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Din lokala 
trädgårdsleverantör

1312

Exklusiva  
             pooler

Exempelfoto

Komplett Set Träpool med stålväggsstomme

Pool Träpool Set 350 Träpool Set 450
Diameter invändig Ø 350 cm Ø 450 cm
Diameter utvändig Ø 390 cm Ø 490 cm

Djup 120 cm 120 cm
Volym 10 500 l 17 400 l

Art. nr. TRÄSET3512 TRÄSET4512
Rek. kons. pris 24 900 kr 29 900 kr

Träpoolen med en 
      stabil stålväggsstomme

ovanmarkspool

     
    

    
    

   T
RÄ

POOLER MED STÅLVÄGSSTOM
M

E                 • CLEAR POOL •

Exklusiva stålväggspooler

Poolstomme och liner

Inklusive följande tillbehör

Stålvägg 0,42 mm, 
vit, galvaniserad

Liner 0,3 mm, blå, 
överlapp

Topp- och  
bottenskenor i PVC

Sandfilter 4 m³/h,  
s . 21, Art . nr . 2260001

Poolskydd 

Träinklädning

Träinklädd stålväggspool
Med en snygg träram smälter poolen fantastiskt bra in i trädgården.  
Träramen består av tryckimpregnerad furu som ger poolen en extra stabilitet. 
Alla delarna är anpassade för en snabb och enkel montering .
•  Massivt trä, 22 mm tryckimpregnerad furu som kan lackas eller oljas .
•  Stabila 24 cm breda räcken i massivt trä .
•  Vertikala stag i massivt trä .

Träinklädning solo

För pooler Ø 350, H 120 cm Ø 450, H 120 cm
Träinklädning 

utvändig Ø 390, H 120 cm Ø 490, H 120 cm

Art. nr.  TRÄ3512 TRÄ4512
Rek. kons. pris 16 910 kr 19 910 kr

Bräddavlopp, inlopp, 
filtertillbehör, sand

24 900 kr

Komplett Set 
Pool med träinklädning

från

Träpooler

6 ÅRS 
GARANTI

En exklusiv pool utmärks av högkvalitativa element:

En exklusiv pool har en riktigt stabil poolstomme och levereras 
med exklusiva komponenter som ett kraftfullt sandfilter och en 
rostfri stege. Funderar du på att gräva ned poolen delvis eller 
helt rekommenderar vi en exklusiv pool. Men även en exklusiv 
ovanmarkspool garanterar badglädje i många år framöver.

Stålväggens tjocklek är 
 avgörande för poolens stabilitet . 
Stålvägg  0,8 mm tjock vid 
150 cm djupa pooler . 0,6 mm 
tjock vid 120 cm djupa pooler . 
Galvaniserad och klädd med ett 
polyesterskikt .

Välj mellan olika liners och 
varierande design . Mer info på 
nästa sida . Alla liners är köld- 
och UV-beständiga . 

Profilerad skena fäster ihop 
stålväggen . 
Enkel montering, stålväggen 
behöver inte skruvas ihop för 
hand . En profilerad skena ger 
dessutom en extra stabilitet .

Snäpp-in list: Linern fästs efter 
monteringen av toppskenor på 
poolinsidan . Enkelt linerbyte . 
Eventuella kantstenar behöver 
inte tas bort vid linerbyte .

6 års kvalitetsgaranti på 
stålväggen .

Högkvalitativa plastprofiler .  
Botten- och toppskenor .

Exklusiva pooler finns i följande former: 

 sid 15 sid 16 sid 17

 rund oval åttaform

Säkerhets-Plattform-
stege 2 x 3 steg

Din lokala 
pool- & spaleverantör

• Planteringsjord • Gödning
• Gräsfrö • Fröer • Redskap 
• Träolja • Viltnät • Trästolpar 
• Elstängsel • m.m.

• Dags- & veckoklor
• Chockklor • Poolrent • Cleaner 
• Alg- & fl ockmedel 
• PH+ & PH- • Alkanitet • m.m.

• Kol- & gasolgrillar
• Paellapanna • Grillpanna 
• Grillkol • Briketter • Tändvätska 
• Halster • Tänger • m.m.

Din lokala 
grill-leverantör

Blomsterlökar

Sättlökar
• Gullök • Rödlök • Silverlök 
• Charlottenlök • Vårlök

20 olika sorters 20 olika sorters 

SättpotatisSättpotatis
ex. Amandine ex. Amandine 

Hasselfors 
Yrkesjordar

• U-jord 
• P-jord
• Reko-jord 
• R-dress

• Bensin 2-takt 
• Sågkedjeolja

Stort Stort 
sortiment på sortiment på 

fröerfröer

Arbetshandskar



Pasabe Bygg i Södermanland AB

En företagsidé växer fram genom i ett första skede tänkande och 
därefter skapande. Handlingar blir till verklighet och mynnar 
ibland ut i någonting riktigt bra. Det var det här som blev start-
skottet och fortsättningen för Patrik och Pasabe bygg.

- Vår företagsidé skapades genom efter-
frågan 2014 och har därefter rullat på.
Säger Patrik Bergström, som driver Pa-
sabe. 

Spännande!
Berätta lite mer om dig, vem är Patrik 
och vad brinner du för?
- Jag är en driven person, med flera bol-
lar i luften dagligen, i allt från privata 
projekt till företagsprojekt. Utveckling 
och lösningar av problem, det brinner 
jag för!

Pasabe bygg i Södermanland AB är ett 
byggföretag som är stationerade i Ving-
åker. Firman består av elektriker, VVS, 
markarbetare, målare och ventilation. I 
dagsläget finns det fyra anställda plus en 
lärling i företaget. 

Pasabe arbetar mot privatpersoner, fö-
retag, försäkringsbolag och föreningar 
och med ett utbud av tjänster såsom 
renovering av bostäder och lokaler, ny-
byggnation av villa, garage, fritidshus, 
gästhus och lokaler, för att nämna någ-
ra. De erbjuder även om- och tillbygg-

nation av bland annat villa, lokaler och 
industrier. 

Företaget använder sig av totalentre-
prenad, vilket rent konkret innebär att 
man endast har en avtalspart. Skulle det 
uppstå några frågor eller fel kring entre-
prenaden, så vänder sig kunden till av-
talsparten, oavsett var ansvaret därefter 
hamnar. Kunden har med det här sagt, 
endast en kontakt att förhålla sig till, där 
avtalsparten i sin tur ansvarar för even-
tuella underentreprenörer. Detta gör det 
enkelt för kunden som endast behöver 
hålla koll på en kontakt, istället för fler 
och man slipper merkonstnader, utifall 
att tex. En hantverkare inte dyker upp 
enligt överenskommelse. 

På Pasabes hemsida kan man läsa sig 
till att de utför arbeten i Södermanland, 
Närke och Östergötlands län. Jag undrar 
nyfiket om de breddar sig geografiskt 
vid förfrågan?
- Våra huvudsakliga arbetsområden lig-
ger runt de angivna områdena, men vi 
har under åren även åkt till andra län 
och gjort arbeten när efterfrågan gjorts 
av återkommande kunder.

Apropå kundkontakter för det oss vidare 
mot en annan viktig del som spatserat 

som en stoppkloss framför våra tänk-
ta val och som gett uttryck i fler olika 
nyanser av tankar och känslor. Vi har ju 
som känt under två år stått under en stor 
prövning i form av en pandemi. I och 
med Covid-19 har världen och människ-
orna fått leva med restriktioner, rekom-
mendationer och oro för att bli smitta-
de eller smitta andra. Flera företag och 
entreprenörer har gått på knäna och i 
värsta fall fått avveckla sina drömmar i 
form av verksamheter. Jag frågar Patrik 
hur det gått för Pasabe under pandemin, 
om de klarat av att håll i?
- Vi har inte drabbats nämnvärt av coro-
na. Priser för material har såklart ökat 
och leveranserna har varit lite längre, 
men det är ingenting som påverkat oss 
och efterfrågan på arbeten har fortsatt i 
samma takt som innan. 

Positivt, glädjande och inspirerande!
Slutligen Patrik, hur ser framtiden ut? 
Visioner?
- Framtiden ser lovande ut och vi kom-
mer att fortsätta arbeta som vi gjort inn-
an. Visioner finns det många, med fler 
utvecklingsfaser, men det är ingenting 
jag kan gå djupare in på just nu.

Patrik lämnar oss i sitt fortsatta företa-
gande och skaparanda, med nyfikenhet 
och jag önskar honom och hans kollegor 
all lycka till i vidare arbete futurum.

Text & Foto: Mirjam Spanier Erlandsson
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Annonssäljare:
Lena Johansson 070-653 54 36
Birgitta Stenström 070-534 37 15
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Annonsmaterial:
annons@vingakersbladet.com

Wilsons Tryckeri & Redovisning,
Kåsta, 
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0151-55 00 45
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Ansvarig utgivare: 
Loove Pettersson
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FAKTARUTAN

Pasabe bygg i Södermanland AB
Engelbrektsgatan 31
64331 Vingåker
Öppettider: 07.00-16.00

Telefon: 070-6684061
Offertförfrågan/kontakt:
info@pasabe.se
Facebook:
Pasabe bygg i Södermanland AB

AJ-Hemelektronik
Köpmangatan 5 • 643 30 VINGÅKER

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

Parabol - Fiber -Antenn
Installation och service.

Har ni VingVision idag?
Kom in till oss innan 
Kabelnätet släcks 
så hjälper vi er med 
eran nya TV lösning.
Ving

åkerspartiet

Vi vill införa en årlig Medborgarbudget 
på 500.000 kr riktad till lokal 

landsbygdsutveckling. 

Tycker du förslaget låter intressant 
och vill vara med och utveckla detta 

vidare samt bidra till ett helt valprogram?

Vingåkerspartiet

Vingåkerspartiet – VTL:s 
väljare röstar medvetet på olika partier

i de tre valen 9 september 2018.

Kanske något även för dig i årets val?

Vingåkerspartiet – VTL är ett 100 % lokalt parti
i Vingåkers kommun och fokuserar enbart på

Vingåkers kommuns medborgares bästa
oberoende av landstings- och rikspolitiken.

Vilka partier
tänker du rösta på

i valen 9 september? 
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• Hundpsykolog • Hundpsykolog 
• Beteendevetare, hund • Beteendevetare, hund 
• Kostcoach hund• Kostcoach hund
• Friskvårdsinstruktör • Friskvårdsinstruktör 
• Besöks och terapihundsteam,   • Besöks och terapihundsteam,   
   läsehundsteam    läsehundsteam 
• Balansbollsinstruktör • Balansbollsinstruktör 
• Draghundsinstruktör • Draghundsinstruktör 
• Hunddagisföreståndare • Hunddagisföreståndare 
• Håller hundkurser anpassade • Håller hundkurser anpassade 
   efter deltagarna   efter deltagarna
• Håller privatträning• Håller privatträning

Österåker • 070-858 88 88

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

Storgatan 29, Vingåker   0151 - 370 380

Titta gärna in i vår fräscha nätaffär:

kompetenspoolen65
www.kompetenspoolen.se

Handlarn Björkvik 

Handlarn Björkvik 
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Kompetenspoolen erbjuder
Snickeri, trädgårdshjälp, målning, 

beskärning eller nedtagning av träd m.m. 
Med ROT- & RUT-avdrag

Kontaktperson: Anders Lund 070-677 13 54
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Trädbeskärning • Trädfällning • Trädgårdsarbete
Gräsklippning • Häckklippning • Bygg/Snickeri

Med
ROT & RUT

avdrag

Kontaktperson: Anders Lund 070-677 13 54

Vi söker seniorer för arbete.

Allt för
ditt badrum

Nu under samma tak

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

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

Kaminer &
Skorstenar

Från idé till 
färdig installation

Installerat- och 
klart priser!

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

Kom ihåg att
utnyttja ROT-

avdraget!

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

Välkommen till
Sörmlands ledande leverantörer
av badrumsrenoveringar
och brasvärme!

25 år
1992-2017

Hos oss hittar du WC-stolar, kranar, 
duschar, värmepumpar och mycket 
mer med installation till fast pris – 
Installerat-och-klart-pris!

Spara 
1.500 kr

Keddy Spiskassetter
Förvandla din öppna spis till en effektiv 
värmekälla. Gäller alla modeller.

Ord pris fr 19.490 kr 

fr 17.990 kr
J U BI L EU MS PR IS 

Erbjudandet gäller 
t. o. m. 31 mars 2022.

Kåsta Gård 1, 643 91 Vingåker, Sverige  •  Tel. 0151-137 37   •  verkstad@ta-maskin.se  •  www.ta-maskin.se

- Service och reservdelar
• Case • JCB • Väderstad  • Pöttinger • Reservdelar

i samarbete med 

www.ta-maskin.se

Beställ dina
Beställ dina

delar av oss!
delar av oss!

Ring och boka!
Ring och boka!0151-137 37

0151-137 37
eller besök oss i 
eller besök oss i 

Vingåker!Vingåker!

Återförsäljare 
Återförsäljare 

för Blundstone!
för Blundstone!

Vi kan våra märken!

Telefon: 
0150-78017

Stödmail: 
stodjare@katrineholm.boj.se

Infomail:
info@katrineholm.boj.se

Gäller tom 27/3

Grekiskt lantbrödGrekiskt lantbröd
Dafgårds 560g

PotatisPotatis
900g, fast & mjölig Fläskytterfi léFläskytterfi lé

 Ica Ursprung Sverige, Ca 1000g

max 2/hushåll 

15:-
/påse 4990

/kg15:-
/st

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



Sidan 4

Vingåkersbladet besöker Hansta gård utefter vägen mot Högsjö, 
där den fjärde generationen i familjen Samuelson nu driver fa-
miljeföretaget vidare. Pappa Göran och sonen Carl-Adam berät-
tar för undertecknad, gårdens historia och om hur verksamheten 
genom åren har förändrats. Historien börjar när Görans farfar 
1892 kommer till gården som inspektor. Hansta ägdes då av Kje-
säter, men 1904 köpte farfadern gården. Därefter tog Görans far, 
Arne över och drev gården från 1956.

Om vi då inledningsvis landar hos Gö-
ran, så kände aldrig han något tvång 
över att ta över Hansta. Men i och med 
att han var ensambarn, och hade ett in-
tresse så var han ju dock involverad i 
verksamheten från tidig ålder. Göran 
hade planer på att göra en militär karriär, 
och efter värnplikten fortsatte han på en 
reservofficersutbildning. Han utbildade 
sig också till agronom, och till slut ham-
nade han i läget att han inte visste vad 
han skulle välja: Jordbruket eller för-
svaret. Göran vände sig då till ett högre 
befäl, och beskrev sitt dilemma och bad 
om ett råd. Befälet, en överste gav Gö-
ran rådet att vända hem till gården, men 
att samtidigt finnas kvar i försvaret som 
reservofficer(kapten). På detta sätt kun-
de han slippa att välja bort något av sina 
önskade yrkesval. Göran flyttade hem 
och drev gården tillsammans med sin 
far, men efter att fadern dog drev Göran 
gården därefter själv som ett dödsbo till 
1973. På den tiden bestod verksamheten 
på Hansta av mjölkkor, skogsbruk och 
försäljning av utsäde. Göran köpte går-
den 1981, och 1986 avslutades mjölk-
produktionen och därefter i början av 
90-talet lades halva gårdens åkermark i 
träda. Det är mycket intressant att höra 
Görans beskrivning av gårdens historia, 
och till exempel hur många människor 
som genom åren har behövts för att dri-
va ett jordbruk i Hanstas storlek: I början 
av 50-talet fanns det ett 40-tal anställda, 
och i dagsläget är det 1 heltidsanställd 
plus Göran och Carl-Adam som arbetar 
i verksamheten. Jord-och skogsbruk, är 
kanske den verksamhet som genomgått 
den största omställningen under andra 
halvan av 1900-talet. Inte minst genom 
ny teknik, nya maskiner och hur många 
människor som det behövs för att driva 
en gård idag jämfört med förr i tiden. 
Göran påtalar dock att det däremot är 
två saker som alltid, idag och också tidi-
gare påverkar tillvaron för jordbrukare: 
Vädret och politiken.

Carl-Adam har heller aldrig känt ett 
tvång från Göran att gå in i verksam-
heten, men uppväxten på gården skapa-
de ju ett intresse för livet som jordbru-
kare. Carl-Adam hade en tanke om att 
gå agronomutbildning, och därför fick 
han tipset av sin syster att gå naturpro-
grammet på Duveholmsgymnasiet. Ef-
ter gymnasiet, och militärtjänsten gick 
också Samuelson d.y på Ultuna som sin 
far. Carl-Adam utbildade sig också till 
fastighetsmäklare, under sin tid på agro-
nomutbildningen och idag arbetar Carl-
Adam halvtid som mäklare, främst med 
jord-och skogsbruksfastigheter. Övrig 
tid går till att driva gården, och förvalta 
livstilen som det är att vara företagare 
inom jord-och skogsbruk. Carl-Adam 
fick ta över huvudansvaret, redan som 
24-åring på grund av att pappa Göran 
blev sjuk. Historien går därmed igen, 
eftersom att också Göran fick ta över 
verksamheten i ungefär samma ålder.

Hansta idag vilar på tre ben: Växtodling/
skogsnäring, uthyrning av bostäder(hus 
som tidigare nyttjades av anställda på 
gården) och en torkanläggning. Det är 
Carl-Adam som driver verksamheten, 
men Göran är i högsta grad involverad. 
Det hörs att far och son har en öppen, 
och bra dialog om verksamheten på 
Hansta:
- Vi talar med varandra varje dag, berät-
tar Carl-Adam. 
- Men vi kan bli väldigt oense också, på-
talar Göran.
-Vi brukar dock jämka ihop oss till slut, 
säger de båda.

Avslutningsvis har vi en diskussion 
om hur yrkesrollen gått från att kall-
las jordbrukare/mjölkbonde till att vara 
en modern företagare inom jord-och 
skogsbruk. Detta kan då innebära att 
man både behöver hålla koll på världs-
handelspriset på vete, till att våga göra 
en investering på några miljoner för ett 
inköp av en modern traktor. Som Carl-
Adam beskriver:
-Det är en enormt kapitalkrävande verk-
samhet, med höga insatser.

Carl-Adam berättar att det ändå känns 
bra i Vingåkers kommun, med ett före-
tagarvänligt klimat och att det finns en 
vilja bland företagare av att stödja var-
andras verksamheter i mesta möjliga 
mån. Att det sedan finns ett flertal unga 
företagare, i ungefär samma ålder är en 
ytterligare bonus, avslutar Carl-Adam.

Därmed har undertecknad fått en liten 
inblick i, den troligtvis vanligaste före-
tagsformen i Vingåkers kommun.

Text & Foto: Bengt Karlsson

Göran och Carl-Adam Samuelsson

2 generationer Vingåker2 generationer Vingåker
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Stenströms
Släktforskning

Nästorp, Vingåker, Tel 070-201 11 71
www.hittadinslakt.dinstudio.se

Släktforskning
för dig

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

att göra det själv

Jag gör släktforskningen
åt dig

Sverige och Nordamerika

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

Skärtorsdag-Långfredag 11-16, Påskafton 10-13, Annandag Påsk 11-14

JAN  WIDENSTEDT

070-277 28 25
janvvs24@gmail.com

Servicearbeten 
& reparationer

Vattenreningar (Aquaexpert)
Egna vattenanläggningar
Badrum
Värmesystem
Pannanläggningar

Glöm inte utnyttja ROT-avdraget!

WWidenstedtsidenstedts  RRörör

facebook.com/soskonst
www.soskonst.se

Vernissage långfredag 
kl 11 på Slottet i Vingåker

KonstrundaKonstrunda

F Ä R G  F O R M  T O N

SÖDE R OM SJÖN

15 - 17 april
i påsk

SOS

musikunderhållning 
av Alvaret

Öppna ateljéer
Fredag           13 - 16
Lörd & sönd    11 - 16

Fredag - söndag
öppet kl 11 - 16

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

Våffeldagen fredag 25 mars

488:-488:-

Ord. pris 796:-

296:-296:-

VåffeljärnVåffeljärn
Wilfa WSWA-516Wilfa WSWA-516

Kampanj på ljud!

Priserna gäller t.o.m. 3 april eller så långt lagret räcker.

VåffeljärnVåffeljärn
Wilfa WDWA-516Wilfa WDWA-516

VåffeljärnVåffeljärn
OBH Nordica De Luxe OBH Nordica De Luxe 
Waffl e maker DoubleWaffl e maker Double

596:-596:-

VåffeljärnVåffeljärn
OBH Nordica De Luxe OBH Nordica De Luxe 
Waffl e Maker SingleWaffl e Maker Single

396:-396:-
Ord. pris 546:-

Bluetooth-HögtalareBluetooth-Högtalare
JBL Flip EssentialJBL Flip Essential

690:-690:-
Ord. pris 990:-

Hörlurar In-earHörlurar In-ear
JBL Tune 115TWS - VitJBL Tune 115TWS - Vit

490:-490:-
Ord. pris 890:-

Hörlurar In-earHörlurar In-ear
JBL Wave 300 TWSJBL Wave 300 TWS

590:-590:-
Ord. pris 790:-

LANSERINGS-

ERBJUDANDE:

VALFRITT PAKET 

9 900 KR*

Vid blandad körning: bränsleförbrukning 1,5 l/100km, CO2-utsläpp 33 g/km. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. *Lanseringserbjudandet gäller till 30/6 2022 och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Privatleasing: 36 mån, 
1 000 mil/år inkl service. Skatt, försäkring och avg. tillkommer. Leasingavgiften är beräknad utifrån att klimatbonus betalas ut från Transportstyrelsen.

Nu lanserar vi vår helt nya laddhybrid Mazda CX-60. En fyrhjulsdriven SUV med förstklassiga köregenskaper och en 

dragvikt på hela 2500 kg. Komforten är på högsta nivå och interiören andas kvalitet i såväl materialval som i utförande. 

Med app-styrd kupévärmare, ansiktsigenkänning för förarinställningar och en helt elektrisk räckvidd på 63 km blir resan 

själva målet. Mazda CX-60 kommer till Sverige lagom till sommaren, men du kan beställa den redan idag.

ETT JAPANSKT PREMIUM HANTVERK

MAZDA CX-60 
LADDHYBRID

MAZDA CX-60 FRÅN 499 500 KR | PRIVATLEASING FRÅN 4 995 KR/MÅN

Bil AB Wallin Eftr
Eriksbergsvägen 19
641 32 Katrineholm
www.wallinsbil.se

HELT NYA

Närproducerad kycklingNärproducerad 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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Veterinär Lage Bellström
www.vet-online.se

En av Vingåkers veterinärer må ha en liten mottagning men desto större kunskap och erfarenhet. Lage Bellströms hjärta klappar lite 
extra för hundar och katter – som han dessutom har en specia listutbildning på. Hans inspirationskälla är bland annat Brittiska små-
djursveterinärföreningen (BSAVA) som är världsledande och där han är medlem sedan decennier tillbaka. 

Jag träffar Lage på hans mottagning och 
frågar hur allt började – om han från 
början visste att han ville bli veterinär 
och Lage berättar.
 – Nej, det är ganska kul men jag bör-
jade som 16-åring på Jacobssons Smide 
och mina föräldrar tyckte att jag skul-
le fortsätta och bli maskinskötare. Min 
mamma tog reda på att, för att kunna bli 
det, var man tvungen att ha en grund-
kurs och den hade de på lantbrukssko-
lorna. Då sökte jag en grundkurs i Sten-
kvista i Eskilstuna. Där upptäckte jag 
att det var väl kul med maskiner, men 
allra roligast var när det hände saker i 
lagården. Vi hade en jättebra lärare där, 
Andersson hette han. En dag berättade 
han att det var en gris som dött som han 
skulle obducera och frågade om det var 
någon som ville följa med och titta. 
 Vi var väl en tre fyra stycken som 
gick med. När han började undervisa 
var det så otroligt spännande att jag där 
och då kände att det är ju det här jag ska 
hålla på med. Men jag hade ju inte gått 
gymnasiet eller något annat så jag be-
rättade bara för mina föräldrar att jag 
tänkte försöka bli veterinär. Men det var 
så mycket som krävdes för att komma in 
på den långa utbildningen.
 Först gick jag en bra grundutbildning 
på Kävesta där jag hade en fantastisk lä-
rare, Folke Holmkvist. Efter det gjorde 
jag gymnasiet på två år. Vilka var två 
riktigt tuffa och jobbiga år. Helgerna 
då var de bästa tiderna för då kunde jag 
plugga från morgon till kväll. Jag var 
tvungen att få toppbetyg för att kom-
ma vidare. Jag var verkligen dedikerad. 
Och det lönade sig för senare sökte jag 
och kom in på Veterinärhög skolan.

Men innan jag började på Veterinärhög-
skolan skrev jag till ett djursjukhus i 
England och frågade om jag fi ck kom-
ma och vara med och titta hur det gick 
till. Det fi ck jag och var väl där någon 
månad under sommaren, tror det var 
1968, vilket var väldigt nyttigt. Jag frå-

gade även sommaren därpå. Då fi ck jag 
med mig lite praktik och även lära mig 
språket. Efter det började jag på Veteri-
närhögskolan i Stockholm. Där startade 
en fem år lång utbildning. Utbildningen 
fl yttade sedan till Uppsala där jag gick 
sista året.
 Mellan 1977 och 1979 arbetade jag 
som distriktsveterinär, därefter på Öre-
bro djursjukhus mellan 1979 och 1982. 
Där arbetade jag ihop med veterinär 
Erik Kjellgren som senare blev min 
kompanjon. 
 Efter Örebro började jag i Vingåker. 
Jag startade den klinik som nu är Ving-
åkers Veterinärerna, det var 1982 och 
12 år framåt. År 1994 erhöll jag specia-
listkompetensen i Hundens och Kattens 
sjukdomar. 
 
Lage förklarar att för att bli Specia list 
i hundens och kattens sjukdomar krävs 
tre år på djursjukhus samt att ha skrivit 
minst en vetenskaplig artikel eller gjort 
ett fördjupningsarbete rörande hund el-
ler katt i något Veterinärt forum. 
 
– Under tiden umgicks jag med min tidi-
gare kollega Erik Kjellgren. Han hade 
lessnat på att vara chefsveterinär och 
jag tyckte det var lite ensamt i Vingåker. 
1994 startade vi ett litet djursjukhus i Ar-
boga. Erik bodde där. Erik hittade snabbt 
en kanonlokal och min familj var inte 
främmande för att fl ytta. Så innan äldsta 
grabben William började skolan fl yttade 
vi dit. Erik och jag var fantastiskt sam-
spelta och hade väldigt bra personal. Jag 
tror det var ett år som vi bara hade fyra 
dagars sjukfrånvaro.
 – Oj fantastiskt, och det säger lite om 
arbetsplatsen, fl ikar undertecknad in.
 – Ja sköterskorna arbetade otroligt 

bra, vi fi ck bromsa för att de inte skul-
le jobba över. Vi ville inte att de skulle 
bli utbrända. Och när det var världskon-
gresser så skickade vi dem till Mexico 
ett år, Australien nästa år, europa några 
gånger och så Malysia ett år. Vi fi ck ju 
igen det på ökade kunskaper och mindre 
sjukfrånvaro.
 – Nu får vi gå tillbaka lite innan jag 
började i Arboga. Min hustru har en sys-
ter i Australien som vi brukar hälsa på. 
Jag tog kontakt med kollegor där som 
undrade om jag inte ville komma till 
universitetet och köra lite som konsult. 
Det lät ju jättekul så 1985 var jag där 
i ett halvår på Queenslands Universi-
ty Brisbane hos dermatologiprofessor 
George Wilkinson. Det var fantastiskt 
roligt att få vara med där – en kirurg 
och en medicinare tog hand om mig. 
Samma år var jag en av de veterinärer 
som initierade och startade Swedish 
small animal Dermatology Study group 
(Skinnklubben) i Sverige. Jag har haft 
förmånen att återvända till Australien 
fl era gånger. Det var de som inspirerade 
mig till  vet-online – det hade de redan 
där.

– Erik och jag sålde kliniken i Arboga 
till Anicura 2014. Då började jag och 
min hustru fundera på att fl ytta tillbaka 
till Vingåker, till sommarstugan. När jag 
blev pensionär skulle vi kunna ha en li-
ten lokal med mottagningsrum och ett 
behandlingsrum. Och eftersom min fru 
har varit narkossköterska i 35 år skulle 
vi våga söva.
 2017 började vi med vet-online och 
då var jag först i Sverige med det. Jag 
förstod ju att om det här föll väl ut så 
skulle det komma uppföljare – vilket det 
gjorde. Jag ger råd och konsultation via 

vet-online, men samtidigt förstod jag att 
det går inte att lösa allt via chatt eller te-
lefon, man behöver se och träffa djuret. 
Man törs inte chansa. 
 Jag letade lokaler och kontaktade 
kommunen om de hade några lokaler, 
men nej. Så fi ck jag syn på det öde ”Tax-
ihuset” och tyckte att det var perfekt i 
storlek. Jag kontaktade kommunen igen 
och de tyckte det var en bra idé. De re-
noverade det och 2018 kunde vi köra 
igång där. Det har visat sig vara en bra 
satsning. Eftersom vi inte har röntgen så 
rekommenderar vi alltid Vingåkers Ve-
terinärer, som är både duktiga och har 
en jättefi n röntgenutrustning.
 När jag i min ungdom var i England 
fi ck jag rådet av en äldre veterinär, som 
hade en liten mottagning, att när jag 
kommit i pensionsåldern skulle skaffa 
mig en liten mottagning. Att i lugn och 
ro, med en lång erfarenhet i bagaget, 
kunna avsluta karriären. Och även om 
jag inte alltid kan lösa allt, kan jag i alla 
fall ringa in problemet.
 
Jag frågar Lage vilka de vanligaste 
åkommorna är och hur länge han tänker 
hålla på?
 – Det är nog hältor, hudskador, liv-
moderinfl ammationer samt i munhålan. 
Jag håller nog på så länge jag tycker det 
är roligt, orkar och har hälsan, svarar 
Lage med ett leende.
 Det fi nns mycket mer att veta om 
Lage och det hittar ni på hemsidan. Men 
vad ni kanske inte vet är att han spelar 
gitarr och banjo i ett tradjazzband – 
Jazzt for fun. Det har han gjort sedan 
1999. Så Lage har absolut haft ett långt, 
rikt och spännande liv.

Text och foto Majsan Wickert

KONTAKT 

E-post: vet.lagebellstrom@gmail.com
070-324 14 93 • www.vet-online.se
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Axéns Fotvård
Diplomerad Medicinsk Diplomerad Medicinsk 
FotterapeutFotterapeut

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

• Hjälp med fotbesvär
• Förebyggande behandling
• Underhåll av dina fötter.
Presentkort i påskägget! Glad Påsk

jorgen@jabygg.nu

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT

Ifö Spira WC-stol 6260 
med mjukstängande hårdsits. 

Helt utan spolkant, ingen plats 
för smuts och bakterier.

Kampanj 3 695:-
(ord.pris 5 954:-)

 Välj mellan med eller utan skruvhål.

www.mahlqvist-ror.se

Gäller vid beställning tom 27 mars.

Ifö Spira WC-stol 6260 
med mjukstängande hårdsits. 

Helt utan spolkant, ingen plats 
för smuts och bakterier.

Kampanj 3 495:- 
(ord.pris 5 954:-)

 Välj mellan med eller utan skruvhål.

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

Varmt välkomna!

Öppet alla dagar 05-23
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Mer information kommer senare i Vingåkersbladet och på facebook.
Med reservation för eventuella ändringar.
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SÖNDAGEN

19
JUNI

LOPPIS & ANTIK LOPPIS & ANTIK 
MARKNADMARKNAD

SÖNDAGEN

17
JULI

LOPPIS & ANTIK LOPPIS & ANTIK 
MARKNADMARKNAD

LÖRDAGEN

13
AUGUSTI

LOPPIS & ANTIK LOPPIS & ANTIK 
MARKNADMARKNAD

SÖNDAGEN
4

SEPTEMBER

SKÖRDESKÖRDE  
MARKNADMARKNAD SÖNDAGENSÖNDAGEN

2727
NOVEMBERNOVEMBER

JULJULMARKNADMARKNAD

LÖRDAGEN
15

OKTOBER

FÖRETAGsFÖRETAGs  
MässaMässa

Inbjuder tillInbjuder till

FÖRETAGSFRUKOSTFÖRETAGSFRUKOST
fredag 13 maj 09-10, på Axdosfredag 13 maj 09-10, på Axdos

Välkomna till Axdos på Bondegatan 42, fredag den 13 maj kockan 09-10!
Anmälan senast 10 maj till:

Mail: foretag@samverkarnavingaker.se • Telefon: Wilsons Tryckeri & Redovisning, 0151-55 00 45
OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
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27

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

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

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

Tel. 0760-29 06 24 • www.bylesdäck.se

Byles Däck
Däck - Fälgar - Service 

Flertalet fabrikat och 
dimensioner på lager Säljer och monterar MC däck

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
vsnsvenskahundklubbenvsnsvenskahundklubben

Kurser:
- Temapromenad
- Hundträning för alla
- Lydnadsträning
- Boozta inkallning
- Uppletande & cirkelfys
- Draghundskurs
- Viltspår
- Hundpyssel
- Utställning
Vid frågor:
070-65 35 436
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!

Besök vår butik för
mer informationStortorget 2,  0150-797 77

Specsavers Katrineholm

Köp båge från 795 kr och få ett par glasögon på köpet (upp till samma värde), oavsett val av båge och glas. Du betalar för den dyraste bågen och den dyraste kombinationen av glas och tillval. 2för1 är personligt och kan inte delas med andra. 
Enkelslipade standardglas (index 1.5) ingår i bågens pris. Kan ej kombineras med Fritt tillval eller med andra erbjudanden/rabatter. Erbjudandet gäller t.o.m. dd/mm/åå och endast i denna butiken. ©2022 Specsavers.

Välj 2
betala för 1

Välkommen!

När du köper 
båge från

795kr

Just nu

24/04/2022

Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta, VingåkerKåsta, Vingåker

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

Redovisningshjälp
Trycksaker

Kontakta oss!
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Olsons Maskinservice AB

Vingåkersbladet besöker ett Vingåkersföretag, som snart fyller ett 
halvt sekel. Verksamheten startades 1973 av makarna Ulla och 
Rolf Olson, som fanns med i företaget till 1990 då sönerna Tomas 
och Patrik tog över rörelsen. I tidigare Rönnqvists lokaler på Eng-
elbrektsgatan 31 driver familjeföretaget sin verksamhet, och un-
dertecknad sätter sig ned med marknadschefen Patrik Olson som 
får berätta lite historia men desto mera om nutid och framtid.

Företaget är inne i en expansiv utveck-
lingsfas under ledning av VD Magnus 
Eldh, som tillträdde sin post under 
2020. Detta har inneburit nyrekrytering-
ar inom ekonomi-, planering och servi-
celedning samt servicetekniker på fältet. 
För att ytterligare stärka organisationen 
för framtiden är det aktuellt att rekryte-
ra en teknikinriktad projektledare samt 
också ingenjör med el/automations 
kompetens. Det planeras också för att 
stärka säljavdelningen i slutet av året.

Stort fokus idag är att utveckla verksam-
hetsgrenarna inom service och maskin-
leveranser med införande av ny teknik 
där mer övervakning och felsökning på 
serviceobjekten sker med hjälp av digi-
tala hjälpmedel.

-Våra kunder fokuserar på automatise-
ring av sina processer. Detta gör dem 
mer beroende av sina produktionsan-
läggningar och därmed mer känsliga för 
oplanerade stopp. Det är här vi kommer 
in med ny teknik, där vi på distans ge-
nom övervakning ser statusen på an-
läggningen och tidigt kan reagera om 
problem uppstår, berättar Patrik.

Verksamheten handlar idag om försälj-
ning av automatiserade pressar för plåt-
bearbetning, vidare utför man service 
och reparationer på pressar och press-
linjer. En mycket viktig del är att maski-

nerna måste vara säkra för användaren, 
och att operatörer har rätt utbildning vid 
arbete med pressar. Därför erbjuder man 
även utbildning till kundernas operatö-
rer som handlar om att arbeta säkert runt 
pressar, samt även kunskap om drift och 
underhåll av kundens egna maskiner.
Hela personalstyrkan är på ca 25 perso-
ner, och även om huvudkontoret finns i 
Vingåker så finns servicepersonal på ett 
10-tal orter i Sverige för att vara lättill-
gängliga för företagets kunder. Olsons 
erbjuder ett helhetskoncept, och Patrik 
ger ett exempel:
-Vi får hem en press till Vingåker, som 
monteras i våra lokaler och provkörs 
med kunden närvarande. När alla är nöj-
da levereras pressen där kunden vill ha 
den, och därefter tar en av våra lokala 
servicetekniker över inkörning och ut-
bildning på plats av kundens personal. 
Att vi kan erbjuda en sådan helhet, är en 
klar konkurrensfördel.

Olsons har i dagsläget ca 3000 maskiner 
i servicekontrakt, och företagets omsätt-
ning under 2021 hamnade kring 55 mil-
joner. Målet är att växa med befintliga 
och nya kunder med ett mål om dubblad 
omsättning inom ett par år.. De pressar 
som företaget säljer kommer i huvudsak 
från Italien, Kina och Turkiet. Dessutom 
köper man in äldre pressar, som reno-
veras och därefter får ett nytt liv hos en 
ny kund.

Hur har ni påverkats av pandemin?
- Brist på komponenter, problem med 
transporter (stora tunga pressar åker 
sjövägen), och givetvis sjukskrivningar. 
Permitteringsstödet har dock varit till 
hjälp för oss, säger Patrik.

-Olsons Maskinservice har ett bra kon-
cept, vi tar ansvaret från start till mål. 
Kunderna uppskattar den breda kompe-
tens som företaget har genom sin kun-
niga personal. Denna grund spetsar vi 
med modern digital teknik och effekti-
va processer. Det gör att vi ser ljust på 

framtiden och vi har redan idag stora 
projekt vi ska genomföra under 2022.

-Vi ser stor potential både i Sverige men 
även i våra grannländer, 2020 öppnade 
vi ett säljkontor i Danmark varifrån vi 
bearbetar dessa marknader, avslutar Pat-
rik Olson.

Om du vill läsa mera om företaget, gå in 
på hemsidan: olsons.se

Text & Foto: Bengt Karlsson

Företagspresentation!
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Mulders
Maskinstation AB

Schaktningsarbeten
Avloppsannläggningar
Vägbyggnationer
Vägunderhåll 
Husgrunder
Snöröjning
Skogsdikning

Marsjö Skola • 643 94 Vingåker
Tel: 0151-200 38
Jörgen: 070-641 69 67
Rolf: 070-641 69 49

muldersmaskiner@gmail.com

 

  anna ström & Ted ström                    

UTSTÄLLNINGEN ÄR ÖPPEN TISDAG – SÖNDAG   
UNDER SLOTTETS ORDINARIE ÖPPETTIDER 11.00 – 16.00   

Kultur & Fritidsförvaltningen

KONSTUTSTÄLLNING 26 MARS – 10 APRIL 
SÄFSTAHOLMS SLOTT, VINGÅKER 
VERNISSAGE 26 MARS  11.00 – 16.00 

VÄLKOMNA!
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UNDER SLOTTETS ORDINARIE ÖPPETTIDER 11.00 – 16.00   
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SÄFSTAHOLMS SLOTT, VINGÅKER 
VERNISSAGE 26 MARS  11.00 – 16.00 

VÄLKOMNA!

Årsmöte:

Onsdag 30 mars 
kl. 18.00

Säfstaholms Slott

Välkommen 
önskar styrelsen

 

  anna ström & Ted ström                    

UTSTÄLLNINGEN ÄR ÖPPEN TISDAG – SÖNDAG   
UNDER SLOTTETS ORDINARIE ÖPPETTIDER 11.00 – 16.00   

Kultur & Fritidsförvaltningen

KONSTUTSTÄLLNING 26 MARS – 10 APRIL 
SÄFSTAHOLMS SLOTT, VINGÅKER 
VERNISSAGE 26 MARS  11.00 – 16.00 

VÄLKOMNA!

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!

Ett lokalt byggföreta
g  

med lång erfarenhet  

och kunskap!

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

God Jul & Gott Nytt ÅrEtt lokalt byggföreta
g  

med lång erfarenhet  

och kunskap!

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

God Jul & Gott Nytt År
KakelKakel
KlinkersKlinkers
LaminatgolvLaminatgolv

Se vår utställningSe vår utställning

Ett lokalt byggföreta
g  

med lång erfarenhet  

och kunskap!

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

God Jul & Gott Nytt År

© Bisnode 200323

NYSTARTNYSTART
LunchrestaurangenLunchrestaurangen

ÖPPENÖPPEN
mån-fremån-fre

11:00 - 14:3011:00 - 14:30

Välkommen!Välkommen!
Vingåk� s Vingåk� s 

Hotell och Resta� angHotell och Resta� ang

 
Erbjudande tom 1 april Erbjudande tom 1 april 
Asiatisk BufféAsiatisk Buffé 69 :- 69 :- (ord. 89:-)(ord. 89:-)
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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.

Det känns som vår i luften och på fle-
ra platser råder febril aktivitet i Öster-
närke. Utmed Kanalpromenaden håller 
Odensbackens Vägförening på med 
första etappen av att lägga grus på norra 
sidan av kanalen, denna etapp sträcker 
sig fram till den lilla träbron. Samtidigt 
är Hjälmarens och Kvismardalens Sjö-
sänkningsjordar, populärt kallat ”Ka-
nalbolaget” i full färd med att röja träd 
utmed hela kanalen.

Vägföreningen i Odensbacken har dess-
förinnan låtit röja bort stubbar och gru-
sat vägen i Kanalparken, här har dessut-
om bord med tak ställts upp, liksom vid 
hundlekplatsen och utanför kanalrestau-
rangen.

Den 2 april återupptar Odensbackens 
Vägföreningen sina trivselvandring-
ar inom ramen för projektet ”Förnya 
Odensbacken”, denna gång är det dags 

för zon 4 och 5, dessa omfattar bland an-
nat Odenvägen, Torvägen och Industri-
vägen. Se gärna projektets Facebooksi-
da för ytterligare information.

Vid Kvarnbacken i Odensbacken är 
arbetet med upprustning av lekparken 
klart och den nya sagostigen är invigd.
Dessutom har Örebro kommun snyg-
gat till lekparken vid Humelstavägen. 
Här kommer vägföreningen placera ut 
ytterligare ett bord med tak liksom vid 
utegymmet hos HOIF.

Inte långt från Kanalpromenaden i 
Odensbacken pågår också arbetet med 
att röja av den gamla ödetomten och riva 
de kvarvarande byggnaderna invid Indu-
strivägen inför byggandet av nya bostä-
der i Odensbacken. I Stora Mellösa har 
byggnation av nya bostäder redan kom-
mit igång och man ser hur de nya husen 
växer upp intill ICA-butiken i samhället.

I Sandvad har arbetet påbörjats med att 
byta ut gamla elstolpar av trä, något som 
föreningen fick hjälp med av Örebro 
kommuns landsbygdnämnd som gått in 
och täckt halva kostnaden. Landsbygds-
nämnden och LEADER Mellansjö-
landet har också beviljat pengar till att 
byta ut den stora skylten vid korsningen 
mellan Länsväg 207 och Riksväg 52 i 
Odensbacken, detta arbete beräknas 
vara klart till nästa utgåva av denna tid-
ning.

Andra som sökt pengar av landsbygds-
nämnden är föreningen Rostugnens 
vänner som inkommit med en ansökan 
om ett bidrag till evenemanget Sextett-
festivalen i Brevens Bruk som arrang-
eras den 10 september 2022. Brevens 
bruks hembygdsförening har ansökt om 

pengar till inköp och installation av en 
vedeldad järnkamin i hembygdsgården.

I Adolfsons tidigare lokaler vid Tor-
get i Odensbacken har Samverkarna 
börjat komma i ordning i sin lilla lo-
kal där man nu bland annat arrangerar 
studiecirklar i Hemberedskap. Med 
anledning av kriget i Ukraina och flyk-
tingar som väntas komma även till Öst-
ernärke har det bildats ett nätverk för 
att organisera akutboende och förnöd-
enheter till de som flyr kriget. Besök 
nätverkets Facebooksida, ”Mötesplat-
sen - Ukrainahjälpen i Östernärke” om 
du vill hjälpa till med något.

Text och foto: Bengt Bronner 

Röjning av den gamla ödetomten vid Industrivägen påbörjades förra veckan.

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.

Lekparken vid Odenvägen med sin sagostig.

Två nya bänkar med bord och tak uppställda utmed Kanalpromenaden utanför 
kanalpizzerian.

Nya bostäder på gång i Stora Mellösa.

Grusningen av norra Kanalpromenaden är påbörjad.
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Elinstallationer
och reparationer

samt försäljning av
central- och

industridammsugare.

Mörby • Stora Mellösa
Tel. 0705-44 62 09 • 019-44 62 09 

www.andersel.se

Rig s öp v!
Sovi oh Rof

0727-446 246

– Btig Gådut

Välkom
men 

till

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

 

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

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

 

 

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

3HammaröNytt 19 oktober 2013
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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.

  Oljebyte

  Bromsar

  Stötdämpare

  Kamremsbyte
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varor som slits successivt. 
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www.meca.se

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

Ottos Bilservice
Öppet: Mån-tors 08:00-16:00 • Fredagar stängt

Lännäs 1308 • 715 93 Odensbacken

Tel 019-45 01 28

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

vår-
service!
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Solid Gym AB

Den 23 januari i år hade Solid Gym officiell nyöppning med öppet 
hus och visning av de nya redskapen i de nya lokalerna i den tidi-
gare klädbutiken vid torget i Odensbacken.

Tidigare var gymmet beläget vid indu-
striområdet invid kanalen. Innan dess 
fanns gymmet i samma lokal som Sam-
verkarna numera har flyttat in i vid tor-
get. När det blev dags att skaffa större 
lokaler en gång i tiden var siktet först 
inställt på den tomma banklokalen rakt 

över gatan. Det blev nu inte så och is-
tället gick flytten 2014 till Bussdoktorns 
tidigare kontorsutrymmen inne på indu-
striområdet.

Joakim tog över gymmet 2018, detta 
efter de föregående ägarna som drev 
verksamheten sedan 2009. Joakim som 
är ensam ägare till gymmet, har hjälp 
av gymvärden Lotta Stålberg och en 
PT (personal trainer), i form av Anders 
Pettersson som också driver företaget 
Gamla Kvarn Hälsa. Redan när Joakim 
tog över verksamheten fanns det en en 
ambition att så småningom hitta stör-
re lokaler och utveckla verksamheten. 
Bland annat funderade han ett tag på 
den tidigare Konsum-butiken, men det 
visade sig inte vara någon passande lös-
ning av flera olika skäl.

Till slut öppnade sig nya möjligheter när 
Adolfsons kläder flyttade ur sina lokaler 
vid torget, och Östernärke Utveckling 
AB bildades för att ta över fastigheten. 
Plötsligt föll alla bitar på plats och där-
med kunde Solid Gym flytta tillbaka till 
den adress man tidigare haft – dock en 
våning högre upp denna gång. Nu ryms 
alla redskap samlat på en enda våning, 
tidigare var redskapen fördelade på två 
våningsplan. Detta gör allt både enkla-
re och bättre, inte minst städningen blir 
lättare nu.

De nya ytorna är mer välplanerade än 
de gamla vilket innebär att flera redskap 
får plats. Merparten av utrustningen är 
också ny, så flytten har helt klart betytt 
ett lyft för verksamheten på flera sätt. 
Många nya medlemmar har tecknat sig 
och även flera tidigare medlemmar har 
kommit tillbaka, vilket Joakim tycker är 
kul. Sammanlagt är de nu ca 250 med-
lemmar.

En annan trend som syns är att fler med-
lemmar tycks nyttja sitt medlemsskap 
och faktiskt är på plats och tränar. Det 
märks också tydligt att det är fler som 
tränar nu, en lördag för två veckor se-
dan var det exempelvis ca 50 personer 
och tränade under dagen. Även vardagar 
mellan 18-20 kan det vara rätt mycket 
folk.

Gymmet är ett sk nyckelgym, man bo-
kar en tid, skriver ett avtal och så får 
man tillgång till nyckelkort eller nyck-
eltagg. Samtidigt får man också lite 
enklare instruktioner. Vill man ha mer 
hjälp så finns gymvärden Lotta Stålberg 
också till hjälp liksom PT:n Anders Pet-
tersson som kan hjälpa till att lägga upp 
ett personligt träningsprogram om man 
så önskar. Lotta berättar att hon tränar 
sex till sju dagar i veckan och hon finns 
ofta på plats tidiga morgnar och ibland 
också under kvällar.

Joakim berättar att han brukade gymma 
själv, redan på den tiden de föregåen-
de ägarna hade gymmet. Numera blir 
det tyvärr inte så mycket träning, även 
om intresset fortfarande finns. Joakim 
berättar också att han har lite fler idéer 
som han vill förverkliga, bland annat ett 
solarium. Vidare kommer han så små-
ningom att montera en riktig informa-
tionsdisk och den kommer avskärmas 
med ett jalusi när det är obemannat. 
Kanske blir det också en dryckesauto-
mat, det får framtiden utvisa.

Text och foto: Bengt Bronner 

Företagspresentation!

Överblick över en del av gymmet.
Joakim Berglind driver Solid Gym sedan 2018.

Solid Gym är numera beläget i Adolfsons 
kläders tidigare lokaler.

Gymvärden Lotta Stålberg visar hur ett av de nya redskapen fungerar.
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Din
extraresurs

Flyttröjning

Bemanning

Busk- & trädvård

RUT- och ROT-arbeten

019-44 62 55

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.

Berglinds
Entreprenad

Maskinkörning:

Kantklippning • Slåtter

Pressning • Gödselkörning

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

Joakim Berglind
Nedre Åkerby, 697 91 Pålsboda

Enskilda 
avloppsanläggningar m. m.

Övriga gräv- och schaktarbeten.

Transporter med tung lastbil.

Grus, matjord och schaktmassor.

Förmedling av brunnsborrning.

Allt inom VVS.
070-533 09 27

Bernth Sjöstrand • Stora Mellösa
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INGÅNG &       
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SPANSK        
KOMMUN

KAN            
GETINGAR      

VARA     

IS-         
RÄNNOR

DRIVER        
EKAN

KRITIK           
SNILLE

RIKE         
BJÖRN-      

TASS
APA

LAGAN            
OCH          

NISSAN

MED         
TOBAGO

FRÅGE-       
SPEL 8

STÖR         
SÖMNEN

FÖR-         
HÄNGE

AVHYSA

BEATLES-     
MEDLEM           

STEN

KUNGLIGA        
BIBLIO-       
TEKET

FRANSK         
FLOD

NORD-      
VÄST

UPP-      
SLAGS-         
VERK

STAD         
SYSTER-         

KAKA

RUBIDI-       
UM

FLICKA           
LITEN           
FORD

SOM         
KRON-        
BLOM

TA            
ETT          

DOPP

FYLLER        
ALLA          
LÄKE-       

MEDEL        
ELLER         
GODIS

Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 
gulmarkerade ordet senast 10 april till:

annons@vingakersbladet.com
•

Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta

643 91 VINGÅKER

Vi drar tre stycken vinnare som vinner varsin trisslott.

Vinnare i nr 8 - 2021: (av 64 rätt inkomna svar: OTTOS BILSERVICE)
Trisslott är på väg:

Therese Brinck, Vingåker
Håkan Östlund, Högsjö

Gunilla Ohlsson, Vingåker

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, 
lök & potatis till hjälmar-
gös, chark och ostkaka.

VÅRKÄNSLOR! 
Nu har fyllt på med 
sättpotatis, jord, 
fröer och det mesta 
till trädgården!

Välkomna!



Sidan 16

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

- Arbetsledande Elektriker till Odensbacken.

- VVS-montör till Örebro / Odensbacken.

- Flera Kyl- och Värmepumpstekniker 
 till Örebro / Odensbacken och Ödeshög.
Du bör ha några års erfarenhet av yrkeslivet, meriterande är om du 
tidigare arbetat med värmepumpar eller solenergi. B-Körkort är ett krav, 
branschcertifikat är meriterande men ej ett krav. Arbetsledande Elektriker 
bör ha 10års erfarenhet erfarenhet eller motsvarande dokumenterad kun-
skap som arbetsgivaren finner relevant.

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

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. 

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

Jonssons presenter och ätbara ting

På gården finns även
JONSSONS GÅRDSBUTIK

Egenodlad potatis bland annat. 
Öppet alla dagar 7-21.

Information från Vingåkers kommun
Kommunen arbetar nu intensivt med att möta konsekvenserna av Rysslands invasion av 
Ukraina. Vi förbereder att på ett så bra sätt som möjligt ta emot flyktingar. Vi har kartlagt 
och arbetar med att iordningställa kommunala lokaler som kan användas för boende. En 
svårighet är att vi även under en kris ska kunna bedriva så kallad samhällsviktig verksamhet 
och i det ingår skolverksamhet. Vi behöver till exempel säkerställa att barn och unga får 
den skolundervisning de har rätt till. Så långt det är möjligt är vår ambition att inte behöva 
använda våra skollokaler och sporthallar som boende eftersom det är viktigt att kunna skapa 
meningsfull aktivitet och fritid för alla våra barn och unga. Vi förbereder oss därför på en 
situation där vi får fler flyktingar till Vingåker än vad de kommunala lokalerna kan härbärgera. 
 
En fara som har diskuterats är attacker mot IT-systemen. Alla våra verksamheter är beroende 
av digital uppkoppling och att verksamhetssystemen fungerar. Vi har därför sett över och 
uppgraderat säkerheten för att säkerställa funktionen.
 
Engagemanget från Vingåkersborna är glädjande nog stort. De av er som vill hjälpa till ska 
i första hand vända er till frivilligorganisationerna. De spelar en viktig roll under en kris och 
kommunen har en dialog med dem. Vi har i Sverige en grundstruktur för vem som gör vad i 
en krissituation och det är angeläget att vi så mycket som möjligt håller oss till den. Självklart 
undersöker vi från kommunens sida också vad vi kan och bör göra för att se till att samhällets 
krishantering totalt sett blir så bra som möjligt. 

Vingåker 17 mars 2022

Ralf Hedin                Elin Höghielm
Kommunchef           Stabschef

På www.vingaker.se publicerar vi 
löpande information. Där kan du 
bland annat hitta information och 
beslut från stabsledningen, länkar 
till viktiga aktörer, e-tjänst för 
intresseanmälan med mera.

Informationssidan når du via  
vingaker.se/kriget-i-ukraina eller 
QR-koden nedan.

Du kan även kontakta kommunens 
reception på telefonnummer 
0151-191 50.


