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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 

Stort Stort 
sortiment på sortiment på 

fröerfröer

15% rabatt 15% rabatt 

På alla På alla 
teakmöblerteakmöbler

Gäller tom 7 maj 2022 Gäller tom 7 maj 2022 

Parasoller
• Små (för balkonger) 
• Stora (Ø 3m)
• Svängbara 

• Parasollfötter

Mer än 20 modeller

Stort sortiment 
av gasol-, kol- 

och elgrillar

• Grillkol 
• Briketter
• Tillbehör

Vi har 
även 
Gasol



Vingbild

I Vingåker finns det många pärlor, en av dessa är fotografen 
Berndt-Joel Gunnarsson. 

Det är långfredag och jag är dagen till 
ära på väg till fotoutställning på Hack-
stavägen. Det är en av fler utställare som 
under helgen ställer ut på SOS Kon-
strunda, dels i sina egna hem, men även 
på slottet i Vingåker. 

Jag möts innanför dörrarna av fotogra-
fier i form av natur - växter, skymning 
och istäckta nypon, för att nämna några. 
Det är ett synintryck som gör att man 
dras med, en känsla av att nästan befinna 

sig i fotografiet. Bara det är en konst, att 
förmedla en sådan känsla.

Inne i ateljén hörs sorl och det byts ut 
tankar och erfarenheter av och kring 
fotografering. När det lugnat sig våg-
ar jag mig på att konversera lite med 
Berndt-Joel.

Vad startade detta med fotografering för 
dig?
- Jag arbetade som lärare i 25 år, foto-
graferingen började som en hobby. Till 
en början tog jag tjänstledigt en dag per 
vecka för att kunna ägna mig åt det och 
efter tid övergick det i heltid. Idag har 
jag arbetat lika länge med foto, som jag 
arbetade som lärare. 

Vi pratar vidare om Berndt-Joels bak-
grund, han berättar att han inte har nå-
gon direkt utbildning inom foto, han har 
tagit en del kurser men är i stort själv-
lärd. Det är dock inte enkom fotografe-
ring som ligger i Berndt-Joels intresse, 
utan även skrivande.

- Jag har skrivit för 20 olika tidningar, 
bland annat lantbruk- och skogstidning-
ar, men även gjort en reportageserie om 
kungliga slott, för tidningen Resmål. 
Idag är jag pensionär och har ingen 
press på mig vare sig gällande fotogra-
fering eller skrivande, utan kan göra det 
lite när jag vill istället, men jag kan även 
ta uppdrag ibland. 

Vad föredrar du att fotografera?
- Det är mest natur, men jag har också 
rest en del, där jag fått chansen att foto-
grafera djur. Bland annat har jag varit i 
Afrika och fotograferat och i Svalbard, 
där jag fotograferade isbjörnar. Det var 
även mycket volleyboll, både EM och 
VM. Jag fotade tex. under VM i Rio 
1989.

Nu börjar fler hitta in till ateljén och 
Berndt-Joels utställning. Jag avslutar 
med att fråga hur det ser ut framöver, 
om det finns några fler utställningar att 
se fram emot.

- Just nu har vi inga planerade utställ-
ningar, men vi är en grupp som håller i 
detta och det kommer att annonseras ut 
när det är dags igen.

Jag skriver upp mig som intressent 
för kommande utställningar, tackar 
Berndt-Joel för titten och pratstunden 
och lämnar utrymme för de nytillkom-
na som vill upptäcka alla de fantastiska 
verken.

Text & Foto: Mirjam Spanier Erlandsson
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Lena Johansson 070-653 54 36
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Kampanjerbjudandena gäller 22/4 - 22/5 2022. Med reservation för slutförsäljning och eventuella 

tryckfel. Lokala avvikelser kan förekomma gällande sortiment och leverantör. 

Vissa kampanjprodukter kan vara beställningsvara på vissa orter. 
Mer information om oss hittar du på xlbygg.se

DEALS

Du hittar många fler erbjudanden på xlbygg.se

JUST NU!
KAMPANJ 

I BUTIK.

HULTAFORS  
Ergonomisk verktygshink i robust PP-plast för 
mångsidig användning, som att bära verktyg 
och förnödenheter. Den är stapelbar och har 
en graderad skala på insidan. Rymmer 15 liter.
Rek. ca pris 249:-

VERKTYGSHINK

179:-

SPARA 800:-

2 990:-

DET VÅRAS FÖR UTESÄSONGEN!

NILFISK E 145.4-9 X-TRA
Kraftfull, med slitstark induktionsmotor. Tyst med lång 
hållbarhet. Perfekt för regel bundna och stora rengörings  - 
uppgifter. Click&Clean anslutning för olika tillbehör. 
Rek. ca pris 3 790:

HÖGTRYCKSTVÄTT

BECKERS Elit
2,7 L. Olja av hög kvalitet avsedd för årlig behandling av allt 
slags obehandlat, tryckimpregnerat eller tidigare oljat trä 
utomhus såsom trätrall, altaner och trädgårdsmöbler. 
Vattenavvisande och lätt att underhålla. Rek. ca pris 427:-

TRÄOLJA 219:-

20 %
rabatt på hela 
sortimentet.

SOCKELSKIVOR

SOCKELSKIVOR
STENI Terra 
Skivor som ger dig en snygg och tålig husgrund med lång 
livslängd. Idealisk som beklädnad av grundmurar, socklar, 
stödmurar, garage och bodar. Ytbeläggningen är av krossad 
natursten och finns i flera färger och storlekar. Finns i två 
format: 595 x 2 395 mm och 1 195 x 2 395 mm.

HÖRBYBRUK Ekeby 90
Pulverlackerad för att skydda mot väder och vind 
samt hålla länge. Har träskalmar, luftgummihjul 
och ett lätt rörunderrede. Levereras omonterad. 
Rek. ca pris 1 090:-

SKOTTKÄRRA 849:-
BLÅKLÄDER Full Zip 
Svart. 100 % polyester pikéfleece. Borstad insida. 
Slim fit med fast luva. Rek. ca pris 1 311:-

SPARA 416:- 895:-

HOODIE

EJENDALS TEGERA 9125
Ergonomisk syntethandske i Microthan+® 
med förstärkta skyddsfunktioner. Slitstarkt 
syntetläder. Diamant greppmönster för 
bättre grepp på torra och våta ytor.
Rek. ca pris 221:-

169:-
ARBETSHANDSKE

HULTAFORS TS16
Ergonomiskt utformad hammare med 
tunn stark klys som gör det lättare att 
komma åt utan att lämna märken.  
Rek. ca pris 409:-

SNICKARHAMMARE

369:-

Adress: Ålsäter, 641 94 Katrineholm • Öppet: Mån-fre 07:00–17.30. Lör 10:00–13:00.
Telefon: 0150-231 50 • www.xlbygg.se/alsater
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Vingåkersbladet kommer, att under rubriken Minns Du presente-
ra verksamheter och företeelser från “förr”. Vi inleder med en ar-
tikel om matvarubussarna-varubilarna som levererade livsmedel 
till de, som av olika anledningar inte kunde ta sig till tätorterna 
för att handla. Undertecknad träffar Ronny Gustavsson, vars far 
Arne Gustavsson under många år sålde matvaror från en Volvo 
Duett och senare från en Ford Transit. Arnes dagliga tur med va-
rubilen, utgick från hemmet vid Björkebo (Hultstugan) som lig-
ger mellan Marmorbyn och Fagermon.

Matvarubussarna och varubilarna kom 
till i en tid, efter andra världskriget då 
Sverige”fick hjul”och bilen blev det 
nya och moderna fordonet både gällan-
de persontrafik och varutransporter. En 
vanlig syn på vägarna var ”Fiskbilen”, 

”Bryggarbilen” och ”Brödbilen”. Men i 
den här artikeln skall vi berätta om Arne 
Gustavsson, som under många år sålde 
matvaror från sin bil och senare buss. 
Hur började din far med detta, frågar vi 
sonen Ronny.

-Pappa hade arbetat vid Gropptorps 
Marmor, på Pumpens gjuteri och även 
på LM-Ericsson i Katrineholm. Men 
när hans bror Rune 1961, skulle in i det 
militära blev han erbjuden att ta över 
broderns verksamhet som var att köra 
varubil.

Övertagandet gick smidigt för Arne, ef-
tersom att det fanns en väl inkörd rutt 
med en etablerad kundkrets. När sedan 
broder Rune hade muckat från det mi-
litära, fick Arne fortsätta med sin va-
rubil eftersom Rune istället satsade på 
en affär i Ändebol. Det fanns också en 
tredje broder, Tage som körde det som 
i trakten kallades för ”Bagarbilen”eller 
”Bagarn”.

 Nåväl, åter till historien om Arne: Han 
körde på med sin Volvo Duett, och va-
rulagret hade han i hemmet vid Björ-
kebo. Varorna inköptes från en grossist 
(Köhlers), förutom brödet som kom 
från Karlssons Bageri i Katrineholm. 
Sortimentet i bilen var i huvudsak bröd, 
konserver, tobak och godis. Veckosche-
mat för Arne, var att måndagar gjordes 
inköp till hans varulager och sedan var 
han ute på vägarna resten av veckan.

-Jag uppfattade det som att pappa gil-
lade sitt arbete med varubilen, han var 
en social person som kunde möta olika 
kunder på ett bra sätt, minns Ronny.
-Sedan var det ju ett tacksamt jobb: Han 
var väntad, och det blev efterlängtat av-
brott i vardagen för de som fick besök 
av varubilen, fortsätter han.

Dessutom kunde kunderna handla på 
kredit, om inte pengarna räckte. Arne 
litade på kunderna, och de litade på ho-
nom. Under alla år var det endast ett par 
kunder, som svek förtroendet och inte 
betalade tillbaka.

Det finns mycket roliga historier att 
berätta om Arnes yrkesliv, och turerna 
med hans varubil. Som att kunderna vil-
le bjuda på kaffe, vilket kunde påverka 
tidschemat. Sedan fanns den gamla da-
men som hörde så dåligt, så för att an-
mäla sin ankomst gick Arne alltid in och 
drog ur sladden till radion som stod på 
med full volym.

Ronny fortsätter: - Det är också otroligt 
att när hela vår familj i slutet av -60-ta-
let blev sjuka, och Arne inte kunde vara 
ute och köra i fyra veckor så fanns kun-

derna kvar när han åter var frisk. Det 
var faktiskt vid detta tillfälle, som jag 
fick hjälpa pappa med att leverera till en 
kund som måste ha sina varor, även när 
pappa var sjuk. Pappa kände sina kun-
der och visste deras behov, efter alla år.

1978 kom Arne till ett val: Skall jag 
fortsätta fem år till, så länge som For-
den håller och går eller skall jag lägga 
ner? Det blev att avsluta verksamheten, 
och det fanns också andra skäl. Bofasta 
på landsbygden minskade, hemmafruar-
na blev färre och kyl-och frysmöjlighet 
blev bättre i alla hem. Arne avslutade 
sedan sitt yrkesliv på Scania-Bussar i 
Katrineholm, inledningsvis som städa-
re. Därefter blev det arbete på lagret, 
och avslutningsvis hade Arne ansvaret 
för byte och tvätt av personalkläder på 
Scania-Bussar.

-Pappa gillade att ha hand om arbetsklä-
derna, han fick styra arbetet själv och det 
plockade fram hans känsla för service.

Ronny avslutar: -Att köra varubilen 
blev en livsstil för pappa, och vid en av 
vår familjs tidiga semestrar blev bilen 
även vårt semesterfordon: Ut med varu-
lagret och in med semesterpackningen, 
och sedan bar det iväg.

Vi avslutar där, och lyfter på hatten för 
entreprenören Arne Gustavsson, hans 
bröder Rune och Tage. I sammanhanget 
skall också Bertil Eriksson (som också 
drev affären i Österåker) nämnas. Bertil 
var en handlare som sålde matvaror från 
sin buss, som i hans fall var som ett rull-
lande snabbköp.

Matvarubussarnas-varubilarnas guldål-
der är sedan länge förbi, men hemkör-
ning av matvaror har numera fått en helt 
ny modell. Många matvarukedjor har 
hemkörning som en del av sin service, 
för att nutidens konsumenter skall få 
ihop det berömda livspusslet.

Text & Foto: Bengt Karlsson

Matvarubussarna - Varubilarna

FAKTARUTAN

Detta var den första artikeln, i 
Vingåkersbladets nostalgiska resa 
i Vingåkers-bygden. Har ni läsare 
något som ni vill berätta om från 
gamla tider, tveka inte att höra av 
er till undertecknad:
Bengt Karlsson, tel: 070-5152584 
eller bengtkaarlsson@hotmail.com

Minns Du…  Minns Du…  
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Nu öppnar våra föreningar upp sin 
verksamhet igen med träffar, studie-
cirklar, friskvårdsaktiviteter och mycket 
mer. Som vi har längtat!  

Du som ännu inte är en del av vår 
härliga gemenskap är varmt välkom-
men att komma med. Förutom allt som 
händer i våra föreningar arbetar vi hårt 
för att göra livet bättre för alla seniorer.

Anmäl dig på spfseniorerna.se/blimedlem
Den avgift du betalar nu gäller även för 
hela 2022. Häng med – nu kör vi!

Nu kan vi ses igen!
När träffar vi dig?

spfseniorerna.se/blimedlem

Nu öppnar våra föreningar upp sin 
verksamhet igen med träffar, studie-
cirklar, friskvårdsaktiviteter och mycket 
mer. Som vi har längtat!  

Du som ännu inte är en del av vår 
härliga gemenskap är varmt välkom-
men att komma med. Förutom allt som 
händer i våra föreningar arbetar vi hårt 
för att göra livet bättre för alla seniorer.

Anmäl dig på spfseniorerna.se/blimedlem
Den avgift du betalar nu gäller även för 
hela 2022. Häng med – nu kör vi!

Nu kan vi ses igen!
När träffar vi dig?

spfseniorerna.se/blimedlem

Gullvivan
Vingåker

spfseniorerna.se/blimedlem

www.spfseniorerna.se/vingaker
SPF Seniorerna Gullvivan Vingåker

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

jorgen@jabygg.nu

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT

i Vingåker
 

• Ren luft och rent vatten
• Ett hållbart samhälle för oss 
  och för våra barn
• Biologisk mångfald

Är det här viktigt för dig? 
 

Klimatet kan 
inte vänta!

 
W W W . Ö S T L U N D S B Y R Å . S E

Med kunskap,  
omsorg och ansvar 
tar vi hand om er
Jourtelefon dygnet runt 0150-330 29

ESKILSTUNA Kungsgatan 9. Tel. 016-200 48 20
KATRINEHOLM Djulögatan 54 . Tel. 0150-330 29
FLEN Södra Järnvägsgatan 3 . Tel. 0157-108 28
VINGÅKER Storgatan 19 . Tel. 0151-106 65

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

Varmt välkomna! 

 Ärnebäcks gård   •   0702 - 17 58 65
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ARTIKEL

Vingåkers Golfklubb

I Södermanland fi nns det hela 
23 golfklubbar. Vingåkers Golf-
klubb bildades 1986 och spelar 
idag på en golfbana som har ut-
nämnts till ”En av Golfsveriges 
okända pärlor” av tidningen 
Svensk Golf. Golf banan ligger 
i Båsenberga och löper genom 
skog och öppna landskap med 
inslag av vatten.              
 
I år blev allt förskjutet en hel månad då 
vädrets makter ville annorlunda. Men 
under påsken kom allt igång. I klubb-
stugan fi nns, förutom butik, ett café där 
också en enklare förtäring kan intas.
 Nytt för i år är att klubben även har 
tillgång till ladan (som ägs av Vingåkers 
Golf AB) bredvid klubbstugan. Den är 
under renovering, men redan nu under 
våren har en golfsimulator installerats. 
Detta ger möjlighet att kunna träffas och 
ha aktiviteter året runt. Tanken är att få 
igång någon form av tävlingsverksam-
het till hösten. 
 Ställplatser  har funnits något år, men 
förra året kom det även till elplatser. De 
har varit fantastiskt väl utnyttjade.  
 Rangen har också fått en uppdate-
ring så att det nu går att betala med kre-
ditkort, vilket gör det lite enklare.
 Jag träffade ordförande Anders Kind 
och Nicklas Harlin över en kopp kaffe i 
klubbstugan. Golfklubben har runt 1000 
medlemmar. Fördelningen på full- och 
greenfeemedlemmar är ungefär 60/40. 
Pandemin gjorde att det blev ett upp-
sving av medlemmar i åldrarna 20–35 
år. Annars är den största åldersgruppen 
50–70 år. Fördelningen män/kvinnor är 
ungefär 75/25 procent. 
 Anders säger att den svåraste grup-
pen att få med och spela golf är unga 
tjejer. Förresten så gäller det nog att få 
unga att aktivera sig överhuvud taget i 
sport, tillägger han.  
 Anders berättar också att en stor hän-
delse är golfveckan som ligger 27–30 
juli, det är tävlingar i fyra dagar, ons-
dag till lördag, då är det uteslutande 
partävlingar. Tävlingsdagarna avslutas 
med gemensam middag och prisutdel -
ning. En trevlig och uppskattad vecka.
 Det är väl den tävling som tar mest 
energi. Men de har ju tävlingar under 
hela säsongen. Och så jobbar de tillsam-
mans med Nicklas och fadderrundor för 
att de som är nya ska få gå med någon 
som har mer erfarenhet.
 Övriga kommande event går att hitta 
på www.vingakersgolf.se/kalender.
 Det fi nns en ungdomssektion som 
dras av Nicklas genom bolaget. Före-
ningen köper tjänsten av bolaget. De 
cirka 100 juniorerna är i åldern 7–21 år. 
 Anders berättar vidare att det fi nns 
en grupp pensionärer som har ett eget 
seriespel. De kallar sig Antikrundan och 
träffas varje onsdag och spelar. De ord-
nar även resor. Antikrundan håller ihop 

gruppen hela året och under 2020–21–
22 träffades de 47 onsdagar av 52. 27 av 
dem var det golf och 20 gånger var det 
bowling. Det är beundransvärt.
 Vad gäller medlemskap och med-
lemsavgifter så hänvisas till hemsidan. 
För er som är sugna på att lära er, se av-
gifter nedan.

Grönt kort, kurs + medlemskap 
(*endast kurs)
Kurs                          Avgift
Senior  3 900:– (*2 000:–)
Junior (17–21år) 2 500:– (*1 500:–)
Junior (11–16 år) 2 000:– (*1 500:–)
Knatte 
(–10år Golfskola) 1250:–  (* 1000:-)

Antal besökare
2019 var det runt 4000, 2020 kom cirka 
5500 och så 2021 kom det upp i drygt 
7000. Detta var en pandemieffekt. Golf 
visade sig vara ett perfekt sätt att umgås 
och att vara aktiv. Så inget ont som inte 
har något gott med sig.

Evenemang
8 maj Singeltävling Sörmlands 
  Sparbank & Skobes
5 juni KM - bästboll
9 juni  Sörmlandsutbytet 
  Svensk Fastighetsförmedling
3 juli Damtävling
27 juli Bästboll – Golfveckan 
  Sjötorps hus
28 juli 2-manna scramble Golfveckan  
  RV-Bygg & Anderssons 
  Måleriservice
29 juli Irish greensome Golfveckan  
  Oppunda El
30 juli 3-manna scramble Golfveckan  
  Factory Outlet & ICA
14 aug KM – alla klasser
25 sept 2x3 klubbor Båsenberga 
  Hotell & Konferens
2 okt Final veckogolfen
6 okt Hösttouren
9 okt Funktionärsgolfen

Text och foto Majsan Wickert

1. Niklas väljer vilken bana det ska 
spelas på i golfsimulatorn. Det fi nns 
banor att välja på runt om i världen.
2. Niklas är som synes vänsterspelare.
3. Här gör Anders ett utslag i golf-
simulatorn. Det vita strecket i bilden 
visar hur långt han måste slå.
4. Trackman 4 kan även användas 
utomhus och kan kopplas upp mot en 
ipad eller telefon. 
5. Det blå strecket i bilden visar bo-
lens väg. I bilden nere till höger visas 
banan fram till green.

STYRELSEN 
Ordförande, Anders Kind
anderskind@outlook.com
Kassör, Runar Mattsson
runar.mattsson@telia.com
Sekreterare, Susanne Torssander
susanne.torssander@gmail.com
Ledamöter
Samuel Karlsson
op.karlsson@hotmail.com
Gunnar Flinta, gunnar� inta@me.com
Mårten Gjötterberg
martengjotterberg@gmail.com
Henrik Svalin, henrik@svalin.se  
Erika Malmberg, erika@lappe.se

1

2

3

4

5



Sidan 7

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

Telefon: 
0150-78017

Stödmail: 
stodjare@katrineholm.boj.se

Infomail:
info@katrineholm.boj.se

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

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

Byggvaror för era projekt,Byggvaror för era projekt,
stort som litet.stort som litet.

Trallolja 3LTrallolja 3L  
frånfrån  229:-229:-

Gösfiske
Kolsnaren-Virens Fiskevårds-
områdesförening avråder 
från allt gösfiske (såväl nät 
som sportfiske) under tiden 
15 maj–25 juni.

Detta för att skydda gösen under 
lekperioden och för att få ett bättre 
gösbestånd.

Styrelsen Kolsnaren-Virens Fiskevårdsområdesförening
www.kv-fiske.se

Gösfi ske
Kolsnaren-Virens Fiskevårdsområdes-
förening avråder från allt gösfi ske (såväl 
nät som sportfi ske), 
under tiden 15 maj - 25 juni.
Detta för att skydda gösen under lekperioden och 
för att få ett bättre gösbestånd.

Fiskekort - www.ifi ske.se 

Vingåker: OKQ8, Provinsbutiken och Lindmans Maskin
Katrineholm: Ekman & Davidsson och Turistbyrån 

Styrelsen Kolsnaren-Virens Fiskevårdsområdesförening
www.kv-fi ske.se

www.vingakersgolf.se

0151-131 36
Välkommen att spela våran Nya Trackman Golfsimulator  
se mer om bokning på vår hemsida www.vingakersgolf.se 

Välkommen!Välkommen!

Gäller tom 1/5

Kycklingfi lé/Kycklingfi lé/
Lårfi léLårfi lé

350g Lönneberga

PotatisPotatis
4kg fast, Ica Sverige

Grekiskt lantbrödGrekiskt lantbröd
 580g Dafgård

89:-2
för

35:-
/påse 19:-

/st

Måndag-söndag 8-21Måndag-söndag 8-21
0151-51 80 50 • www.ica.se0151-51 80 50 • www.ica.se
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LOPPIS & ANTIK LOPPIS & ANTIK 
MARKNADMARKNAD

KÖPMANGATANKÖPMANGATAN
VINGÅKERVINGÅKER

SÖNDAGEN

19
JUNI
10-14

LÖRDAGEN

13
AUGUSTI
10-14

Boka plats:
200:- per marknadsplats (3 meter bred)
Marknadsbord 1,8m ingår

Bokning av plats: 0151 - 55 00 45 (Wilsons)

Betalning bekräftar bokningen
Swish 123 643 25 79 (Samverkarna Vingåker)
Ange Namn och Marknadsdag
Anmälan är bindande. Ingen återbetalning.

OBS! 
Begränsat antal platser
Ingen mat  eller dryckesförsäljning vid 
marknadsborden

Arrangör:

Sälj dina gamla prylar - enkelt och roligt!!

SÖNDAGEN

17
JULI
10-14

Inbjuder till

FÖRETAGS
FRUKOST

fredag 13 maj 

Kl: 09:00 - 10:00

på Axdos, Vingåker

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

Varmt välkomna!

Öppet alla dagar 05-23

Titta gärna in i vår fräscha nätaffär:

kompetenspoolen65
www.kompetenspoolen.se

Handlarn Björkvik 

Handlarn Björkvik 

ÖPPETTIDER:
MÅ

Handlarn Björkvik 
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Kompetenspoolen erbjuder
Snickeri, trädgårdshjälp, målning, 

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

Kontaktperson: Anders Lund 070-677 13 54
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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

Jøtul F 200
En modern tolkning  
av vårt arv och  
gedigna hantverk. 

Ord pris fr 19.490 kr 

fr 17.490 kr*
K A M PA NJ PR IS 

*Gäller t.o.m. 30 juni 2022.

Välkommen till
Sörmlands ledande leverantörer
av badrumsrenoveringar
och brasvärme!

25 år
1992-2017

20% 
på Macro Design 
badrumsmöbler!

Gäller till 1/6 2022

1 maj
LO-distriktet i Mellansverige

Plats: Vingåkers Folkets Park, start kl.11.00
Huvudtalare: Utbildningsminister Anna Ekström
Moderator/musikaliskt framträdande: Niclas Strand 

Första Maj
Plats: Vingåkers folkpark
Klockan: 11:00
Huvudtalare: Utbildningsminister 
                       Anna Ekström
Moderator: Niclas Strand

 
 

Vetgirig?

Här i Vingåker kan ABF hjälpa till att ge dig nya insikter 
och kunskaper inom ett flertal ämnen!

Vill du veta mer eller har du något att lära ut? 
 

Hör av dig till anna.ateg@abf.se

SÖRMLANDV I N G Å K E R

RwS5A FwR EN 
wPPEN K₈RKA                              
�� SEP5E��ER
V— soc—”l‹›†okr”t›r

• Vär‡”r o† ›‡ öpp›‡ folkkyrk”
• V—ll sk”p” †öt›spl”ts›r för ”ll”
• Arb›t”r för ›‡ trygg oc– br” ”rb›ts†—ljö
• Vår‹”r sk”p›ls›‡
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Hjälmargården

Dessa obeskrivliga vyer utgör gården någonting alldeles speciellt 
vackert. Jag kliver ur bilen och insuper dagens något ruggiga vår-
luft, styr mina steg med spändhet inför vad som finns innanför 
dessa byggnader och det jag kommer mötas av, går hand i hand 
med den utstrålning utsidan ger.

Jag möts upp utanför huvudingången 
av Lars Gustavsson, som sedan juni 
2019 är verksamhetsansvarig för Hjäl-
margården. Innanför dörrarna är det full 
rörelse av personal och ungdomar. Det 
är ett pågående konfirmationsläger som 
under dagen har sitt slut. Det är en ge-
nuint härlig stämning, skratt varvas med 
skramlande porslin vid lunchservering-
en. Vid receptionen hörs skoj som man 
dras med i, det rycker till i mungiporna. 
Lars frågar om jag är hungrig och bjuder 
på lunch. 

Vi slår oss ner i stimmet och Lars berät-
tar om tiden under pandemin
- Det har varit en tuff tid, pandemin har 
slagit hårt mot verksamheten. Under 
mars 2020 fick vi så många avbokning-
ar, vilket slutligen resulterade i oönska-
de varslingar och permitteringar. Vid 
Kristihimmelsfärd 2020 var jag ensam 
på gården tillsammans med en kollega, 
vädret var helt fantastiskt och det kom 
en våg av husvagns- och husbilsgäster. 

Fick ni då ringa tillbaks personalen in?

Lars skrattar glädjande och fortsätter
- Ja, efter den tuffa starten på pandemin 
fick vi åter ringa in vår personal. Un-
der maj-augusti 2020 var en toppentid, 
nya gäster strömmade in och det rullade 
verkligen på. Men sedan kom vintern 
2020, inga julbord blev av och personal 
fick åter permitteras. Att dem orkat, de 
helt fantastiska!

Hur gick det året därpå?
- Det gick upp och ner, man visste aldrig 
vad som skulle hända eller hur restrik-
tionerna skulle komma att se ut. Vintern 
kom och julbord nalkades, vi hann få till 
tre omgångar, när det sedan blev dags 
för restriktioner igen och julborden tog 
sitt slut. Det var kämpigt för oss alla 
och kändes hopplöst. Men, då fick man 
komma på nya alternativ. Där växte 
bland annat Backyard ultra fram som vi 
fått inspiration från annat håll om.

Spännande, vad innebär Backyard ultra?
- Det är en uteaktivitet, där man spring-
er 7 kilometer per timme. Mellan tex. 
09.00-10.00 och sedan startar ett nytt 
lopp 10.00-11.00 och så vidare.

Lars fortsätter
- Men det var också här, när restaurang-
en inte kunde fungera som den annars 
gör, som Matboden kom till. Namnet 
utsågs efter omröstning med förslag ut-
ifrån. Här skulle vi servera bland annat 

pizza. Två volontärer byggde i ordning 
matboden och dagen innan midsom-
marafton, klockan 22.30 serverades den 
allra första pizzan inför den stundande 
öppningsdagen. Detta visade sig bli suc-
cé, trycket var högt och vi hann inte med 
på det sätt vi hade önskat. Vi var nya i 
den idén då och vet vad vi ska ta med 
oss för att göra det bättre till kommande 
säsong. 

Vi fortsätter att prata om året som hittills 
varit och kommer in på kriget i Ukraina 
och det initiativ man på Hjälmargården 
tagit gällande insamling för Ukrainska 
flyktingar

- Vi har en stor gård som stått outnytt-
jad, det var en självklarhet! Det som 
skett i Europa nu och den sammanstrål-
ningen vi människor byggt genom detta 
är otrolig. Det är inte vi på Hjälmargår-
den som gjort detta själva, det är vi alla 
tillsammans! Privatpersoner har skänkt 
kläder, leksaker och förnödenheter, bu-
tiker har bistått med mat och volontärer 
som hjälpt till i flera sammanhang för att 
binda samman allt detta. Det är vi alla 
tillsammans, det är vi som gjort detta 
möjligt. 

Lars berättar, att responsen varit otrolig 
i detta och att det inte varit med enkelhet 
att besvara var och en personligen, men 
uttrycker en innerlig tacksamhet och 
glädje över det engagemang som varit 
kring insamlingen och behjälpligheten.

- Detta har varit ett enormt bevis på vad 
vi faktiskt kan åstadkomma, tillsam-
mans!

Jag håller med Lars till fullo, vilket 
team vi är!

- Ja, verkligen säger Lars. Och vilken 
personal jag har dessutom, som kämpat 
på alla tänkbara sätt! Vilket jobb dem 
gör!

Detta märks tydligt under min stund på 
Hjälmargården, kommunikationen och 
jargongen mellan Lars och övrig per-
sonal talar tydligt för det skimmer som 
råder på gården. Det är glädje och ett 
uppenbart mål att göra och vilja väl. 

Vilka är de framtida visionerna?
- Jag vill se människor lyftas, det är vad 
mitt hjärta brinner för. Jag hade gärna 
sett samarbete med bla. Landsting, där 
människor som behövt, tex med psykisk 
ohälsa, fått chans att komma hit och 
bara andas. Men självklart ska gården 
fortsätta i samma anda som nu, med 
bland annat läger och konferenser.

Jag kan konstatera, att Hjälmargården är 
någonstans man vill komma till och har 
man inte varit där så bör man ta sig en 
tur det. Bortsett från god mat, fika och 
glass, fantastisk personal och makalösa 
vyer så är det precis så som Lars själv 
önskar att man ska känna
-När man kommer hit, så vill jag att man 
ska kunna hänga av sig jackan och kän-
na sig som hemma.

Just precis så, får Lars, hans kollegor 
och Hjälmargården en att känna!

Text & Foto: Mirjam Spanier Erlandsson

Föreningspresentation!



Sidan 11

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.

Nu öppnar vi återigen upp dörrarna 
till vår butik och Ekliggarnas Sal. 

Lördagar 10-14
30 April till 10 September

 

THORSLUNDKAGGE
www.kagge.com • Brevensvägen 4 Högsjö

Tunnbinderiet

Sverigedemokraterna
Vingåker

Det bästa Det bästa 
alternativetalternativet

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

14 maj 09:00 Boozta inkallning
14 maj 13:00 Uppletande & cirkelfys

På gång i försommar/sommar 
- Gemensam promenad

- Skoj i skogen med teknikspår i Viltspår

Vid frågor:Vid frågor:
070-65 35 436070-65 35 436

vsn@svenskahundklubben.sevsn@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!

Familjedag vid Viala Hembygdsgård

21 maj 2022
Kl. 11-15

Lär dig om naturen! 

Se hur man bodde och arbetade förr! 

Lek, fika och umgås! 

Gå tipspromenad! 

Bygg fågelholkar och insektshotell! 

Plantera frön som kan växa i sommar! 

Vill du lära dig om bin och hur man  
får honung? 

Pröva på olika aktiviteter, exempelvis  
måla en tavla, klappa hundar, gissa bajset! 

Känner du igen fåglarna, blommorna,  
fjärilarna? 

Barnens hållbarhetsdag 

Ingår som en del i projektet ”Hembygd, hållbarhet, mångfald och miljö” som drivs av  
Hembygdsföreningen, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.

Viala Hembygdsgård mellan Vingåker  
och Katrineholm, utmed riksväg 52

Fika finns att köpa, ta gärna med 
egen matsäck!

Gratis buss avgår från järnvägsstationen i Vingåker 11.00 och 11.30  
samt från Viala till Vingåker 14.30 och 15.00

Med bidrag från
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Nyheter från 

Östernärke i korthet

Bengt Bronner rapporterar om smått och gott i sin närhet, framför 
allt från Odensbacken men ibland också från övriga Östernärke.

Påsken har passerat och solen har spri-
dit vårvärme efter det tillfälliga vinter-
kaoset som drabbade oss för drygt ett 
par veckor sedan. Nu verkar våren vara 
i antågande på riktigt och i Hampe-
torp har båtägarna kommit igång med 
vårpyssel och sjösättning. Sjörädd-
ningssällskapet har fått sina båtar i sjön 
och dessa är nu fulltankade och redo att 
möta en ny säsong.

Odensbacken har fått ett nygammalt 
landmärke i form av en uppfräschad och 
nyfixad infartsskylt. Den gamla skylten 
var både gammal och delvis inaktuell. 
Dessutom hade flera plåtar blåst ner, så 
den var allt annat än en fröjd för ögat. 
Qstar och ICA Odenhallen har stått för 
ungefär hälften av investeringen, me-
dan LEADER Mellansjölandet och 
Örebro kommuns Landsbygdsnämnd 
har bidragit med resten.

Under förra veckan har Nepab flyt-
tat in i sina nya lokaler vid Torget i 
Odensbacken, en plats som egentligen 
inte har ett officiellt namn, men efter-
som det tidigare torget vid Torgvägen 
egentligen inte är ett torg längre, så går 
Adolfsons Torg numera under namnet 
”Torget” då Adolfsons ju inte längre är 
kvar på platsen. Kanske kan detta bli ett 
ärende för namngivning i Byggnads-
nämnden? Verksamheterna som ligger 
i anslutning till Torget hade hur som 
helst planerat att ha öppet hus i fredags, 
något som vi kanske får återkomma om 
i nästa utgåva av denna tidning. 

I Kanalparken planeras det för kom-
mande arbeten med att göra i ordning 
grönytan med grillplats och boule-ba-
na. En tjänsteman inom Örebro kom-
mun har snappat upp vägföreningens 
något ”hemmagjorda” namn i en tid-
ningsartikel och efter detta har Bygg-
nadsnämnden tagit beslut i ett namnä-
rende, så numera heter Kanalparken 
faktiskt så på riktigt.

Kanalparken var för övrigt samlings-
plats när Odensbackens Vägförening 
startade upp årets första trivselvand-
ring. Ett 20-tal personer dök upp för 
att prata, mingla och promenera runt i 
omgivningarna. Efteråt blev det korv-
grillning. Tillhörande arbetsdag var in-
planerad till i lördags, men den har vi 
inte hunnit rapportera om ännu.

Under torsdagen var det planerat att 
Landsbygdsnämnden skulle hålla sam-
manträde i Tegelhuset medan Fritids- 
respektive Kulturnämnden planerade 
att sammanträda i Odenskolans aula. 

Det finns inga tvivel om att så skedde, 
men på grund av denna tidnings press-
läggning kan vi bara anta att allt gick 
som planerat. På Landsbygdsnämn-
dens dagordning fanns bland annat ett 
ärende om bidrag till Östernärkes Träd-
gårdsförening för att göra i ordning 
rabatten i Kanalparken, ett arbete som 
föreningen påbörjade förra året. Försla-
get från förvaltningen var att tillstyrka 
ansökan, vi återkommer om detta i näs-
ta nummer.

I Sandvad har Sportstugeföreningen nu 
fått klart arbetet med att byta ut en del 

av de gamla trästolparna i eljusspåret, 
ett projekt som vi kunnat rapportera om 
tidigare. Sedan slog snöovädret till och 
ett träd föll ner över ledningen och drog 
med sig en av de gamla stolparna. Stol-
pen höll, men måste resas upp igen och 
förankras på nytt. Dessutom måste en 
elkabel lagas, så riktigt klart är det inte 
med belysningen ännu.

I Kilsmo planeras det för fullt att bygga 
ett utegym som man fått pengar till tidi-
gare av bland andra Landsbygdsnämn-
den. En utvecklingsgrupp som lyder 
under Kilsmo IK har bildats och totalt 
har föreningen nu samlat ihop över 
300.000 kronor. Markarbetena plane-
ras komma igång under första helgen i 
maj. Gym-redskap är beställda och be-
räknas komma under vecka 20. Förut-
om utegym kommer föreningen också 
anlägga två stycken boule-banor med 
pengar från LEADER Mellansjölandet.

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.

Nepab har flyttat in i sina nya lokaler vid Torget i Odensbacken.

Ett 20-tal personer dök upp i Kanalparken där det vankades grillad korv.

I småbåtshamnen i Hampetorp har man börjat lägga i båtarna inför säsongen.

Infartsskylten i Odensbacken har fått sig en efterlängtad uppfräschning.



Sidan 13

 

 

BOKA HÄMTNING 
019 - 45 06 90 

transport@svenskbilatervinning.se 

KOMPLETTA SKROTBILAR 
HÄMTAS KOSTNADSFRITT! 

Bättre bilar köpes! 

Industrivägen 8 

715 31 ODENSBACKEN 

Din
extraresurs

Flyttröjning

Bemanning

Busk- & trädvård

RUT- och ROT-arbeten

019-44 62 55

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

Slåtter av
väg- och åkerkanter!

Ring för bokning

eller mer information.

Daniel 070-24 44 234

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!

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!

Berglinds
Entreprenad

Maskinkörning:

Kantklippning • Slåtter

Pressning • Gödselkörning

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

Joakim Berglind
Nedre Åkerby, 697 91 Pålsboda

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

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

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

Lör-Sön 9-20Lör-Sön 9-20
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Kavat Snickeri AB

Mitt i pandemin uppmärksammades företaget Kavat Snickeri i 
Östernärke då de tilldelades Örebro Kommuns landsbygdspris 
och nu när pandemin äntligen är över har de mer att göra än nå-
gonsin. Bland uppdragen kan nämnas renovering av den anrika 
byggnaden Strömsborg i Karlslundsområdet i Örebro.

Kavat Snickeri AB har sin verksam-
het i Fiskinge, strax utanför Askersby. 
Bakom företaget står Kajsa och Martin 
Moberg. 2010 startade Kajsa verksam-
heten som en enskild firma och drev då 
snickeriverksamheten i Fjugesta där hon 
hyrde in sig i fd Klaessons möbelfabrik 
under sex år. Sedermera träffade hon 
Martin och numera drivs Kavat Snickeri 
som ett aktiebolag med en bifirma som 
går under namnet Kulturmärkt M.

I botten har Kajsa en utbildning i Gus-
tavianskt möbelsnickeri på Träaka-
deemien i Kramfors. Martin, som ur-
sprungligen kommer från Mellbystrand 
i Halland, har utbildat sig på Da Capo 
Hantverksskola i Mariestad.

När Vingåkersbladet var på besök skul-

le Martin åka och jobba i Brevens Bruk 
medan Kajsa skulle bege sig till Närkes 
Kil. Detta säger lite om hur de jobbar – 
på olika håll och ofta med olika saker, 
inom varsin gren av rörelsen.

Martin håller bland annat på med ett 
museum i Brevens Bruk, där har han 
lyft ett gammalt sädesmagasin och ut-
fört timmerlagning. Hemma på gården 
i Fiskinge håller Martin också på att re-
novera en loge där han lyft upp bygg-
naden och tillverkat en ny syllstock. 
Bredvid det ursprungliga boningshuset 
står numera ett annat hus som de plock-
at ner bit för bit och transporterat från 
Glanshammar för att montera ihop på 
nytt. Spåntaket på det flyttade huset är 
dessutom helt nylagt.

Det var Martin som hyvlade och spikade 
upp alla spån på Kånsta Kvarn för några 
år sedan när Ernst var där och spelade 
in en säsong av sitt sommarprogram. 
Martin har även tillverkat och bytt spån 
på väderkvarnen vid Gällersta forngård. 
Han tillverkar dessutom lerputs och 
han kan även lägga vasstak. Dessutom 
var han inblandad i renoveringen av 
Strömsborg intill Hästhagen i Örebro 
där han tillsammans med sin kollega, 
Peter Näsholm, utförde timmerlagning 
som blivit lite av en specialitet.

Även Kajsa är involverad i rustningen 
av Strömsborg, berättar hon och visar 
några nytillverkade fönster som står 
på rad i verkstaden. Dessa har hon och 
hennes bror Alfred Lööv jobbat med. 
Därutöver håller Kajsa på med en gla-
sveranda och några dörrar som skall till 
Värmland. – Glasverandan är prio 1 just 
nu, berättar Kajsa och förklarar att det 
kan ta omkring 10 timmar att tillverka 
ett komplett fönster inklusive bågar.

Förutom att tillverka snickerier och re-
parera byggnader så anlitas paret även 
för utbildning och kurser, bland annat 
har de haft uppdrag åt Länsstyrelsen 
i Örebro där de lärt ut timmerlagning, 
tillverkning av logportar, fönsterrenove-
ring samt putskurs och kurs i lerklining, 
berättar Martin.

Mitt i pandemin fick de oväntat Öre-
bro kommuns unga landsbygdspris för 
framgångsrikt företagande 2020. Ut-
nämningen skedde under en enklare 
pandemisäkrad ceremoni i Rådhuset 
där de fick de ta emot blommor och en 
check i trapphuset. Prispengarna kom 
väl till pass året efter, då de gifte sig och 
lade pengarna på bröllopet som hölls i 
Norrbyås kyrka.

Text och foto: Bengt Bronner 

Företagspresentation!

Martin yxar till en ny syllstock under en lada.

Färdiga fönster som skall sitta i Ströms-
borg.

Martin och Kajsa Moberg utanför snickeriverkstaden i Fiskinge.

Huset till vänster stod tidigare i Glanshammar.

Kajsa visar upp några nytillverkade fönsterbågar.
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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.

 

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

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.

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
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Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 
gulmarkerade ordet senast 15 maj till:

annons@vingakersbladet.com
•

Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta

643 91 VINGÅKER

Vi drar tre stycken vinnare som vinner varsin trisslott.

Vinnare i nr 1 - 2022: (av 54 rätt inkomna svar: GR8MEAL)
Trisslott är på väg:

Noel Brinck, Vingåker
Lars Hurtig, Vingåker
Anton Vallin, Vingåker



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

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
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När du servat din bil hos oss
kommer den aldrig att stå stilla.

Fri assistans-försäkringvid service!
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24 månaders
räntefri delbetalning!

)BNNBSÚ�#JMTFSWJDF�"#�

#JWÊHFO���

���������������

�

.FE�.&$"�LPSUFU�LBO�EV�EFMB�VQQ�CF�

UBMOJOHFO�VQQ�UJMM����NÌOBEFS�o�SÊOUF�

GSJUU���

7J�FSCKVEFS�PDLTÌ��

��#SPNTLPMM�

��,ZMBSLPMM�

�
�När du servat din bil hos oss

kommer den aldrig att stå stilla.

Fri assistans-försäkringvid service!
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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
räntefri delbetalning!

www.meca.se

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

www.meca.se 

På en MECA verkstad får du en fackmannamässig service av din bil och man an-

vänder rätt delar när något måste bytas. Har du en nybilsgaranti så fortsätter den 

att gälla efter en service hos oss. MECA stämplarna i din servicebok talar dessutom 

om att du varit extra rädd om din bil.  

Hämta bilen
utan att betala!

Var noga med vem som servar din bil  

Ottos Bilservice 
Industrivägen 8 
71531 ODENSBACKEN 
019-450103 
 

Vi erbjuder också: 
- Däckbyte 
- Bromskoll 
- Kylarkoll 
- Batteritest 

   

Ottos Bilservice
Lännäs 1308 • 715 93 Odensbacken

Tel 070-345 12 17

Stängt
på grund av sjukdom 

t o m den 31/8.

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.
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DT-Bygg AB och Bygg & Finsnickeri i Östernärke AB är
numera Bygg Bygg i Örebro AB och vi söker nu 2 st snickare.

Vi söker fler medarbetare!

Är du driven, noggrann, social, självgående, ansvarsfull och har ett 
bra kundbemötande samt innehar B-körkort, då är det dig vi söker!

Alla jobb utföres med 
högsta kvalitet
och alltid med

kunden i centrum!

För ansökan och vidare information: info@byggbygg.se
Daniel: 0708-703738 • Reinout: 0730-472646

Arbetsuppgifterna är 
mycket varierande,

vi jobbar mot företag, 
privatpersoner,
lantbruk samt

med eget snickeri.


