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 Vingåkersbladet tackar för i år och 
önskar alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt År



Vingåkers Hotell

En kall och klar måndagsmorgon besöker Vingåkersbladet Ving-
åkers Hotell och där träffar undertecknad ägaren Guofei Li, och 
Merike Vainumets som är anställd i verksamheten. Det blir ett 
samtal på engelska, mandarin och svenska med hjälp av översätt-
ningsappar på mobilen. Verkligen en utmaning, men med gemen-
samma krafter löstes uppdraget.

Guofei är född i Kina 1973, och där ar-
betade han bl.a inom säkerhetsbranchen 
och byggsektorn. 2016 lämnade han sitt 
hemland och hamnade i Polen, där han 
arbetade på en resebyrå. Så småningom 
(2018) sökte sig Guofei, tillsammans 
med en landsman mot Sverige och till-
sammans tog de över Vingåkers Hotell. 
Goufei och hans kompanjon hade stora 
planer för hotellet, men sedan kom pröv-
ningarna slag i slag: Efter en tid lämna-
de kompanjonen Vingåker och Sveri-
ge, och därefter i början av 2020 kom 
pandemin. Dessutom kände sig Guofei 

mycket ensam, i sitt nya land och sin 
nya hemort. Han försökte dock tillsam-
mans med den ende anställde, Merike 
att driva rörelsen. 2020 blev dock väl-
digt tufft, med en total nedstängning i 3 
månader och för Merike som fick gå ner 
från heltid till att arbeta halvtid.

I dagsläget har dock hotellet fullt öp-
pet, och nu har även Guofeis hustru och 
dotter bosatt sig i Vingåker. Familjen 
bor i en del av hotellet, och det märks 
på Guofei hur lycklig han är över att 
familjen är tillsammans igen. Förhopp-
ningen är nu att han tillsammans med 
sin hustru skall kunna utveckla hotel-
let, både gällande hotellrummen och 
att förhoppningsvis kunna öppna den 
tidigare så populära lunchservering-
en. Vad det gäller matservering, så kan 
både Guofei och hans hustru laga asi-
atisk mat. Men tanken är att verksam-
heten också skall kunna servera, som 
Guofei säger: Europeisk mat. Om det-
ta skall bli verklighet, måste det dock 
anställas en kock med sådana kunska-
per. För närvarande är dock Guofei 
försiktig i sin planering, eftersom nya 
mutationer och restriktioner totalt kan 
förändra förutsättningarna för verk-
samheten.

Guofei trivs dock i Sverige och i Ving-
åker, och han tycker att alla är vänliga 
och tillmötesgående mot honom. Po-
sitivt är också att han nu har fått kon-
takt med en landsman, som är bosatt i 
Vingåker. Vid vårt besök var 8 av de 12 
enkelrummen uppbokade, och givet-
vis serveras frukost till hotellets gäster. 
Genom ett samarbete med närliggande 
Joan`s restaurang, kan hotellgäster kun-
na äta middag där och få 10% avdrag på 
restaurangnotan. Vi tackar för ett trev-
ligt samtal, och hoppas på att få åter-
komma när hotellet förhoppningsvis har 
börjat servera luncher igen.

Text & Foto: Bengt Karlsson
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mittbit 14 mån

Mogen AvokadoMogen Avokado
3p 330g Chile

20:-169:-
/kg29:-

/kg

Måndag-söndag 8-21Måndag-söndag 8-21
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Märkeskläder till outletpriser
V i  h a r  j u l k l a p p a r n a  f ö r  h e l a  f a m i l j e n

saburo
”slim comfort”

herrstorlekar

LINDBERG
”Bormio jacket”
Barnstorlekar 80-170

lindberg
”orbaden bathrobe”
barnstorlekar 74/80-146/152

Damella
”morgonrock victoria”

damstorlekar

tiger of sweden 
”henryk”

stickad mössa

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

kostymer i 70 olika storlekar

vi reserverar oss för eventuella tryckfel eller slutförsäljning

7000m² butiköver 100 kända varumärken

Björn borg 
”Shorts sammy pride”

herrstorlekar

299:- ord. pris 599:-

349:- ord. pris 499:-

499:- ord. pris 699:-

399:- 
ord. pris 999:-

315:- 
ord. pris 449:-

459:- 

ord. p
ris 699:-

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

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

tillbehör. I vår välsorterade butik hittar du kvalitetsprodukter från 
kända leverantörer. Välkommen in till oss!

Vi har klappar  

som passar  

stor och liten
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Vingåkersbladet åker till Engelbrektsgatan 23 i Vingåker, och be-
söker H. Arvidssons Rör, och ännu en gång är det ett företag som 
är inne på sin tredje generation. Det var alltså Håkans far, Henry 
som startade firman i Baggetorp i inledningen av -70-talet. Efter 
Henrys bortgång i början av 1980-talet, har företaget lagts ner 
en gång, för att sedan likt en fågel Fenix återuppstå. Då blir den 
första naturliga frågan, till Arvidsson d.ä: Kände du dig pressad, 
att gå i din pappas fotspår?

Håkan: -Nej, inte alls. Men jag hade re-
dan provat att jobba ihop med pappa på 
lediga dagar under högstadiet, så att när 
jag slutade nian var det helt naturligt att 
jag började jobba i firman. 

Vi som var med, minns att då var det 
inget konstigt i att gå direkt från hög-
stadiet ut i arbete som 16-åring. Håkan 
hade dock tänkt att börja plugga i Ny-
köping direkt efter Vidåker, men utbild-
ningen fick vänta några år. Det blev då 
en AMU(Arbetsmarknadsutbildning) i 
Stockholm i 10 månader. Som nyutbil-
dad inom VVS(VärmeVattenSanitet), 
började sedan Håkan på ”Pump-Lasses” 
i Katrineholm. Pappa Henry jobbade 
då vidare själv med firman Arvidssons, 
men när Henry blev sjuk i början av 
80-talet kom Håkan tillbaka. Under 
1983 tog Håkan över firman helt, och 
Henry var med och hjälpte till innan han 
avled precis när han uppnått pensions-
ålder(65). 

Då under några år var det kämpigt, be-
rättar Håkan. Dels att driva firman och 
att arbeta ensam, samtidigt som man var 
småbarnsförälder. 

Han stretade på själv till 1990, då han 
lade ner företaget. Privatlivet hade då 
förändrats, och Håkan arbetade under 
flera år på olika företag i sin nya bo-
stadsort Örebro. Under en tid var han 
också handplockad, som servicetekni-
ker hos en firma baserad i Västergöt-
land. Åren i Örebro rullade på, och när 
vi sedan kommer fram till 2005 har kär-

leken gjort att Håkan har flyttat till Sö-
dertälje, där han arbetar på en rörfirma. 
Men 2011 hamnade åter Håkan i Västra 
Sörmland, och 2013 startade han upp 
Arvidssons Rör igen. 

Därmed går vi över till Arvidsson d.y: 
Johan, som växte upp i Katrineholm men 
som flyttade till Örebro som 16-åring. 
Där gick Johan VVS-energiprogrammet 
på gymnasiet, men utan påverkan från 
pappa Håkan, betonar han.
Efter militärtjänst i Skövde, arbetade Jo-
han ett tag i Katrineholm hos Jack Gus-
tavsson och senare på en VVS-firma i 
Örebro. Efter en tid tröttnade han dock 
på ”rörmokeriet”, och tog certifikat på 
grävmaskiner. Det blev dock ingen 
längre karriär inom grävbranschen, så 
att 2014 började Johan att arbeta ihop 
med pappa Håkan. Vid den tiden var det 
som mest fem personer i företaget, Jo-
han och Håkan inkluderade.

Sedan 2013 är Arvidssons ett aktiebo-
lag, och fr.o.m 2019 är Johan ägare till 
företaget. Idag arbetar Håkan med det 
administrativa, och Johan tillsammans 
med en anställd jobbar med det prak-
tiska arbetet. -Det känns bra att firman 
lever vidare, och att Johan kom in i 
verksamheten säger Håkan. Företaget 
har idag totalservice på 500 lägenheter i 
Vingåker och Katrineholm, och är åter-
försäljare på NIBE-värmepumpar. Där 
kan det nämnas att just i dagsläget, har 
tillverkare av värmepumpar också drab-
bats av den världsomspännande bristen 
på halvledare. Detta har också fått en 

påverkan på Arvidssons, som väntar 
på att beställda värmepumpar skall an-
lända. Vid samtalet konstaterar vi ock-
så hur VVS-branschen har förändrats, 
under alla år som Håkan har hållit på. 
Inte minst med alla nya material, som 
t.ex Alupex-slang som i jämförelse med 
plastslang är mycket mera formbar. En 
annan viktig sak är ju alla snabba leve-
ranser: Man beställer innan kl. 18, och 
om allt fungerar så finns det beställda på 
företaget morgonen efter.

Avslutningsvis frågar undertecknad: 
Vill ni att företaget skall växa ytterliga-
re?
-Nej, vi har nog en lagom storlek nu. Vi 
har våra fasta kunder/åtaganden, och en 
del gamla trogna kunder säger Håkan 
och Johan samstämmigt.

Text & Foto: Bengt Karlsson

Håkan Arvidsson och Johan Sundevall

2 generationer Vingåker2 generationer Vingåker

Petterssons Petterssons 
BILVERKSTADBILVERKSTAD

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

PetterssonsPetterssons
STÄDSERVICESTÄDSERVICE

070 - 687 37 13
vopel@telia.com

Ring och boka 
tid för 

service och 
reparationer.

Lånebil fi nns 
när er är 

på service.

Flyttstäd, 
Hemstäd, 
Byggstäd

Fönsterputs, 
Arbetslokaler

Dödsbon m.m.

Vi arbetar med 
Rutavdrag!
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Mulders
Maskinstation AB

Schaktningsarbeten
Avloppsannläggningar
Vägbyggnationer
Vägunderhåll 
Husgrunder
Snöröjning
Skogsdikning

Marsjö Skola • 643 94 Vingåker
Tel: 0151-20027
Jörgen: 070-641 69 67
Rolf: 070-641 69 49

muldersmaskiner@gmail.com

God Jul & Gott Nytt ÅrJag tillönskar våra kunder & personal

God Jul & 
Gott Nytt År

Christer Redfors 0709-359136
christer@ksbygg.com • www.ksbygg.com

Vi önskar Er,
gamla och 
nya kontakter 
en trevlig helg!
Glöm inte att ta vara på 
skogens alla värden, 
men framför allt i dessa högtider, 
ta vara på dina nära och kära.

www.billerudkorsnas.se/skog

Dan Öhman
073 838 10 76

dan.ohman@billerudkorsnas.com

Michael Larsson
072 221 24 16

michael.a.larsson@billerudkorsnas.com

Letar du efter en virkesköpare? 
Vi finns i ditt område, Vingåker och Öster Närke
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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 JUL OCH GOTT NYTT ÅRGOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Janslund Service AB och Farmartjänst

Är man en driven person som 
Daniel Norling så kanske det 
är svårt att hålla sig till bara en 
syssla.

Jag träffar Daniel i hans hem ute i sko-
gen. Han bor i ett fi nt gammalt hus från 
mitten av 1800-talet. Om han inte är ute 
hos kund så jobbar han mycket hemi-
från. Fungerar bra då de efter namnin-
samlingar och påtryckningar fått fi ber.

Daniels far drev ett industriföretag – 
Elektromontage i Söderköping, en elek-
tromekanisk verkstad – där Daniel som 
ung hoppade runt och provade på att 
arbeta i hela kedjan. Detta var väldigt 
nyttigt och lärorikt och har givit honom 
en bred erfarenhet.
 Senare började han i it-branschen. 
Efter ett antal år som projektledare och 
chef började han på HM och var en av 
fl era projektledare som arbetade med 
e-handelsexpansion i bland annat USA 
och Kina. Där arbetade han i sex år.

2015 startade Daniel sitt företag Jans-
lund Services AB som är inriktat på pro-
jektledning och verksamhetsutveckling. 
Det innebär att han arbetar nära verk-
samheten. Det kan till exempel handla 
om att byta affärssystem eller börja med 
e-handel. Det är också den typiska kun-
den – affärssystem och e-handel. Då 
behövs också en del utbildning för före-
tagens personal så att de blir väl insatta 
i det nya systemet, däremot har Daniel 
inte någon programvarusupport då sys-
temen köps in från leverantörer som står 
för supporten.
 Som den energiska person Daniel är 
så räcker ju inte detta. 2017 kom han in 
som extern konsult i Farmartjänst Katri-
neholm. Farmartjänst är en ISO-certifi e-
rad organisation där Daniel numera är 
ordförande både lokalt och på rikspla-
net. Farmartjänst är en del av de gröna 
näringarna och erbjuder tjänster till så-
väl privatpersoner som små och stora 

företag. Det är allt från grönyteskötsel, 
mark- & anläggningsarbeten till perso-
naluthyrning av chaufförer och industri-
arbetare, och i dessa tider även snöröj-
ning av exempelvis stora fabrikstak.
 Farmartjänst är en paraplyorganisa-
tion som har ett fl ertal lokala företag 
över hela landet som medlemmar och 
som i sin tur består av kunniga lokala 
entreprenörer.
 Inom Farmartjänst utför han lek-
platsbesiktningar som certifi erad besikt-
ningsman över större delen av landet. 
Lekplatsbesiktningarna har fokus på 
barns säkerhet och det fi nns tydliga krav 
som måste uppfyllas.
 När det gäller verksamhetsutveck-
lingen och projektledningen så fi nns det 
också en kravlista och mål, så även om 
uppdragen kan tyckas spretiga så fi nns 
det gemensamma nämnare.
 Att utveckla Farmartjänst är numera 
en viktig del av verksamhetsutvecklings-
grenen i företaget.
 Så till sist – lycka till Daniel – med 
den energin så går allt säkert bra. 

Text och foto Majsan Wickert

KONTAKT 

E-post: info@janslund.se
Mobil: 076-147 97 67Daniel med en av två dvärgschnauzrar – energiska Rufus två år och Raffe tio år 

(ej med på bild). Raffe är dessvärre blind men klarar sig bra ändå.

Daniel framför verandan till sitt hus. 
Där syns en fi n hundkoja, som dess-
värre ingen av hundarna gillar. 
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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

för Vingåkers Bästa
önskar

God Jul och Gott Nytt År

God Jul önskar
vi på Vingåkersbadet!

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

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

Kom och ta ett
morgondopp på
Dopparedagen
Jula� on 8-10

För jul- och nyårstider
läs mer på:
www.vingaker.se/
vingakersbadet

God Jul o Gott Nytt År

Välkommen till 
Svenska Hundklubben VSN

27 maj 2019
Plats: Studiefrämjandet, 

Järnvägsgatan 3, 
Vingåker

Kl. 18.30 Extra årsmöte för 
Svenska Hundklubben VSN

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

                                                 
 Medlem: Gratis 

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

Betalning i samband med 
anmälan till Swish 1234454369

Vi bjuder på fika!

önskar alla 
God Jul & 

Gott Nytt År
Kurser på gång:
• Viltspår nybörjare
• Tema promenader
• Hundpyssel-
  samarbete med    
  Sagik i Flen
Besök hemsidan och face-
book för koll på kurser och 
andra aktiviteter.

Vid frågor 070-220 66 91
vsn@svenskahundklubben.se

Välkommen till 
Svenska Hundklubben VSN

27 maj 2019
Plats: Studiefrämjandet, 

Järnvägsgatan 3, 
Vingåker

Kl. 18.30 Extra årsmöte för 
Svenska Hundklubben VSN

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

                                                 
 Medlem: Gratis 

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

Betalning i samband med 
anmälan till Swish 1234454369

Vi bjuder på fika!

Välkommen till 
Svenska Hundklubben VSN

27 maj 2019
Plats: Studiefrämjandet, 

Järnvägsgatan 3, 
Vingåker

Kl. 18.30 Extra årsmöte för 
Svenska Hundklubben VSN

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

                                                 
 Medlem: Gratis 

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

Betalning i samband med 
anmälan till Swish 1234454369

Vi bjuder på fika!

www.svenskahundklubben.se/vsnwww.svenskahundklubben.se/vsn
VSN Svenska HundklubbenVSN Svenska Hundklubben

www.mahlqvist-ror.se

GOD JULGOD JUL
&&

GOTT NYTTGOTT NYTT
ÅRÅR
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Finalist på
2017, 2018, 2019 års

Hantverksgala

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
önskar Anders med personal

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 19 december 11:00-14:00

Axéns Fotvård
Diplomerad Medicinsk Diplomerad Medicinsk 
FotterapeutFotterapeut

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

• Hjälp med fotbesvär
• Förebyggande behandling
• Underhåll av dina fötter.
Jag vill tacka alla kunder under året och 

önska God Jul  och Gott Nytt År

LEDIG HYRESLÄGENHET

3 rok på Slottsvägen 1B, Vingåker. Lägenheten 
ligger på övervåningen, är 80 kvm stor och 
ledig från 1/3. 

Välkommen att kontakta oss på 0150-724 90 
för att höra mer.
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D e s i g n  M a j s a n  W i c k e r t
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Julerbjudande!

Smart hylltillbehör med flera funktioner

Ord.pris 795:– / NU 250:–/st 
KÖP 2 för 450:–
(Erbjudandet gäller t.o.m. 20/12 2021
och så långt lagret räcker)

Hylltillbehör i lackerad stålplåt
Finns i fyra färger 
För användning av outnyttjade  
utrymmen
Inga fästen, bara att trä på
Passar hyllplan upp till 20 mm
Utrymme för förvaring 58 mm
Material 1,5 mm stålplåt
Vikt 3,5 kg, exkl emballage
Levereras i snygg kartong
Gratis leverans inom Vingåker,
annars efter överenskommelse.

Ring eller maila 
majsan@mmblw.se
070-322 38 33

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

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

Presentkortet är giltigt t.o.m. 2022-12-31. Från 2022-01-01 till 2022-01-31 är presentkortets värde 1000 kr och gäller endast vid köp av kompletta glasögon till ordinarie pris. Går att kombinera med 2för1 men inga andra erbjudanden och rabatter. Från 
2022-02-01 till 2022-12-31 är värdet 500 kr och går att använda på allt i butiken. Du kan endast använda ett presentkort med dubblerat värde per glasögon, om du har du fått fl era presentkort är värdet på dessa 500 kr eller så kan du köpa fl era par 
glasögon och då nyttja ett presentkort med dubblerat värde per glasögon. Gäller endast i ovanstående/denna butiken. ©2021 Specsavers

Köp i butik eller på 
specsavers.se

Bästa 
julklappen?

Yes!
Köp presentkort för 500 kr
före jul, i januari är det värt 
1000 kr

Katrineholm 
Stortorget 2, 0150-797 77.

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

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
65” TV65” TV
LG Nano81, 4K, Nanocell LG Nano81, 4K, Nanocell 

8888:-8888:-

Ord. pris 429:-

Till julgranen

958:-958:-

SkärmaskinSkärmaskin
Wilfa FS-200WWilfa FS-200W

349:-349:-

JulgransbelysningJulgransbelysning
KonstsmideKonstsmide

Priserna gäller t.o.m. 19 december eller så långt lagret räcker.

Ord. pris 11 490:-

Perfekt till jul

Pangpris
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Vingåkers Häst & Fritid

Om man inte riktigt vågar 
verkställa sin dröm så kanske 
en liten knuff från annat håll 
behövs och hjälper.   
 
Det var precis så det började för Ulrika 
Ridell. Hon hade länge velat öppna en 
butik med utrustning och tillbehör för 
hästsport och fritidskläder men var osä-
ker på om hon skulle klara det. Det är 
mycket ansvar och skulle hon våga ta 
steget? 
 Men Ulrikas man drev på om att hon   
skulle starta företaget och öppna en bu-
tik. Straxt före midsommar i år slog hon 
upp portarna och var igång. 
 Ulrika väntar på att även de lokala 
byggarna/hantverkarna ska hitta oss 
och komma hit, säger hon. Eftersom vi 
har arbetskläder av mycket bra kvalité. 
 Än så länge håller hon kvar anställ-
ningen som städare. Så i nuläget är bu-
tiken öppen två dagar i veckan. Men 
man kan ringa och komma överens om 
annan tid vid behov.
 Den 19 december (en söndag) kom-
mer Svarvit Hund att ha nosework och 
då kommer butiken ha kvällsöppet.
 Just nu har Ulrika hjälp av en prakti-
kant, Lee Mokvist. Hon har gjort i ord-

ning ett julerbjudande som består av en  
foderhink fylld med lite smått och gott 
som behövs vid hästens skötsel.
 Utbudet nu har mycket fokus på års-
tiden och den stundande vintern. Det 
fi nns refl exselar och varma jackor. Na-
turligtvis även ridbyxor, jackor, västar, 
ridhjälmar samt diverse stallinredning. 
Med andra ord ridutrustning till häst och 
ryttare. 
 Så här till jul är det inte bara vi som 
vill ha godis, därför är det väl på sin 
plats att köpa hästgodis till sin vän. 
 På disken ligger några fi na hand-
gjorda pannband som Ulrikas dotter 
gjort. Där fi nns också lite annat smått 
och gott. Det kanske inte har så myck-
et med hästar att göra men kan absolut 
pryda ett hem. Bra julklappstips om inte 
annat.
 
Säljer  du även sadlar?
– Nej, jag kan ingenting om det och det 
är dyrt att lagerhålla. Det fi nns ju dess-
utom så otroligt många olika sadlar. 
Kunden får titta i Källquists katalog, så 
beställer jag hem det de vill ha, säger 
Ulrika.

Vilka produkter har sålt bäst?
– Jag har sålt mycket fritids- och ar-
betskläder. I butiken fi nns arbetskläder 
från Projob och Snickers, fritidskläder 
från Proelia Outdoor och skor från So-
lid Gear. Och naturligtvis en hel del till 
häst från Källquists sortiment, tillägger 
Ulrika.

När jag ser mig omkring upptäcker jag 
att det fi nns många fi na belysningar, 
både golv- och taklampor. Lite känslan 

av studiolampor och industridesign.
 Jag upptäcker en golvlampa som jag 
blir väldigt förtjust i och frågar om hon 
har fl er, men nej det fi nns bara en av var-
je. Ja ni förstår väl hur det slutade. Det 
blev en golvlampa mindre i butiken.
 Så mitt råd – hästintresserad eller inte 
– gör ett besök i butiken.

Text och foto: Majsan Wickert

FAKTA  
Adress: 
Engelbrektsg 18, Vingåker
E-post: vingakershast@outlook.se
Mobil: 0760-41 13 59
Öppettider: 
Torsdag 11–15 Fredag 9–15
Övriga tider efter överenskommelse.

Ulrika Ridell framför en del av den hästutrustning hon säljer – och det är bara en liten del av allt som säljs i butiken. 
På den lilla infällda bilden syns några fi na pannband som är handgjorda av Ulrikas dotter.

ZIMSALABIM
En sjuklings tankar i rim

Köp boken i 
Ullrikas affär 
för 100 kr
Pengarna 
går oav-
kortat till
Cancer-
 forskning.

Boken är 
sponsrad 

av läkemedelsbolag och 
Cancerfonden.

Här ett litet urval av inredningsprodukter som fi nns i butiken.
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snickarn68@gmail.com

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT

 

 
 

Smådjur * Häst * Nöt * Kirurgi 
Digitalröntgen * Ultraljud * Foderförsäljning 

 
Smådjur 0151–10655 * Stordjur 070-662 96 02 

Storgatan 55, Vingåker 
www.vingakersveterinarerna.se 

        GGOODD  JJUULL  &&  GGOOTTTT  NNYYTTTT  ÅÅRR  

Ingela och Hans Lindersson 

Madeleine Nina 

Hans Ingela 

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 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

God JulGod Jul
Gott Nytt År!Gott Nytt År!

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.

TACK alla medlemmar och 
vänner som bidragit till att 
2021 blev ett framgångsrikt 
år för vår klubb trots pande-
mi och restriktioner.

Nu ser vi fram emot 2022 
och startar det nya året med 
en valpkurs i januari.

GOd JUl och Gott NYTT ÅR

www. vingakershundklubb.se



Sidan 12

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.

Vintern har kommit och i Stora Mel-
lösa har några engagerade medborgare 
ordnat med en isbana i Mellösa Gar-
den. Även i Kilsmo har frivilliga kraf-
ter spolat en is, liksom troligen på fler 
platser runtom i Östernärke. I Odens-
backen arbetar föreningen Omställning 
Östernärke i skrivande stund med att 
anlägga en is i Kanalparken, kanske är 
den redan klar när denna tidning kom-
mer ut. I Sottern badas det vinterbad 
och på Hjälmaren har skridskoåkare 
redan siktats i mängder. Sjöräddnings-
sällskapet har tagit upp sina båtar och 
gjort i ordning svävaren som nu ligger 
i full beredskap på Vinön.

Granar har kommit på plats runtom i 
Östernärke, i Stora Mellösa står det en 
gran vid ICA-affären och i Odensback-
en har Samverkarna traditionsenligt 

ställt upp en gran på Torget med hjälp 
av många frivilliga. Vägföreningen höll 
med belysning även i år och nyligen har 
man även ställt ut bänkar både utmed 
grusvägen ute på gärdet och vid Torget. 
På Torget har planteringskrukor ställts 
ut och en av dessa har Blommor & Sa-
ker gjort i ordning. 
Där Adolfsons skylt tidigare satt hänger 
nu en banderoll med en julhälsning som 
de nya fastighetsägarna låtit hänga upp. 
Till jul väntas ett bänkbord ställas ut i 
hundlekplatsen. 

Intill Torget i Odensbacken har en 
ställning rests runt det gamla grå ”Mar-
git-huset” och nytt tak är nu på gång. 
Samtidigt snickras det återkommande 
på den gamla Konsumbutiken, en bit 
längre bort på Örebrovägen.

I Brevens har bruket sedvanligt bistått 
med både blå belysning och gran. 

Granen i Odensbacken invigdes med 
granyra tillsammans med kyrkan och 
övergick sedan i ljuspromenad. HOIF 
hade placerat ut gissningsvis mer än 
800 marschaller utmed båda sidor av 
kanalen mellan bron vid Kanalparken 
och Köpbergabron, flertalet donera-
de av den lokala ICA-handlaren, men 
många också skänkta av allmänheten.

Innan Kung Bore gjorde entré hölls 
världshistoriens första REKO-utläm-
ning på Torget i Odensbacken. Iskallt 

regn föll medan producenter och kon-
sumenter möttes i strålkastarljuset 
bakom de parkerade bilarna. Förhopp-
ningsvis blir det både bättre väder och 
fler tillfällen framöver att handla lokal-
producerat på Torget i Odensbacken.

På Vinöns arrangerade nyligen den 
nybildade föreningen Hjälmarens Vän-
ner en konferens för att bland annat få 
input till sin kommande verksamhets-
plan. I Hyndevad har nya dammluckor 
invigts som en del i ett arbete att för-
bättra regleringen av Hjälmaren. Sena-
re kommer även luckorna i den stora 
dammen bytas utt.

Inför julen pågår återigen insamlingen 
”Barnens Jul” som via Facebook och 
en gran i Odenhallen samlar in presen-
ter och pengar till behövande. Bakom 
initiativet står Sara Pyhtinen i Odens-
backen. Gåvor till behövande barn har 
skänkts av både företag och privatper-
soner. Bland annat har E.ON i Örebro 
skänkt 100 biobiljetter. Besök Face-
bookgruppen ”Barnens Jul 2021” eller 
granen i Odenhallen om du vill hjälpa 
till, du kan också swisha ett bidrag till 
0708-95 34 29. Paket kan lämnas un-
der granen fram till den 19 december.

Även ICA i Stora Mellösa har enga-
gerat sig i en insamling inför julen, 
denna är till förmån för Kvinnohuset 
och Stadsmissionen i Örebro. I buti-
ken finns en julgran där man kan välja 
mellan att lägga en inslagen present till 
Kvinnohuset eller hänga en mat-tagg 
till Stadsmissionen i en av granens 
grenar. Insamlingen pågår till den 19 
december.
 

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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BOKA HÄMTNING 
019 - 45 06 90 

transport@svenskbilatervinning.se 

KOMPLETTA SKROTBILAR 
HÄMTAS KOSTNADSFRITT! 

Bättre bilar köpes! 

Industrivägen 8 

715 31 ODENSBACKEN 

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

ROBERT
GÖTHLINS

BYGG

ALLT INOM
BYGG

076-800 87 28
ODENSBACKEN

Din
extraresurs

Flyttröjning

Bemanning

Busk- & trädvård

RUT- och ROT-arbeten

019-44 62 55

019-767 16 50
john@lundbergsmek.se

Industrivägen 8 • 715 31 Odensbacken

Vi söker mekaniker

för lantbruk- och entreprenadmaskiner!

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.

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, Här hittar du allt från ägg, 
lök & potatis till hjälmar-lök & potatis till hjälmar-
gös, chark och ostkaka.gös, chark och ostkaka.

I butiken hittar du det I butiken hittar du det 
mesta till julbordet!mesta till julbordet!
Julskinka, prinskorv, Julskinka, prinskorv, 
senap, egenrulladesenap, egenrullade
 köttbullar, lax  köttbullar, lax 
och mycket mer.och mycket mer.
Du kan även köpa Du kan även köpa 
jullådor, jullådor, både privat och både privat och 
som företag.som företag.
Vi har fi nfi na svenska Vi har fi nfi na svenska 
julgranar i många olika julgranar i många olika 
storlekar!storlekar!
Varmt välkomna!Varmt välkomna!
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BA Autoparts

Intill Riksväg 52 mittemot Fiskingegården i Asker ligger företaget 
BA Autoparts som förser en stor del av de svenska Cadillac-ägar-
na i Sverige, och i andra länder, med både nya och gamla delar 
till sina objekt. I Östernärke är företaget kanske inte lika känt 
som ute bland bilentusiaster runtom i landet. Företaget startades i 
början av 90-talet och har i huvudsak specialiserat sig på att reno-
vera och leverera delar till Cadillac-bilar. Numera kan företaget 
även leverera avgassystem till alla amerikanska bilar från 1942 
och fram till årets modell.

Många har nog sett alla de bilar som står 
uppställda i rader strax intill Riksvägen. 
Uppe på cn container står dessutom en 
Cadillac-kaross som brukar prydas med 
lite extra belysning så här i juletider – 
det är här företaget BA Autoparts håller 
till.

BA Autoparts drivs av Per-Eric Axels-
son som började bygga upp verksam-
heten under tidigt 90-tal. De första sju 
åren jobbade han samtidigt heltid på 
Lithells i Sköllersta innan han till slut 
tog steget att satsa fullt ut på det egna 
företaget. 1996 slutade han på korvfabri-
ken för att istället jobba heltid med sitt 
företag som då kommit igång tillräckligt 
för att han skulle kunna försörja sig på 
det. Under en period har Per-Eric även 
haft en anställd, men numera driver han 
verksamheten helt på egen hand.

Företaget har hela tiden varit specialise-
rat på Cadillac, men Per-Eric levererar 
också delar till andra fabrikat då han 
är återförsäljare till tre av landets stora 
leverantörer som förser bilhobbyn med 
delar till gamla amerikanska bilar. 

Per-Eric importerar dessutom mycket 
reservdelar från USA i egen regi, ofta 
i form av gamla utrangerade bilar som 
han köper upp på amerikanska bilskro-
tar och demonterar hemma i den egna 
verkstaden i Fiskinge. I verkstaden ut-
förs även renoveringsarbeten i varieran-
de omfattning – även tidskrävande hel-
renoveringar förekommer. Just nu finns 
det två långtids-projekt i verkstaden.

Företagets Facebook-sida har drygt 
1.800 följare varav de flesta kanske nå-
gon gång har handlat någonting på de 
välkända bilträffarna Power Meet i Väs-

terås och sedermera på Summer Meet 
i samma stad, där han funnits på plats 
med sitt stora tält under alla åren. Ut-
över dessa arrangemang kan det hända 
att Per-Eric även besöker någon enstaka 
mindre marknad på våren. Arbetsmäs-
sigt innebär detta att alla delar som skall 
tas med måste packas och sedan pack-
as upp igen. Allt är noggrannt sorterat 
i lådor och påsar för att köparna snabbt 
skall kunna hitta det de söker.

Till följd av pandemin har många mark-
nader och bilträffar ställts in de senas-
te åren vilket såklart också påverkat de 
som lever på att åka runt och sälja delar 
till bilintresserade kunder. För Per-Eric 
har detta trots allt inte inneburit något 
större tapp, snarare har försäljningen 
ökat totalt sett, berättar han. En annan 
effekt är att försäljningen jämnat ut sig 
mer under året och inte längre är lika 
säsongsbunden. Försäljningen av av-
gassystem bidrar till att hålla uppe för-
säljningen och leveranserna går numera 

även till Frankrike, Tyskland, England, 
Danmark och Norge samt Finland, Ita-
lien, Holland och Spanien. Många kun-
der besöker butiken och verkstaden i 
Fiskinge, men väldigt mycket skickas 
också via postorder.

Lokalerna i Fiskinge inrymmer butik, 
reservedelslager och verkstad. På går-
den stor rader med mer eller mindre 
kompletta Cadillac-karosser uppställ-
da – detta är en del av reservdelslagret. 
Ännu fler delar ligger noggrannt sorte-
rade i lagerhyllorna. Inne i butiken finns 
också en fikahörna med tillhörande kaf-
feautomat, där en tidigare medarbetare 
sitter och fikar under besöket. Fikahör-
nan är en nog så viktig detalj i denna 

värld då man gärna kopplar av en stund 
och pratar om sina projekt och objekt.

Under besöket ringer det flera gånger i 
telefonen och dessutom tittar en chauf-
för in med några kartonger med varor, 
men snart är det dags att runda av veck-
an denna fredag eftermiddag.

Text och foto: Bengt Bronner 

Företagspresentation!

Per-Eric Axelsson har drivit BA Autoparts sedan början av 90-talet.

Ordning och reda i marknadstältet där 
många delar ligger sorterade i lådor.

En översikt över den lilla butiken.

Ny leverans med varor har just landat i 
butiken.

Ett av de två pågående långtidsprojekten i verkstaden.

Juldekorerad Cadillac intill Riksväg 52.
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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!

 

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

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

SOM         
SEDAN

LITTERÄR       
SAX

KUNDE         
ZORN

SA INTE        
ETT KNYST

VAK          
MONT         
BLANC

MED       
KASPERS        

ORKESTER

TRÄD
ÅBERG         

I             
BARNBOK

ÅKA           
KÄND      

VASSBÅT

SAGO-           
VÄSEN

ÖRESVIN

FULL-        
TRÄFF          

MISSAT
UNO

SAKNAR         
MAN

SVACKA           
LINS-            

GRYTA
BARZILAI          

MED         
TOY

ÄR             
MEDLEM          
I MENSA

VAR        
ENÖGD

FORDON        
MED       

STÖTTING
 

BRIE           
KALS         
FRU

ÄR UR-        
DRUCKEN        
KOSING  

GAR-       
FUNKEL

MISS PÅ       
SCEN         
FART

IFALL

ORKAN-       
CENTRUM

SKEPP I         
MYTO-     
LOGIN

SES I          
DOMÄN-      

NAMN

SKYDDS-       
ANDE

Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 

gulmarkerade ordet senast 31 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 7 - 2021: (av 74 rätt inkomna svar: EN BULLE I UGNEN)
Trisslott är på väg:

Karl-Erik Jansson, Vingåker
Marguretha Brinck, Vingåker

Lasse Aronsson, Högsjö

Tryckeri & Redovisning AB

Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta, VingåkerKåsta, Vingåker

0151-55 00 45  •  www.wilsonsab.se0151-55 00 45  •  www.wilsonsab.se

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR

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.

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

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

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

073-501 29 29

En varm och personlig begravning betyder
så mycket. Götmars är ett familjeföretag
som erbjuder tjänster kopplade till livets
olika skeenden, till exempel begravningar,
boutredningar och juridisk service. Vi
arbetar tillsammans med er för en trygg och
värdig upplevelse och har jour dygnet runt.
Varmt välkomna!

FÖR HELA LIVET

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

019-45 00 36

Jul-
hälsningar
Östernärke

Jul-och Nyårshälsning

Annonssäljare: Gunnar Löv Bokningsdatum:2012-12-11

Bokad yta: Nr:2012-10 Önskad placering: Plats

Överenskommet annonspris: 300:- Reklamskatt ingår. Moms tillkommer.

Kunduppgifter Boda Arken E-postadress:

Kontaktperson Telefon 019 45 11 11

Bokning av flera annonser (15% rabatt vid samtidig, bindande bokning av nr 2-10):

Nr 1: v 6 Nr 2: v 11 Nr 3: v 15 Nr 4: v 20 Nr 5: v 23

Nr 6: v 33 Nr 7: v 37 Nr 8: v 41 Nr 9: v 45 Nr 10: v 51

Samannonsering på Östernärkebladet.se (1-eller 2-spaltiga annonser):

Annonsstorlek:   Publiceringsmånad:

Anteckningar:

Tel: 070-667 8475
baautoparts@mhmail.se

 0734-45 11 08 
@konditorienbulleiugnen 

BoBo:s Däck
019-45 03 45

Tel: 0703-100 654

MBB Mark • Bygg
Betong AB

Tel: 0730-685 384 MATS
CYKEL & MOTOR

070-525 24 14

Askers Hembygdsförening

Bittinge Gårdsbutik
Telefon 0727-446 246

Kiropraktorn
i Odensbacken

Torget Odensbacken
Mobil 070-298 50 01

PRO Asker-Lännäs
070-442 59 29

asker-lannas@pro.se

Seniorboende Solgården 
i Stora Mellösa
070-789 96 00

Århammars
Fisk & Kräftor

070-342 72 77

0739-40 00 61

0708-70 37 38
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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
önskar nya och gamla kunder

God Jul & Gott Nytt År!


