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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

Mer än 20 modeller

Stort sortiment 
av gasol-, kol- 

och elgrillar

• Grillkol 
• Briketter
• Tillbehör

Vi har 
även 
Gasol

Aktuellt nu:
• Flugmedel
• Myrmedel

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

• Parasollfötter

• Teakmöbler

• Balkongset

• Matbord

• Stolar 

• Dynor

• Solstolar 

• Hängmattor

Thermacell 
Myggskydd

• Extremt eff ektiv 
• Skyddszon ca 20m²
• Refi ller fi nns att köpa

Mosquito 
Magnet 
Pioneer

Skyddszon 
ca 4000m²

Endast 2 kvar

Fiske:
• Metmask
• Maggots
• Metspön

VALVAL  SpecialSpecial

Trevlig Trevlig sommar!sommar!



Själalyft - Anna Sandrine Larsson

Det startar i de inre rummen – tankarna och känslorna. Om man 
började där, i rätt ände, skulle vi kanske slippa omvägar och upp-
försbackar, till ett välmående inre. 

Jag träffas upp av en lurvig liten hund 
och Anna-Sandrine, vi slår oss ner i 
hennes trädgård och hon berättar om 
sin yoga & massagestudio som finns 
hemma, sida vid sida av huset, på tom-
ten.

-Det var från början en verkstadsbod, 
som jag isolerade och gjorde om till 
yoga & massagestudio. Innan corona 
kom, kunde jag hålla i 14 yogapass 
i veckan, där jag då åkte runt och ut-
bildade på bland annat på förskolor. 
Förr hade jag företaget som heltidsar-
bete, nu arbetar jag både som lärare på 
Kunskapsskolan och har företaget. Jag 
tar fortfarande emot förfrågningar och 
åker iväg eller tar emot klienter i stu-
dion, men jag låter de som känner ett 
behov av yogan komma till mig. Jag 
annonserar inte så mycket, jag är ingen 
marknadsförare, mer en pedagog. Nu 
närmast väntar en härlig sommarretreat 
på Vinön 9-10/7.

Anna-Sandrine ler och jag frågar om 
hon upplever att behovet av yogan, att 
komma i större kontakt med sig själv, 
upplevs som större idag än för tio år 
sedan.

-För tio år sedan hade människor inte 
lika mycket kunskap om yoga som 
idag. Då fick jag många gånger frågan 
vad det var för hokus pokus jag höll på 
med, medan man idag vet att det inre 
måste hålla och att yogan gör detta 
möjligt, med sin djupandning, framfö-
rallt. Det har varit stor missförståelse 

kring yoga, att man till exempel inte 
kan utöva den om man är stel i krop-
pen, det stämmer inte, yoga har ingen-
ting med stelhet att göra, men kan råda 
bot på den. 

Under ett yogapass, hur många deltaga-
re kan man vara?
-Det finns inga gränser, men det opti-
mala är 10-12 personer, då hinner man 
se alla och får tid att prata före och ef-
ter passen, för att se hur dem känt sig 
under yogan. Det finns många klasser 
för yogapass, där man fokuserar mer på 
övningarna än på andningen, då tappar 
yogan sin egentliga funktion. 

Anna-Sandrine fortsätter
- Det är så fint att kunna arbeta en till 
en, att kunna individualisera. För de 
allra flesta finns det någonting man vill 
förändra, men kommer inte till skott. 
Det finns en idé om att förändringar 
kräver så mycket, när det egentligen 
bara kan handla om små medel. När 
jag träffar på klienter som av någon 
anledning fastnat och inte kommer vi-
dare, är det så fantastiskt att följa dem 
och se hur förändringen sker, genom 
till exempel yogamassagen, med sin 
djupandning, som sänker stressnivån. 
Där lossnar den här stoppklossen och 
förändring blir möjligt.

Vi tar en tur på tomten, där Anna-Sand-
rine visar på en magisk plats på sin bak-
sida, som hon har designat ämnad för 
gruppyoga. Den lurviga hunden smy-
ger nyfiket runt oss och jag får veta att 

den heter Hjärta. Anna-Sandrine berät-
tar att den döpts efter vårt hjärtas röst, 
den lilla sanningen som sitter bakom 
bröstkorgen och viskar önskningar och 
en vilja, men som ofta överröstas av 
hjärnan och dess spöken som sitter där 
och talar om vad man inte kan och vad 
som inte går. 

Det slår mig hur mycket jag, på denna 
korta stund, inspirerats av Anna-Sand-
rine och hur mycket jag känner att vi 
alla skulle kunna lära av henne och hur 
mycket vi skulle få ut av att ge oss själ-
va en chans, genom att se mer åt vårt 
inre.

Jag bokar in mig på mitt livs första yo-
gamassage och lämnar Anna-Sandrine 
med både glädje och tacksamhet över 
vårt möte.

Text & Foto: Mirjam Spanier Erlandsson
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Sidan 2

Lyttersta Maskin AB

Många mindre före tag i Ving-
åker är kanske anonyma för 
den stora massan. Men de både 
arbetar med stora maskiner, le-
vererar stora mängder och om-
sätter många arbetstimmar på 
ganska få personer. Nu pratar 
jag om Lyttersta Maskin.
            
Jag träffar tre av de fyra anställda. John 
Ohlsson som äger bolaget, Leif Fred-
riksson och Carolin Ohlsson. 
 Camilla Söderström sköter allt pap-
persarbete. Hon kom inte med på bild. 
 Bolaget bedriver maskinentreprenad 
och förser Weber med sand. (Weber till-
verkar golv spackelprodukter.) Företaget 
är ISO-certifi erat via Weber. Allt sköts 
så miljövänligt som det bara går. 

Johns och Carolins farfar Bengt Ohlsson 
startade Lyttersta sand och sonen Göran 
”sandjuden” Ohlsson (deras pappa) som 
sedan sålde det vidare till ABS. Göran 
startade då istället Lyttersta Maskin AB 
som sedermera sonen John Ohlsson tog 
över och driver idag.
 Lyttersta Maskin behandlar otroliga 
700 ton sand per dygn. De torkar, siktar 
och sorterar sanden. Personalen jobbar i 
skift. Carolin tar mornar, Leif nätter och 
John tar övrig tid och grovsorterar. De 
har en verkstad på gården och skruvar 
allt själva.
 – Man kommer långt med att  jobba 
med händerna, säger John.
 Undertecknad kan inte riktigt greppa 
mängden – 700 ton per dygn. Det är ju 
otroliga mängder. Men om man då vet 
att Weber gör av med 1150 ton per dygn 
som sen går iväg i spackelprodukter så 

förstår man att det behövs mycket sand 
– och väldigt, väldigt många transporter, 
både till och från Lyttersta.
 Sandtäkten stängdes vid årsslutet 
2019 och marken är återställd till så 
naturtroget som möjligt. På grund av 
stängningen körs allt material (sand) på 
lastbil, cirka ett 15-tal per dag, till fab-
riken och det är vår uppgift att ta emot 
den, torka, sikta och sortera den. Sedan 
går den vidare på transportband in i 
fabriken där den förädlas ytterligare till 
bland annat golvspackel. 
 Enligt John borde de ha kunnat fort-
sätta i den täkten då de hela tiden job-
bade sig bort från den. Förutom sanden 
tillkommer en hel del annat till och från 
Lyttersta.
 Undertecknad tänker att alla dessa 
lastbilstransporter kan ju inte vara bra 
varken för miljön eller gator/vägar ge-
nom Vingåker – om det nu var miljön de 
tänkte på när de la igen.

Text och foto Majsan Wickert

Från vänster ser vi John, Leif och Johns syster Carolin. Carolin kör maskinen 
längst till höger. Däckbyte kanske inte är något man funderar över då ett sånt 
här däck, som det Carolin står vid, väger cirka 500 kilo. 
   Traktorn till vänster på bilden ovan har tillhört Evert Taube och stått på hans 
landställe Sjösala. Ett av Johns andra intressen är gamla ting, det står bland 
annat en gammal telefonkiosk vid gården. 
   På den nedre bilden syns en trappstegshiss som John arbetat fram – allt för att 
främja hälsan, sparar både ryggar och knän.
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Gäller tom 26/6

Pepsi, Zingo, Pepsi, Zingo, 
7-up7-up

1,5l

Sallad i påseSallad i påse
 60g, Ljusgårda

39:-
+pant

25:-
max 1 köp/hushåll 

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

3
för

MatjsesillMatjsesill
200g, Klädesholmen

16:-2
för 2

för

Vem bryr sig om 
både företaget

och företagaren?
Kontakta oss – vi är bra på det!

Vi ser till helheten för både företaget och 
ägarna och är ditt bollplank i alla ekonomiska 
frågor. Vi hjälper dig med kvalifi cerad revision, 
redovisning, bokslut, skatter och rådgivning, 

anpassat till dina och företagets behov.

Kontakta oss på 0151-136 00
eller

vingaker@lr-revision.se

Besök vår hemsida för mer information: 
www.lr-revision.se/vingaker 

i Vingåker
 

• Vi vill ta oss an klimatet, 
  ge alla barn en ärlig chans i 
  skolan och satsa på nya gröna 
  jobb och jämställdhet.
• Vi vill värna om strandskyddet 
  där allemansrätten ingår.
• Biologisk mångfald

Är det här viktigt för dig? 

Klimatet kan 
inte vänta!

30 April till 10 September 

Välkommen till tunnbinderiets butik 
och museum Ekliggarnas Sal!
Lördagar 10 -14 (förutom midsommarhelgen)  

 

THORSLUNDKAGGE
www.kagge.com • Brevensvägen 4 Högsjö

Tunnbinderiet

TITTA IN I VÅR VÄRLD PÅ 

@THORSLUNDKAGGE
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Den andra dagen, i den första sommarmånaden besöker Ving-
åkersbladet Strandviks Handelsträdgård i Baggetorp. Under-
tecknad träffar där mamma Gunborg tillsammans med döttrarna 
Ulrika och Elin, och över en kopp kaffe har vi ett samtal om hårt 
arbete, stort yrkeskunnande och en stark sammanhållning. Men 
också om hur en plötslig händelse, som skapar stor sorg också kan 
skapa en kämparanda och nya vägval.

Vi tar inledningsvis och berättar lite om 
företaget, där Gunborg och döttrarna har 
tillbringat största delen av sitt yrkesliv: 
Strandvik startades av Nils Åhlström 
1946, och den småskaliga rörelsen be-
drevs då av Nils och hans hustru Astrid. 
Paret fick sedan två söner, Lars (Lasse) 
och William (Wille) och de började så 
småningom arbeta i verksamheten. Wille 
arbetade länge i firman men han ville inte 
gå in som delägare, utan fortsatte att vara 
anställd. Lasse däremot, arbetade hela sitt 
liv i företaget och tog sedan tillsammans 
med Gunborg och döttrarna över och ut-
vecklade Strandvik till vad det är idag.

Därmed får Gunborg berätta sin histo-
ria: - Jag kom hit till Baggetorp 1956, 
från Västerås med min familj. Vi bosatte 
oss då i Grangården, alltså nästgårds till 
Strandvik. I min familj var vi tre barn, 
och grannbarnen Lasse och Wille blev ju 
våra lekkamrater.

Skolgången inledddes på Sjögöle skola 
och sedan vidare till Vidåkers högstadie, 
där även Gunborg tog en realexamen. Se-
dan fortsatte hon med arbete på Näver-
torpsskolan i Katrineholm, Rosenbergs 

ålderdomshem i Floda samt studier på 
Benninge Lanthushållsskola. Under den 
ungdomstiden hade nästan jämnårige 
grannpojken Lasse blivit Gunborgs kä-
resta, och efter förlovning och giftermål 
föddes Ulrika 1971. Genom att Lasse 
sedan tidig ålder arbetat med blommor 
och trädgård, blev det även Gunborgs 
yrkesbana. Något år innan Ulrika föddes, 
satsade Lasse och Gunborg på något eget 
och tog över Iris blommor i Katrineholm. 
Men det var tuffa villkor för de unga ny-
gifta:
–Vi satte upp en skärmvägg och bod-
de faktiskt i affären en period, säger 
Gunborg och skrattar åt minnet. Hon 
fortsätter: - Men vi åkte ut till Lasses 
föräldrar och åt under den här tiden.                                                                                               
Iris blommor avslutade de dock 1972, 
och sedan blev det full satsning yrkes-
mässigt på Strandvik. Familjen utöka-
des 1974 med ett tvillingpar, Elin föddes 
sedan 1982 och 1984 blev Gunborg och 
Lassse delägare i företaget. Sedan under 
90-talet tog Strandvik över Åkes Blom-
mor i Vingåker, och under en period hade 
de också en butik i Katrineholm i olika 
lokaler. Gunborg, Lasse och barnen har 
verkligen lagt ner sin själ i handelsträd-

gården och vid vårt samtal poängterar 
samtliga hur alla i familjen har varit del-
aktiga och hjälpts åt på olika sätt.
Då går vi över till Ulrika, som efter hög-
stadiet gick Kontor-och distribution på 
Duveholm. Hon hade inga planer på att 
jobba med blommor, så att under prak-
tiken på gymnasieutbildningen hamnade 

hon på ICA-Violen i Katrineholm. Där 
jobbade hon sedan i åtta år, men efter 
ett ägarebyte funderade hon på att byta 
yrkesbana. Då kom lyckligtvis mamma 
Gunborg och frågade: - Vill du jobba i 
vår affär i Vingåker? Ulrika tackade ja till 
erbjudandet, och på den vägen är det.

Elin valde inte heller att jobba inom 
blommor, därför blev det efter högsta-
diet Samhällsvenskapliga linjen med 
inriktning företag. Men när hon började 
att jobba extra, och helger och lov inom 
företaget så kände hon att det var väldigt 
roligt att jobba med blommor. Därför 
hoppade hon av Samhällsvetenskapliga 
linjen, sökte och kom in på floristlinjen. 
Där inledde hon sedan 3 år av studier i 
Jönköping, och när utbildningen var klar 
så blev övergången naturlig att ta vid i fa-
miljeföretaget. Elin: - Jag jobbade främst 
i vår butik i Katrineholm. Men efter ett 
par år så ville jag att vi skulle väcka upp 
vår trädgård hela året, istället för att bara 
ha öppet några månader på våren och 
sommaren. Sagt och gjort, 2013 stängde 
vi ner vår butik i Katrineholm och öpp-
nade upp Handelsträdgården i Baggetorp. 

Elin fortsätter: - Vi har alltid varit med 
och byggt om och skapat kreativa miljöer 
i vår trädgård. Det finns ju så många möj-
ligheter, och bara att få skapa och inspire-
ra kunder är ju bland det bästa som finns. 
Pappa muttrade ofta när han fick höra om 
alla mina idéer, men hjälpte mig alltid att 
genomföra dem. Sedan kunde han säga, 
att det blev ju inte så tokigt. Mamma har 
alltid varit mera framåt, och sagt kör. 

Man kan inte vara annat än djupt impone-
rad, av det kunnande, och den yrkesstolt-
het och servicekänsla som Gunborg, 
Ulrika och Elin ger uttryck för. Vi skall 
heller inte glömma Lasse, som har varit 
en så stor del i Strandviks utveckling och 
framgångar. Lasse var ju ända till för ett 
knappt år sedan en viktig kugge i företa-
get, men då han och Gunborg var på en 
semestertripp med husbilen avled Lasse 
hastigt. Mitt i chocken och sorgen över 
detta, bestämmer sig dock Gunborg, Ul-
rika och Elin och övrig personal så små-
ningom att kämpa vidare med familjefö-
retaget.

– För oss så var valet enkelt att driva vi-
dare efter pappas bortgång. Vi har mött 
många motgångar det sista året, men har 
klarat oss igenom. Vi har funderat myck-
et på framtiden och känner att livet kan 
ändra sig så fort. Vi har kämpat oss ige-
nom ett år av sorg och utmaningar, och 
kan klappa oss själva på axeln. Med ett 
fantastiskt stöd från vänner, kunder och 
leverantörer har vi klarat oss igenom det 
ingen trodde skulle gå.

– Men vi har valt, att från den första juli 
stänga trädgården på obestämd tid. Buti-
ken i Vingåker kommer dock  fortsätta att 
drivas vidare, avslutar de tre aktieägarna. 

Avslutningsvis har en hundrädd skribent 
lärt sig minst två saker, efter besöket på 
Strandvik: Att driva en handelsträdgård 
är ingen barnlek, och att stora hundar kan 
vara snälla...men nyfikna, just på hund-
rädda.

Text & Foto: Bengt Karlsson

Gunborg, Ulrika och Elin Åhlström

2 generationer Vingåker2 generationer Vingåker

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 VI ÄR MED  

HELA VÄGEN

Videvägen 2 | 0150-517 40

DAGS FÖR NYTT BADRUM?DAGS FÖR NYTT BADRUM?

Kom och prata badrum med oss. 
Vi är med hela vägen,  
Installerat-och-klart! Sommartider  

mån-tor 9-17
fre 9-16 lör stängt.
Semesterstängt 

v. 29-31. 

KAMIN & KAKEL
KATRINEHOLM
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jorgen@jabygg.nu

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT

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.

DAX FÖR SOMMARFINA FÖTTER

VI LOVAR ATT GÖRA VÅRT ALLRA BÄSTA FÖR DIG OCH VINGÅKER.

Kristdemokraterna i Vingåker
070 - 561 19 45 Lennart Andersson,  0730 - 38 56 24  Bo Sävhammar

V I N G Å K E R

NU GÖR VI 
ÅRHUNDRADETS 
SATSNING 
Vi tar nu första steget för ett nytt badhus och 
sportcenter
Med ditt stöd tar vi Vingåkersbygden in i 
framtiden
Anneli Bengtsson KSO  

V I N G Å K E R

NU GÖR VI 
ÅRHUNDRADETS 
SATSNING 
Vi tar nu första steget för ett nytt badhus och 
sportcenter
Med ditt stöd tar vi Vingåkersbygden in i 
framtiden
Anneli Bengtsson KSO  
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SKÖRDE SKÖRDE 
MARKNADMARKNAD

KÖPMANGATANKÖPMANGATAN
VINGÅKERVINGÅKER

SÖNDAGEN 
4 

SEPTEMBER 
10-14

Arrangör:

Boka plats:
250:- per marknadsplats (3 meter brett). 
Marknadsbord 180 cm ingår
100:- El (Obs begränsat antal)

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

Betalning bekräftar bokningen:
Swish 123 643 25 79 (Samverkarna Vingåker)
Ange Namn och Skördemarknad, 
anmälan är bindande, ingen återbetalning.
Begränsat antal platser

Vingåkersbygdens
Vingåkersbygdens

STO
R

TIN
G

 2022
STO

R
TIN

G
 2022

H
ur vill du utveckla Vingåker?

H
ur vill du utveckla Vingåker?

Näringsliv och kommun i samverkan

Tennisparken 

4 
september 

10-14

LOPPIS & ANTIK LOPPIS & ANTIK 
MARKNADMARKNAD

KÖPMANGATANKÖPMANGATAN
VINGÅKERVINGÅKER

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:

LÖRDAGEN

13
AUGUSTI
10-14

SÖNDAGEN

17
JULI
10-14

FÖRETAGSFÖRETAGS
MÄSSANMÄSSAN20222022

Slottsskolan
Slottsskolan

13 OKTOBER • FÖR ELEVER
13 OKTOBER • FÖR ELEVER

 14 oktober • FÖR ALLMÄNHETEN

 14 oktober • FÖR ALLMÄNHETEN

En mässa för alla!
En mässa för alla!

Föreningen för företag och föreningar
i Vingåkers kommun.

Vingåk� Vingåk� 

– Fri entré! –

AllmänhetenAllmänheten
Är välkommen!Är välkommen!
lördag lördag 1414 oktober oktober

10.00-15.0010.00-15.00

Följ Samverkarna Vingåker på Facebook eller gå med i vår Facebookgrupp ”Företagarforum Vingåker” om du är företagare!

FöretagFöretag
Är välkomna!Är välkomna!

lördag lördag 1414  oktoberoktober
10.00-15.00 10.00-15.00 

EleverElever
Är välkomna!Är välkomna!

fredag fredag 1313 oktober oktober
10.00-15.0010.00-15.00
Framtidens entreprenörer!

Företagsmässans första målgrupp utgörs av de ca 300 elever 
som i höst går på högstadiet i Slottsskolan åk 7-9. Denna 

målgrupp vänder vi oss särkilt till under fredagen. 

Framtidstro och framtidsmöjligheter!
De unga som idag går i högstadiet i Vingåker är en viktig 
målgrupp som vi hoppas ska få möjligheter att knyta egna 
kontakter med lokala näringsidkare i syfte att på egen hand 

kunna hitta ferie- och praktikplatser, men också för att kunna 
skapa sig en inblick i olika branscher och kanske också få 

inspiration till framtida yrkesval.

Skolan är framtiden!
Vi hoppas dessutom kunna engagera elever i åk 9 som värdar 
för utställarna under fredagen, detta som en del i samarbetet 

med skolan som under veckan kommer
arrangera egna aktiviteter med särskilt fokus på

entreprenörsskap och ung företagsamhet.

Mångsidigt näringsliv i Vingåker!
I Vingåker fi nns över 600 företag som sysselsätter ca 1.900 

personer. Det rör sig mest om mindre företag inom
branscher såsom exempelvis lantbruk, vård, handel,

industri, kultur och besöksnäring m fl .

Dagens entreprenörer!
Företag/företagare är den andra av de tre målgrupperna som 
är välkomna att delta i vår företagsmässa. Av dessa företag 

är några redan medlemmar i Samverkarna, men vi hoppas att 
föreningen skall kunna växa som ett resultat av mässan och 

uppmärksamheten kring arrangemanget.

AW och mingel för utställare!
Infl yttning sker redan på fredagen då vi också träffar

skolans elever. Senare på fredagskvällen hoppas vi alla 
utställare ska kunna umgås och mingla tillsammans under en 

AW, vi återkommer om detta!

Alla är välkomna!
Samverkarnas företagsmässa planeras att pågå under

två dagar, varav lördagen är den publika dagen –
då vänder vi oss till den breda allmänheten.

Allmänhet och konsumenter!
Allmänheten är den största målgruppen och i denna

målgrupp ingår alla hushåll och konsumenter
i Vingåkersbygden med omnejd.

En mässa •  mässa • två dagar •  dagar • Tre målgrupper målgrupper

Fri entré

båda dagar!

 Behöver du rekrytera?
 Söker du feriearbetare?
 Letar du nya leverantörer?
 Planerar du att expandera?
 Är du öppen för fl er samarbeten?
 Vill du bredda ditt kundunderlag?

 Elever
 Företag
 Allmänheten

Om du kan kryssa i någon av rutorna ovan, och om du 
dessutom driver företag eller är marknadsansvarig,

då är denna företagsmässa till för just dig!

Det fi nns endast 30 platser, så vänta inte!
Notera de båda datumen i din kalender

och boka din plats redan idag!
foretag@samverkarnavingaker.se

VilkenVilken
målgruppmålgrupp

vill du nå?vill du nå?

Vad har du förVad har du för
budskap?budskap? Boka redan idag,

350 kr per plats!
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Sverigedemokraterna
Vingåker

Det bästa Det bästa 
alternativetalternativet

Loppis & 
Kuriosarunda

i Läppe 2022
30 - 31 juli  

10.00 – 15.00
Kartor fi nns på försäljningsställen

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

FREDAG & LÖRDAG
ÖPPET 12-20

För menyer och avvikande
öppettider, se hemsidan.

www.dittskafferi.se

ÄNTLIGEN 

SOMMAR!

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

Extraöppet: söndag 17 juli och söndag 4 september under marknaden

Sommar på K-Bygg
Träolja färglös

199:-

Beckers Elit Träolja
Håll uteplatsen fräsch och fin längre.  
2,7 liter. Rek ca pris 447:-

NY  
FÖRBÄTTRAD 

KVALITET

VINGÅKER  Vannalavägen 10, 643 33 Vingåker 
Vardagar: 6.45-17, Lördagar: 9-13  k-bygg.se

KUNSKAP, KOMPETENS OCH KVALITETGäller t.o.m. 31 augusti 2022. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter, reservation för slutförsäljning.

Grästrimmer  
Ryobi RLT183225F
Justerbar klippbredd 25-30cm. 
Teleskopskaft med justerbart 
främre handtag för maximal 
anpassning till användaren.  
Batteri och laddare som passar 
alla Ryobi One + modeller ingår.

Grästrimmer

1699:-
Beckers Perfekt  
Fasad Plus, 10 liter
Lätt att måla med, torkar 
snabbt och ger ett gott 
skydd mot påväxt av 
svartmögel på färgfilmen. 
Rek ca pris från 3427:-
Valfri kulör 2695:-

2495:-

NU HAR VI  
TRÄDGÅRDS-

MÖBLER I  
BUTIKEN
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Frågor inför 
valet 2022

Till förra valet ställdes frågan om 
hur skolan skulle lyftas.
Hur har det lyftet gått?

Hur går det med 
idrotts anläggningar och 
blir det konstgräs på IP?

Hur mår personalen inom 
äldrevården och barnom sorgen? 

Vad görs för dem?

Hur går planerna 
för ett utökat 

bostadsbyggande?

Kan Vingåker leva upp till 
sin slogan – Sveriges smartaste 

landsbygd? Är fi bern klar?

C
Centerpartiet

Inom skolans kunskapsuppdrag har betygen höjts tre 
år i rad för åk 9. När det gäller värdegrundsuppdraget 
upplever eleverna att hantering av kränkande be-
handling har blivit bättre. Eleverna upplever däremot 
en minskad trygghet och arbetsro. Därför satsar vi 
inom barn- och utbildningsnämnden nu på arbetet 
med trygghet, arbetsro och språkutveckling.

Vi ställer oss bakom inriktningsbeslutet att bygga ett 
nytt sportcentrum med bl.a. sporthall, konstgräsplan 
och badhus; en viktig satsning för föreningslivet, 
folkhälsan och Vingåkers attraktivitet. Det är en stor 
investering för en liten kommun och därför vill vi 
pröva olika fi nansieringsmodeller för att kommunens 
skuldsättning inte ska bli för stor.

Stora delar av vår personal har haft det tufft under 
pandemin. Därför är vi glada  att kommunens eko-
nomi är hyfsat god och vi nu kan göra särskilda 
lönesatsningar. Många inom vården upplever de så 
kallade delade turerna som jobbiga och majoriteten 
satsar nu fl era miljoner både i år och nästa år för att 
ta bort dessa.

I Marmorbyn och Baggetorp är många tomter sålda, 
nya planer för fl er tomter i attraktiva lägen är klara 
eller i slutfasen, bl.a. i Viala och runt Säfstaholms 
slott. En ny översiktsplan är på gång och Centerpar-
tiet vill se ett nytt kommunalt stöd till bygdeorgani-
sationer som vill jobba för att fl er ska bosätta sig 
permanent i Vingåkersbygden.

Ja absolut, men vi kan bli ännu smartare! Första etap-
pen i fi berutbyggnaden är klar och hela kommunen 
har tillgång till fi ber. Nu ska vi fortsätta utveckla fl er 
e-tjänster och system som gör det enklare och mer 
attraktivt att bo, jobba och studera även på lands-
bygden. Vi vill att beslut ska fattas så nära den som 
berörs som möjligt. Det är smart!

KD 
Krist-

demokraterna

Satsningen på Slottsskolan har inneburit att
Arbetsmiljön för elever och läraren har förbättrats
och att skolresultaten visar en positiv utveckling. 
Vi vill ge mera resurser till skolan, så att fl era elever 
får behörighet till gymnasiet.

Planeringen för ett Sportcenter är under luppen.
Om planerna kan genomföras kommer Vingåker
få en anläggning som gynnar alla åldrar.
Konstgräsplanen är, tack vare Högsjöbornas insatser
placerad i Högsjö. Grattis Högsjö !!
Vi vill fortsätta att satsa på föreningslivet.

Förskolan Äppellunden har nyligen tagits i bruk och
nybyggnation vid Grändens förskola startar förhopp-
ningsvis i år. Bättre arbetsmiljö för personalen inom
barnomsorgen i hela kommunen är givetvis målet.
Delade turer inom äldreomsorgen bör om möjligt
upphöra.

Bostadsbyggandet har ökat betydligt på småhussidan,
framförallt i kransorterna. Positivt för befolknings-
utvecklingen. Flerfamiljshus projekteras i kv. 
Smeden med ett 30-tal lägenheter. I Högsjö har Ving-
åkershem byggt ett fl erfamiljshus med åtta lägen-
heter. Vi vill arbeta för att nya hyreslägenheter byggs 
både i centralorten och kransorterna.

Nu är manegen krattad, de allra fl esta som önskat 
fi ber har fått detta. Hemarbetet har underlättats och 
nu kan vi hoppas att detta ger kommunen fl era med-
borgare. Vingåkers kommun har alla möjligheter att 
ge sina innevånare smarta lösningar inom de fl esta 
områden. Vi vill samarbeta för att ge Vingåkersborna 
bästa möjliga skola, vård och omsorg.

L 
Liberalerna

Våra elevers betyg har förbättrats men är mycket 
lägre än riksgenomsnittet. Liberalerna vill att alla ska 
lyckas i en skola med ordning och fokus på kunskap. 
Vi vill se fl er särskilda undervisningsgrupper och 
tydliga konsekvenser för brott mot ordningsregler, 
samt förenkla för skolor att stänga av och omplacera 
elever som hotar eller stör.

Vi tycker inte att konstgräsplaner är något som bör 
prioriteras just nu. För ett hälsosamt liv är vardags-
motion viktigare än stora idrottsanläggningar. 
Kommunen ska göra det enklare att ta sig dit man 
vill med cykel eller till fots på ett säkert sätt. Det är 
särskilt viktigt att skolbarn kan ta sig till skolan på 
egen hand.

Personalen mår bra om de har rimliga arbetsförhål-
landen och kan göra ett bra jobb. Vi vill att de delade 
turerna avskaffas så snart som möjligt, inte först 
2025. Att rekrytera utbildad och kunnig personal är 
en utmaning i Vingåker, liksom i hela landet. För 
att vara en attraktiv arbetsgivare behöver vi kunna 
erbjuda personalen bra scheman.

Vi tror kransorternas natur och lugn alltmer kommer 
locka familjer från städer, om det fi nns infrastruktur 
som fi ber, mobiltäckning och lokal service. Vi vill 
uppmuntra skapandet av obemannade butiker och 
kulturella event i gemensamhetslokaler. Vi vill också 
mjuka upp strandskyddet och låta kommunen själv 
bestämma var det lämpligast byggs nya hem.

Nästan alla kommuninvånare har tillgång till fi ber, 
vilket är en stor framgång. Men smart infrastruktur 
är inte smart landsbygd, det krävs smart användning 
av infrastrukturen. Vi vill ge fortbildning och stöd till 
webbentreprenörer, speciellt i kransorter, och upp-
muntra högskolestudier på webb-distans med lokalt 
studiestöd i gemensamhetslokaler.

M 
Moderaterna

Det har både satsats och bromsats på skolan under 
den här mandatperioden. Nästa steg måste nu bli att 
stärka den faktor som all forskning visar höjer resul-
taten och ökar tryggheten – fl er vuxna i skolan. Det 
kan bara göras med utökade budgetramar vilket vi 
avser genomföra under kommande mandatperiod om 
vi är i beslutande position.

Vi ser inga hinder för idrottsföreningar och organisa-
tioner att skaffa konstgräs eller liknande. Tvärtom 
anser vi att kommunen ska hjälpa till så gott vi kan 
men att föreningarna har det största ansvaret för 
genomförande och fi nansiering. Moderaterna var 
nyligen med och fattade inriktningsbeslutet om att 
det ska byggas ett sportcenter med badhus.

Efter pandemin och besparingar är nog all personal 
väldigt trötta. Det saknas vikarier och personalen 
vänder ut och in på sig för att få verksamheterna att 
fungera. Med moderat styre kommer överskottet gå 
tillbaka in i verksamheterna, inte läggas på engångs-
utbetalningar under valår. Ett förslag, som vi la redan 
2016, är att ta bort delade turer.

För ökat bostadsbyggande måste kommunen ha en 
plan för hur byggandet ska se ut. Vi kan inte ha ogil-
tiga och inaktuella översikts- och detaljplaner, det 
vill Moderaterna åtgärda. Nu fi nns ett stort intresse 
för att bygga i Marmorbyn och Baggetorp och vem 
vet vad som blir aktuellt i framtiden, kanske ska 
nästa nya skola stå i just Baggetorp?

Fibernätet är vad vi förstår så utbyggt som det kan 
vara i det här läget. Att vi inte har hundraprocentig 
utbyggnad beror på faktorer som varken majoritet 
eller opposition kan påverka.

MP 
Miljöpartiet

Tre år i rad har meritvärdet för årskurs nio ökat. 
Resultaten kan forfarande förbättras men vi är på rätt 
väg.

Vi håller på med projekteringen av ett nytt sport-
centrum i närheten av den nya Slottsskolan. Där 
ingår en fullstor fotbollsplan med konstgräs.

Personalen har gjort ett fantastiskt jobb under pande-
min. De har ställt upp för varandra när det har fattats 
vikarier. Så klart har det slitit på personalen och en 
del har inte mått så bra. Nu pågår ett arbete med att 
ta bort de delade turerna inom äldreomsorgen. Perso-
nalen kommer att få en lönepremie på  sin junilön.

När detaljplanen för slottsområdet är antagen så 
kommer byggnationen av nya bostäder att starta.

Fibern är så gott som klar. Dock fattas det ställen 
där invånarna inte har fått sin fi ber framdragen. När 
det gäller Sveriges smartaste landsbygd: 2018 utsåg 
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, Vingåkers 
kommun till Årets kommun. Nu surfar vi vidare på 
den vågen.

S 
Social-

demokraterna

Samarbete med Skolverket ”Bästa skola” för arbete 
med systematisering, styrning, ledning. Fler behöriga 
lärare. Ny högstadieskola, förskola, fritidsgård och 
nya lokaler till kulturskolan. Beslut; ny skola i Mar-
morbyn och två nya förskolor. Sammantaget ger det 
bättre förutsättningar för bra skolresultat men även 
lättare att rekrytera behörig personal.

Det fi nns ett förslag som vi har tagit fram för beslut i 
Fullmäktige 20 juni om nytt sportcenter med badhus 
samt konstgräsplan, som vi hoppas fullmäktige enas 
kring.
Vi har under 2022 tagit beslut om medfi nansiering 
till konstgräsplan i Högsjö.

Pandemin har medfört några tuffa år för all personal 
inom den kommunala verksamheten. Vi har gett en 
bonus till personalen som betalas ut på junilönen. 
Arbetet med att ta bort delade turerna har påbörjats 
och ska vara färdigt till 2025.

Vingåkershem har byggt nya bostäder i Högsjö.
I Baggetorp fl yttade det in medborgare i nya fastig-
heter under maj månad samt fl er byggklara tomter. 
Marmorbyn har byggklara tomter. Slottsplanen är 
på väg att beslutas och det medför möjlighet till ny-
byggnationer av hyresrätter, bostadsrätter och villor. 
Planering för två nya fl erbostadshus i centralorten.

JA!! Vi är i framkant i fi berutbyggnaden, de natio-
nella målen nås under 2022. Digedelcenter, syftar till 
att tillgängliggöra digitala tekniken för alla. Projekt 
Bubblan, ett smart sätt att använda digitala verktyg 
inom äldreomsorgen. En del i det är att bryta ensam-
heten och isoleringen genom att lära sig tekniken att 
kommunicera genom digitala verktyg.

SD 
Sverige-

demokraterna 

Skolan är ny och fi n, eleverna trivs i den. Nya skolan 
är mer öppen för att förhindra mobbing för utsatta 
elever. Med verktyg för skolans bästa och Skolver-
ket har skolan kunnat se vilka problem som fi nns. 
Det som behöver ses över är att utöka resurserna till 
skolbarn som har en diagnos, öka lärarnas kunskap, 
hjälpa dessa ungdomar med pedagogiska problem.

Högsjö planerar en stor multiarena med konstgräs. 
Vingåkers centralort planerar för ett sportcentrum där 
man kan ha olika sporter, ett badhus och en plan med 
konstgräs. Konstgräs på IP tror jag inte det kommer 
att göras.

Inom äldrevården och barnomsorgen är det svårt att 
rekrytera personal. Lokalbristen i barnomsorgen då 
det inte är klart med att bygga den nya förskolan. 
Språksvårigheter är ett stort problem men vi hoppas 
att det kommer hjälp så att alla lär sig svenska.

Vingåkers kommunfastigheter planerar att bygga 
hyreslägenheter i centralorten. Österåker planerar 
nybyggnation. Vingåker planerar att bygga i vår 
slottspark, men då måste det tas fram en detaljplan. 
Kommunen ligger långt efter med att uppdatera 
detaljplanerna. Detta medverkar till att alla bygg-
nationer tar lång tid att bygga.

Vi kom igång med fi bern snabbt, men den är inte 
klar för alla. Nytänk med balarna som kan ge alla 
information om vad som händer. Fibern är inte klar 
då det inte är grävt överallt, det fi nns nöjda kunder 
och andra som är mindre nöjda enligt vårt parti SD 
Vingåker.

V
Vänsterpartiet

Meritvärdena för åk 9 har ökat, fl er är behöriga att 
söka gymnasium. Fler behöriga lärare behövs även 
om det har ökat sedan förra valet. Vi anser att BoU- 
förvaltningens önskan om fl er utbildade personal 
inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
(SKUA) kommer stötta upp samtliga elever – även 
de som inte har svenska som modersmål. 

Nio år efter att Vänsterpartiet la sin motion om 
konstgräsplan i Vingåker, beslutade en enhällig KS 
att skicka ärendet vidare till KF för beslut. Det blir 
en fantastisk satsning på ett unikt sportcentrum som 
bland annat även kommer innehålla ett nytt badhus, 
café, omklädningsrum med bås och allt är tillgäng-
lighetsanpassat.

Sjukskrivningstalen inom äldrevården och barn-
omsorgen är fortsatt högt. De delade turerna inom 
äldrevården måste försvinna under mandatperioden. 
Det måste bli verkstad nu – slut på utredningar och 
förhalanden. Mindre barngrupper ger mer personal 
per barn – vilket medför att både barnen och perso-
nalen mår bättre.

Detaljplan för Slottsområdet är på gång att färdig-
ställas, planering runt marknära bostäder för äldre 
är på gång både i Österåker och i Läppe. Vi tycker 
det är viktigt att människor har råd att bo i de nypro-
ducerade bostäderna. Vi vill att det även satsas på 
utemiljön runt befi ntliga kommunala bostäder.

Fiberutbyggnaden går bra. För en smart levande 
landsbygd behövs förutom fi ber även bra kommu-
nikationer – vi behöver kunna åka till arbete, till 
utbildningar och fritidsaktiviteter. Vi vill att kommu-
nen utreder kostnader för att införa lokala busslinjer 
med mindre klimatsmarta bussar.

Vingåkers-
partiet, VTL

Betygsmässigt ser det bättre ut men mycket fi nns 
kvar att göra, ökat samarbete med vårdnadshavare 
önskas. Viktigt för studiemotivationen att elever 
på högstadiet får information om vilka gymnasie-
utbildningar som kan ge möjlighet till arbete inom 
vårt närområde. Vingåkerspartiet förespråkar också 
mindre klasser.

Om ett nytt sportcenter ska byggas i anslutning till 
Slottsskolan bör även konstgräsplan förläggas till sam -
 ma område. Innan beslut om bygge tas (beräknat till 
340 milj) bör vi vända på varje sten för att söka all möj-
lig extern fi nansiering, dessutom fi nns möjlighet till 
andra verksamheter i anslutning till anläggningarna. 
Vingåkerspartiet ser fl era möjliga lösningar till detta.

Hög sjukfrånvaro leder till dålig kontinuitet, upplevd 
otydlig ledning leder till oro bland personalen. Ving-
åkerspartiet är för att ta bort delade turer, schemaöver-
syn när det gäller dag och nattpersonal samt undersöka 
varför personalomsättningen är stor i vissa yrkesgrup-
per. Undersök möjligheten till fl exibel arbetstid heltid/
deltid för våra medarbetare för ökad livskvalitet.

Stort projekt är på gång, positivt att det är i privat 
regi. Vingåkerspartiet vill inventera kommunens och 
andra markägares mark som är tillgängliga och som 
skulle vara möjligt att bygga på.

Fiberutbyggnaden har gått mycket bra i Vingåkers 
kommun, det skapar goda möjligheter för företagan-
de, studier och andra interaktioner. Vingåkerspartiet 
tycker det är mycket glädjande och smart med fl era 
nya obemannade butiker i våra kransorter, dessutom 
fi nns många långtgående planer som gynnar lands-
bygden runt om Vingåkers tätort. 

VALVAL  SpecialSpecial VALVAL  SpecialSpecial



Sidan 9

Frågor inför 
valet 2022

Till förra valet ställdes frågan om 
hur skolan skulle lyftas.
Hur har det lyftet gått?

Hur går det med 
idrotts anläggningar och 
blir det konstgräs på IP?

Hur mår personalen inom 
äldrevården och barnom sorgen? 

Vad görs för dem?

Hur går planerna 
för ett utökat 

bostadsbyggande?

Kan Vingåker leva upp till 
sin slogan – Sveriges smartaste 

landsbygd? Är fi bern klar?

C
Centerpartiet

Inom skolans kunskapsuppdrag har betygen höjts tre 
år i rad för åk 9. När det gäller värdegrundsuppdraget 
upplever eleverna att hantering av kränkande be-
handling har blivit bättre. Eleverna upplever däremot 
en minskad trygghet och arbetsro. Därför satsar vi 
inom barn- och utbildningsnämnden nu på arbetet 
med trygghet, arbetsro och språkutveckling.

Vi ställer oss bakom inriktningsbeslutet att bygga ett 
nytt sportcentrum med bl.a. sporthall, konstgräsplan 
och badhus; en viktig satsning för föreningslivet, 
folkhälsan och Vingåkers attraktivitet. Det är en stor 
investering för en liten kommun och därför vill vi 
pröva olika fi nansieringsmodeller för att kommunens 
skuldsättning inte ska bli för stor.

Stora delar av vår personal har haft det tufft under 
pandemin. Därför är vi glada  att kommunens eko-
nomi är hyfsat god och vi nu kan göra särskilda 
lönesatsningar. Många inom vården upplever de så 
kallade delade turerna som jobbiga och majoriteten 
satsar nu fl era miljoner både i år och nästa år för att 
ta bort dessa.

I Marmorbyn och Baggetorp är många tomter sålda, 
nya planer för fl er tomter i attraktiva lägen är klara 
eller i slutfasen, bl.a. i Viala och runt Säfstaholms 
slott. En ny översiktsplan är på gång och Centerpar-
tiet vill se ett nytt kommunalt stöd till bygdeorgani-
sationer som vill jobba för att fl er ska bosätta sig 
permanent i Vingåkersbygden.

Ja absolut, men vi kan bli ännu smartare! Första etap-
pen i fi berutbyggnaden är klar och hela kommunen 
har tillgång till fi ber. Nu ska vi fortsätta utveckla fl er 
e-tjänster och system som gör det enklare och mer 
attraktivt att bo, jobba och studera även på lands-
bygden. Vi vill att beslut ska fattas så nära den som 
berörs som möjligt. Det är smart!

KD 
Krist-

demokraterna

Satsningen på Slottsskolan har inneburit att
Arbetsmiljön för elever och läraren har förbättrats
och att skolresultaten visar en positiv utveckling. 
Vi vill ge mera resurser till skolan, så att fl era elever 
får behörighet till gymnasiet.

Planeringen för ett Sportcenter är under luppen.
Om planerna kan genomföras kommer Vingåker
få en anläggning som gynnar alla åldrar.
Konstgräsplanen är, tack vare Högsjöbornas insatser
placerad i Högsjö. Grattis Högsjö !!
Vi vill fortsätta att satsa på föreningslivet.

Förskolan Äppellunden har nyligen tagits i bruk och
nybyggnation vid Grändens förskola startar förhopp-
ningsvis i år. Bättre arbetsmiljö för personalen inom
barnomsorgen i hela kommunen är givetvis målet.
Delade turer inom äldreomsorgen bör om möjligt
upphöra.

Bostadsbyggandet har ökat betydligt på småhussidan,
framförallt i kransorterna. Positivt för befolknings-
utvecklingen. Flerfamiljshus projekteras i kv. 
Smeden med ett 30-tal lägenheter. I Högsjö har Ving-
åkershem byggt ett fl erfamiljshus med åtta lägen-
heter. Vi vill arbeta för att nya hyreslägenheter byggs 
både i centralorten och kransorterna.

Nu är manegen krattad, de allra fl esta som önskat 
fi ber har fått detta. Hemarbetet har underlättats och 
nu kan vi hoppas att detta ger kommunen fl era med-
borgare. Vingåkers kommun har alla möjligheter att 
ge sina innevånare smarta lösningar inom de fl esta 
områden. Vi vill samarbeta för att ge Vingåkersborna 
bästa möjliga skola, vård och omsorg.

L 
Liberalerna

Våra elevers betyg har förbättrats men är mycket 
lägre än riksgenomsnittet. Liberalerna vill att alla ska 
lyckas i en skola med ordning och fokus på kunskap. 
Vi vill se fl er särskilda undervisningsgrupper och 
tydliga konsekvenser för brott mot ordningsregler, 
samt förenkla för skolor att stänga av och omplacera 
elever som hotar eller stör.

Vi tycker inte att konstgräsplaner är något som bör 
prioriteras just nu. För ett hälsosamt liv är vardags-
motion viktigare än stora idrottsanläggningar. 
Kommunen ska göra det enklare att ta sig dit man 
vill med cykel eller till fots på ett säkert sätt. Det är 
särskilt viktigt att skolbarn kan ta sig till skolan på 
egen hand.

Personalen mår bra om de har rimliga arbetsförhål-
landen och kan göra ett bra jobb. Vi vill att de delade 
turerna avskaffas så snart som möjligt, inte först 
2025. Att rekrytera utbildad och kunnig personal är 
en utmaning i Vingåker, liksom i hela landet. För 
att vara en attraktiv arbetsgivare behöver vi kunna 
erbjuda personalen bra scheman.

Vi tror kransorternas natur och lugn alltmer kommer 
locka familjer från städer, om det fi nns infrastruktur 
som fi ber, mobiltäckning och lokal service. Vi vill 
uppmuntra skapandet av obemannade butiker och 
kulturella event i gemensamhetslokaler. Vi vill också 
mjuka upp strandskyddet och låta kommunen själv 
bestämma var det lämpligast byggs nya hem.

Nästan alla kommuninvånare har tillgång till fi ber, 
vilket är en stor framgång. Men smart infrastruktur 
är inte smart landsbygd, det krävs smart användning 
av infrastrukturen. Vi vill ge fortbildning och stöd till 
webbentreprenörer, speciellt i kransorter, och upp-
muntra högskolestudier på webb-distans med lokalt 
studiestöd i gemensamhetslokaler.

M 
Moderaterna

Det har både satsats och bromsats på skolan under 
den här mandatperioden. Nästa steg måste nu bli att 
stärka den faktor som all forskning visar höjer resul-
taten och ökar tryggheten – fl er vuxna i skolan. Det 
kan bara göras med utökade budgetramar vilket vi 
avser genomföra under kommande mandatperiod om 
vi är i beslutande position.

Vi ser inga hinder för idrottsföreningar och organisa-
tioner att skaffa konstgräs eller liknande. Tvärtom 
anser vi att kommunen ska hjälpa till så gott vi kan 
men att föreningarna har det största ansvaret för 
genomförande och fi nansiering. Moderaterna var 
nyligen med och fattade inriktningsbeslutet om att 
det ska byggas ett sportcenter med badhus.

Efter pandemin och besparingar är nog all personal 
väldigt trötta. Det saknas vikarier och personalen 
vänder ut och in på sig för att få verksamheterna att 
fungera. Med moderat styre kommer överskottet gå 
tillbaka in i verksamheterna, inte läggas på engångs-
utbetalningar under valår. Ett förslag, som vi la redan 
2016, är att ta bort delade turer.

För ökat bostadsbyggande måste kommunen ha en 
plan för hur byggandet ska se ut. Vi kan inte ha ogil-
tiga och inaktuella översikts- och detaljplaner, det 
vill Moderaterna åtgärda. Nu fi nns ett stort intresse 
för att bygga i Marmorbyn och Baggetorp och vem 
vet vad som blir aktuellt i framtiden, kanske ska 
nästa nya skola stå i just Baggetorp?

Fibernätet är vad vi förstår så utbyggt som det kan 
vara i det här läget. Att vi inte har hundraprocentig 
utbyggnad beror på faktorer som varken majoritet 
eller opposition kan påverka.

MP 
Miljöpartiet

Tre år i rad har meritvärdet för årskurs nio ökat. 
Resultaten kan forfarande förbättras men vi är på rätt 
väg.

Vi håller på med projekteringen av ett nytt sport-
centrum i närheten av den nya Slottsskolan. Där 
ingår en fullstor fotbollsplan med konstgräs.

Personalen har gjort ett fantastiskt jobb under pande-
min. De har ställt upp för varandra när det har fattats 
vikarier. Så klart har det slitit på personalen och en 
del har inte mått så bra. Nu pågår ett arbete med att 
ta bort de delade turerna inom äldreomsorgen. Perso-
nalen kommer att få en lönepremie på  sin junilön.

När detaljplanen för slottsområdet är antagen så 
kommer byggnationen av nya bostäder att starta.

Fibern är så gott som klar. Dock fattas det ställen 
där invånarna inte har fått sin fi ber framdragen. När 
det gäller Sveriges smartaste landsbygd: 2018 utsåg 
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, Vingåkers 
kommun till Årets kommun. Nu surfar vi vidare på 
den vågen.

S 
Social-

demokraterna

Samarbete med Skolverket ”Bästa skola” för arbete 
med systematisering, styrning, ledning. Fler behöriga 
lärare. Ny högstadieskola, förskola, fritidsgård och 
nya lokaler till kulturskolan. Beslut; ny skola i Mar-
morbyn och två nya förskolor. Sammantaget ger det 
bättre förutsättningar för bra skolresultat men även 
lättare att rekrytera behörig personal.

Det fi nns ett förslag som vi har tagit fram för beslut i 
Fullmäktige 20 juni om nytt sportcenter med badhus 
samt konstgräsplan, som vi hoppas fullmäktige enas 
kring.
Vi har under 2022 tagit beslut om medfi nansiering 
till konstgräsplan i Högsjö.

Pandemin har medfört några tuffa år för all personal 
inom den kommunala verksamheten. Vi har gett en 
bonus till personalen som betalas ut på junilönen. 
Arbetet med att ta bort delade turerna har påbörjats 
och ska vara färdigt till 2025.

Vingåkershem har byggt nya bostäder i Högsjö.
I Baggetorp fl yttade det in medborgare i nya fastig-
heter under maj månad samt fl er byggklara tomter. 
Marmorbyn har byggklara tomter. Slottsplanen är 
på väg att beslutas och det medför möjlighet till ny-
byggnationer av hyresrätter, bostadsrätter och villor. 
Planering för två nya fl erbostadshus i centralorten.

JA!! Vi är i framkant i fi berutbyggnaden, de natio-
nella målen nås under 2022. Digedelcenter, syftar till 
att tillgängliggöra digitala tekniken för alla. Projekt 
Bubblan, ett smart sätt att använda digitala verktyg 
inom äldreomsorgen. En del i det är att bryta ensam-
heten och isoleringen genom att lära sig tekniken att 
kommunicera genom digitala verktyg.

SD 
Sverige-

demokraterna 

Skolan är ny och fi n, eleverna trivs i den. Nya skolan 
är mer öppen för att förhindra mobbing för utsatta 
elever. Med verktyg för skolans bästa och Skolver-
ket har skolan kunnat se vilka problem som fi nns. 
Det som behöver ses över är att utöka resurserna till 
skolbarn som har en diagnos, öka lärarnas kunskap, 
hjälpa dessa ungdomar med pedagogiska problem.

Högsjö planerar en stor multiarena med konstgräs. 
Vingåkers centralort planerar för ett sportcentrum där 
man kan ha olika sporter, ett badhus och en plan med 
konstgräs. Konstgräs på IP tror jag inte det kommer 
att göras.

Inom äldrevården och barnomsorgen är det svårt att 
rekrytera personal. Lokalbristen i barnomsorgen då 
det inte är klart med att bygga den nya förskolan. 
Språksvårigheter är ett stort problem men vi hoppas 
att det kommer hjälp så att alla lär sig svenska.

Vingåkers kommunfastigheter planerar att bygga 
hyreslägenheter i centralorten. Österåker planerar 
nybyggnation. Vingåker planerar att bygga i vår 
slottspark, men då måste det tas fram en detaljplan. 
Kommunen ligger långt efter med att uppdatera 
detaljplanerna. Detta medverkar till att alla bygg-
nationer tar lång tid att bygga.

Vi kom igång med fi bern snabbt, men den är inte 
klar för alla. Nytänk med balarna som kan ge alla 
information om vad som händer. Fibern är inte klar 
då det inte är grävt överallt, det fi nns nöjda kunder 
och andra som är mindre nöjda enligt vårt parti SD 
Vingåker.

V
Vänsterpartiet

Meritvärdena för åk 9 har ökat, fl er är behöriga att 
söka gymnasium. Fler behöriga lärare behövs även 
om det har ökat sedan förra valet. Vi anser att BoU- 
förvaltningens önskan om fl er utbildade personal 
inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
(SKUA) kommer stötta upp samtliga elever – även 
de som inte har svenska som modersmål. 

Nio år efter att Vänsterpartiet la sin motion om 
konstgräsplan i Vingåker, beslutade en enhällig KS 
att skicka ärendet vidare till KF för beslut. Det blir 
en fantastisk satsning på ett unikt sportcentrum som 
bland annat även kommer innehålla ett nytt badhus, 
café, omklädningsrum med bås och allt är tillgäng-
lighetsanpassat.

Sjukskrivningstalen inom äldrevården och barn-
omsorgen är fortsatt högt. De delade turerna inom 
äldrevården måste försvinna under mandatperioden. 
Det måste bli verkstad nu – slut på utredningar och 
förhalanden. Mindre barngrupper ger mer personal 
per barn – vilket medför att både barnen och perso-
nalen mår bättre.

Detaljplan för Slottsområdet är på gång att färdig-
ställas, planering runt marknära bostäder för äldre 
är på gång både i Österåker och i Läppe. Vi tycker 
det är viktigt att människor har råd att bo i de nypro-
ducerade bostäderna. Vi vill att det även satsas på 
utemiljön runt befi ntliga kommunala bostäder.

Fiberutbyggnaden går bra. För en smart levande 
landsbygd behövs förutom fi ber även bra kommu-
nikationer – vi behöver kunna åka till arbete, till 
utbildningar och fritidsaktiviteter. Vi vill att kommu-
nen utreder kostnader för att införa lokala busslinjer 
med mindre klimatsmarta bussar.

Vingåkers-
partiet, VTL

Betygsmässigt ser det bättre ut men mycket fi nns 
kvar att göra, ökat samarbete med vårdnadshavare 
önskas. Viktigt för studiemotivationen att elever 
på högstadiet får information om vilka gymnasie-
utbildningar som kan ge möjlighet till arbete inom 
vårt närområde. Vingåkerspartiet förespråkar också 
mindre klasser.

Om ett nytt sportcenter ska byggas i anslutning till 
Slottsskolan bör även konstgräsplan förläggas till sam -
 ma område. Innan beslut om bygge tas (beräknat till 
340 milj) bör vi vända på varje sten för att söka all möj-
lig extern fi nansiering, dessutom fi nns möjlighet till 
andra verksamheter i anslutning till anläggningarna. 
Vingåkerspartiet ser fl era möjliga lösningar till detta.

Hög sjukfrånvaro leder till dålig kontinuitet, upplevd 
otydlig ledning leder till oro bland personalen. Ving-
åkerspartiet är för att ta bort delade turer, schemaöver-
syn när det gäller dag och nattpersonal samt undersöka 
varför personalomsättningen är stor i vissa yrkesgrup-
per. Undersök möjligheten till fl exibel arbetstid heltid/
deltid för våra medarbetare för ökad livskvalitet.

Stort projekt är på gång, positivt att det är i privat 
regi. Vingåkerspartiet vill inventera kommunens och 
andra markägares mark som är tillgängliga och som 
skulle vara möjligt att bygga på.

Fiberutbyggnaden har gått mycket bra i Vingåkers 
kommun, det skapar goda möjligheter för företagan-
de, studier och andra interaktioner. Vingåkerspartiet 
tycker det är mycket glädjande och smart med fl era 
nya obemannade butiker i våra kransorter, dessutom 
fi nns många långtgående planer som gynnar lands-
bygden runt om Vingåkers tätort. 
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Telefon: 
0150-78017

Stödmail: 
stodjare@katrineholm.boj.se

Infomail:
info@katrineholm.boj.se

AURA LUFT/LUFT-VÄRMEPUMPAR

En ny tyst  
generation

Effektivt 
trippelfilter 

reducerar virus 
och bakterier

A+++

A++

Thermia Calibra är den perfekta utbytespumpen. Den kan 
kalibrera sig efter både dina värmebehov och ditt befintliga 
borrhål. Du behöver inte ens veta hur djupt ditt borrhål är.

Läs mer på utbytespumpen.se
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DAGS ATT BYTA UT DIN GAMLA BERGVÄRMEPUMP?

Utbytespumpen  
gör valet enkelt

A+++

A++

• 4m isolerade kylkopparrör samt kanal.
• Håltagning i lättforcerad vägg (trä/lättbetong).
• Elanslutning mot befintlig arbetsbrytare alternativt stickpropp  
  på inomhusdel, fast elanslutning offereras separat.
• Inomhusdel monterad på markplan.
• Tätning av genomgångshål.
• Väggstativ med vibrationsdämpare.
• Genomgång av funktioner vid överlämning.
• Grovstädning.
Framkörningsavgift tillkommer.

Skaffa en luftpump redan nu, 
ger skön svalka i sommar.

Kolmården |  Tel: 0705-708803, 0733-923173 | bad-varme.se  

Gör livet en gnutta enklare

Telefontider
Mån-fre:

7.00-16.00

INSTALLERAT-OCH-KLART

22 400:-
INSTALLERAT-OCH-KLART*

INKL. ROT

PRIS AVSER AURA T2

*Pris Gäller om ROT avdrag medges. 
Erbjudandet gäller så långt lagret räcker alt. 
till 31/8 2022. 

DAGS ATT BYTA DIN GAMLA VÄRMEPUMP 
SOM SETT SINA BÄSTA DAGAR?

Vi hjälper dig, vi säljer och installerar den perfekta 
utbytespumpen Thermia Calibra.

KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI  
DIG MED DINA VÄRMEBEHOV.

God Jul önskar
vi på Vingåkersbadet!

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

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

God Jul önskar
vi på Vingåkersbadet!

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

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

Vingåkersbadet
SOMMARÖPPET!

20/6 - 12/8
Tisdag - fredag (midsommarhelgen stängt)

  
Årets simborgarmärke

Testa din simkunnighet vid våra ute bad.
Måndagar kl. 12 – 16 fi nns vi ute. 

Läs mer: 
www.vingaker.se/vingakersbadet

Öppnar åter med ordinarie öppettider 17/8

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

Ny symbol, 
samma människor
Din lokala begravningsbyrå sedan 1960

Vår begravningsbyrå ligger kvar där du är van att se den 
och du möts av samma engagerade människor som tidigare. 
Tillsammans kan vi skapa en begravning som speglar den 
avlidnes liv på ett personligt och omtänksamt sätt. 

Varmt välkommen till 
Östlunds Begravningsbyrå Vingåker. 

Jourtelefon dygnet runt 0150-330 29.  
Öppet tisdagar 9.00-15.00, övrig tid efter överenskommelse.

ÖSTLUNDS BEGRAVNINGSBYRÅ 
Storgatan 19 , 643 30 Vingåker
Tel. 0151-106 65. E-post: vingaker@ostlundsbyra.se

Ulrica Strand

Samuel Vikingson

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

Höstens kurser
bland annat:

- Viltspår nybörjare

- Viltspår fortsättning

- Hundpyssel

Vid frågor:
070-65 35 436
vsn@svenskahundklubben.se
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DET BÄSTA FÖR OSS I VINGÅKERSBYGDEN
Vi arbetar för demokrati, människors frihet, självbestämmande och jämställdhet. Närodlad och hållbar politik innebär 
närhet till beslut och att varje människa ska kunna påverka sin vardag och om en grön, social och jordnära liberalism. 
Fram till 2026 vill vi särskilt verka för:

TRYGGHET
• Barn och unga ska uppleva trygghet, studiero och motivation i skolan.
• Det ska finnas nära vård, polis och räddningstjänst.
• Det ska kännas tryggt att åldras. Kvalitet och valfrihet ska  

känneteckna omsorgen.
• Självförsörjningen ska öka och jordbruksmarken värnas.
• 100 procent förnybar energi i kommunens energianvändning.
• Snabbladdare för elbilar vid välbesökta platser i hela bygden.
• Minskad genomfartstrafik i centralorten.

LANDSBYGDSUTVECKLING
• Du ska kunna bo, leva och verka i hela Vingåkersbygden. Lokala initiativ ska 

stimuleras och uppmuntras. Du ska kunna påverka din närmiljö och beslut 
ska fattas så nära de som berörs som möjligt.

• En hållbar utveckling i kommunen för ökad tillväxt. Fler invånare och skatte-
betalare ger ökade resurser till skola, vård och omsorg.

• Bygga och utveckla ett sportcenter.
• Ökade resurser till lokal bygdeutveckling. Särskilt till verksamhet  

som leder till fler invånare.

SKOLA OCH UTBILDNING
• Förskolor och skolor ska utvecklas ytterligare för bättre lärande och kreativa 

arbetsplatser.
• Landsbygdsskolorna ska behållas och elevinflytandet stärkas.
• Vuxna ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning samt ett brett, flexibelt 

utbud av utbildningar på hemmaplan.

ROBERT  
DAVIDSSON

GÖRAN 
AXELSSON

GABRIELA 
NDOJ

ING-MARI 
FRÖSSEVI

CAROLINE 
BLOMBERG

www.centerpartiet.se/vingaker

Mulders
Maskinstation AB

Schaktningsarbeten
Avloppsanläggningar
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

Gilla oss på 

HASSELBACKEN
• REGNA •

LÖRDAGEN 2 JULI

Entré: Förköp 250:- till kl. 24, 1 juli
via www.tickster.com

Entré på plats: 350:- (Gärna kontanter)

Välkommen till  

Pidders 
Holk- och hantverksbutik,

även loppis och något antikt

Byle
Skedevivägen 430, Vingåker

Ring eller SMS, 
070-68 98 201

för aktuella öppettider

VingåkersVingåkers
PridefestivalPridefestival
Lörd 13Lörd 13
AugustiAugusti

www.vingakersbygdenpride.se
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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.

Vi börjar detta Östernärke-svep i Bre-
ven. Midsommar närmar sig och nu sö-
ker arrangörerna kransflickor. De som 
är intresserade av att vara med uppma-
nas anmäla sitt intresse till Jonas Pet-
tersson på Brevens Bruk.

Miguel Martinez som tidigare drivit  
Brevensgården har länge sökt efter nå-
gon som kan ta över restaurangen och 
puben. Nyligen kunde tidningen Läns-
posten berätta att örebroaren Karina 
Tholin tagit över verksamheten från 
den 9:e maj.

I Kilsmo har idrottsklubben gjort klart 
utegymmet och boulebanorna som vi 
rapporterat om tidigare. Invigning var 
planerad till den 21 maj, dvs i lördags, 
något som vi inte hunnit bevaka då 
denna utgåva gick till tryck innan dess.

I Hampetorp har campingen öppnat för 
säsongen och i lördags var säsongens 
första bakluckeloppis planerad att äga 
rum (frågan är hur vädret blev?).

Sjöräddningssällskapets nya flytande 
stationshus har vi berättat om tidiga-
re, detta blev nyligen nominerat till 
något som kallas Plåtpriset 2022, ett 
arkitekturpris som delas ut av bransch-
organisationen Svensk Byggplåt. Till-
sammans med Kulturkvarteret i Örebro 
gick den röda plåtklädda byggnaden till 
final i konkurrens med fyra andra pro-
jekt. Avgörandet föll den 17 maj, då ett 
projekt i huvudstaden till slut vann.

Även denna sommar kommer Örebro 
kommun arrangera båtturer på Hjälma-
ren med M/F Sirena. Föreningen Hjäl-
marens vänner planerar dessutom en 
egen kryssning på sjön med M/F Sirena 
den 12/6. Kryssningen bokades snabbt 
upp, så en reservlista har upprättats för 
de som inte fick plats.

I Odensbacken pågår vägföreningens 
arbete med att färdigställa Kanalpar-
ken, en ny brygga är på gång liksom en 
grillplats och en boulebana. Under ett 
sammanträde nyligen beslutade bygg-
nadsnämnden i Örebro att officiellt 
fastställa namnet Kanalparken. Kanske 
hinner Kanalparken invigas före mid-
sommar.

Östernärke Trädgårdsförening har av 
Landsbygdsnämnden beviljats ett stöd 
för att snygga upp en rabatt i anslutning 
till bryggan i Kanalparken, detta arbe-
te planeras äga rum i maj när den nya 
bryggan är på plats.

En bit ifrån Kanalparken ligger Odens-
backens hundlekplats där föreningen 
med samma namn hade årsmöte förra 

måndagen, den 16 maj.

I Odensbacken var det stor invigning 
av Sagostigen med sång och tal freda-
gen den 6 maj. Det bjöds på glass och 
barnen hade målat nyckelpigor på ste-
nar som placerades ut längs med stigen 
där det nu finns en bok att läsa i de färg-
glada fjärils-skåpen.

Inom kort kommer ytterligare fyra 
bänkbord placeras ut i Odensback-
en som en del av projektet ”Förnya 
Odensbacken” som ju vägföreningen 
drivit under en tid.

I Stora Mellösa har ett par nya bänkar 
kommit på plats vid ICA och de nya 
bostäderna intill affären börjar ta form.

I Fiskinge har föreningen Flatland Wes-
tern Riders startat upp sin verksamhet 
på allvar efter pandemin och lördagen 
den 28 maj bjuder föreningen in till en 
”Playday” som arrangeras under täv-
lingsliknande förhållanden.

Text och foto: Bengt Bronner 

www.samverkarna.sewww.samverkarna.se

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

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

Föreningen Samverkarna i Östernärke vill utveckla
förutsättningarna för att i samverkan

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

skapa förutsättningar för nyföretagande samt värna om föreningslivet.

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

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

– En bra bit av Örebro –

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

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

Odensbacken

Breven

Kilsmo

HampetorpLännäs

Stora Mellösa

Asker

Norrbyås

Vinön

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

Valet stundar senare i höst och här kommer en hjälp på vägen om 
du inte bestämt dig ännu. Vi har frågat de nio partierna i kommun-
fullmäktige i Örebro vad de vill lyfta fram, särskilt för dig som bor i 
Östernärke.

Valet 2022

Så här gjorde vi:
Vi mailade de nio partierna som idag ingår i Kommunfullmäktige i Örebro och erbjöd dem 
att kortfattat beskriva de frågor de särskilt ville lyfta fram med fokus på Östernärke,

Mailen skickades till de offi ciella Örebro-adresserna som vi hittade på Facebook och parti-
erna fi ck en vecka på sig att svara. Svaren sammanställdes därefter, resultatet blev då denna 
sida.

Vi har valt att anonymisera svaren, de som vill veta mer om ett parti eller dess företrädare 
kan kontakta partierna via respektive e-postadress som anges i anslutning till partisymbolen. 

- Återöppna Kilsmoskolan! Annars dör orten. (Vi saknade plats i ansv. nämnd när nedläggning skedde)
- Stoppa nedläggning av förskolan (kommer nog komma om inte skolan återöppnas)
- Återinför linjer som 723 (kan kompletteras med mindre fordon)
- Nyttja rälsen genom Kilsmo, lämpar sig för viss typ av industrietablering. Utred möjlighet för tågstation.
- Släpp fl er småhustomter i Östernärke (billigare mark – kan, om skola fi nns, locka barnfamiljer)
- Bättre cykelleder och gatubelysning mellan orterna!
- Vi vill mer, men får tyvärr inte plats här. Orebropartiet.se uppdateras om detta innan valet.info@orebropartiet.se

orebro@vansterpartiet.se

Det ska vara lätt att bo och leva i hela kom-
munen. 

I staden behövs lägenheter med rimliga hyror 
och på landsbygden behövs utbyggnad av 
bredband och bättre pendlarmöjligheter.

Människor som arbetar inom välfärden be-
höver högre lön, bättre arbetsvillkor och fl er 
kollegor.

Vi satsar på äldreomsorgen genom att höja 
grundbemanningen och ta bort de delade 
turerna.

Vårt långsiktiga mål är avgiftsfri kollektiv-
trafi k. Vi vill återinföra tre-timmars buss-
biljett och göra länstrafi ksbussen billigare.

För ungdomar vill vi satsa på fritidsgårdar 
med teman där alla kan känna sig välkom-
na, så som dans, spel eller motorkultur.

Vi vill bevara och utöka samhällsservicen i 
Östernärke.

De styrande partierna har länge prioriterat 
orättvist. Medan man spenderat hundratals 
miljoner på snabbussar inne i stan har man 
lagt ned busslinjer i Östernärke, och medan 

man öst pengar över förskolor och skolor i 
utanförskapsområden har man lagt ned Kils-
mo skola.

Vi vill införa ett totalt stopp mot nedläggning 
av samhällsservice, de busslinjer som för-
sämrats eller lagts ned behöver utökas och 

Kilsmo ska återfå sin skola. Landskapsbild 
och naturliv ska värnas genom att stoppa 
utbyggnaden av vindkraft i Brevens Bruk. 

Vi vill också utreda förutsättningarna för att 
Östernärke ska bilda egen kommun för att 
slippa fi nansiera dumheterna i stan.orebro@sd.se

Vi socialdemokrater vill satsa på landsbyg-
den.Vi vill att Örebro kommun bidrar till goda 
mötesplatser för samverkan på landsbygden 
och fortsätter vara en samarbetspartner för 
goda synergieffekter för näringslivsutveck-
ling.Just nu jobbar vi med att tillgängliggöra 
Hjälmaren som rekreationsområde.

Våra vallöften är:

Ta tillbaka kontrollen över tryggheten i det offentliga rummet.
Alla har rätt till en bra äldreomsorg utan vinstjakt.
Örebro ska fortsätta växa och vara en attraktiv kommun.
Alla barn och unga måste få förutsättningar att klara skolan.
Örebro ska bli självförsörjande på klimatsmart energi.

orebro@socialdemokraterna.se

Östernärkes landsbygd ska inte nedpriori-
teras för att Örebro stad expanderar.

Du som bor här ska ha samma rättigheter 
till en fungerande skola, till hela vägar och 
en äldrevård som håller hög standard.

Moderaterna vill göra det möjligt för fl er 
att bo och trivas i Östernärke.

Vi vill underlätta för fl er att etablera sina 
företag här, att kommunen upphandlar 
lokalproducerade råvaror från er byggd 
och att alla märker att kommunen står på 

innevånarna i Östernärkes sida.

Att få livspussel att gå ihop är inte lätt 
och där ska politiken fi nnas som ett stöd 
för dig, inte som ett problem.

orebro@moderat.se

För Miljöpartiet de Gröna i Örebro är 
det viktigt att alla i Sverige är med i den 
omställning som vi behöver göra. Omställ-
ningen ska ta hänsyn till människors olika 
livsvillkor.

Våra satsningar är bl a att stötta småföreta-

gande på landsbygden, genom t ex lokala 
företagshotell med bra internetuppkopp-
ling och annan service och support som 
företagen kan behöva. 

Bygga hyresrätter på småorter i Örebro 
Kommun. 

Utveckla cykelbane-nätverket med hjälp 
av lokala vägföreningar. 

Stärka möjligheten till pendlartrafi k, 
tätare bussturer m m.

orebro@mp.se

Människors möjligheter och hela samhäl-
lets framtid bygger på kunskap och utbild-
ning. Skolan är nyckeln till livet för barn 
och unga.

Vi tror på livslångt lärande eftersom 
människor och omvärlden ständigt ändras 

och människor behöver nya chanser. Alla 
människor har rätt växa till sin fulla poten-
tial, det bidrar också till ett starkare solida-
riskt samhälle.

Vi ska också se till att hela Örebro fungerar 
och är trevlig att bo i, stad som landsbygd. 

Det handlar om bra infrastruktur, servi-
ce, kollektivtrafi k, integration och fritid.

Vi Liberaler kämpar för individens 
självständighet framför kollektivets 
övertagande.

orebro@liberalerna.se

Landsbygden ska vara en del av kommunen 
och förutsättningarna ska vara lika oavsett 
var man väljer att bo.

Bygderna runt om Örebro erbjuder andra 
kvalitéer och möjligheter än staden.

Närhet till natur, småskalighet och sociala 
sammanhang är kvalitéer som ska värnas 
och utvecklas.

Tätorter såsom Odensbacken och Stora Mel-
lösa har stor betydelse för omgivande lands-
bygd och kommunens framtida utveckling.

Vill främja en god utveckling för hela 
Östernärke så de hittar nya funktioner, 
utvecklas, fylls med liv och rörelse.

Det är också angeläget med aktivt fören-
ingsliv för delaktighet och infl ytande.

orebro@kristdemokraterna.se

Östernärke behöver god samhällsservice, 
företagsklimat, arbetstillfällen och förutsätt-
ningar för föreningsliv, sport och rekreation. 

Levande landsbygd är en förutsättning för ett 
gott samhälle. Hampetorp ska utvecklas för 
boende, besökare och näringsliv. Hjälmar-

landskapet är en fantastisk tillgång för Öre-
bro och ska ha möjlighet att blomstra. Fri-
tidsbanken i Odensbacken ska vara KVAR! 

Orter på landsbygden måste kunna växa, 
liksom eget byggande utanför orterna. 
Bredbandsnätet ska byggas ut. Hembygds

gårdar och andra samlingslokaler ska ha 
stöd. Ungdomar med motorintresse be-
höver någonstans att samlas, meka och 
umgås. 

Vi verkar för detta för Östernärkes och för 
HELA Örebros skull!orebro@centerpartiet.se

VALVAL  SpecialSpecial
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DRIVKRAFT

Stora Mellösa Teatersällskap
presenterar: 

1/7 kl. 19:00
2/7 kl. 14:00
2/7 kl. 19:00
8/7 kl. 19:00
9/7 kl. 14:00
9/7 kl. 19:00

Biljetter släpps 6/5-22
Bokning: 076-163 34 03 
200:-/ sittplats
Spelplats: Åkerby 512, Stora Mellösa

En musikteater i 2 akter

 

 

BOKA HÄMTNING 
019 - 45 06 90 

transport@svenskbilatervinning.se 

KOMPLETTA SKROTBILAR 
HÄMTAS KOSTNADSFRITT! 

Bättre bilar köpes! 

Industrivägen 8 

715 31 ODENSBACKEN 

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

Erbjuder msc-märkt 
gös och goda kräftor 
i samarbete med 
Nilssons Hjälmargös.

Vi � nns vid gröna 
sjömärket på norra 
ön. 

För säker tillgång 
vänligen tag kontakt 
innan.  

0703-100 654
hjälmargös.se

Berglinds
Entreprenad

Maskinkörning:

Kantklippning • Slåtter

Pressning • Gödselkörning

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

Joakim Berglind
Nedre Åkerby, 697 91 Pålsboda

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

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

073-501 29 29

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

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.

För öppettider under sommaren, se facebook eller ring oss!

Storloppis lördag 2 juli 09:00-14:00

Jonssons presenter och ätbara ting

På gården finns även
JONSSONS GÅRDSBUTIK

Öppet alla dagar 7-21.
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Flatland Western Riders

Föreningen Flatland Western Riders startades 1998 i Rönnäshyt-
tan av en grupp hästintresserade personer med westernridning 
som specialintresse.

– Från början var vi ett gäng som träffa-
des och red tillsammans, berättar Ingela 
Pettersson som är en av de ursprunliga 
medlemmarna. Under den första tiden 
hade de inte ens något namn, men grup-
pen växte och till slut antog man namnet 
Flatland Western Riders.

Möten och andra aktiviteter flyttade 
runt hos de olika medlemmarna och 
så småningom anslöt sig paret Lisbeth 
och Ingvar Persson som fram till 2001 
upplät sitt hem till föreningen. Däref-
ter startades ett samarbete med Öster-
närkes Ryttarförening i Torsborg och 
föreningen fick då tillgång till klubb-
hus och ridbana. Under de kommande 
åren växte föreningen och medlems-
antalet ökade till nästan 100 personer. 
 
Numera håller föreningen till i Fiskinge, 
här arrenderar man en egen anläggning 
av Örebro kommun på en plats där det 
tidigare spelats hockey på Fiskingerin-
ken. Här har medlemmarna under åren 
byggt upp en anläggning med ridbana, 
rundcorall, boxar och förråd. Senas-

te tillskottet är toaletten som kommu-
nen låtit sätta  in i det gamla utedasset. 
– Det är skönt att slippa slitet med tun-
norna från utedasset, konstarerar Eva 
Lilja nöjt.
 
Eva i fiket är föreningens ”matmam-
ma” och hon var också med och 
startade föreningen, berättar Ingela. 
Numera förestår Eva alltså förening-
en eget lilla café där det bland annat 
serveras toast och korv med bröd.  
– Fika är gemenskap och trivsel, slår 
Eva fast och berättar att det under täv-
lingar och clinics serveras lunch, lite 
beroende på väder. Under arbetsdagar 
bjuder föreningen på mat, det kan då 
bli exempelvis kycklinggryta eller korv 
Stroganoff och ibland grillar man till-
sammans.

– I dagsläget har vi cirka 50 medlem-
mar, på grund av pandemin har vi tappat 
fart men nu kör vi igång igen, förklarar 
Ingela innan hon springer iväg för att 
förbereda banan tillsammans med Maria 
Wigrell och Linn Pettersson.

Flatland Western Riders är en familjär 
förening för alla åldrar – även på hästar-
na. Alla kan delta oavsett vad man har 
för häst, om den är western-skolad eller 
inte. Man måste inte heller vara så van 
eller kunnig. Under sommaren försöker 
föreningen arrangera aktiviteter unge-
fär en gång i veckan, ibland tar de ut en 
gäst-tränare på besök. 

Westernridning skiljer sig från annan rid-
ning dels genom utrustningen, man rider 
till exempel på en så kallad westernsa-
del. Man ger hästen ett kommando och 
då går hästen självmant tills man byter 
kommando. Man kan säga att ”hästen gör 
jobbet själv”. I westernridning ingår fle-
ra grenar då ryttaren både går och rider. 

Maria Wigrell som varit med sedan sep-
tember 2021 berättar att man anordnar 
en ”playday” en till två gånger om året. 
Den 28 maj hölls den första ”playday-
en” med publik sedan pandemin. En 
playday består av ett antal olika akti-
viteter i olika klasser som genomförs 
under tävlingsliknande former, mest för 
att ha kul tillsammans. Bland andra fick 

Emma Håkansson med hästen Minos en 
rosett för sin prestation i klass 2. Totalt 
var det 17 startande som tillsammans 
avverkade fem klasser under denna dag.

Text och foto: Bengt Bronner 

Föreningspresentation!

Eva Lilja förestår föreningens café.

Ingela Pettersson, Maria Wigrell och Linn Pettersson gör iordning banan inför träning.

Tillsanmans har föreningens medlemmar byggt bland annat boxar till hästarna.

En nöjd ryttare efter en fin prestation under årets första playday.

Klubbhuset intill platsen där Fiskingerinken tidigare låg.
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Slåtter av
väg- och åkerkanter!

Ring för bokning

eller mer information.

Daniel 070-24 44 234

 

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

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.

Servering • Stenkrossen visas • Barnaktivitet • Skolplanscher säljes

Lokala försäljare och loppis, tag med eget bord eller hyr.
Anmäl deltagande till Ingemar Larsson

076-204 86 98 eller inglar449@gmail.com

Välkomna!

Askers Hembygdsförening firar

Hembygdsgårdens Dag
7 augusti kl 10.00-14.00

GÅRDSBUTIKEN
I LÄNNÄS

GÅRDSBUTIKEN I LÄNNÄS
Lännäs 140   •   715 93 Odensbacken   •   019-45 80 20

info@stmpot.se   •   www.stmpot.se/gardsbutik
Facebook: Gårdsbutiken i Lännäs   •   Instagram: gardsbutikenilannas

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

GLAD MIDSOMMAR!GLAD MIDSOMMAR!  
Fixa allt till midsommar Fixa allt till midsommar 
hos oss!hos oss!
Svensk färskpotatis, Svensk färskpotatis, 
lax, västerbottenpaj, lax, västerbottenpaj, 
romsås, jordgubbar, romsås, jordgubbar, 
något att slänga på något att slänga på 
grillen, blommor och grillen, blommor och 
mycket mer!mycket mer!

Öppettider för glasscafét i sommar:Öppettider för glasscafét i sommar:
Tors 30/6 12-19Tors 30/6 12-19
Tis 5/7 12-19Tis 5/7 12-19
Tors 14/7 12-19Tors 14/7 12-19
Tors 11/8 12-19Tors 11/8 12-19
Tors 18/8 12-19Tors 18/8 12-19
Tors 25/8 12-19Tors 25/8 12-19
Med reservation för ändringar, håll koll på våran Facebook och Instagram!Med reservation för ändringar, håll koll på våran Facebook och Instagram!

Smedjan BBQ
Mitt i byn fi nns den gamla smedjan som förr tillverkade både 
hästskor, spik och annat som byborna hade nytta av. 
Elden brinner fortfarande, men nu tillagas bbq och texmex.
Med lokala råvaror skapar vi känslan av svensk sommar 
möter amerikansk bakgård med Mexiko som krydda. 
Här kan du slå dig ner på halmbalar i skuggan eller i en 
soffa i solen och bara vara en stund medans vi låter 
grillarna göra jobbet.
 
Våra öppettider hittar du på vår hemsida och sociala kanaler:
www.stromscatering.se

ströms catering
stromscateringsweden

Fridstavägen 16, Askersby • Tel: 019-452009

Resa till Askersund och båttur på 
Vättern den 12 juli 2022.

Vi besöker Grönön.
Kaffe och smörgås serveras vid 
avfärd, lunch serveras ombord.

Möjlighet att besöka choklad-
fabriken Venus där vi bjuds på 

smakprov.

Avresa Stora Mellösa: 08.10.
Avresa Odensbacken: 08.20.

Återresa 16.00.

Anmälan sker till Eva Norén på 
019-44 61 47. Pris: 550:-/person. 

Bussresan ingår.  

Resa till Visingsö med buss den
1 september 2022

Buss, förmiddagskaffe, lunch, 
bussrundtur, lunch, entré till Tem-
pel-gården samt fri tid i Gränna.

Kostnad ca 700-800:- beroende 
på antal anmälda. För mer info 

kontakta Marita Andersson
på 070-625 23 90

Resor med SPF Östernärke

Välkomna
önskar SPF Östernärke!
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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

Nu fi nns Nu fi nns 
det glassdet glass

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!

FÄRSK FISK 
FREDAGAR!

Drop in eller förbeställning.
Kräftor finns under säsong.

070-342 72 77

Århammars Fisk & Kräftor

Hampetorp

Långsätter

Långsätter,
se skyltar utmed
riksväg 52 mellan

Styrsta och
Hampetorp.

Långsätter,
se skyltar utmed
riksväg 52 mellan

Styrsta och
Hampetorp.

Hampetorp

Långsätter

52

Århammars
Fisk & Kräftor

FÄRSK
FISK

Beställning:Beställning:

RINGRING
ellereller
SMSSMS

070-342 72 77070-342 72 77

Hör av er till oss!

facebook.com/elglandentreprenad/
www.elglandentreprenad.se

Hör av er redan idag!
070-171 32 86

jimmy.elgland@outlook.com

• Gräv & Schaktning
• Mur & Stenläggning 
• Markanläggning 
• Trädgårdsplanering 
• Enskilda avlopp
• Snöröjning

ROBERT
GÖTHLINS

BYGG

ALLT INOM
BYGG

076-800 87 28
ODENSBACKEN

Artister på grönbete presenterarArtister på grönbete presenterar

Hjalmars

Sommar-
karameller
Det bästa från vintern

s succé och så lite n
ytt!

Pris: 495 kr inkl serviceavgift

Torsdag 21 juli kl 18.30
Fredag 22 juli kl 18.30
Lördag 23 juli kl 15.00

Torsdag 14 juli kl 18.30
Fredag 15 juli kl 18.30
Lördag 16 juli kl 15.00

Utomhus på Midsommarplatsen i Brevens Bruk

Biljetter: www.bruksteatern.se

Hjalmar Berglund • Peter Flack • Marie Kühler • Amanda Flack
Peter Kjellström • Åsa Bergfalk • Stephan Jansson

Peter Tikkanens revyorkester

JL
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m
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Välkommen till Vinön!Välkommen till Vinön!
I vår kiosk på stranden 

fi nns glass, fi ka och 
lättare lunch.

Här säljer vi även våra 
rökta produkter.

www.nygårds.se • Facebook
0708 - 16 49 63 • 0739 - 40 00 61


