckfömåga samt är
lätt att stryka ut. Du får ett vackert helmatt resultat.
Rek. ca pris 1 678:-

895:-

BUTIK / INSTALLATION / ANTENN / FIBER /
SÄKERHET / VITVARUSERVICE

Oppunda EL Vingåker

VÄGGFÄRG

15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

395:SKJORTA
BLÅKLÄDER
Jordnära och snygg flanellskjorta av klassiskt snitt.
Den långärmade skjortan är gjord i en skön flanell och
har en rymlig passform för ökad bekvämlighet. Bärs
med fördel både privat och på jobbet. Rek. ca pris 479:-

SPARA 800:-

1 190:-

BORRSKRUVDRAGARE
HiKOKI 18V DS18DJL 2x1,5 Ah.

Välbalanserad maskin med kraftig motor.
2x1,5 Ah Li-ion batterier. Vikt inkl batteri
1,7 kg. Batteriladdare med förvaringsväska
ingår. 3 års verktygsgaranti.
Rek. ca pris 1 990:BerryAlloc

HÖGTRYCKSGOLV

Sällskap större än 30 personer kan boka andra tider.

JUST
NU!

20 %
På kollektionerna
Original och Grand Avenue

VÅTRUMSSKIVOR & STÄNKPANELER
FIBO TRESBO

Väggsystem för badrum, kök, garage, toaletter,
tvättstuga, butiker eller vilket rum du vill.
Väggsystemet som håller för vatten. Fibo väggsystem
ger dig 100% vattentäta väggar med extra slitstyrka
till bad, kök och andra rum som måste tåla extra slitage.

Du hittar många fler erbjudanden
på xlbygg.se/kampanj

BERRYALLOC HÖGTRYCKSGOLV
HPF (High pressure floor)
för dig med höga krav på
slitstyrka, utseende och funktionalitet.

Kampanjerbjudandena gäller 18/10 - 14/11 2021.
Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.
Mer information om oss hittar du på xlbygg.se

Boka på 0151-73 09 80
Adress: Ålsäter, 641 94 Katrineholm • Öppet: Mån-fre 07:00–17:30, Lör 10:00–13:00
Telefon: 0150-231 50 • www.xlbygg.se/alsater
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2 generationer Vingåker
Bengt och Stefan Jacobsson
Vingåkersbladet besöker ännu ett företag, som är inne på sin tredje generation: Jacobssons Smide & Motor. Första generationen i
företaget, var Eric Jacobsson som startade rörelsen 1947 i en lokal
intill vägen mot Högsjö. Då handlade det mest om smide, och hovslageri. Idag är verksamheten en annan, och verksamheten ligger
nu på andra sidan Högsjövägen. Där träffar undertecknad Bengt
och Stefan Jacobsson, som berättar sin historia i sitt drygt 70-åriga företag.
– Jag började hos pappa, direkt efter att
jag hade slutat 7:an på gamla Centralskolan i Vingåker, inleder Bengt. Han
kände aldrig något krav från sin far, att
han skulle börja i firman utan det var
bara det mest naturliga. Bengt arbetade på i några år, för att sedan utbilda
sig till bil-och traktormekaniker. Då på
1960-talet lagade företaget både traktorer och bilar, Jacobssons var då återförsäljare och utförde service på engelska
BMC-bilar(bl.a legendariska modellen
Mini-Cooper/”Hundkojan”).
Förutom service på bilar och traktorer,
så arbetade företaget då med smide t.ex
trappräcken.
– Bildelen avvecklades så småningom,
fortsätter Bengt. Det gick inte att sälja
bilar, inne i lokaler där det var smutsigt och sotigt efter smide. Från 1974
fick Jacobssons serviceavtal på David
Brown traktorer, som sedan ersattes mot
John Deere traktorer.
Åren rullade på, och i början av 80-talet tog Bengt över efter Eric som dock
fanns kvar i företaget även på ålderns
höst. Idag är det Bengt som är ålderman,
men han gillar att vara och jobba i verkstaden tre dagar i veckan.
– Det är precis lagom, inte minst då vi
har ett sommarboende på Västkusten
som man självklart vill nyttja så mycket
som möjligt, avslutar han.
Då går vi vidare till Jacobsson, den yngre: Stefan som nu leder företaget efter
Bengt.
– Efter högstadiet, gick jag fordonmekaniska på Duveholmsskolan i Katrineholm. Jag var ofta inne och jobbade på
firman när det var lov, så efter lumpen
blev det naturligt att fortsätta arbeta i
företaget på heltid.
Stefan påtalar att även han, aldrig har
känt något krav från sin far på att han
skall arbeta i firman. Det var snarare ett
intresse, och att han ville jobba:
– Man har det i blodet, säger han. Stefan
berättar också hur uppskattat det är att
Bengt finns på plats några dagar i veckan.
– Det avlastar oss, och bidrar med
mycket kunnade med t.ex reperationer
och smide.

Under alla dessa år har företaget utvecklats på många olika sätt: Byggt ut, och
byggt om ett flertal gånger. Datortekniken har också slagit igenom på alla sätt,
ända från kontoret till verkstaden.
– Min fordonsutbildning för dryga 20 år
sedan, hänger inte ihop med dagens teknik beskriver Stefan. Han berättar också
att företaget hade det mycket tufft, runt
2015 då det blev mycket mindre service
på traktorer från lantbruket. Dessutom
blev företaget, i samma veva av med
försäljningen av John Deere traktorer.
– Vår räddning blev att vi fick ta hand
om service och reservdelar på John Deere skogsmaskiner. Idag är det en stor
del av företagets verksamhet, även om
givetvis traktens lantbrukare nyttjar firmans kunnande och service också.
Både Bengt och Stefan har levt i firman,
från unga år och de bor i närområdet:
Kan ni släppa företaget i tankarna, när
ni går hem?
Både far och son säger att det inte är
något problem, utan det kan snarare
vara en del av servicen om man någon
enstaka gång får hjälpa någon med en
reservdel även utanför kontor/arbetstid.
Båda två är stolta och glada över att företaget lever vidare, och framtiden får
väl utvisa om något av Stefans barn vill
föra den anrika firman vidare.
Stefan ser ljust på framtiden och beskriver att det i Vingåker är ett bra företagarklimat och att man på olika sätt försöker att stötta och hjäpa varandra.
Stefan berättar avslutningsvis att företaget har haft otroligt mycket arbete under
pandemin, och nedstängningar och annat har knappt märkts av.
– Men nu, när allt startas upp igen påverkas vi av att det t.ex kan vara svårt att
få fram reservdelar. Vi har dock anställt
två mekaniker under pandemin, och vi
kan nog behöva ytterligare någon eller
några, säger Stefan.
Text & Foto: Bengt Karlsson
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Vi vill hylla det liv som levts
Det gör vi genom att skapa en
ceremoni som blir ett personligt
avsked och ett fint minne.

Widenstedts Rör

TV
Telefoni
Data

ALLT INOM VVS!

Servicearbeten & reparationer
Vattenreningar (Aquaexpert)
Egna vattenanläggningar
Badrum
Värmesystem
Pannanläggningar

Parabol - Fiber -Antenn

Med lång erfarenhet inom branschen
och stor kännedom om området,
hjälper vi dig med alla frågor
inom begravning.
Välkommen till
Fonus i Vingåker!

Glöm inte utnyttja ROT-avdraget!

Installation och service.

JAN WIDENSTEDT

AJ-Hemelektronik

janvvs24@gmail.com

070-277 28 25

Köpmangatan 5 • 643 30 VINGÅKER
Tel. 0151-133 30
Öppettider: Mån-Fre 10.00-18.00
Lör 10.00-13.00

Köpmangatan 9, Vingåker | 0151 133 67

Ärnebäcks Gård

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

Ärnebäcks gård • 0702 - 17 58 65
Kontakta någon av oss
virkesköpare så hjälper vi dig

Ta vara på
skogens
alla värden
Möjligheterna med skogen är
många för dig som skogsägare.
Ekonomisk vinning, en plats för
fritid och rekreation eller som
en viktig råvara för ett hållbart
samhälle. Att verkligen ta vara
på skogens alla värden innebär
att sköta den väl och välja rätt
åtgärder vid rätt tid.

Dan Öhman
Team Katrineholm
073 838 10 76
dan.ohman@billerudkorsnas.com

Michael Larsson
Team Katrineholm
072 221 24 16
michael.a.larsson@billerudkorsnas.com

www.billerudkorsnas.se/skog
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Västra Vingåkers Hembygdsförening
En gammal förening som värnar om gamla minnen. De tar
även emot gåvor av skilda slag
som har med Vingåkers historia att göra.
Nedanstående text hittar jag inne på
hembygdsföreningens hemsida. Hemsidan hittar ni på Västra Vingåkers hembygdsförenings hemsida, se faktarutan.
”Föreningens ’födelsedag’ var den 31
augusti 1935, även om uppropet var
publicerat ett år tidigare. Den första
styrelsen bestod av 25 personer med initiativtagaren, tillsyningslärare Gustaf
Helén som ordförande.
Första årsavgiften blev 1 kr. Man
kunde också bli ständig medlem om man
betalade 20 kr. Bland föreningens första
uppgifter var att överta och förvalta det
hembygdsmuseum som hade inrättats i
gamla sockenmagasinet redan 1926.
En annan viktig uppgift var att skaffa
en hembygdsgård. Det fanns några alternativ, och styrelsen fastnade för ett torp
i Viala, som köptes från Kjesäter för
4.000 kr.
Vid hembygdsgården startades snart
midsommarfester, som blev allt populärare och som fortsatt under åren och
fortfarande hör till föreningens mest populära arrangemang.
Till Viala ﬂyttades efter hand andra
byggnader för att kunna visa en typisk
Vingåkersgård. Största tillskottet kom
1952, när Mostugan kunde sättas upp
och ge föreningen en bra samlingslokal.
Gustaf Helén var en ﬂitig hembygdsforskare och publicist och kunde 1945
presentera första delen av Vingåkersboken. Andra delen kom 1955, men då
hade Helén hunnit gå ur tiden.”
Jag träffar arkivgruppen en onsdagsförmiddag i deras lokal inne i Vingåker. De
berättar att allt började med att det samlades in gamla saker till museet, det vita
sockenmagasinet som ligger lite ovanför
Västra Vingåkers kyrka. I museet ﬁnns
gamla dräkter och dräktdelar, redskap,
verktyg, cyklar, brandredskap, möbler, husgeråd, urmakeri, skomakeri och
stenyxor. Det ﬁnns en ekonomibyggnad
bredvid som en gång var Åsens gårds
sädesmagasin, där förvaras nu vagnar,
slädar, jordbruksredskap, ett repslageri
och ett litet skolmuseum. Museet är öppet några söndagar på sommaren.
Arkivgruppen i Vingåker består av
följande medlemmar: Göran Warnander
som sköter bildarkivet. Lars Ohlsson är
allt-i-allo samt tar emot gåvor som har
med Vingåker att göra. Anita Spaak har
hand om dräkter och Ragnhild Gustafsson är henne behjälplig med det
och har hand om urklipp som handlar
om Vingåker ur Katrineholms-Kuriren.
Förutom arkivgruppen ﬁnns även musee- och Vialagruppen samt en redaktionskommitté som tar fram en Årsskrift.

Arkivgruppen: från vänster Lars Ohlsson, Ragnhild Gustafsson, Anita Spaak och Göran Warnander.

I en spännande specialgjord byrå ﬁnns riktigt gamla sköra dräkter, kläder och
band. Allt ligger under glas för att skyddas så mycket som möjligt. Se bilden
nedan till vänster. Ovanpå byrån syns gamla skrin. Bilden nedan till höger syns
två stycken huvudbonader.

I arkivet ﬁnns hyllmetrar av dokument
och cirka 6000 bilder.

Hembygdsföreningen har två fasta programpunkter per år. Den första är midsommarﬁrandet i Viala som de haft sedan 1948. Det är med spelemän, dans
kring midsommarstången, lotterier och
försäljning av kaffe, glass och korv.
Vialadagen, även kallad Hemvändardagen, infaller den första lördagen i
augusti. Då serveras korngryn och ﬂäsk.
Utöver det erbjuds släktforskning, tipspromenad, lotteriförsäljning och kaffeservering. För den som inte gillar korngryn med ﬂäsk erbjuds i stället korv
med bröd.
Före 1970 förekom även julgransplundringar.
Den 13 november är det Arkivens
dag, då är alla välkomna till Hembygdsföreningen på Skolgatan 13 med ingång
från Erik Dahlbergsvägen.
Årets Arkivens dag tillägnar Hem-

bygdsföreningen sin bortgångne medlem Bo Olson, som under många år
samlade information och sammanställde
ett omfattande torpregister och digitaliserade födelse-, vigsel- och dödböckerna i Västra Vingåkers socken. Allt för att
underlätta för släktforskare.
Förtroendevalda/Styrelse
Lars Ohlsson, ordförande; Åke Pettersson, kassör; Kerstin Hedborg, sekreterare; Monika Ridell, husmor; samt
ledamöterna Ingrid Fredriksson, Tord
Bäcker, Jan Ridell, Ebbe Ridell och
Lena Eriksson.
Valberedning: Den posten är vakant
om någon känner sig manad.
Det är med beundran jag lämnar denna
grupp som med ﬂit och glädje bevarar
Vingåkers historia. Vingåker har ju en
rätt spännande historia så till sommaren
måste jag ta mig till museet.
Text och foto: Majsan Wickert

Vingåkersdräkter, vardags till vänster
och en högtidsdräkt till höger.
FAKTA
Medlemsavgift: enskild 150 kr/år
familj 250 kr/år
Öppettider: varje tisdag mellan
klockan 17.30 –19.30.
Övriga tider efter överenskommelse.
Sista tisdagen under vår- och höstmånaderna är KFV släktforskarförening i lokalen.
Mer info hittar ni på
www.hembygd.se/vastra-vingaker

Vernissage

20 november 2021 kl 11

Säfstaholms slott, Vingåker

Välkomna!

Utställningen pågår till 5 december
Vingåker
Utställningen är öppen
Lördagarna 20 november, 27 november och 4 december kl 11 - 16
Söndagarna 21 november, 28 november och 5
kl 112021
- 16 kl
20december
november
20 november
2021
11 kl 11
Onsdagarna 24 november och 1 december kl Säfstaholms
14 - 16Säfstaholms
slott, Vingåker
slott, Vingåker
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Vernissage
Vernissage

Vernissage

Välkomna!
Välkomna!

Utställningen
Utställningen
pågår tillpågår
5 december
till 5 december
Vingåker
Vingåker
Utställningen
Utställningen
är öppen
är öppen
Lördagarna
Lördagarna
20 november,
20 november,
27 november
27 november
och 4 december
och 4 december
kl 11 - 16
kl 11 - 16
Söndagarna
Söndagarna
21 november,
21 november,
28 november
28 november
och 5 december
och 5 december
kl 11 - 16
kl 11 - 16
Onsdagarna
Onsdagarna
24 november
24 november
och 1 december
och 1 december
kl 14 - 16
kl 14 - 16

20 november
2021 kl 11
Karin Holgersson

Olja, akryl,
textil,
Säfstaholms
slott,
Vingåker

blandteknik
Vernissage Utställningen
Välkomna!
Vingåker pågår till 5 december

20 november 2021 kl 11

snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom
byggnation,
litet som STORT

KarinKarin
Holgersson
Holgersson
Utställningen ärSäfstaholms
öppen slott, Vingåker
Olja, akryl,
Olja,textil,
akryl, textil,
Välkomna!
Utställningen pågår 27
till 5 december
Vingåker
Lördagarna 20 november,
november och 4 december
kl 11 - 16
blandteknik
blandteknik
Utställningen är öppen
Lördagarna
20 november,21
27 november
och 4 december
kl 11 - 16
Söndagarna
november,
28 november
och 5 december kl 11 - 16
Söndagarna 21 november, 28 november och 5 december kl 11 - 16
Onsdagarna
24 november 24
och 1november
december kl 14 - 16
Onsdagarna
och 1 december kl 14 - 16

Peter
Nilsson
Karin
Holgersson
Akvarell
Olja,
akryl, textil,
blandteknik
Medarrangörer:

PeterPeter
Nilsson
Nilsson

Karin Holgersson

Akvarell
Akvarell

Olja, akryl, textil,
blandteknik
Kultur & Fritidsnämnden
Kultur & Fritidsnämnden

Kultur & Fritidsnämnden
Medarrangörer:
Medarrangörer:

Wilsons Tryckeri
Wilsons Tryckeri
Wilsons Tryckeri

Peter Nilsson
Akvarell

Höstrusk nu passar det att jobba inne.
Vi har färgen och tillbehören.
Medarrangörer:

Kultur & Fritidsnämnden

Öppet:
Vardagar 718
Lördagar 913

Wilsons Tryckeri

Peter Nilsson
Akvarell

Perssons
Byggvaror AB
IDROTTSVÄGEN 1, VINGÅKER

Medarrangörer:

Kultur & Fritidsnämnden

Carola: 070-522 35 53
carola@perssonsbyggvaror.se
Karro: 070-731 16 29
karro@perssonsbyggvaror.se
Niklas: 070-680 67Wilsons
08 Tryckeri
niklas@perssonsbyggvaror.se

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

På hund- & kattmat
från Hill´s

Gäller fredag och lördag
27-28 mars r
Vingåke

20 olika sorters

Sättpotatis

1999

Hasselfors
Yrkesjordar

LOPPIS & ANTIK
MARKNAD
Blomsterlökar

√
SKÖRDE
√
MARKNAD

ex. Amandine

Sättlökar

• Gullök • Rödlök • Silverlök
• Charlottenlök • Vårlök

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

• Hushållspapper ningsdagen mellan 8-10.
I samband när vi ringer kommer du ha möjlighet att registrera ditt medlem• Pappershanddukar
skort och uppge uppgifter som vi behöver för att genomföra betalningen.
• Torkrullar många Har
varianter
du som är 60+ ingen swish då kan någon annan familjemedlem eller
bekant Swisha för dig.
• Hållare

Sidan 8

Trädgårdsjord

Order stopptid Måndag : Kl 10:00
Order stopptid Onsdag : Kl 10:00

4 för 100:-

Hämtning Onsdag från kl:10:00-15:00
Hämtning Fredag från kl :10:00-15:00

Aktuellt nu:
• Myrmedel

• Flugmedel
Vi tackar
våra HÄSTHAGSVÄGEN
samarbetspartners:
HÖGSJÖ,
2
VINGÅKER, STORGATAN 18-20

4 för 120:-

• Naturgödsel
• Gräsmattedress
• Torv • Barkmull
• Täckbark

LEDIGT

Sävstaholmsvägen 5 • 0151-51 14 16

www.provinsbutiken.se

Öppettider: måndag-fredag 8-18, lördag 9-13

NU SES vi PÅ:

JULMARKNADEN
JUL
MARKNADEN
Söndag 28 november
13:00 - 17:00
KÖPmangatan
VINGÅKER

OBSERVERA PLATS! OBSERVERA PLATS! OBSERVERA PLATS! OBSERVERA PLATS! OBSERVERA PLATS!

Boka plats:
Hemslöjd/handarbete
Konstnärer
Livsmedelsproducenter
Julklappsförsäljare
Juldryck- & godissäljare

150:- per marknadsplats (3 meter bred)
50:- marknadsbord (180 cm långt)
100:- El (begränsat antal)
Bokning av plats: 0151 - 55 00 45 (Wilsons)
Betalning bekräftar bokningen:
Swish 123 643 25 79 (Samverkarna Vingåker)
Ange Namn och Julmarknad
Anmälan är bindande
OBS! Begränsat antal platser

Sidan 9
Sida 3/4
Sida 3/4
Sida 3/4

S TÄ M N I N G S F U L L J U L B O R D S K VÄ L L

S TÄ M N I N G S F U L L J U L B O R D S K VÄ L L
S TÄ M N I N G S F U L L J U L B O R D S K VÄ L L

söker två-tre elektriker för omgående anställning
Vi söker dig som vill ha varierande arbetsuppgifter såsom
solcellsanläggningar, nyproduktion, renoveringar och tillbyggnader, felsökningar och vissa arbeten mot industrin.

Krögarna
som serverade
det uppskattade
Julbordet
på Säfstaholms
Slottsrestaurang
Krögarna
som serverade
det uppskattade
Julbordet
på Säfstaholms
Slottrestaurang
20172017

Vingåkers Musik & Nöje bjuder på klassiskt
FÖRESTÄLLNINGAR 2021
julbord under tiden som Widén-Strand-Poppe
som
serverade
det
uppskattade
Julbordet
på
Säfstaholms
Slottrestaurang
2017 18.00
Krögarna Krögarna
som serverade
det
uppskattade
Julbordet
på
Säfstaholms
Slottrestaurang
2017
FRE
26 NOV
underhåller i fyra akter. Välkommen till dukade
FRE 26 NOV 19.00
bord på den anrika dansrotundan i Vingåkers
LÖR 27 NOV 18.00
LÖR 27 NOV 16.00
FRE 26 NOV 18.00
Folkets Park!
LÖR 27 NOV 18.00
14.00
FRE 3 DEC
18.00
LÖR 4 DEC
18.00
Biljettpriset inkluderar julbord och
show.
SÖN 5 DEC 14.00
Dryck tillkommer och kan köpas FRE
på10plats
i
DEC 18.00
LÖR 11 DEC 18.00
folkparken. Dryckespaket med fullständiga
SÖN 12 DEC 14.00
rättigheter kan förbeställas via e-post-adressen
FRE 17 DEC 18.00
nedan.
LÖR 18 DEC 18.00
SÖN 19 DEC 14.00
SÖNlångt.
28 NOV
Evenemanget är cirka tre timmar

Vid större sällskap kan bokningar även göras
på andra datum enligt överenskommelse. Vid
för få bokningar kan vissa datum komma att
strykas och flyttas till annat tillgängligt datum.

Vi ber grupper på över 10 personer att boka
via e-post. Övriga gäster bokar via Vingåkers
Folkparks hemsida. Du som är rörelsehindrad
är välkommen att skicka oss ett mail, så att vi
kan förbereda ditt besök.ETT EVENEMANG
MED
FULLSTÄNDIGA
Hör gärna av dig för mer information,
RÄTTIGHETER.
beställning av dryckespaket samt frågor
om
ÖL, VIN & SPRIT

alternativ mat senast tre dagar innan det
bokade julbordet:
Magnus: 0704 92 79 29
Peter: 0701 70 06 63
musikochnoje@gmail.com

www.vingakersfolketspark.se/julbord
www.vingakersfolketspark.se/julbord

www.vingakersfolketspark.se/julbord

FRE 26 NOV
18.00
SÖN
14.00
SÖN28
28NOV
NOV 16.00
LÖR327
NOV 18.00
FRE
DEC
18.00
FRE
DEC 14.00
19.00
SÖN 328 NOV
LÖR
44DEC
18.00
LÖR
DEC
16.00
FRE 3 DEC
18.00
SÖN
14.00
SÖN
DEC 18.00
16.00
LÖR545DEC
DEC
FRE
10
DEC
18.00
SÖN
5
DEC
14.00
FRE 10 DEC 19.00
FRE11
10
DEC
LÖR
18.00
LÖR
11DEC
DEC 18.00
16.00
LÖR 11 DEC 18.00
SÖN12
12DEC
DEC 16.00
SÖN
14.00
SÖN 12 DEC 14.00
FRE
18.00
FRE
17
DEC 18.00
19.00
FRE17
17DEC
DEC
LÖR
18
DEC 18.00
16.00
LÖR
18.00
LÖR18
18 DEC
DEC
SÖN
19DEC
DEC 14.00
16.00
SÖN19
19
DEC
SÖN
14.00
BILJETTPRIS

JULBORD & SHOW:
825 KR/PERSON
(DRYCK TILLKOMMER)

LÄNGD

3 TIM. MED PAUS

ETT
EVENEMANG
ETT EVENEMANG MED
ÖL- OCH MED
VINRÄTTIGETER
FULLSTÄNDIGA
ETTRÄTTIGHETER.
EVENEMANG
MED
ÖL, VIN
& SPRIT

FULLSTÄNDIGA
RÄTTIGHETER.
ÖL, VIN & SPRIT

Du kommer ha en nära kontakt med slutkund. Körkort B
är ett krav, du ska ha fullgjort din lärlingsutbildning eller
vara erfaren och redo för nya utmaningar.
Antagningar sker löpande.
Ansökan skickas till anders@elmontagevingaker.se
Frågor besvaras av Anders 070-655 98 24,
Jimmy 070-655 98 46.

KÖPMANGATAN

12

Marielunds

Tapetserarverkstad
FÖNSTERLYFTET
Fönsterhantverk Återförsäljare för:

Möbeltyger
Omklädda möbler
Tapetserarmaterial

Restaurering av
fönster & dörrar

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

Öppettider på Facebook &
Instagram @lyftets

Annika Widenstedt
Tel. 0730-55 30 30

Hem & Antik

Köper och säljer

Antikt, retro,
lantligt och kuriosa
Öppettider på
facebook och Instagram

Anneli Högberg
073-820 09 39

Välj 2
betala för 1
När du köper
båge från
kr

795

Besök vår butik för mer information
Specsavers
Stortorget 2 Katrineholm
0150-79777
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.
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Stall Lilla Lundbyskog
Att besanna sin dröm om ett eget stall med ridhus. Det är precis
vad Emma Ljungström gjort tillsammans med sin man Anders
Ljungström.
En del av
läktaren.

De började schakta marken i mars, reste
stålsstommen i maj och den 1 oktober invigdes ridhuset.

kunna komma in i ett ridhus ibland, säger Emma. Och eftersom det är ganska
fullbokat på ridskolan i Vad så är Stall
Lundbyskog ett mycket bra tillskott. Hit
kommer hästfolk och har med sig egna
hästar för att träna bland annat hoppning eller dressyr. Varje onsdag kommer
en tränare från Norrköping, Mathilda
Thunholm, hon är tränare i hoppning och
tränar även ponnygruppen. Mathilda är
en jätteduktig och engagerad tränare, säger Emma. Cirka två gånger i månaden
kommer Sanna Nilsson från Stora Sundby, hon är tränare i dressyr. Just den här
dagen är det totalt 17 stycken som kommer att träna hoppning.
Vi kommer även att ha öppen bana,
vilket innebär att man kommer hit och
hoppar på en färdig uppställd bana. Vi
ska även arrangera löshoppning. Det är
när man tränar unghästar utan ryttare
och matchar dem inför olika treårstest.
Ja vi försöker få ihop olika evenemang
för att försöka tillgodose allas olika behov, säger Emma. Det kan även bli aktuellt att använda ridhuset för hundträning
men inget inbokat ännu. Vi är öppna för
olika spännande förslag på evenemang.
Men vill ju naturligtvis även ha tid för
att rida och träna själva.
Emma ser sig som hobbyryttare men
rider och tävlar själv ganska mycket
i banhoppning upp till 1,30. Hon har
kvalat in och ska vara med i Jönköping
Horse Show, 27–31 oktober på Elmiamässan, vilket hon tycker är fantastiskt.
För er som är mer insatta så startar hon i
Equality Line Rising Star Silver | Hoppning. Stort lycka till där.
Emma och Anders har tre barn, två
killar och en dotter. Killarna – där är det
bara racing, enduro för hela slanten och
yngsta dottern rider och tränar hoppning. Anders håller sig på backen och
överlåter hästdelen åt de som är ”hästbitna”.
Jag önskar Emma varmt lycka till
med allt, stannar en stund och tittar på
de ﬁna hästarna och de duktiga barnen
innan jag och hunden åker hem igen.

Här förbereds för enklare hoppträning.

Artikel

Emma Ljungström med dottern Ester.

Gården Lilla Lundbyskog är från början av 1900-talet och är en familjegård/
generationsgård som Emma och Anders
Ljungström tog över 2014.
Emma hade sedan unga år drömt om
att kunna äga och driva ett eget stall med
ridhus – i år blev drömmen verklighet.
De började schakta marken i mars, i maj
restes stålstommen och den 1 oktober
kunde det färdiga ridhuset invigas. Det
är överraskande stort och vackert när
man kliver innanför dörrarna. Väggarna
är av perforerad plåt som släpper in fantastiskt mycket ljus. Och på kvällarna är
det så ﬁnt utifrån när ridhuset är upplyst,
säger Emma.
I ridhuset ﬁnns naturligtvis även en
läktare med plats för lite ﬁka med tillbehör samt i bortre änden en ﬁn lounge.
Stall Lilla Lundbyskog är ett privatägt stall och drivs av Emma och Anders.
De har plats för sex inackorderingar och
tre stycken egna hästar. Emma har en
heltidsanställning som projektledare på
Byggelement i Katrineholm så hästar,
stall och ridning blir på övrig tid.
Med tanke på att det ﬁnns väldigt
mycket hästar i Vingåker så ﬁnns bra
underlag där många är intresserade av
både hoppning och dressyr. Många som
hobbyrider kanske tycker det är skönt att

Text och foto Majsan Wickert

Först ut för dagen var fem stycken i ponnygruppen som Mathilda tränar.

Mathilda Thunholm, här på Ulrika
Persson Hernodhs unghäst Franklin SH.
Mathilda kommer varje onsdag och är
tränare i hoppning.
FAKTA Stall Lilla Lundbyskog finns
på Facebook och Instagram.

Åsa Olsson, här på sin häst Carmel.
Åsa tränar hoppning en gång i veckan
för Mathilda.
Ridhuset går att boka på webben
Boka Direkt.
Välkomna till oss!
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Tryckeri & Redovisning AB
Vi söker en

Vinn trisslott

Wilsons Tryckeri & Redovisning AB har haft verksamhet
i Vingåker i 55 år.
Vi arbetar långsiktigt för att skapa ett förtroende mellan
oss och våra kunder. Vår målsättning är god arbetsmiljö
och en personal som känner att de kan vara med och
påverka. Vi tror att detta leder till ansvarsfull personal
samt stabil och sund ekonomi.

Lös korsordet och
skicka/lämna in det
gulmarkerade ordet
senast 14 november till:

Redovisningsekonom

på 50%, med stora möjligheter upp till 100% under perioder.
I trivsamma arbetslokaler sköter du kunders löpande bokföring, fakturering,
resultatrapportering, lönehantering, bokslut, deklaration m.m. Vi använder oss av
Vismas byråpaket. Tjänsten kommer även innebära arbete ute hos kunder.

annons@vingakersbladet.com

•

Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta
643 91 VINGÅKER

Du bör vara självständig i ditt arbete, gärna med ﬂera års erfarenhet av att jobba
med ekonomi.

Vi drar tre stycken vinnare
som vinner varsin trisslott.

Vi är även ett tryckeri, kunskap av graﬁska program är ett plus.
Välkommen med ansökan samt löneanspråk senast 211130.

Vinnare i nr 5 - 2021: (av 53 rätt inkomna
svar: PROCARD)

Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Loove Pettersson
Kåsta, 643 91 VINGÅKER
loove@tryck.com
www.wilsonsab.se

Gustavsberg
WC 5546
Förhöjd modell

Trisslott är på väg:
Solveig Jonsson, Stora Mellösa
Lucas Brinck, Vingåker
Curt A Jönsson, Vingåker
KAN
HA
DUBBAR
STÖRNING I
TARMEN
MALMBERG
PÅ SCEN
GNIDA
TUBERKULOS

KÖPS
KANSKE
PÅ IKEA
SYDAFRIKA
KORT

PÅ
MACKAN

LEKTOPP

3.495:-

Installerat & klart: 5.495:- efter rot

GÅR
I
TOKYO

ÄR EN
MES
KLYVS I
REAKTOR

KOBOLT

SPELA
EN
BIROLL

SPRIDA
UT

HAR
REDAN
VARIT

VAR THE
BEATLES
EN
ENDAST

GÖR
MYGGOR
RIA

&

SLASK
AVDRAGS
TJEJ

JOD
I SJÖAR
OCH
STAD

VATTRAT
TYG
DONERA

FLITIG
FISK?
KANTON
I
SCHWEIZ

www.mahlqvist-ror.se

MYCKET
SNACK
& LITE...

Byles Däck
Däck - Fälgar - Service

Tel. 0760-29 06 24 • www.bylesdäck.se

Stefan Gren

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

Flertalet fabrikat och
dimensioner på lager

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

Stora Mellösa
Norrbyås
Odensbacken
Asker

Lännäs

Kilsmo

Vinön

Nyheter från

Hampetorp

Östernärke i korthet

Breven

Östernärke är en sjönära del av Örebro kommun med cirka fem mil Hjälmarstrand.
Jämfört med hela Örebro kommun utgör Östernärke
ca 40% av arealen och ca 5% av befolkningen.

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

Örebro Föreningsråd arrangerar tillsammans med Samverkarna i Östernärke och Omställning Östernärke en
nätverksträff i Tegelhuset i Odensbacken den 27 oktober kl. 18:00-20:30
i Tegelhuset, Odensbacken. Anmälningstiden gick ut den 22 oktober men
om du har anmält dig kan du se detta
Under den gångna helgen höll Vägföreningen i Odensbacken årets sista
arbetsdag. Nästa trivselvandring med
tillhörande arbetsdag planeras till i
april nästa år. Till dess kommer förhoppningsvis en del av synpunkterna
från tidigare tillfällen vara åtgärdade.
Vägföreningen har efter önskemål
från hundägare bland annat beslutat att
ställa ett bänkbord i hundlekplatsen.
Därutöver planeras ett antal bänkar
och bänkbord på flera andra platser i
samhället, exempelvis i anslutning till
Kvarnbacken.

På tal om Kvarnbacken så har Örebro
kommun under förra veckan påbörjat
arbetet med att bygga om lekparken
som finns nedanför Kvarnbacken i
Odensbacken. Bland annat kommer
det bli en liten sagostig runt lekparken
med inspiration hämtad från Varbergaparken i Örebro, en önskan som Familjecentralen i Odensbacken länge har
haft. Arbetet beräknas vara klart i år.
Vid båtklubben i Hampetorp lyser flitens lampa nästan för jämnan. Tidigare
har det byggts mastskjul, bryggor och
återigen bryggor. Nu är snickargänget i
full färd med att bygga en altan utanför
klubbhuset där det för övrigt hålls årsmöte den 30 oktober.

Strax intill klubbhuset i småbåtshamnen i Hampetorp ligger sjöräddningens
nya flytande stationshus som i förra
veckan försågs med nya fina skyltar
som tydligt visar vem som huserar i det
lilla röda huset.
I Odensbacken har den fd konsumbutiken fått nytt tak och intill Askenäshemmet stod betongbilarna på rad
nyligen då det pågick gjutarbeten vid
nybygget.

som en påminnelse. Det planeras då bli
besök av politiker från Landsbygdsnämnden och Fritidsnämnden, dessutom medverkar Thomas Eek från Kultur- och Fritidsförvaltningen på Örebro
kommun som berättar om översynen
av kommunens föreningsbidrag. Mikael Ekman från Landsbygdsenheten
kommer redogöra för den kommande
organisationsförändringen i Örebro
kommun, som innebär att Landsbygdsnämnden läggs ner och föreslås ersättas av en landsbygdsdelegation.

Fredag den 12 november är det återigen dags för Tegelhusets populära Tjejkväll. Middag, mingel och utställning
står på programmet. Mer info kommer
på Tegelhusets Facebook-sida.
Samverkarna har ställt upp en första
prototyp till en torgbod – på Torget i
Odensbacken. Prototypen är en del av
en förstudie som går ut på att undersöka vad man kan använda Torget till.
Synpunkter från allmänheten och från
näringslivet tas tacksamt emot. Avsikten är att sedan följa upp med en vidareutveckling av prototypen. Om det
finns intresse för att hyra dessa bodar
kommer föreningen låta tillverka ännu
fler som sedan skall kunna ställas upp i
samband med diverse arrangemang på
olika håll runtom i Östernärke.
På tal om Samverkarna så arrangerar
föreningen i år en ”Granyra” på Torget
i Odensbacken i samband med att granen tänds den första advent. Förutom
tändning av granen som beräknas ske
under eftermiddagen kommer ett antal
marschaller att ställas ut och det kommer dessutom bjudas på glögg. Kanske
kan man också uppleva lite levande
sång och musik.
Samma dag som Samverkarna tänder granen planerar HOIF tända flera
hundra marschaller då man återigen
arrangerar sin omtyckta ljuspromenad
med marschaller utmed båda sidor av
kanalen i Odensbacken. Detta kommer
att ske den 1:a advent under eftermiddagen.Föreningen kommer även sälja
Bingolottos julkalender samt korv med
bröd. Alla detaljer är i skrivande stund
inte helt klara, så håll utkik!
Text och foto: Bengt Bronner
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Hör av er till oss!
• Gräv & Schaktning
• Mur & Stenläggning
• Markanläggning
• Trädgårdsplanering
• Enskilda avlopp
• Snöröjning

019-44 62 55

Din
extraresurs
Flyttröjning

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

Bemanning
Busk- & trädvård
RUT- och ROT-arbeten

EL

Hör av er redan idag!

070-171 32 86

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

jimmy.elgland@outlook.com

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

facebook.com/elglandentreprenad/
www.elglandentreprenad.se

Vinter i antågande!
Om du beﬁnner dig här,
Hög tid att se över dina vinterdäck.
är vi snart där.
KYLA

VVS

SOLENERGI

VÄRMEPUMPAR

Nordic Energy Partner AB - installation och service av värmepumpar
Vi levererar de bästa värmepumparna
och kylanläggningarna
utifrån dina behov.

Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att
rycka ut inom 15 minuter – i alla väder. Och
våra moderna räddningsbåtar klarar att gå i hög
fart även i mycket grov sjö. Ge en gåva eller bli
medlem – vi får inga bidrag från staten. Läs mer
på sjöräddning.se eller ring 077-579 00 90.

Se över din värmeenergi!

4FSWBSEVEJOCJMIPTPTTQÌ.&$"JOHÌS.&$""TTJTUBOTGÚSTÊLSJOH7BEEVÊOSÌLBS
Vår kompetens din trygghet
VUGÚSVUFQÌWÊHBSOBTÌCBSBSJOHFSEVWÌSUBTTJTUBOTOVNNFSTÌGÌSEVTOBCCIKÊMQ
Tel. 019-45 00 60 www.nepab.nu info@nepab.nu
#PLBFO.&$"TFSWJDFQÌNFDBTFTÌGÌSEVEJOBTTJTUBOTGÚSTÊLSJOHOÊSEVIÊNUBS
CJMFO
)BNNBSÚ#JMTFSWJDF"#
#JWÊHFO
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Alla priser på däck är inklusive montering

och balansering, klart på bilen.

Kumho KW22
Bolinder’s Gårdsbutik

195/65 R 15 995:Ett härligt sortiment.FE.&$"LPSUFULBOEVEFMBVQQCF
blandat av potatis, morötter, ägg, cider, saft,
205/55
R 16 ljus
1 281:UBMOJOHFOVQQUJMMNÌOBEFSoSÊOUF
mjöl & chips. Du hittar
även
porslin,
& presenter.
GSJUU
225/50 R 17 1 521:Varmt välkomna!
Facebook & Instagram Bolindersgårdsbutik

Norrgården Via 529
715 94 Odensbacken
076 - 10 54 017

...och glöm inte torkarbladen och batteriet.

Öppet:
Mån-Fre 8-20
Lör-Sön 9-20

Gratis batteritest
inför vintern

Bosch torkarblad

Hjulskifte

24 månaders
räntefri delbetalning!

Fullt fungerande torkarblad som skapar optimal sikt
både framåt och bakåt är avgörande för din säkerhet.
Att regelbundet se över dina torkarblad ökar också
din komfort. När du köper torkarbladen hos oss ingår
montering i priset.

Bilbatterier är förbrukningsvaror som slits successivt.
Detta märks främst när det
börjar bli kallt ute. Vi testar hur ditt batteri mår, helt
gratis. Tudor batteri. Pris från 695 kr.

Ottos Bilservice i Lännäs till din tjänst!
– Vid service ingår assistansförsäkring –

200 kr
Hjulskifte
inkl förvaring

500 kr

)BNNBSÚ#JMTFSWJDF"#
#JWÊHFO



www.meca.se

Hjulinställning

Oljebyte

Däck och däckhotell

Bromsar

Diagnos
#SPNTLPMM

Stötdämpare

7JFSCKVEFSPDLTÌ

,ZMBSLPMM
Rostarbete


Ottos Bilservice

.FE.&$"LPSUFULBOEVEFMBVQQCF
Öppet: Mån-tors 06:00-17:00 • Fredagar stängt
UBMOJOHFOVQQUJMMNÌOBEFSoSÊOUF
Dela
upp
din betalning på
månaders
Lännäs 1308 24
• 715
93
Odensbacken
fyra
månader
- helt utan
Kamremsbyte GSJUU
Tel 019-45
01 28
ränta och
avgifter.
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Föreningspresentation!
Sandvads Sportstugeförening
Föreningen som bildades 1946 fyller 75 år i år och elljuspåret fyller 50 år, detta firas med att byta ut omkring hälfen av de 70-talet
trästolpar som bär upp belysningen, en satsning på runt 350.000
kronor där Örebro kommuns landsbygdsnämnd bidrar med hälften av pengarna. De nya stolparna beräknas vara på plats i år.

Donald Carlsson och Ebba Åkerstrand vid en av de kryssmärkta stolparna som
skall bytas ut.

Donald Carlsson som är mångårig kassör i föreningen berättar om historiken
bakåt i tiden. Från början stod här en
miltärbarack som hämtades från Karlskoga. Stugan öppnades för allmänheten
den 1:a mars 1947. 1969 köpte föreningen in ca 12,5 hektar mark där eljusspåret
numera finns, detta spår invigdes i januari 1971. Under 1976 ändrades namnet
från Askers Sportstugeförening till det
nuvarande namnet Sandvads Sportstugeförening och då kunde också enskilda
personer bli medlemmar, tidigare var
det öppet endast för föreningar.

också sina hundar i området. För att
skydda de iordninggjorda skidspåren
på vintern brukar föreningen skotta upp
en separat stig för hundägare och andra.
Under pandemin ökade trycket på grillstugan märkbart då det kunde hållas kalas utomhus med ballonger och korv.
Förutom stugan, pulkabacken och skidspåren finns det löpspår och ett litet
utegym samt toaletter. Gräsytan fungerar också som boll- och bocciaplan.
Arbetet med att underhålla och sköta om
anläggningen sker till största del ide-

Sportstugan med pulkabacken i bakgrunden. Infälld: en av grillplatserna, denna
finns intill den stora gräsplanen.

Sandvads Sportstugeförening med sina
drygt 600 medlemmar driver en anläggning som är öppen för alla, syftet är tydligt uttalat: Det ska finnas tillgång till
ett rekretationsområde på hemorten och
det ska passa så många som möjigt. För
fest och andra sammankomster kan man
dessutom hyra stugan som rymmer 50
personer. Förutom bord och stolar finns
det kök med ordentlig diskmaskin samt
en uppsättning glas och porslin som
räcker till 50 kuvert.
Tidigare i år har föreningen investerat
i vattenfilter för dricksvatten samt ett
godkänt avlopp och nu planeras nästa
investering i form av nya trästolpar i
eljusspåret. Stolparna är från tidigt 70tal och ungefär hälften av dem behöver
bytas ut mot nya stolpar. Ett arbete som
föreningen räknar med ska kunna vara

färdigt redan i år. Till investeringen får
man hjälp av Örebro kommuns landsbygdsnämnd som står för hälften av
kostnaden, något som klubbades så sent
som den 13 oktober i år.
Den nye ordföranden Ebba Åkerstrand
som valdes under årsmötet 2021 bidrar
till föreningens föryngring samtidigt
som hon väl representerar föreningens
utveckling. Ebbas far har varit engagerad i föreningen i många år och hon
själv började tillbringa mer och mer tid
här under det senaste året och nu är hon
alltså ordförande i föreningen. Som barn
åkte hon mycket skidor i området som
är känt för sina fina skidspår under den
snöklädda delen av året. Pulkabacken
är också välkänd och flitigt nyttjad av
många som bor i Östernärke.

Stugan är möblerad med bord och stolar som rymmer ca 50 personer.

Efter en omfattande renovering brann
stugan ner 1999 och kunde därefter byggas upp igen tack vare en försäkring.
– Under renoveringen hade man tydligt
dokumenterat arbetet, vilket var till stor
hjälp när försäkringbolaget skulle värdera byggnaden efter branden, förklarar
Donald.
– Det kommer ofta skolklasser hit, berättar Ebba och minns tillbaka till sin egen
barndom då hon ofta var här. Förutom
grillstugan som är vänd mot pulkabacken finns det två andra grillplatser under
bar himmel, den ena med fin utsikt över
en stor gräsplan. Donald fyller i och berättar att Odenskolan var här alldeles
nyligen och hade en orienteringsdag, en
och annan kvarlämnad orange-vit skärm
skymtar fortfarande mellan träden.

Jan-Erik Åkerstrand, Ebba Åkerstrand, Lisbeth Carlsson med hunden Poteschka,
Donald Carlsson samt Tage Larsson.

Till Sportstugan i Sandvad kommer det
folk även från Örebro för att få vandra,
spela fotboll och grilla. Många rastar

ellt av föreningens medlemmar, ofta är
styrelsen involverad i arbetet. Jan-Erik
Åkerstrand och Tage Larsson röjer till
exempel i skogen och veden tas sedan
om hand och placeras ut vid grillplatserna.
Text och foto: Bengt Bronner

FAKTA:
På området finns:
Stuga för uthyrning
Elljusspår (ca 2 km)
Motionsspår ca 2 km (blå led)
Motionsspår ca 4,3 km (gul led)
Motionsspår ca 5,7 km (grön led)
Pulkabacke
Gräsplan
Grillstuga
Grillplatser
Utegym
Toaletter
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Vi har gravdekorationer till
Allhelgonahelgen,
snittblommor, krukväxter och ett
stort utbud av presenter.

073-501 29 29
Enskilda avlopp - Diplomerad av ME
Dräneringar
Grunder
Tomtplaneringar
Plattläggningar & murar
Stubbfräsningar & stock-klyvningar

Enskilda
avloppsanläggningar m. m.
Övriga gräv- och schaktarbeten.

Välkommen in!

Försäljning grus och matjord.
Transporter med tung lastbil.
Förmedling av brunnsborrning.

Måndag 11-18 • Tisdag-Fredag 10-18 • Lördag 10-14

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

Örebrovägen 13 • Odensbacken
019-45 06 68

EL

Flodins
Täckdikning AB

KYLA

VVS

Allt inom VVS.
070-533 09 27

Bernth Sjöstrand • Stora Mellösa

SOLENERGI

VÄRMEPUMPAR

Nordic Energy Partner AB - upptäck kraften från ovan!
Vi levererar de bästa
solenergianläggningarna
anpassade efter dina behov.

Helhetslösning för dränering av åkermark
för en eﬀektiv växtodling.
Vi tar din åker från missväxt till tillväxt.
Avvägningar, planer, utförande & dokumentation.
Täckdikningar • Schakt och VA • Bergsprängning.
- Bandgående plog
- Kedjegrävare
- Gps och laser

Mikael Flodin
073 - 349 82 40

Ta Vinöfärjan på en utflykt till Vinön
och ät vårat julbord.

Satsa på solenergi!
Vår kompetens din trygghet

Tel. 019-45 00 60

www.nepab.nu

info@nepab.nu

Konsten att släppa taget
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- berikad med nya släppta tag –

Konsten att släppa taget

Med Eva Ahremalm - och vid pianot Åse Christensen
- berikad med nya släppta tag –

VIN
S
U
ÖNS VÄRDSH

Med Eva Ahremalm - och vid pianot Åse Christensen

Välkommen Till

Illustration: Jenny Nyström

Mellan 11 december och 19 december går det att boka
julbord för sällskap på minst 15 personer.
Lördag 11 december
kl 12.30 & 18.30
Söndag 12 december
kl 13.30
Lördag 18 december
kl 12.30 & 18.30
Söndag 19 december
kl. 13.30
Pris: 475 kr. • Barn upp till 12 år: 250 kr.
Bokning:
Vinöns Värdshus: 019-448010 eller 070-7196096
Epost: mari.stenbom@gmail.com

Vi vandrar runt
i detta
outgrundliga,
rika,rika,
roliga
och
smärtsamma
– atttaget.
släppa taget.
Vi vandrar
runt
i detta outgrundliga,
roliga
ochibland
ibland smärtsamma
tematema
– att släppa
För
ibland
undrar
man
vart
den
där
lekfulla,
nyfikna
människan
tog
vägen?
Den
som
levde
i
För ibland undrar man vart den där lekfulla, nyfikna människan tog vägen? Den somens
levde i ens
kropp och vågade så mycket. Och hur fasiken kom den där präktiga typen dit?
kropp och vågade
så mycket. Och hur fasiken kom den där präktiga typen dit?
Vi bjuder på en själslig, musikalisk och lustfylld resa, fylld med släppta tag och

längtan
att leva livet
levande så länge
vi lever. resa, fylld med släppta tag och
Vi bjuder på
en själslig,
musikalisk
och lustfylld
längtan att leva livet levande så länge vi lever.

Lördag den 20 november kl. 17.00 hälsas Du varmt välkommen till
Vinöns Missions- och Kulturhus!

Lördag den 20 november kl. 17.00 hälsas Du varmt välkommen till
Biljett köper Du via swish
nummer
123 549 88 29,
kr/person, Hjälmarpärlor AB
Vinöns
Missionsoch150Kulturhus!
Efter förställningen ca.18.30 håller Vinöns värdshus öppet lite längre så att Du har möjlighet

attDu
äta via
en teatermeny;
Fiskgryta123
med 549
aioli och
195
kr. Dryck ochHjälmarpärlor
ev. dessert
Biljett köper
swish nummer
88 bröd
29, för
150
kr/person,
AB
tillkommer. Bokas via www.vinonsvardshus eller på telefon 019 44 80 10.

Efter förställningen ca.18.30 håller Vinöns värdshus öppet lite längre så att Du har möjlighet
********************************************************
att äta en teatermeny;
Fiskgryta med aioli och bröd för 195 kr. Dryck och ev. dessert
tillkommer. Bokas via www.vinonsvardshus eller på telefon 019 44 80 10.
Sugen på gös?
Kom förbi gröna sjömärket på norra ön

Tycker inte det är roligt att
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Lediga lägenheter på Solgårdens seniorboende 55+
i Stora Mellösa, Göksholmsvägen 10-12.
Vacker, lantlig miljö men ändå nära till livsmedelsaffär och annan service. Bra bussförbindelser med Örebro, Odensbacken och andra orter. Ett antal lägenheter i olika
storlekar finns nu lediga i det trivsamma boendet där kommunens Träffpunkt erbjuder
gemenskap och trivselaktiviteter.
Intresserad? Kontakta Bovärden Hasse Nyström.
hans.nystrom@orebro.se, 076-551 31 45.

Jonssons presenter och ätbara ting
Trevlig liten presentbutik med fina saker och
goda ting, både att ge bort och till sig själv.
Öppettider:
Onsdag 17-20, fredag 15-18 och lördag 10-13.
På gården finns även
JONSSONS GÅRDSBUTIK
Öppet alla dagar 7-21.
Åkerby 506
715 92 Stora Mellösa
Mats och Elisabet Jonsson
070-2545872

KOMPLETTA SKROTBILAR
HÄMTAS KOSTNADSFRITT!
Bättre bilar köpes!
BOKA HÄMTNING

019 - 45 06 90
transport@svenskbilatervinning.se
Industrivägen 8
715 31 ODENSBACKEN

Är du vår nya medarbetare?

REKO-utlämning
Torget i Odensbacken
18 november!

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

- 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
tidigare arbetat med värmepumpar eller solenergi. B-Körkort är ett krav,
branschcertifikat är meriterande men ej ett krav.

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

Tillsammans med REKO Östra Närke anordnas
utlämning på Torget i Odensbacken
den 18 november klockan 19.00-19.30.
Gå in på Facebookgruppen REKO Östra Närke för att beställa!
Samverkarna i Östernärke driver ett förstudieprojekt för att undersöka förutsättningarna att bedriva torghandel, marknadsaftnar och
andra aktiviteter på Torget, denna utlämning är en del i detta projekt.

