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Lejon Juridik

Vingåkersbladet besöker Lejon Juridik, där Anna Lejon driver 
sin juridikbyrå som har familjerätt som huvudinriktning. Anna 
hade stora planer, för sin verksamhet på Ringvägen 23 (i samma 
hus som KS-bygg) när pandemin slog till. Nu känns det dock, som 
att allt sakta men säkert börjar komma igång igen.

Anna är uppväxt i Kungsör, och efter 
juridikstudier i Uppsala förde kärleken 
henne till Vingåker. Där startade hon 
och sambon: Lejon & Linderborg kon-
sult, som hyrde ut personal för grovar-
bete och skötsel av grönytor. Parallellt 
med detta arbetade Anna på en juridik-
byrå i Eskilstuna, men efter att byrån 
lades ner fick hon arbete i Vingåkers 
kommun där hon arbetade med hand-
läggning av bygglov.

Anna ville dock arbeta med juridik, och 
2018 startade hon Lejon Juridik som en-
skild firma. Hon hade också då en an-
ställning, på Iustitia Assistans där hon 
arbetade med beslut inom LSS (Lagen 
om särskilt stöd och service) och spe-
ciellt insatsen personlig assistans. Hon 
har fortfarande en tjänst på 75% på Ius-
titia kvar, men hoppas att verksamheten 
i Vingåker växer och därmed skall hon 
minska ner tiden på Iustitia.

I Vingåker arbetar hon nu med bl.a tes-
tamenten, bouppteckningar och fram-
tidsfullmakter. Just framtidsfullmakter 
är något som växer mer och mer. Det 
handlar kortfattat om att det skrivs en 
fullmakt om hur och vem som skall ta 
beslut, om t.ex sjukdom har gjort att 
man inte kan ta egna beslut. Anna ser en 
växande kundgrupp runt 70+, som ser 
ett behov i att skriva en sådan fullmakt i 
förebyggande syfte. 

Varför är du så inställd på familjerätt, 
Anna?
 -Familjerätt berör oss alla, en boupp-
teckning kommer alla att genomgå. Ef-
tersom att det är så allmängiltigt, anser 
jag också att familjejuridik inte skall 
vara så kostsamt utan ses som en sam-
hällstjänst. Hon fortsätter: - Jag hoppas 
att jag också kan bidra till att tillgänglig-
heten kan öka, och därför försöker jag 
att så snart som möjligt boka in ett möte 
när en kund vill ha hjälp. 

I framtidsplanerna ingår att Anna kan 
börja göra hembesök hos kunder, och 
också hålla föreläsningar om familjeju-
ridik. Dessutom håller hon, tillsammans 
med några andra personer på att bygga 
upp ett nationellt register för framtids-
fullmakter. Avslutningsvis ser Anna det 
som mycket positivt att Vingåker har en 
form av ”Gnosjö-anda”, som visar sig i 
att man försöker som företagare att stöt-
ta varandra.

Text & Foto: Bengt Karlsson
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Wilsons Tryckeri & Redovisning,
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FAKTARUTAN

Vill ni veta mera Lejon juridik:
Hemsida: wwwlejonjuridik.se
Telefon: 0151-650149
Mail: anna@lejonjuridik.se
Facebook

Gäller tom 28/11

JulmustJulmust
1,5l, Ica

BananerBananer
PepparkakorPepparkakor 

300g Annas

25:-
max 2/hushåll 

1290
/kg15:-

/plus pant
max 2 kg/hushåll 

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

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

Välkomna till vårt 
stora traditionella 

julbord!

Pris:    495:- 
Barn:  249:-

Sällskap större än 30 personer kan boka andra tider.

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

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

Boka på 0151-73 09 80

Vi förvaltar över 300  
lägenheter i Vingåker
Sök ditt nya boende på www.nordemo.com

 08-644 04 95 | kontakt@nordemo.com

Långvarig tradition, grundat 1937

Vi förvaltar över 300  
lägenheter i Vingåker
Sök ditt nya boende på www.nordemo.com

 08-644 04 95 | kontakt@nordemo.com

Långvarig tradition, grundat 1937

Hyresfria månader i Högsjö
vid tecknande av nytt hyresavtal
mer information fi nns på www.nordemo.comVi förvaltar över 300  

lägenheter i Vingåker
Sök ditt nya boende på www.nordemo.com

 08-644 04 95 | kontakt@nordemo.com

Långvarig tradition, grundat 1937

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 Katrineholm
Stortorget 2
0150-79777
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Efter en hel rad med företag där det handlar om far och son bry-
ter vi nu det mönstret och besöker Poringsväg 38 i Baggetorp. Där 
finns B-O.A:s Konst & Inramningar HB, med Bert-Ove och dot-
tern Ingela i en verksamhet som började som en hobby på Lövås-
vägen i Katrineholm för att senare landa i en utbyggd villa. Vi har 
ett samtal om bland annat förändrade köpvanor, kvalite-kontra 
pris och att man kan tröttna på tomtar. Äldst går först, så att nu 
får B-O.A själv inleda historien:

Bert-Ove föddes i en stor familj vid Tu-
torp i Österåker, och mycket av uppväx-
ten handlade för honom om att ta hand 
om sina småsyskon. Efter avslutad skol-
gång på Kyrkskolan i Vingåker, så gick 
han ut i arbete som de flesta ungdomar 
gjorde på den tiden. För Bert-Ove blev 
ordningsföljden:  Rönnqvist i Vingåker, 
LM-Ericsson i Katrineholm och sedan 
militärtjänsten i Uppsala. Därefter gick 
han en skötarutbildning, och arbetade 
sedan i många år på Karsuddens sjuk-
hus. Efter giftermål med Marianne, bo-
satte sig paret på Lövåsvägen i Katrine-
holm och där sysselsatte sig Bert-Ove en 
del med inramningar på ren hobbynivå.
 
Ingela har växt upp i Baggetorp, och 
efter högstadiet på Vidåker blev det 
ekonomisk linje på Duveholmsskolan. 
Hennes yrkesliv har sedan handlat om: 
LM-Ericsson, Verkstädernas förlag, 
Sörmlands Grafiska och Hjalmar Pet-
terssons bokhandel. 

Både Bert-Ove och Ingela är självlär-
da in i sitt kunnande gällande ramar 
och inramningar, och sedan 1991 arbe-
tar de tillsammans i firman. De har ett 
brett kunnande bägge två, men en viss 
uppdelning finns: Bert-Ove sköter kon-
takter med leverantörer, och Ingela har 
hand om ekonomin. -Sedan  sköter Ing-
ela maskinen som via en dator, tar fram 
olika passepartout tillägger Bert-Ove.

Ingela har aldrig känt något tvång att 
arbeta i sin pappas verksamhet, utan 
det har bara blivit så. Båda två upple-
ver inga problem med att jobba så nära 
inpå varandra, och nu är det Ingela som 
driver det mera själv med stöd av Bert-
Ove. Men han finns ofta på plats: -Jag 
gillar ju att vara här i verksamheten, 
inte minst för att träffa på kunderna och 
snacka lite. Både Ingela och Bert-Ove 
kan från sina tidigare arbeten ibland 
sakna att ingå i ett större arbetslag, jäm-
fört när man som i deras fall ofta arbetar 
själv.

Vi talar lite om hur kundunderlaget har 
förändrats med tiden: -Vi kunde ha 100 
st inramningar på väntelista, inte minst 
runt jul då det var en mängd broderier 
med tomtar som skulle ramas in. Man 
var rätt trött på tomtar under den peri-
oden, säger båda med ett skratt. På den 
tiden var också arbetet mycket årstids-
bundet, och utifrån helger, skolavslut-
ningar och högtidsdagar kom kunderna 
med olika uppdrag.

Efter att ha byggt ut villan, och utökat 
verksamheten 1996 satsade de också en 
kort period i Katrineholm åren 2002-
2004 med en butik på Drottninggatan. 

Det blev dock för kostsamt, så att sedan 
dess finns all verksamhet i Baggetorp. 

Idagsläget kan man beställa ett arbete, 
som kan vara klart dagen efter. I stort 
har de en kundkrets, som har fått vetskap 
om B-O.A:s via andra kunder. Givetvis 
finns också företaget på Facebook. Bert-
Ove och Ingela berättar också att de 
har ett gott samarbete med Linderoths 
tryckeri i Vingåker, och Svenssons Foto 
i Katrineholm. Ingela visar också någ-
ra fantastiska målningar med Katrine-
holmsmotiv, som en lokal konstnär har 
lämnat in för inramning.  

Vid besöket framträder två personer 
med yrkeskunnande, och en känsla för 
kvalitet som de båda önskar att flera 
tänkte på:
-Man kan förstå att många bara tittar på 
priset, och köper billiga ramar som ser 
ut att vara gjorda av trä. Men tyvärr är ju 
de ramarna ofta gjorda av pressad papp, 
och livslängden och kvaliten är inte bra, 
säger både Bert-Ove och Ingela med en 
mun.

Undertecknad hör vad Ingela och Bert-
Ove säger, och skall direkt ta några gam-
la fina filmaffisher, och ge dem ett bättre 
liv efter en behandling hos B-O.A:s. 
Vingåkersbladet tackar för besöket och 
kaffet...äpplekakan tar vi en annan gång.

Text & Foto: Bengt Karlsson

Bert-Ove Andersson och Ingela Öhlin

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

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

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

Storgatan 29, Vingåker   0151 - 370 380

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!
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Reportage

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

Varmt välkomna! 

 Ärnebäcks gård   •   0702 - 17 58 65

Stenströms Släktforskning & Inramningar

Släktforskningen startade med en kartong full med släktforsk-
ningsmaterial som Görans farfars far hade forskat fram. En 
ofullständig uppgift om en släkting som utvandrat till Nordame-
rika med hela sin familj väckte Görans nyfikenhet.  

Så startade Görans intresse för släkt-
forskningen. Intresset och nyfikenheten 
tog fart och han började söka på nätet 
Han hade redan i flera år arbetat som 
rammakare och ramade in tavlor i sin 
verkstad vid Lövholmen. Från början 
tänkte han nog att det där med släkt-
forskning nog var något att syssla med 
på fritiden. Men hans hustru Birgitta 
tyckte att han skulle annonsera och se 
om någon var intresserad av att få hjälp 
med att ta fram sin släkthistoria. Han 
kanske kunde tjäna något på det också. 
Det visade sig vara ett lyckosamt råd. 
Förfrågningarna började strömma in.
 2010 startade han företaget och höll 
på med släktforskningen på heltid fram 
till sin pensionering 2016, därefter på 
deltid då jobben fortsatte att komma in. 
Ramverkstaden lades ner i brist på tid.
 
Vi ska backa lite i tiden. När Göran höll 
på att söka på nätet fick han syn på en ef-
terlysning från Amerika som han svara-
de på. En Carl Fredric Stenströms födel - 
sedatum stämde överens med upp gifter 
som Göran hade. Det handlade om mjöl- 
naren Carl Fredric Stenström som hade 
en dotter som hette Hilda, hon utvandra-
de till Nordamerika 1888. 
 Hilda hade som liten varit fosterbarn 
hos en kvinna i Arboga. Hon skrev en 
liten berättelse om sitt liv i Arboga på 
1880-talet där hon själv var huvudperso-
nen. Den boken blev utgiven på svenska 
i Amerika. Göran blev tillfrågad om han 
kunde översätta den till engelska. Boken 
var bara på 36 sidor men det var ingen 
lätt uppgift då det användes så många 
ålderdomliga ord. Och Göran ville inte 
att känslan av hur Hilda haft det som 
fosterbarn hos Madam Åker skulle bli 
fel (Hilda kallade henne för det i boken).
 Släkten i Amerika hade sparat den  

lilla boken i alla år utan att någon kunde 
läsa eller förstå dess innehåll.
 Senare fick Göran höra att de gamla 
blivit som barn på julafton när översätt-
ningen äntligen kom. Hildas barnbarns-
barn finns i Michigan och Göran har 
fortfarande kontakt med några av dem.
 Görans egen släkthistoria är spän - 
nande, där finns några konstnärer. Till  
exempel Carl Larssons hustru Karin 
Bergöö, sedermera Larsson, Karins mor- 
mor Maria Christina var född Stenström.
 – Jag och familjen har besökt både 
Bergööska huset i Hallsberg och Carl 
Larsson-gården i Sundborn. Där blev vi 
hembjudna på kaffe till ett barnbarn till 
Carl och Karin, säger Göran.
 Görans farfars farbror Johan Edvard  
Stenström, blev känd som Bergslags-
målaren. Han åkte över till Chicago som 
17-åring och blev både teater- och cir-
kusmålare. 1897 flyttade han tillbaka och  
målade framförallt landskap, gårdar, 
gamla bruk och hyttor.

Om Görans egen släktforskning och his-
toria finns mer att läsa på hemsidan.

Jag frågar Göran vilken den vanligaste  
eller mest typiska kunden är.
 – Det är oftast en pensionär, kvinna 
eller man i åldern 65 till cirka 92 år, sva- 

rar han. Det tar ungefär en vecka att 
forska fram alla uppgifter till ett släktre-
gister i rakt nedstigande led. Det blir en 
släkthistoria i form av detaljerade släkt-
register där familjerna är väl dokumen-
terade genom åren. 
 
På hemsidan hittar jag följande:
Hela paketet innehåller fyra grenar och 
utgår från frågeställaren och fortsätter 
med farfar, farmor, morfar och mormor 
och går så långt tillbaka som det finns 
läsbara kyrkböcker.
 Registret innehåller: Namn, födelse-
datum, yrken, boplatser genom åren, 
sjukdomar, om de är straffade för något, 
dödsdatum, dödsorsak när det anges, in-
giftas föräldrar, hela familjebildningen 
med barn som anges med födelsedatum, 
även dödsdatum och dödsorsak för de 
som avled under den tid de bodde hem-
ma, samt annat som antecknades under 
hela personens levnad. 
 Det blir en dokumentation om varje 
enskild familj. Mycket enkelt att se och 
förstå förhållandet mellan föregående 
och efterkommande generationer! Inga 
tråkiga tabeller.
 Men allt är förstås avhängigt av vad 
prästen skrivit in i kyrkböckerna. Och 
att det inte brunnit upp. Min anm.

Vilket är det tidigaste du funnit?
– Ett register i rakt nedstigande led till 
1500-talet, säger Göran.

Och den mest udda förfrågan?
– Ja det var en advokatbyrå som sökte 
en fastighetsägare.

Är det på något sätt säsongsbetonat?
– Ja, det kan jag väl säga. Det är mycket 
under hösten fram till jul. Efter jul är det 
helt dött, sen sätter det igång igen framåt 
mars.

Göran släktforskar i hela Sverige och i 
Nordamerika. Han säger att det kan vara 
möjligt att hitta både gamla och nyare 
fotografier också. Det är spännande!

Jag kan konstatera att ju äldre jag blir 
desto mer undrar jag om mitt förflutna.

Text och foto Majsan Wickert

FAKTA 

Prisuppgifter hittar ni på hemsidan
www.hittadinslakt.dinstudio.se 
E-post: stenstrom.goran@hotmail.se
Mobil: 070-201 11 71

Vi sitter i köket och snett bakom Göran Stenström syns en mängd växter samt ett 
akvarium fyllt av växter i stället för fiskar – mycket effektfullt.

Landskapsmålning av JE Stenström. 
Han signerade alltid tavlorna med JE.
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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

Söndagsöppet 28 november under julmarknaden

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

TVTV
TelefoniTelefoni

DataData
Parabol - Fiber -Antenn

Installation och service.

AJ-Hemelektronik
Köpmangatan 5 • 643 30 VINGÅKER

Tel. 0151-133 30
Öppettider: Mån-Fre 10.00-18.00

LUSSEKATTER
Från Bageriet

SAFFRAN
0,5g, Coops egna

10:-/st

JULMUST
150 cl, Coops egna

10:-/st

2 för

VINGÅKER
Öppet Alla dagar 7-22

15:-

Våra erbjudanden gäller tom 12 december

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

Inför julen
ElvispElvisp
Bosch MFQ4020Bosch MFQ4020

458:-458:-

958:-958:-

SkärmaskinSkärmaskin
Wilfa FS-200WWilfa FS-200W

696:-696:-

2195:-2195:-

KöksmaskinKöksmaskin
Bosch MUMS2TW00Bosch MUMS2TW00

MatberedareMatberedare
Bosch MCM3110WBosch MCM3110WVi har även belysning

AdventsljusstakeAdventsljusstake
Star Trading Trapp 212-07 7L BrunStar Trading Trapp 212-07 7L Brun

299:-299:-

JulstjärnaJulstjärna
Markslöjd Solvalla Markslöjd Solvalla 
704420 75cm golden704420 75cm golden

från från 89:-89:-

Ljusslinga uteLjusslinga ute
Ljusslinga Serie MicroLEDLjusslinga Serie MicroLED

289:-289:-

Priserna gäller t.o.m. 21 november eller så långt lagret räcker.
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Boka plats:
Hemslöjd/handarbete
Konstnärer
Livsmedelsproducenter
Julklappsförsäljare
Juldryck- & godissäljare

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

VI SES PÅ:VI SES PÅ:

JULJULMARKNADENMARKNADEN
Söndag 28 november Söndag 28 november 

13:00 - 17:0013:00 - 17:00

KÖPmangatanKÖPmangatan
VINGÅKERVINGÅKER

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

30 ÅRS JUBILEUM 30 ÅRS JUBILEUM 

TOMTEPARADTOMTEPARAD16:00 med start vid 
16:00 med start vid 
Säfstaholms slott Säfstaholms slott 
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Kontakta någon av oss 
virkesköpare så hjälper vi dig

Dan Öhman
Team Katrineholm

073 838 10 76
dan.ohman@billerudkorsnas.com

www.billerudkorsnas.se/skog

Michael Larsson
Team Katrineholm

072 221 24 16
michael.a.larsson@billerudkorsnas.com

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.

Öppettider: 
måndag-fredag 08-18

lördag 09-15 
söndag stängt

Storgatan 3, Vingåker

Vi har stor sortering påVi har stor sortering på
julgodis och julmarsipan.julgodis och julmarsipan.

Underbart gott saffransbröd och pepparkakor!

Beställ din jultårta Beställ din jultårta hos oss!hos oss!

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!

Nybergs 
Hunddagis och Hundpensionat

Vi satsar på hundarnas behov och är mycket 
ute i skog och mark på promenader.

Vi har även tillgång till stora rastgården, där 
hundarna kan busa och leka.

Hundarna är garanterade kel, motion, 
aktiviteter och vila under sin vistelse hos oss.

Kloklippning, omplaceringar, kurser

Varmt välkomna och höra av er till oss 
Maria & Patrik Nyberg

Maria 073 - 894 91 31 • Patrik 070 - 415 72 15
maria.nyberg21@gmail.com

Inget tjafs bara kycklingInget tjafs bara kyckling
Försäljning från gården av vår 

fi na gårdskyckling som är 
slaktad och styckad på gården

Fredrik Pihl 073 - 502 94 05
katrinelunds.gardskyckling@gmail.com

Katrinelunds Gårdsprodukter
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SPF Seniorerna Gullvivan, Vingåker

SPF Seniorerna är en av Svergies största seniororganisationer och verkar för att skapa bättre villkor för äldre och att du ska få ett 
aktivt och meningsfullt liv som senior. De har funnits i Sverige sedan 1939 och i Vingåker i drygt 30 år. Det är en mycket aktiv förening 
som blandar möten, promenader, trivselträffar, resor, kurser och studiecirklar. Mycket har legat nere eller gått på sparlåga på grund 
av pandemin. Men nu öppnar de upp mer och mer och förhoppningsvis kanske de snart kan ha sina möten på Humlegården.  
 

Lars-Gunnar Karlsson, ordförande

SPF Seniorerna bedriver ett påverkans-
arbete – i samarbete med KPR, Kom-
munalt pensionärsråd, RPR Regionalt 
pensionärsråd –  som handlar om häl-
sovård och trafik. Sonja Kantonen sitter 
med i en referensgrupp i distriktet som 
tittar på äldreperspektivet när det gäller 
hälsovård och palliativ vård. Medlem-
mar i SPF har gjort intervjuer på vård-
centralen och Humlegården. 
 På Sävstagården i Vingåker finns 
Anhörigcentrum, de gör insatser om det  
behövs och är ett av många exempel 
på kommunala verksamheter som SPF 
bevakar/informerar om och samverkar  
med. Anhörigstödet är en service till  
med borgarna och är kostnadsfritt.  
 På Vuxenskolan i Vingåker  träffar jag  
ordföranden i SPF Seniorerna Gullvivan  
– Lars-Gunnar (Lasse) Karlsson. Den här  
dagen är det kurs i bridge (tredje gången 
av tio).  För de som redan kan så spelas 
det bridge varje tisdag mellan klockan 
13.00 och 17.30 i Folkets Park.
 Under kaffepausen får jag möjlighet 
att ställa lite frågor till Sonja Kantonen 
som visade sig ha mycket kunskap om 
före ningen. Sonja är styrelseledamot och  
ansvarig för hemsidan.
 Under pandemin har det varit färre 
fysiska aktiviteter. Men från november 
2020 och fram till mars 2021 så hölls 
under 20 veckor olika möten via det 
digitala programmet Teams. I början 
handlade det mest om att lära sig hur 
programmet fungerade men sedan kun-
de det vara diskussioner i olika ämnen. 
Någon gång var det någon gäst med och 
en annan gång hade de biblioteksbesök. 
Månadsmötena har ibland hållits digi-
talt om de inte varit i Folkets Park eller 
Kyrkans Hus. SPF samarbetar även med 
andra organisationer och föreningar och 
det händer att PRO bjuder in till olika 
aktiviteter.

Hänt och händer under hösten
24 augusti bjöds alla kommunens pen- 
sionärer, oavsett föreningstillhörighet,  
till en trivseldag i Läppe. Det var in- 
formation från Byalaget Läppe, PRO,  
SPF, SKPF (Sveriges kommuners pen - 
sionärsförbund) och Biblioteket/Digi - 
delCenter. Det serverades lunch  till  
självkostnadspris (99 kr) på Hjälmar- 
gården. Besök gjordes på AutoMatLivs-
Läppe, den obemannade livsmedelsbu-
tiken. Till och från denna aktivitet gick 
gratisbuss från Vingåkers station eller 
Västra Vingåkers kyrka. En uppskattad 
aktivitet och det kom cirka 70 deltagare.
 16 september hölls månadsmötet ute 
på Lindberga nostalgimuseum i Öster-
åker. Deltagarna fick en visning runt i 
det spännande museet.
 14 oktober gick en resa till Nobel-
museet i Karlskoga och vidare till Lerin-
utställningen i Karlstad.
 

21 oktober, på månadsmötet underhöll 
Anniz från Eskilstuna med sång och mu-
sik. De spelade traditionell dragspels-
musik, gammalt och nytt, schlagers, 
visor, folkmusik i stämmor och allsång. 
Det serverades gratis kaffe med smörgås 
till de drygt 60 medlemmarna som kom-
mit till parken.
 26 oktober, vid trivselträffen i Kyr-
kans hus bjöds det på musik, film och 
naturligtvis kaffe med smörgås. Det in-
formerades om projektet Säker@digitalt 
– ett samarbete mellan PRO, SKPF, SPF 
och Biblioteket/DigidelCenter – där 
fyra kommuner i Sörmland är piloter 
varav Vingåker är en av dem. Detta är 
ett pågående projekt.
 Biblioteket/DigidelCenter är en del av  
projektet där Kjell Sternberg är kurs-
ledare i grunderna att använda Smart-
Phone. Det är både nybörjar- och fort-
sättningskurs. Sju parallella kurser pågår 
och ytterligare en nybörjarkurs startar 
nu. Dessutom står 12 st i kö för att börja 
efter nyår. Kontakta Kjell Sternberg för 
mer information 070-761 87 53.
 17 november, på månadsmötet berät-
tade meteorologen Helen Tornstad  om 
sin reseskildring ”Tåget till Thailand” 

och om sina resor i andra länder. Och så 
var det information från före ningen med 
kaffe, smörgås och lotteri.
 
En stor del av SPF-medlemmarna spe - 
lar golf varje vecka och även mäster-
skapstävlingar, distriktsmästerskap och 
förbundsmästerskap. Nu när golfen lig-
ger nere över vintern så spelar en del av 
dem bowling i Katrineholm.

Aktiviteter och kommande program
• Bingot – ligger för närvarande nere 

tills Humlegården öppnar upp för det 
igen – håll koll på hemsidan. 

• Promenader i Båsenberga varje ons-
dag kl 9.30.

• Luftgevärsskytte fredagar kl 13.30 vid  
Vingåkers Jaktskytteklubb. 

•  Studiecirkel om Stockholm, 2:a tisda-
gen i månaden – samarbete med Stu-
diefrämjandet.

• Julbordsresa till Rejmyre Gestgifveri, 
fredagen den 3 december. Dessvärre 
hade anmälningstiden redan gått ut då 
denna tidning gick till pressarna.

• 8 december bjuder Säker@digitalt in  
till en tredje trivselträff i Folkets Park.  
Då blir det julgröt och skink smör- 
gås samt information om digitalt som  
underlättar och roar i vardagen.

Ja inte behöver man vara sysslolös som 
pensionär, tvärtom. Vill man och orkar 
så finns det i stort sett hur mycket som 
helst att ägna sig åt.

Text: Majsan Wickert

FAKTA  
Medlemsavgift: 260 kr från 2022.
Medlemskapet ger lägre kostnad på Actic, men man får 
många fler rabatter i olika företag, se mer på hemsidan.

Styrelsen
Lars-Gunnar Karlsson, ordförande; Mårten Gjötterberg, vice 
ordförande; Gunnel Lucia Granberg Öhrming, sekreterare; 
Rolf Granberg, kassör. 

Ledamöter: 
Sonja Kantonen, Marita Andersson och Per Olsson.
Kontakt i medlemsärenden
Mårten Gjötterberg, e-post martengjotterberg@gmail.com
Kontakt angående hemsidan
Sonja Kantonen, e-post sonja.m.kantonen@gmail.com
Hemsida: https://www.spfseniorerna.se/vingaker
Facebook: SPF Seniorerna Gullvivan Vingåker

Alfred Nobel i egen hög person (som 
vax docka) bevakar sitt laboratorium.

Kaffe med smörgås smakade bra ute på Lindberga nostalgimuseum. Vid bordet 
syns från vänster; Marita Andersson, Elisabeth Wester, Kalle Andersson, Peter 
Wester, Mårten Gjötterberg och Ninni Spjut.

Intresserade deltagare på Lerinutställningen i Karlstad.
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snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT

www.mahlqvist-ror.se

Köp minst 2 varor från Gustavsberg Köp minst 2 varor från Gustavsberg 
och få med och få med 

4 st. Champagneglas ”La Divina” 4 st. Champagneglas ”La Divina” 
från Villeroy & Bochfrån Villeroy & Boch

Gäller så länge lagret räckerGäller så länge lagret räcker

Välj mellan:Välj mellan:

Gustavsberg 
Nautic WC 5546 
Förhöjd modell

3495:-3495:-

Gustavsberg 
Nautic disklådsblandare

1695:-1695:-

Gustavsberg 
Nautic tvättställsblandare

795:-795:-

GREPP            
KARP-          
FISK

UTSÖKT
SKREV       

BRIDGET       
JONES

INSTRU-        
MENT         
LITER

DECI-         
GRAM

SPETSIGT

SES MED        
AV OCH KLUNGA

GARDNER

GRAM
FINKAN         
MUSIK-          

VERK

FUNCKS       
GRODA

ÄMNE        
EFTER EN       
ALBERT

FATTIG-         
MANS-        
ROSEN

ÄDEL-       
STEN

NEWTON
DEN        

ÄLSKADE          
AGENTEN

BULLEN        
OCH           

HÄSTEN
TITAN  

RIALTO          
I   

VENEDIG
TITTA

VAR EN       
UGGLA         
I BAREN

GNIDA
 

BJÖRN-         
TASS

ITU
2000          

I GAMLA       
ROM YTMÅTT

TAR         
LEDIG         
ELEV

HON PÅ       
GRÖN-       
KULLA

BLEV DEN         
SOM          

INGET         
FICK           
VAK

EN SOM FÅR                                 
BAKAS I  BOR I                               

TANDOOR  LUANDA

Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 

gulmarkerade ordet senast 5 december till:

annons@vingakersbladet.com
•

Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta

643 91 VINGÅKER

Vi drar tre stycken vinnare som vinner varsin trisslott.

Vinnare i nr 6 - 2021: (av 74 rätt inkomna svar: BOBOS DÄCK & BILVERKSTAD)
Trisslott är på väg:

Marianne I K Jönsson, Vingåker
Catarina Levander, Vingåker

Alicia Brinck, Vingåker

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

Här fi nns allt för Här fi nns allt för 
Julklappstips eller Hemmafi xJulklappstips eller Hemmafi x

GOD JULGOD JUL
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Nyheter från 

Östernärke i korthet

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

Vid Kvarnbacken i Odensbacken på-
går bygget av en ny lekpark och en sa-
gostig för fullt. Gamla lekredskap har 
plockats bort och nya skall komma på 
plats. Dessutom har stora delar av den 
nya sagostigen grusats upp.

Planerna inför Samverkarnas ”Grany-
ra” på Torget i Odensbacken pågår för 
fullt, likaså planeringen inför HOIFs 
ljusvandring vid Kvismare Kanal, båda 
dessa aktiviteter går av stapeln den för-
sta advent. HOIF kommer även sälja 
Bingolottos julkalender samt korv med 
bröd. Alla detaljer är i skrivande stund 
inte helt klara, så håll utkik!

Vill du skänka marschaller till HOIFs 
ljuspromenad runt kanalen i Odens-
backen den 28 november så går det 
bra att lägga dem i den gula boden på 
Odenvallen, där finns en låda där man 
kan lämna sitt bidrag. Skriv upp ditt 
namn på listan också, så är du med i en 
utlottning och kan vinna ett pris.

I Stora Mellösa har den lokala vägför-
eningen satt upp en informationstavla 
på ”Morotshuset” intill affären och 
strax bakom har ett staket och en gräv-
maskin kommit på plats inför det som 
så småningom skall bli nya bostäder. 
Skylten är bekostad med pengar från 
Örebro kommuns Landsbygdsnämnd. 

I Kilsmo pågår planeringen för fullt 
med att bygga ett utegym för de pengar 
man fick från Örebro kommuns Lands-
bygdsnämnd. Kilsmo IK som håller i 
detta projekt har dessutom fått spon-
sor-pengar från Brevens Bruk, Kilsmo 
Equmenia och Stockholms Nödslakt-
service. Föreningen har också sökt 
pengar av RF SISU och man jobbar 
nu vidare med olika fonder och an-
dra sponsorer för att dryga ut bidraget 
från kommunen. Utegymmet i Kilsmo 
kommer om att allt går som planerat 
vara klart till våren 2022.

Flytten för Solid Gym närmar sig. Lo-
kalerna är nästan klara, ny entré är på 
plats och enligt Solids Facebooksida 
så har nya redskap beställts. Exakt in-
flyttningsdatum är inte känt, men efter 
årsskiftet lär det bli.

Den nybildade föreningen Hjälmarens 
Vänner planerar en konferens på Vinön 
den 4 december. Temat för dagen är 
”Hjälmarens bästa idag och imorgon”. 
För att kunna arrangera konferensen 
har föreningen beviljats pengar från 
Örebro kommuns Landsbygdsnämnd.
 

På tal om Hjälmaren så är en Hjäl-
mar-strategi framtagen för utveckling 
av Hjälmaren som rekreationsområde 
och nu ute på remiss fram till i februa-
ri 2022. I strategin har man försökt ta 
ett helhetsgrepp om sjön ur ett kom-
mun-perspektiv. Här följer ett par ex-
empel med Östernärke-anknytning 
hämtade ur strategidokumentet:

”Hampetorp och Vinön har tillsam-
mans potential att utvecklas som Öre-
bros port till Hjälmaren. Genom att 
stärka nodernas attraktivitet kan hela 
Hjälmarens attraktivitet som rekrea-
tionsområde stärkas.”

”Kanaler har generellt en hög attrakti-
vitet ur ett rekreations- och besöksper-
spektiv, så även Kvismare kanal.
För att tillgängliggöra kanalens re-
kreationsvärden kan en kanotled som 
ansluter till kanotleder på Hjälmaren 
utvecklas.”

Det kom ett meddelande som handlade 
om Örebrovägen där vägen smalnar av 
vid övergångsstället mellan Torget och 
blomsteraffären i Odensbacken. Frå-
gan är inte direkt ny och så här svarade 
Polisen och Trafikverket för tre år se-
dan på frågan om vem som egentligen 
har företräde:

Trafikverket oktober 2018: ”Vi har lo-
kaliserat platsen och kan konstatera 
att utmärkningen ser ut som den gör, 
för att det är den bästa hastighetsdäm-
pande åtgärden. Ingen av trafikanterna 
har företräde, utan ska visa varandra 
hänsyn och samspela. Trafikförord-
ningen (SFS 1998:1276) reglerar det-
ta.”

Polisen oktober 2018: ”Meningen är 
att man skall samspela med varan-
dra, alltså den som är längst från av-
smalningen släpper fram den som är 
närmare. Så man får lämna prestigen 
hemma och tänka lite defensivt om det 
uppstår tveksamheter.”

Text och foto: Bengt Bronner 

www.samverkarna.sewww.samverkarna.se

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

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

Föreningen Samverkarna i Östernärke vill utveckla
förutsättningarna för att i samverkan

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

skapa förutsättningar för nyföretagande samt värna om föreningslivet.

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

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

– En bra bit av Örebro –

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

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

Odensbacken

Breven

Kilsmo

HampetorpLännäs

Stora Mellösa

Asker

Norrbyås

Vinön

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

Bolinder’s Gårdsbutik 
Ett härligt sortiment blandat av potatis, morötter, ägg, cider, saft, 
mjöl & chips. Du hittar även porslin, ljus & presenter. 
Varmt välkomna!                 Facebook & Instagram Bolindersgårdsbutik

Norrgården Via 529Norrgården Via 529
715 94 Odensbacken 715 94 Odensbacken 
076 - 10 54 017076 - 10 54 017

Öppet:Öppet:
Mån-Fre 8-20 Mån-Fre 8-20 

Lör-Sön 9-20 Lör-Sön 9-20 

Julkorgar • Adventsgranar • FågelfröJulkorgar • Adventsgranar • Fågelfrö
Beställ Julkorgar som företag eller privatBeställ Julkorgar som företag eller privat

PROCARD FOTOSTUDIO
KVARNVÄGEN I8    ODENSBACKEN

Söndag 5 December  11-17

Öppen Ateljé
och naturfotoutställning

Från första skiss till slutbesiktning www.arkitekturochbyggnadsvard.se

KONFERENS OM HJÄLMAREN KONFERENS OM HJÄLMAREN 
PÅ VINÖN PÅ VINÖN 

LÖRDAGEN 4 DEC 2021 10-16LÖRDAGEN 4 DEC 2021 10-16

Högt och lågt. Stora och små frågor får plats. 
Både enkla och komplicerade ämnen tas upp. 
Båtlivet, miljöfrågorna, yrkesfi ske, sportfi ske, övergöd-
ning, vatten och avlopp, grundvatten, natur- och fågelliv, 
bad, rekreation och tillgänglighet till sjön, regleringsfrå-
gan, muddring, kanotleder? 
Vilka frågor har vi, som bor och verkar runt sjön, störst 
engagemang att samverka kring? 
Hur kan vi involvera många människor och bli eff ektiva 
i vårt arbete i angelägna frågor och bidra till Hjälmarens 
bästa idag och imorgon?

Välkomna!
Föreningen Hjälmarens Vänner

Mer information här: www.hjalmarensvanner.se

FÖRENINGEN HJÄLMARENS VÄNNER bildades 
5 maj 2021 som en ideell demokratisk samarbets-
kraft för den vackra sjön som ligger i tre landskap. 
Vi vill värna Sveriges fjärde största sjö mot de olika 
problem som uppstått i och runt sjön vad gäller 
vattenstånd och miljö. Vi vill lyfta allt positivt och 
t.ex. förstärka tillgängligheten till frilufts- och båtliv, 
turism och näringsverksamhet i och runt sjön.

Vid ev frågor:073 - 290 50 20

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.

JulmarknadJulmarknad  
26 nov 12-1826 nov 12-18
27 nov 11-1627 nov 11-16

Kom på 1:a adventsmys Kom på 1:a adventsmys 
hos oss, vi kommer ha en hos oss, vi kommer ha en 
liten julmarknad utanför liten julmarknad utanför 
butiken. butiken. 
Så det blir både julmys Så det blir både julmys 
inne och ute med glögg-inne och ute med glögg-
mingel och pepparkakor!mingel och pepparkakor!

Varmt välkomna!Varmt välkomna!
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Nygårds Rökeri och Delikatesser

2017 tändes röken i det som skulle komma att bli Nygårds Rökeri 
och Delikatesser på Vinön. Under åren har om- och tillbyggnader 
genomförts och i början av 2022 invigs en helt ny byggnad som 
kommer rymma både butik och bageri.

Bakom företaget står Catrine och To-
mas Neiler, båda boende på Vinön där 
också verksamheten bedrivs på tomten 
intill bostadshuset. Det är Tomas som 
har hand om rökeriet och han berättar 
att de kan erbjuda både kallrökta och 
varmrökta produkter, sedan redogör 
han för de olika temperaturerna som 
rökningen sker i – lite beroende på me-
tod och valet av råvara.

Nygårds håller just nu på att bygga en 
ny rök där de även kan röka kött, tidi-
gare har de bara rökt fisk.
– Det kräver lite extra planering vid 
byggnationen då kött och fisk måste 
hanteras åtskilt i olika utrymmen, för-
klarar Tomas och visar var det sedan 
ska bli dörrar och utrymmen för både 
packning och förvaring.

Råvarorna kommer delvis från loka-
la fiskare och uppfödare i Östernärke, 
men huvudråvaran är lax som köps in 

från Norge.
– Laxen som vi köper är ASC-märkt och 
vi tycker det är viktigt att möta kundens 
efterfrågan, därför säljer vi ingen annan 
lax än den miljömärkta laxen som WWF 
rekommenderar, förklarar Catrine. Efter 
själva rökningen skall fisken respektive 
köttet snabbt kylas ner, därefter vakum-
förpackas allt och förvaras sedan i det 
kylrum som finns i lokalerna.

Försäljningen sker i huvudsak på tre 
olika sätt, dels direkt över disk och det 
är då den nya butiken blir ett efterläng-
tat tillskott till våren. Dessutom, berät-
tar Catrine att de har 13 gårdsbutiker i 
närområdet som säljer deras produkter. 
Därutöver säljs också en hel del via sk 
REKO-ringar i Östra Närke, Örebro 
samt i Vingåkersbygden, alla dessa 
ringar finns på Facebook och Catrine är 
för övrigt också med och administrerar 
dessa tre Facebook-grupper.

Förutom rökeriet och det blivande bage-
riet förestår Catrine och Tomas även den 
lilla kiosken som håller öppet vid norra 
badet på Vinön under somrarna. Även 
här kan man - förutom glass och läsk - 

köpa rökt fisk och till sommaren även 
rökt kött - om vädret är bra och kiosken 
är öppen, vill säga.

Tidigare drev paret även caféet vid Vi-
nöns gamla skola och en tanke som nu 
finns med i planerna när man bygger ett 
bageri är att så småningom också kunna 
servera kaffe och smörgåsar på uteplat-
sen bakom det nybyggda butikshuset. 
Bakom nybygget finns i dagsläget inte 
så mycket mer än en urvuxen studsmat-
ta och ett par helt nya bisamhällen som 
nyss flyttat in. Meningen är dock att 
det här ska bli en fin trädgård där bina i 
framtiden får en viktig roll.

Läs mer på: www.nygårds.se

Text och foto: Bengt Bronner 

Företagspresentation!

Nyrökt och nedkylt i väntan på leverans.

Den nya bageri- och butiksbyggnaden med blivande parkeringsplatser sett från 
framsidan.

Catrine vid entrén till den nya bageri- och butiksbyggnaden.

Catrine visar själva röken, hjärtat i verk-
samheten här från utsidan.

Den nya bageri- och butiksbyggnaden sett från baksidan där det skall bli träd-
gårdscafé.
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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.

Din
extraresurs

Flyttröjning

Bemanning

Busk- & trädvård

RUT- och ROT-arbeten

019-44 62 55

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

 

 

BOKA HÄMTNING 
019 - 45 06 90 

transport@svenskbilatervinning.se 

KOMPLETTA SKROTBILAR 
HÄMTAS KOSTNADSFRITT! 

Bättre bilar köpes! 

Industrivägen 8 

715 31 ODENSBACKEN 

Åkerby 506
715 92 Stora Mellösa

Mats och Elisabet Jonsson 
070-2545872

Trevlig liten presentbutik med fina saker och 
goda ting, både att ge bort och till sig själv.
Vi säljer nu även Svensk Slottsglögg!

Jonssons presenter och ätbara ting

På gården finns även
JONSSONS GÅRDSBUTIK 

Öppet alla dagar 7-21.

27/11”Jonssons lilla Julmarknad” kl 10-13. 

Öppettider: 
Onsdag 17-20, fredag 15-18 och lördag 10-13.

019-767 16 50
john@lundbergsmek.se

Industrivägen 8 • 715 31 Odensbacken

Vi söker mekaniker

för lantbruk- och entreprenadmaskiner!

 

DU VET VÄL OM ATT 

VI ARBETAR MED MER ÄN

DÄCK�

Utöver däck till lastbil, buss, traktor,

personbil och MC 

så utför vi även servicearbeten på din bil.

Oljebyte

Bromsar

Stötdämpare

Lampbyte

Kamrem

Diagnos

Hjulinställning

bobos.dackpartner.se

Boka tid på�
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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:

- 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

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

Konditori  

 
i   Odensbacken  

 

Bullar,   bakelser   &   fika   
Sopplunch   med   fikabuffé  

tisdag-fredag  
Tårta   &   Smörgåstårta   

 

Vi   har   även   helgöppet!  
 

   Ring   oss   0734-45   11   08  
 

För   öppettider   &   sortiment  
besök    enbulleiugnen.com   

 

Följ   oss    på   Facebook   &   Instagram  

      
@konditorienbulleiugnen  

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

Om du befi nner dig här, 
är vi snart där.

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.
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Alla priser på däck är inklusive montering 
och balansering, klart på bilen.

Kumho KW22
195/65 R 15 995:-
205/55 R 16 1 281:-
225/50 R 17 1 521:-

Nokian Hakkapeliitta 7
195/65 R 15 1 157:-
205/55 R 16 1 425:-
225/50 R 17 1 997:-

...och glöm inte torkarbladen och batteriet.

Bosch torkarblad
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.

Gratis batteritest 
inför vintern
Bilbatterier är förbruknings-
varor 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.

Vinter i antågande!
Hög tid att se över dina vinterdäck.

24 månaders

www.meca.se

Dela upp din betalning på 
fyra månader - helt utan 
ränta och avgifter.

Hämta bilen
utan att betala!

   

Ottos Bilservice
Öppet: Mån-tors 07:00-17:00 • Fre 8:00-13:00

Lännäs 1308 • 715 93 Odensbacken
Tel 070-345 12 17

Ottos Bilservice i Lännäs
till din tjänst!

– Vid service ingår assistansförsäkring – 

Vi odlar dina julblommor, välkommen till oss!


