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råttproblem,
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lösningen:

Inför hösten!
• Pannlampor
• Reﬂexer

• Råttfällor (el & mekaniska)
• Elektroniska skrämmare

• Viltnät
• Elstängsel
• Tryckimpregnerade
stolpar
Inför jakten

Höstlökar
• Saltstenar • Viltfoder • Majs
• Ärtor • Stövlar
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Sidan 2
-Det är verkligen fantastiskt hur positiva alla har varit på hela den här resan:
bygdegårdsföreningen, kommunen och
givetvis våra kunder, säger Eleonor och
Jimmy.

Företagspresentation!
24-7 Marmorbyn

Sedan en knapp månad är affären nu
igång, och just nu känns det bara som
att entreprenörerna, försöker att pusta ut
och hitta rutiner för sin lilla butik.
Under vårt samtal kommer det kunder
hela tiden, och det känns faktiskt som
att butiken har blivit en central mötesplats för Marmorbyn. Det är bara att
hoppas att det stora intresset håller i sig,
och att alla inser ett stort plus med att
ha en butik som är öppen alla dagar i
veckan – dygnet runt, och att detta skulle kunna vara butikens slogan:
-Handla när det passar dig-

Vi skriver september, som ofta betecknas som den viktigaste
månaden för kantareller, Karl-Johan och andra av skogens läckerheter. En annan sak som växer upp, som svampar i skogen är
obemannade närbutiker. Bara i Vingåkerstrakten finns det nu en
butik i Läppe, Österåker och den som Vingåkersbladet besöker i
detta nummer: Marmorbyn. Undertecknad träffar paret Eleonor
Johanssson och Jimmy Pousar vid deras nyöppnade affär, belägen
“mitt byn” bredvid Marmorbyns bygdegård.

de därför ta kontakt med olika företag
som sysslar med lokala automatbutiker.
- Så småningom kände vi att vi fick bäst
hjälp och stöd av ”24-7 Snabbköp”, ett
företag i Lidköping som idagsläget har
ca 35 franchise-butiker igång på olika
håll i Sverige.
Vid denna tid, hade också Jimmy blivit mera positiv till idèn och efter det
att paret hade kontaktat styrelsen för
Marmorbyns bygdegårdsförening, och
frågat om det skulle vara möjligt att
placera en affär bredvid bygdegården
så har det varit full fart framåt, för paret
Johansson-Pousar.

När marmorindustrin i Marmorbyn,
gick på högvarv fanns det i samhället ett
s.k snabbköp som först drevs av Kooperationen-Konsum(nu Coop) och därefter övertogs av ICA(se bild). Denna
affärslokal byggdes sedan ut i slutet av
70-talet, och drevs i olika konstellationer fram till i början av 90-talet då affärsverksamheten lades ner.

Vingåkers
bladet
Annonssäljare:

Lena Johansson
070-653 54 36
Birgitta Stenström 070-534 37 15

Avslutningsvis berättar Eleonor och
Jimmy att alla skall hålla utkik på Marmorbyns Facebook-sida, där det presenteras nyheter gällande affären. En nyhet
som är på gång, är att Post-Nord har satt
upp boxar på sidan av butiken där man
snart kan hämta paket.
Sedan vill Eleonor och Jimmy hälsa de
som känner sig osäkra på de olika tekniska lösningarna, bl.a mobilt bank-ID,
att bara säga till så försöker de att hjälpa
dessa kunder för att tillsammans hitta en
lösning.
Vingåkersbladet tackar för besöket, och
hoppas att 24–7 Marmorbyn kommer att
bidra till ortens fortsatta utveckling.
Text & Foto: Bengt Karlsson

Eleonor och Jimmy: Vilka är ni och varför öppna en affär?
– Vi är uppväxta i Läppe och Vingåker,
och sedan 2006 bor vi i närheten av
Marmorbyn med våra två barn. Under
åren har vi väl tänkt, liksom andra barnfamiljer i bygden att det vore väl inte så
dumt med en affär i den lilla tätorten,
säger båda samstämmigt.
Åren gick, och när det började öppnas
små automatbutiker på olika håll i Sverige, tyckte Eleonor att det var dags att
börja kolla upp om detta även skulle
vara möjligt att göra i Marmorbyn. - Jag
var mera skeptisk, och kände att det är
en för osäker verksamhet, säger Jimmy.
Eleonor kände dock att hon ville prova något nytt yrkesmässigt, och börja-

Annonsmaterial:
annons@vingakersbladet.com
Wilsons Tryckeri & Redovisning,
Kåsta,
643 91 Vingåker
0151-55 00 45

Ansvarig utgivare:
Loove Pettersson
Produktion:
Wilsons Tryckeri & Redovisning AB,
0151-55 00 45

Tryck: Boldprinting Mitt Örebro
Distribution: Postnord
Upplaga: 8164 st
Framsida: Åkerarbete
Foto: Loove Pettersson

Sidan 3

DEALS

FÖNSTER
UPP TILL

35%
RABATT

PROFFSIGA PRYLAR SOM GÖR JOBBET ENKLARE!

SVERIGES STÖRSTA UTBUD
AV KVALITETSFÖNSTER!
Med nya, energieffektiva fönster från Sveriges ledande tillverkare kan du vara säker på
att hålla vintervädret på utsidan, samtidigt som du sänker dina uppvärmningskostnader
rejält! Och med vår kampanj kan du just nu
spara tiotusentals kronor!

VATTENPASS

599:-

HULTAFORS HV 120
Lätt och greppvänligt med okrossbara
blocklibeller. Längd 120 cm.
Rek. ca pris 739:-

BORRSKRUVDRAGARE

CIRKELSÅG

YTTERDÖRRAR

25 %
RABATT

DÖRREN – EN DEL AV HUSETS
PERSONLIGHET
Ytterdörren är ofta det första man
lägger märke till när man kommer till
ett hus, så det är klart att den måste
spegla husets – och husägarens –
personlighet. Men dörren är också
avgörande för inomhuskomforten och
energiförbrukningen i huset. För att
inte tala om säkerheten. Kom in och
prata med oss så hjälper vi dig att
hitta den perfekta dörren för dig.

TIGERSÅG
HiKOKi CR18DBL
18 V. Kraftfull med kolborstfri motor som ger
längre drifttid, längre livslängd och minimalt
underhåll för motorn.

2 490:-

HiKOKi C18DBL
18 V. Kompakt, lätt och smidig
med en kolborstfri motor.

0:SPARA 80

2 490:-

HiKOKi DS18DBSLS
18 V. En av världens starkaste och snabbaste
kompakta borrskruvdragare med max moment
på hela 70 Nm. 2 st 5,0Ah Li-ion batterier,
snabbladdare och stapelbar förvaringsväska.
Rek. ca pris 3 290:-

2 590:STICKSÅG
HiKOKi CJ18DA
18 V. Tool only. Har stark
motor och hög sågkapacitet.
Rek. ca pris 2 690:-

1 890:-

KOM IN OCH SNACKA MED OSS OM DITT UTOMHUSPROJEKT
Kampanjerbjudandena gäller 12/9–2/10 2022.
Med reservation för eventuella tryckfel. Lokala avvikelser kan förekomma gällande sortiment och leverantör.
Mer information om oss hittar du på xlbygg.se

Adress: Ålsäter, 641 94 Katrineholm • Öppet: Mån-fre 06:30-17:30, Lör 10:00–13:00
Telefon: 0150-231 50 • www.xlbygg.se/alsater
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Griffion Education & Media

Ibland sker spännande möten av rena
tillfälligheter. Så träffade jag Fred, hans
särbo Oiva och dvärgtaxen Björne. Det
var så spännande att höra hur det kom
sig att Fred valde att ﬂytta till Sverige.
Fred kommer ursprungligen från Nederländerna. På Freds inglasade veranda
med en god kopp te, samtalar vi och
Fred berättar hur allt började.
– Jag har en lärarutbildning och är
utbildad språklärare i tyska och franska.
Under nio år undervisade jag i språk i
Nederländerna. Men jag är en människa
som tycker om att göra något annat och
byta perspektiv med jämna mellanrum.
Då började jag 1993 att arbeta på ett
läromedelsförlag som förläggare i tyska
och franska. Under ett antal år hade jag
ansvar för läromedel riktade mot ungdomsskola och vuxenutbildning.
Efter sju till åtta år blev jag engagerad i facket. EU hade kommit med
riktlinjer om att det skulle vara facklig
representation även på europeisk nivå.
Jag var ordförande i gruppen som skulle
förhandla med ledningen om rättigheter,
vilka möten som skulle bli samt skriva
avtal. Då träffade jag folk från Liber,
Almqvist & Wiksell i Stockholm samt
systerbolag i Belgien, Frankrike, Österrike och Tyskland. Jag kom i kontakt
med många olika kollegor i Europa.
I en annons i personaltidningen såg
jag att man kunde söka placering i något
annat land inom koncernen. Jag sökte
och ﬁck ja. Jag kunde välja mellan ett
ﬂertal olika europeiska länder. Eftersom
jag kunde engelska, tyska och franska
tyckte jag det var mest spännande att åka
till Sverige, som var en av valmöjligheterna, för att bekanta mig med den
nordiska kulturen och lära mig ytter-

Foto: Majsan Wickert

En del människor antar nya utmaningar med stor glädje och nyﬁkenhet. Så även Fred Gatzen med tanken att det skulle vara för en
kortare tid. Detta ﬁck honom senare att upptäcka nya perspektiv – han upptäckte en ny spännande värld i konsten.

Fred i sin trädgård med ett exempel på den konst han gör. Tavlan ovan till vänster är en högupplöst förstoring av ett litet område ungefär där cirkeln är. Sedan
skriver han ut den på bomullspapper i en tiofärgsbläckskrivare. Det blir fantastiska
bilder som tagna ur rymden eller havens korallrev, se större bilden nedan.Tilläggas bör att det aldrig kan bli lika ﬁna färger här i tidningen som originalen.

ligare ett språk.
Tanken var att jag skulle jobba tre år
i Stockholm, men sen gick det dåligt för
utbildningsförlagen. Och efter nio månader tog pengarna slut och då skulle
jag åka tillbaka till mitt ursprungliga
jobb i Nederländerna. Det blev som en
mental smäll. Jag hade haft avtackningsfest och var inställd på att vara borta i tre
år. Jag var inte beredd på att ﬂytta tillbaka. Jag hade träffat många kollegor, det
var jätteroligt på Liber och jag trivdes i
Sverige. Jag tänkte försöka bygga mig
en framtid här och köpte därför en etta
i Stockholm. Jag tycker fortfarande att
Stockholm är en underbar stad.
Tidigare hade jag varit ansvarig för
språkprojekt och i språkprojekt ingår
alltid hörövningar. De hade jag beställt
från en ﬁrma i Lund som i sin tur hade
en inspelningsstudio i Paris. Firman i

Lund kontaktade mig, de visste att jag
slutat och ﬂyttat till Sverige. De frågade mig om inte jag kunde vara projektledare för tyska, franska och spanska
eftersom de inte kunde de där språken.
Men de ville inte anställa någon utan
föreslog då att jag skulle starta ett företag.
2003 startade jag Grifﬁon Education
& Media, som arbetar med översättning samt med pedagogisk audioinspelning tillsammans med min samarbetspartner i Paris. Ibland har jag kurser, men inte så mycket på sista tiden.
Jag har även jobbat som gästlärare på
Stockholms universitet och undervisat i
nederländska.
Jag har kunder i Oslo, Helsingfors,
Stockholm, Köpenhamn och Groningen.
I Sverige har jag under årens gång samarbetat med Gleerups, Liber, Natur &

Kultur och Sanoma Utbildning (tidigare
Bonnier Utbildning). I kontakterna med
förlagen förbereder jag och lägger upp
manus. Under inspelningen brukade jag
vara på plats i studion i Paris som inspelningsledare. Jag fungerar lite som
spindeln i nätet.
Sen kom corona och pandemin, då
gick det inte längre att resa. Vi löste det
digitalt. Jag kopplar upp mig hemifrån
via en videolänk till studion. Min röst
är kopplad till hörlurarna som skådespelarna har på sig när de ska spela sina
roller. Eftersom jag känner dem väl sedan 20 år fungerar det tryggt och bra.
Nu för tiden behöver jag inte resa till
Paris utan kan sköta det över videolänk
hemifrån.
2009 köpte jag mitt hus i Vingåker
och efter några år ﬂyttade jag hit permanent. När allt med corona, Trump och
oron i världen kom så påverkade det
mig mycket. Det blev precis som när jag
var liten. Min mamma var mentalsjuk,
min pappa var alkoholist och det bråkades ständigt. Allt kom tillbaka till
mig så jag gick till en psykolog och ﬁck
i uppgift att måla, göra något kreativt.
Jag började måla bilder och tänkte att
jag kanske kunde göra vykort av dem
och sälja. Efter ett provtryck av en tavla
tyckte jag att all kraft i tavlan var borta,
att det inte ens dög som vykort. Jag började tvivla på mig själv, det kanske inte
var någon bra idé att måla.
Men då ﬁck jag en ny idé och gjorde
en nonﬁgurativ målning med ﬂera olika
färger. Jag tänkte, om jag zoomar in på
bara en liten yta och förstorar den väldigt mycket så får jag ett helt nytt motiv.
Jag tog en bild med min mobilkamera,
förstorade delar av den och skickade
dem till min syster som tyckte att jag
hade något bra på gång. Då köpte jag en
digitalkamera med makroobjektiv. Kort
kan jag beskriva det som att jag gör en
tavla som jag kan få ut många, många
olika motiv från. Det kan bli motiv som
tagna ur rymden eller havsdjupen, eller
likna grottmålningar. Det är upp till betraktaren att avgöra. Detta har nu blivit
mitt varumärke Grifﬁon Fine Art.
Jag lämnar Fred med en känsla av lycka.
Det är otroliga bilder och bör ses. Färgerna här i tidningen kommer inte ens i
närheten av hur de ser ut i verkligheten.
Håll utkik när han ställer ut.

Foto: © Fred Gatzen

Text: Majsan Wickert

FAKTA/UTSTÄLLNINGAR
Kontakt
E-post: griffion.fine.art@griffion.se
Galleri Tre av fyra i Högsjö,
vernissage 7 januari 2023
Sultans i Vingåker, våren 2023
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Widenstedts Rör

Nyrenoverad hyreslägenhet
i vackra Högsjö

Servicearbeten
VÅRT
VINGÅKER
& reparationer
KAN BÄTTRE

VÅRT
VINGÅKER
KAN BÄTTRE
VÅRT
VINGÅKER
KAN BÄTTRE

4 rum och kök

VÅRT
VINGÅKER
KAN
BÄTTRE
Vattenreningar

(Aquaexpert)

Egna vattenanläggningar
Badrum

På bottenvåningen med egen ingång
Ca 110 m2
ETT STORT TACK
Nära till natur och badplats
TILL ALLA ER SOM
Affär, skola och förskola på orten
RÖSTADE PÅ OSS!
Pendlingsavstånd till Vingåker, Katrineholm
Socialdemokrater i Vingåkersbygden
Socialdemokrater
i Vingåkersbygden
och Örebro

Värmesystem

ETT STORT TACK
TILL ALLAETT
ER SOM
STORT
TACK
JAN WIDENSTEDT
ETT
STORT
TACK
RÖSTADE PÅ OSS!

0151 - 450 87
Högsjö
Service AB

Pannanläggningar

Glöm inte utnyttja ROT-avdraget!

TILL ER
ALLA
ER SOM
TILL ALLA
SOM
RÖSTADE
PÅ OSS!
RÖSTADE
PÅ OSS!

070-277 28 25

janvvs24@gmail.com

Socialdemokrater i Vingåkersbygden
Socialdemokrater i Vingåkersbygden

jorgen@jabygg.nu

Vi utför allt inom
byggnation,
litet som STORT
Taklampa

Mulders
Maskinstation

Elvita Taklampa Alta

Golvlampa

Elvita Golvlampa Alta

AB

1195:Ord. pris 1395:-

Schaktningsarbeten

499:-

Ord. pris 649:-

Bordslampa

Elvita Bordslampa Alta

399:-

Ord. pris 539:-

Avloppsanläggningar
Vägbyggnationer
Husgrunder
Skogsdikning
Marsjö Skola • 643 94 Vingåker
Tel: 0151-200 38
Jörgen: 070-641 69 67
Rolf: 070-641 69 49
muldersmaskiner@gmail.com

Priserna gäller t.o.m. 9 oktober eller så långt lagret räcker.

BUTIK / INSTALLATION / ANTENN / FIBER /
SÄKERHET / VITVARUSERVICE
Apoteksgatan 8, Vingåker • Tel. 0151-51 84 80
Öppet: Vardagar 9.30-18.00 Lörd. 10.00-13.00
Elon Vingåker

elonvingaker • www.oppundael.se
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Vingåkersåns Rensnings- och invallningsföretag
Vingåkersån har ändrat utseende, och det mest uppenbara inne i
Vingåkers samhälle är de stenlagda kanterna. Men vem sköter om
den och vem ansvarar för att den håller sig ﬁn och inte växer igen?
Detta ledde mig till Carl-Adam Samuelson som är ordförande i
Vingåkersåns Rensnings- och invallningsföretag.
Företaget ägs av ett trettiotal andelsägare
i Vingåkers kommun och omsätter cirka
en miljon om året. Det är fem styrelsemedlemmar samt en kassör. Varje andelsägare har olika procentuella andelar
utifrån hur mycket mark ifrån sina fastigheter som är berörda utav ån, och att
åns vattennivåer är tillfredsställande.
Driftsavgiften per år ligger på cirka en
halv miljon för att allt ska fungera.

Östersjön med avrinning genom Kolsnaren och Viren och ett antal andra
punkter. (Se hela sträckan i inforutan.)
Har ni varit inblandade i kantstagningen inne i Vingåker
– I och med att vi äger vattendomen så
är det vi som givit vår tillåtelse till att
kommunen fått göra de här åtgärderna,
säger Carl-Adam.
– Mellan vart femte eller sjunde år
så genomför vi en rensning. I och med
att det är så brett så gör vi den norra
sidan ena gången och den södra sidan
andra gången. Då måste vi ha en dialog
med kommunen och alla övriga gällande ledningar och dylikt så att allt fungerar som det ska. Även bävrar ställer till
med problem, där de antingen bygger
hyddor eller gräver sig in i vallen.
– Ytterligare en parameter som kan
vara bra att känna till är att vattnets
tillförsel börjar ända uppe i Sottern och
sen kommer vi in i Närke. Så vi har att
göra med länsstyrelser över länsgränser. I Vingåkers kommun kan man säga
att ån startar vid dammluckorna i Högsjö. Då när vi hade översvämningen
hade vi en nära dialog med länsstyrelsen i Örebro. Det är många som ska
vara med och bestämma i det här. I och
med att det berör så många delägare och
så pass mycket odlingsbar åkermark så
är det väsentligt för oss att allt fungerar
som det ska.
– Det här grundades 1985 av min far
Göran Samuelson och driftsattes 1987.
Om vi räknar med de åren så närmar vi
oss 35 år som anläggningen varit igång.
Pumpanläggningar som står under vatten hela tiden slits och måste underhållas efter hand. Det är ganska mycket reparationer som sker efterhand på årsba-

De här trettiotalet andelsägare, är det
bara i Vingåker?
– Ja det är bara Vingåkers kommun. Och
de är en av andelsägarna, men vi har en
bra dialog med kommunen. Jag är den
största ägaren, det är inget att vara stolt
över för det innebär även större kostnader och mer jobb, säger Carl-Adam.
Carl-Adam förklarar att med tillfredsställande menas att åns vatten är på rätt
ställe. Anledningen till att företaget bildades är att kunna utvinna så mycket odlingsbar åker som möjligt. Detta är huvudsyftet. Förr var det ängsmarker och
ibland gick det att odla beroende på årsmånaderna.
– Vi blev ju kraftigt påminda förra året
när det var översvämningar i maj. Då
hade vi ett antal punkter på den här
sträckan som var svaga i vallen där vattnet rann ut. Då spelar det ingen roll hur
mycket vi använder våra pumpanläggningar för att hålla vattnet i ån om det är
hål i ån. Så förra året ﬁck vi helt enkelt
vänta för att vattennivåerna skulle sjunka, säger Carl-Adam.
– Vi lever under en så kallad vattendom och den vattendomen styr och reglerar vilka nivåer det ska få vara i ån.
Och då är ju kruxet att vi säger Vingåkersån men det är ju egentligen Nyköpingsån. Den här vetter ju ända ut i

Carl-Adam på bron över ån vid Åby Gård. Här syns att det rensats en sträcka på
vänstersidan. Rensning är ett ständigt pågående arbete.

sis. Och det viktiga för vår del är att den
vattenförande arean inte minskar, det vill
säga att åbrädden inte har krympt utan
snarare ökat så att mängden vatten kan
strömma igenom på rätt sätt. Vi tar alltså
inget vatten från ån utan det är helt och
hållet ett avvattningssystem.

Sverige, Ica

49

90

Nyköpingsån är en å som huvudsakligen flyter
igenom Södermanland. Den är 157 km lång
inklusive källflöden och har ett avrinningsområde på
3 632 km². Medelvattenföringen är 23 m³/s vid mynningen.
Ån rinner upp i Närke och genomflyter sjöarna Tisaren, Sottern,
Kolsnaren, Viren, Yngaren och Långhalsen och mynnar vid Nyköping
i Östersjön. Andra större orter som genomrinns eller passeras är
Vingåker och Katrineholm.
Källa text och bild: Wikipedia

10:Påse, 1,2kg, Ica

/kg

Text och bild Majsan Wickert

FAKTA

Potatis

Kassler

Sprängfylld med fakta om en å som inte
bara är en å, utan en å med en betydelsefull uppgift. Den ﬁnns där och vårdas
med stor omsorg. Tack Carl-Adam och
övriga andelsägare.

Minimumsbit

25:-

glass, 12-pack, Ica

max 2/hushåll

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

Gäller tom 2/10
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TV
Telefoni
Data

Din lokala VS-installatör,
utför service &
nyinstallationer
Värmepumpar

Parabol - Fiber -Antenn

TACK

Hävla RöR
Fredrik Gustavsson • 070 - 604 43 26

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

Stort tack till dig som
röstade på Centerpartiet
i Vingåkersbygden!
Nu ska vi göra allt för
att förvalta förtroendet

Sörmlands ledande leverantörer
av badrumsrenoveringar
och brasvärme!

25 år
1992-2017

för
Kaminer
&
Kostnadsfria offerter!
adrum Kom ihåg
Skorstenar
att
Vi lämnar alltid fasta priser och
vi erbjuder räntefri avbetalning
utnyttja ROTFrån idé till avdraget!Installerat- och
klart priser!
dig installation

AJ-Hemelektronik
Köpmangatan 5 • 643 30 VINGÅKER
Tel. 0151-133 30
Öppettider: Mån-Fre 10.00-18.00

- som ett liberalt jordnära
parti utan rasism!
Välkommen du också!
centerpartiet.se/blimedlem

Telefon:
0150-78017
Stödmail:
stodjare@katrineholm.boj.se

Storgatan 29, Vingåker 0151 - 370 380

underVälkommen
samma tak till

Installation och service.

Infomail:
info@katrineholm.boj.se

PLANERA DITT
BADRUM HOS OSS
Kontakta oss för en kostnadsfri
offert så tar vi fram ett förslag
på vad ditt badrum kommer att
kosta Installerat-och-klart!

tider:
or 9-18,
7, lör 10-14

INSTALLERAT
OCH KLART!
Vi är med.
Hela vägen.

KAMIN & KAKEL
KATRINEHOLM

2, Katrineholm
• 0150-517Videvägen
40 • WWW.KAMINKAKEL.SE

Tel. 0150-517 40 • www.kaminkakel.se

Ärnebäcks Gård

Katrineholm | Videvägen 2 | 0150-517 40

Vill Du köpa svenskt kött?
Direkt från uppfödaren? Utan tillsatser och av
djur uppfödda på ett etiskt vis? Vi säljer köttlådor 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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FÖRETAGS
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föreläsning med vingåkerssonen

Göran Persson
mässans moderator
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Föreningen för företag och föreningar
i Vingåkers kommun.

27 maj 2019
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Sverigedemokraterna
Vingåker

Det bästa
alternativet

Plats: Stu
Järnv
V

Välkommen till

till
Svenska HundklubbenVälkommen
VSN

Svenska Hundklubbe

Hundpyssel 9/10, 6/11, 4/12:

Kl. 18.30 Extra årsmöte för
27 maj 2019
Svenska Hundklubben VSN

Kl. 18.30
Extra
årsmöte för
Studiefrämjandets
lokal,
10:00-14:00
Svenska
Hundklubben
Kl. 19.00
kommer Klara 3, Vingåker VSN
Järnvägsgatan
Plats: Studiefrämjandet,
Järnvägsgatan 3,
Vingåker

Wallman från
Välkommen
till Hund-

Kl. 19.00 kommer Klara
föreläsaVSN
om
Svenskafeeling
Hundklubben
Vi
göratttäcken,
koppel, halsband,
effektiv och rolig Wallman från Hund-

inlärning
snuffelbollar
ochfeeling
andraattleksaker
till
föreläsa om
och rolig
våra effektiv
hundar.
Kl. 19.00 kommer Klara
!
Kl. 18.30 Extra årsmöte för
Svenska Hundklubben VSN

ka
Medlem: Gratis
inlärning
Wallman från Hundå fi
Icke medlem: 150 kr
er p
d
feeling att föreläsa
om
u
j hemsidan Anmälan
Gå in på facebooki och
för mertillinformation
b
Zaima, tel.
V
effektiv och rolig
073-0298104 eller e-post
inlärning
zerland.vsn@gmail.com.

Tack ni som gav er röst till oss.
Vi ska göra vårt bästa att förvalta förtroendet.

Vi

!
Vid frågor:Betalning i samband med
fika
r på
anmälan till Swish 1234454369
e
070-65
35
436
d
!
ju
Medlem: Gratis
fika
på vsn@svenskahundklubben.se
Vi b
Icke medlem: 150 kr
der
bju
Anmälan till Zaima, tel.
073-0298104 eller e-post

zerland.vsn@gmail.com.
www.svenskahundklubben.se/vsn
Betalning i samband med
anmälan till Swish 1234454369
vsnsvenskahundklubben

Medle
Icke med
Anmälan
073-02981
zerland.vs
Betalning i
anmälan till S

SJÄLVTVÄTTEN

Vet dina nära och kära
hur du inte vill ha det
på din begravning?
Fyll i din önskan i Livsarkivet,
hämta det hos oss!

27 m

Plats: Studiefrämjandet,
Järnvägsgatan 3,
Vingåker

i Vingåker • Välkommen
Ulrica Strand

Varmt välkommen till
Östlunds Begravningsbyrå Vingåker.
Jourtelefon dygnet runt 0150-330 29.
Öppet tisdagar 9.00-15.00, övrig tid efter överenskommelse.

Samuel Vikingson

ÖSTLUNDS BEGRAVNINGSBYRÅ
Storgatan 19, 643 30 Vingåker
Tel. 0151-106 65. E-post: vingaker@ostlundsbyra.se
W W W. Ö S T L U N D S B Y R Å . S E

Solbäcksvägen på Brene industriområde

Vem bryr sig om
både företaget
och företagaren?
Kontakta oss – vi är bra på det!

Långvarig
Långvarigtradition,
tradition,grundat
grundat 1937
1937

3
Vi
300
Viförvaltar
förvaltaröver
över
300
lägenheter
i Vingå

Vi ser till helheten för både företaget och
ägarna och är ditt bollplank i alla ekonomiska
frågor. Vi hjälper dig med kvalificerad revision,
redovisning, bokslut, skatter och rådgivning,
anpassat till dina och företagets behov.

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

lägenheter
lägenheteriiVingåker
Vingåker

Kontakta oss på 0151-136 00
Sök ditt nya
eller
vingaker@lr-revision.se
Sök
ditt
nya
boende
Sök
ditt
nya
boendepå
påwww.nordemo.com
www.nordemo.com

boende på www.nordemo.com

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

08-64404
0495
95| |kontakt@nordemo.com
kontakt@nordemo.com
08-644

08
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Föreningspresentation!
Gropptorps Idrottsförening
Vingåkersbladet besöker en idrottsförening, som om sju år faktiskt fyller ett helt sekel. Gropptorps IF(GIF) har under 93 år bedrivit sin verksamhet, på två olika platser i Gropptorpstrakten.
Men sedan 2007 håller fotbollen med ungdomsverksamhet och
herrseniorer till på Marmorbyns IP, nästan mitt i Marmorbyn.
Som många andra små, lokala idrottsföreningar så kämpar klubben på med föreningsmänniskor som lägger ner själ och hjärta,
helt idellt för att föreningen skall leva vidare. Sedan måste vi också påtala det unika med denna lilla klubb: En av Sveriges absolut
största fotbollsspelare som har gjort drygt 180 landskamper, började faktiskt i GIF: Hedvig Lindahl.
len har dock varit helt dominerande, och
som störst var den nog i mitten av 70-talet. Då hade klubben 3 herrseniorlag,
1 seniordamlag samt ungdomslag för
både flickor och pojkar.

GIF:s klubbmärke, i form av en siluett
av en mortel(Gropptorps-marmor)

GIF bildades av några ungdomar i
Gropptorpstrakten, den 5 maj 1929 och
inledningsvis var det bara fotboll på
programmet. Under åren har det sedan
utövats bandy, friidrott, skidåkning,
terränglöpning, bordtennis, orientering,
gång och innebandy i klubben. Fotbol-

Om vi övergår till nutid besöker vi Marmorbyns IP, under några kvällar och
första kvällen är det de yngsta fotbollsspelarna som håller igång. Det är barn
både från Marmorbyn och Baggetorp,
och åldern är mellan 5 och 10 år. De tränar 2 gånger i veckan och har vid några tillfällen varit med på sammandrag,
3 mot 3 och 5 mot 5. Ledare är Ellinor
Fredriksson och Camilla Dahlqvist, och
i genomsnitt är det 12 barn med på varje
träning. Vid vårt besök avslutade tränarna, med att fråga barnen: Har ni haft roligt på träningen idag? Härligt att barnen
får den frågan, och också härligt att se
entusiasmen och glädjen i hela gänget,
tycker undertecknad. Det skall också sägas att Johanna Frölund, också är med
och hjälper till med de yngsta Giffarna.

Seniorledare Danne Österberg och Janne Helmèr

Ungdomsledare Camilla Dahlqvist och Ellinor Fredriksson

Ett dygn senare är vi åter på plats för
att se GIF:s herrseniorer i träning, under ledning av Janne Helmèr och Danne
Österberg. Herrlaget spelar i div 7 idag
och består av ett tio-tal egna produkter,
och hela truppen består av ca 25 spelare.
Vi konstaterar att laget leder sin serie,
när det endast återstår några få omgångar. Så här bra har inte GIF:s representationslag varit på evigheter, och då infinner sig den naturliga frågan till Janne
och Danne: Om ni vinner serien, vill ni
gå upp i seriesystemet då?
-Det är tveksamt, eftersom att då kommer resor och tredomarsystem öka på
våra kostnader, säger de båda ledarna.
- Dessutom har vi väldigt roligt i det
här gänget, och det får gärna fortsätta
så även om det är på en lägre nivå fotbollsmässigt. Janne och Danne har varit
ledare i GIF, hur länge som helst och då
undrar man: Hur orkar ni, för att ni har
ju dessutom andra uppgifter i klubben?
-För att det är så jäkla roligt, och för att
vi bryr oss om att GIF lever vidare, säger de båda samstämmigt. Vi bör också nämna att Micke Samuelsson, också
finns med i ledarstaben för A-laget.
Ett genomgående tema i klubben, från
barngruppen till seniorerna är att fotboll
skall vara roligt!
Vi frågar avslutningsvis ordförande Camilla Dahlqvist: Hur mår Gropptorps IF
idag?
-Att vi blev flera medlemmar vore givetvis önskvärt, föreningen har idag ca
100 medlemmar och det är då både aktiva spelare och-stödmedlemmar. Föreningens ekonomi baseras därutöver av
kommunala bidrag, för aktiviteter och
drift.- Sedan märker vi ju att intresset
för att spela fotboll minskar, men vi har
ambitionen att klubben skall iallafall
finnas till för de barn som vill spela fotboll, berättar Camilla.

När vi frågade seniortränarna om de
fick önska något, så påtalade de att ett
eget klubbhus vore bra att ha. Det gamla
försvann i och med flytten från Nervallen till Marmorbyn, och för tillfället hyr
klubben en lokal i Marmorbyns bygdegård. Sammanfattningsvis är det förutom ovanstående ledare med ofta dubbla
uppgifter och nedanstående styrelse,
några flera personer som bör nämnas i
arbetet med att hålla GIF igång: Rune
Karlsson, Andreas Karlsson, och Robert
Dahlqvist.
Som gammal Giffare och boende i bygden, vill undertecknad bara säga tack till
er alla ”dubbelarbetande” för att ni kämpar på, och en extra blomma till Janne
Helmèr som väl varit klubben trogen i
ca 55 år som spelare, ledare, styrelsemedlem m.m...fantastiskt!
Text & Foto: Bengt Karlsson

FAKTARUTAN
Styrelse:
Ordförande, Camilla Dahlqvist
Vice ordförande, Jan Helmèr
Sekreterare, Lena Eriksson
Vice sekreterare, Joakim Andersson
Kassör, Ann-Sofi Helmér
Vice kassör, Vakant
Materialförvaltare, Christer Eriksson
Styrelsesuppleant, Anton Fredriksson
Styrelsesuppleant, Johanna Frölund
KONTAKT-GIF:
Telefon: 073-785 90 38 (Camilla)
Mail: grooptorpsif@outlook.com
Facebook: Gropptorps IF
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KÖPMANGATAN

företag
Ett lokalt bygg
enhet
med lång erfar
och kunskap!
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Marielunds

Tapetserarverkstad
FÖNSTERLYFTET
Fönsterhantverk Återförsäljare för:

Möbeltyger
Omklädda möbler
Tapetserarmaterial

Allbäck
Linoljeprodukter
Engwall och
Claesson
Eskilstuna
Kulturbeslag
Iris Hantverk
Gröna Gläntan
Grunne
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Öppettider på Facebook &
ap! @lyftets
och kunskInstagram
Restaurering av

God Jul & Gott Nytt År

Annika Widenstedt
Tel. 0730-55 30 30

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

Hem & Antik

Köper och säljer

Antikt, retro,
lantligt och kuriosa
Öppettider på
facebook och Instagram

Anneli Högberg
073-820 09 39

Närproducerad kyckling

företag
Ett lokalt bygg
nhet
med lång erfare
och kunskap!

Kakel
Klinkers
Laminatgolv

God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År

Se vår utställning

Försäljning från gården av vår
ﬁna gårdskyckling som är
slaktad och styckad på gården
Fredrik Pihl 073 - 502 94 05
katrinelunds.gardskyckling@gmail.com
Katrinelunds Gårdsprodukter

0151-130 10 / www.ksbygg.com

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

© Bisnode 200323

vfo.se

25 år
1997–2022

fira med oss!

galna priser 23/9–2/10
herr • dam • barn • jeans • sport • skor
vi har något för hela familjen

7000m² butik

över 100 kända varumärken

öppet 364 dagar om året

15.000 kostymer i butik

handla online dygnet runt

Mån-fre 10:00–19:00 lör-sön 10:00–18:00
fyndtältet håller öppet alla dagar 11:00–17:45
Besök oss i butiken eller shoppa smidigt från vår webshop

halva
halva
priset
priset
på allt i vårt

fyndtält

gäller 23/9–2/10
PASSA PÅ!!
billigare blir det inte

Vi har upptäckt
Östernärke!
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– En bra bit av Örebro –

Stora Mellösa
Norrbyås
Odensbacken
Asker

Lännäs

Kilsmo

Vinön

Nyheter från

Hampetorp

Östernärke i korthet

Breven

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.

Bengt Bronner rapporterar om smått och gott i sin närhet, framför
allt från www.samverkarna.se
Odensbacken men ibland också från övriga Östernärke.
Hösten är här och Vingåkersbladet är
tillbaka med en ny utgåva. Nyligen genomfördes ännu en upplaga av Segersjödagarna med ömsom sol och ömsom
regn. Nytt för i år var bland annat en
utställning med A-traktorer och utlottning av fina priser till deltagarna. Även
Sjöräddningssällskapet fanns på plats
och ”visade flagg”.

grupp med ett hedersomnämnade och
ett pris på 5.000 kronor i samband med
att årets landsbygdspris delades ut.
I Hampetorp är det snart dags att ta
upp båtarna på land, de första har redan lämnat sjön. 15-16 oktober är sista helgen planerad för upptagning. På
tal om båtar och segling så deltog en

Centrumgruppen i Stora Mellösa har prisats för sitt arbete.

Under försommaren presenterade Örebro kommun en vision för Hampetorp
och arbetet går nu vidare med att förverkliga denna i olika steg och etapper. I visionen finns också tankar om
cykelväg till Odensbacken, detta är än
så länge bara en av flera bitar i visonen
som sträcker sig många år fram i tiden.
Region Örebro Län kungjorde under
augusti att det planeras för en cykelväg
som skall förbinda Odensbacken med
Örebro. Dessvärre är det väldigt lång
planeringstid på sådana här insatser så
de tre planerade etapperna kanske kan
påbörjas inom 10-12 år. På tal om vägar
så har Trafikverket nyligen meddelat att
man planerar att asfaltera Örebrovägen
genom Odensbacken under 2023-2024.

Kanalparken i Odensbacken är numera både namngiven och invigd.

Den 28 september håller Samverkarna
i Östernärke ett stort möte om Kanal-

festivalen som gör come back 2023.
Klockan 18.30 är det som gäller och
mötet hålls i Tegelhuset i Odensbacken. Under sommaren har föreningen
bland annat arrangerat cirkusskola och
överlevnadskurs. Vidare har föreningen arbetat med flyktingar från Ukraina
och hjälpt till på olika sätt. Dessutom
jobbar föreningen med att sätta upp en
ungdomsmusikal som skall spelas upp
i rotundan i Odensbacken under nästa
vår.
Helgen 1-2 oktober är det återigen dags
för Konstslingan som bland annat går
genom Östernärke, här deltar Galleri
Stattin, Galleri O, fotografen Per Johansson och Galleri Idesta..
Text och foto: Bengt Bronner

av båtklubbens medlemmar i en stor
segeltävling och vann. Grattis till segelfartyget Svea och Jenny Gustavsson
som tillsammans med övrig besättning
tog hem segern i Rolex cup!

Bryggan i anslutning till Kanalparken är
renoverad och rabatten är ompysslad.

Senare invigdes Kanalparken i Odensbacken, även detta med inslag av
mindra bra väder. Dessförinnan har
ett antal bänkbord ställts ut runtom i
Odensbacken och andra bänkar har
gjorts iordning utmed kanalen inom ramen för projektet ”Förnya Odensbacken” som vi rapporterat om tidigare.
I Odensbacken fortsätter även arbetet
med Askenäshemmet och nyligen revs
en del av den gamla byggnaden som ett
led i utvecklingen. Förnyelsen innebär
rivning, nyproduktion samt renovering.
Allt beräknas stå klart våren 2024 då
det ska finnas 48 bostäder i vård- och
omsorgsboende samt gruppboende.
Även i Stora Mellösa jobbas det med
att lyfta fram samhället och inte minst
då de centrala delarna. Örebro kommun
belönade vägföreningens centrum-

Campingen i Hampetorp har nyligen
stängt för säsongen och värdshuset på
Vinön har gått ner i varv och minskat
sitt öppehållande efter sommarens aktiviteter.
I Stora Mellösa har de nybyggda husen
vid affären blivit både klara och inflyttade. Handelsträdgården som tidigare
fick nya ägare har blåst nytt liv i verksamheten under sommaren och bland
annat startat upp caféverksamhet och
serverat både räkmackor och musikunderhållning. Även i Asker har man under sommaren kunnat avnjuta både mat
och musik hos Ströms smedja.

Rotundan hos HOIF skall renoveras och till våren planeras musikal under ledning
av Samverkarna.

I Stora Mellösa har folk flyttat in i de nybyggda husen intill affären.

Sammanlagt nio stycken bänkbord har
ställts upp runtom i Odensbacken.
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019-44 62 55
Helene Åkerling-Eriksson

Personlig begravningsrådgivare
– en trygghet i sorgen.

Din
extraresurs

Varmt välkommen!

Enskilda
avloppsanläggningar m. m.

Vi hjälper dig med byggprojektet!

Övriga gräv- och schaktarbeten.

Fönster | Panel | Badrum
Kök | Tak | Altan

Transporter med tung lastbil.
Flyttröjning

Grus, matjord och schaktmassor.

Bemanning

Förmedling av brunnsborrning.
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RUT-re
och
naROT-arbeten

Örebrovägen 8 • Odensbacken
019-45 00 36 • www.gotmars.se
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Allt inom VVS.
070-533 09 27

Bernth Sjöstrand • Stora Mellösa

Robin Svenberg
073-234 8669
Kristoffer Söderling 070-331 5269
hssbyggtjanst
info@hssbyggtjanst.se
www.hssbyggtjanst.se
Hampetorp Svenberg Söderling Byggtjänst AB

– Numera en del av Maskin Väst AB –

KOMPLETTA SKROTBILAR
HÄMTAS KOSTNADSFRITT!
Bättre bilar köpes!

019-767 16 50

019 - 45 06 90

john@lundbergsmek.se

BOKA HÄMTNING

transport@svenskbilatervinning.se
Industrivägen 8
715 31 ODENSBACKEN

Industrivägen 8 • 715 31 Odensbacken

Flodins
Täckdikning AB
Helhetslösning för dränering av åkermark
för en eﬀektiv växtodling.
Vi tar din åker från missväxt till tillväxt.
Avvägningar, planer, utförande & dokumentation.
Täckdikningar • Schakt och VA • Bergsprängning.
- Bandgående plog
- Kedjegrävare
- Gps och laser

Mikael Flodin
073 - 349 82 40

GÅRDSBUTIKEN
I LÄNNÄS

Här hittar du allt från ägg,
lök & potatis till hjälmargös, chark och ostkaka.

Här ﬁnns det mesta
för en bra höst!
Psst.. Hunden Maggan
hälsar att här ﬁnns
det massor av gott till
både hund och katt!
Varmt välkomna!

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
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Företagspresentation!
Lundbergs Mek & Smide blir Maskin Väst
Företaget Lundbergs Mek & Smide startades i början av 2019
som en uppföljare till företaget Lundbergs Mek & Maskin som
drivs av en äldre bror och som tidigare var verksamma i lokalerna
i Odensbacken, men numera finns i Stora Mellösa. Nyligen blev
Lundbergs Mek & Smide uppköpta av Maskin Väst och med det
börjar en ny era i företagets relativt korta historia.

En snabb titt in i verkstaden medan mekanikerna är på lunch.

Företagets styrka är att snabbt kunna
vara ute på fältet när något går sönder,
ofta är det ju också väldigt bråttom. I
princip har företaget jour dygnet runt
alla veckans dagar. Trots sin unga ålder
finns det också gedigen kunskap och erfarenhet av framförallt fabrikaten Case
och JCB.

Innanför en av verkstadsportarna skymtar två Case-traktorer.

Syskonen Lundberg är uppvuxna på ett
jordbruk i Stora Mellösa där de redan
i tidig ålder kom i kontakt med olika
maskiner och på den vägen har det gått.
Lite förenklat kan man säga att brodern
Daniel gräver och plogar medan Richard ordnar så att grejerna fungerar.

Richard Lundberg driver Mek & Smide
AB som i huvudsak sysslar med reparationer och service av lantbruks- och
entreprenadmaskiner av alla märken
och årsmodeller, medan broderns företag utför entreprenader och transporter,
bland annat med en syster som chaufför.

Richard Lundberg i full färd med att byta en wire på en grävmaskin.

Därutöver fungerar Lundbergs Mek &
Smide som återförsäljare av Hydroscand
i Östernärke när det gäller hydraulslangar och anslutningar. I butiken finns dessutom en liten hörna med ”bra-att-ha-saker, såsom diverse förbrukningsmaterial
och annat.
Företaget Lundbergs Mek & Smide
som sysselsätter fyra personer håller till
på industriområdet vid Industrivägen i
Odensbacken, men en flytt kan bli aktuell i framtiden. Under ett antal år har
man haft ett nära samarbete med Maskin
Väst och nu går alltså Lundbergs Mek
& Smide upp i detta företag och kommer så småningom också att byta namn

Daniel Lundberg i hytten på grävmaskinen.

till Maskin Väst AB, ett företag som redan idag finns i Karlstad, Mariestad och
Kumla.
Richard berättar att man nu siktar på att
flytta till större lokaler för att kunna utveckla verksamheten. Dessvärre är det
inte så enkelt att hitta lokaler i Odensbacken och att bygga själv är inte heller
så enkelt. Efter kontakter med både Örebro kommun och Kumla kommun lutar
det åt att det blir en flytt av företaget till
Kumla, men inget är klart än.
Fritid då, har man det i denna bransch?
Svaret är att om man som Richard jobbar nästan 25 timmar om dygnet åtta dagar i veckan så hinner man också både
att bygga verkstad hemma och dessutom köra drifting. Tur är kanske då att
sambon Anna har ett förflutet som funktionär inom driftingsporten, så när det
är dags för tävlingar åker hela familjen
med.
Text och foto: Bengt Bronner
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Hör av er till oss!

95ans Mekaniska ligger utanför
Odensbacken och utför:

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

• Manuell svetsning • CNC gasskärning
• Kapning • Rund och konvalsning
• Kantpressning • Borrning
• Svarvning • Fräsning
• Stationär & mobil arborrning
• In- & Utvändiga kilspår
• Slipning av spiralborr
• Materialförsäljning

Hör av er redan idag!

070-171 32 86

jimmy.elgland@outlook.com

Berglinds
Entreprenad

Maskinkörning:
Kantklippning • Slåtter
Pressning • Gödselkörning
Mobil: 0704-026 259
E-mail: berglindsentreprenad@gmail.com
Joakim Berglind
Nedre Åkerby, 697 91 Pålsboda

facebook.com/elglandentreprenad/
www.elglandentreprenad.se

Rårakefest
Lördag 22 oktober kl 19.00
i Fiskingegården.

MUSK

Om du beﬁnner dig här,
är vi snart där.

Välkomna!

HUND
OCH
HALVÖ

HASSE
PÅ
TV
KÄLKE

Styrelsen
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.

KAN
JULGRANAR
GUSTAVS
AV
LEIF GW

KYLA

VVS

SOLENERGI

VÄRMEPUMPAR

Nordic Energy Partner AB - installation och service av värmepumpar
Vi levererar de bästa värmepumparna
och kylanläggningarna
utifrån dina behov.

HAR
STRÖM
I SIG

TYSK
STAD
FÖRENA

BRITTISK
ROCKGRUPP

STOPPAR
HÄST
FYLLD
CHOKLADBIT

YTMÅTT

EL

SPRÄTT
STÖR

ÄR EN
SKRYNKLIG BLUS
OGILLAR
MOBBAD
KVALSTER

OFTEDAL
EFTER EN
BARACK
GRO

LUGN
DESSERT

DONERA
MAT I
NORR

UNO
SVORDOMAR

ASK
VINTERBOSTAD

Se över din värmeenergi!

MOTSATS
TILL
ZENIT

RIBBA
VASSBÅT

Vår kompetens din trygghet

Tel. 019-45 00 60

www.nepab.nu

info@nepab.nu

Jonssons presenter och ätbara ting

SÄVSTAHOLMSÄPPLETS FINNS I
VINGÅKER

FÖLL
IHOP

Vinn trisslott.

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.

Lös korsordet och skicka/lämna in det
gulmarkerade ordet senast 16 oktober till:

På gården finns även
JONSSONS GÅRDSBUTIK
Egenodlad potatis, ägg, honung, marmelad, gårdschips och drickor från Hammars Bryggeri, bl a.
Öppet alla dagar 7-21.

annons@vingakersbladet.com
•
Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta
643 91 VINGÅKER

Åkerby 506
715 92 Stora Mellösa
Mats och Elisabet Jonsson
070-2545872

Vi drar tre stycken vinnare som vinner varsin trisslott.
Vinnare i nr 3 - 2022: (av 77 rätt inkomna svar: NYGÅRDS RÖKERI OCH DELIKATESSER)

Trisslotter har levererats: (Inget korsord i nr 4)
Maud Irewald, Odensbacken
Mats Lönegren, Vingåker
Inger Holm, Högsjö

Sidan 16

Vi SES PÅ:

JUL
MARKNADEN
Söndag
27 november
13:00 - 17:00

KÖPmangatan
VINGÅKER
Boka plats:

Hemslöjd/handarbete
Konstnärer
Livsmedelsproducenter
Julklappsförsäljare
Juldryck- & godissäljare

Inbjuder till

FRUKOST
Torsdagar
29 september
6, 13, 20, 27 oktober
kl: 08:00 - 10:00
på Köpmangatan 12
Vingåker
Företagare och föreningar
välkomna!
Ingen föranmälan krävs.

Tack för visat
förtroende!

250:- per marknadsplats (3 meter bred)
marknadsbord ingår (180 cm långt)
100:- El (begränsat antal)
Bokning av plats: 0151 - 55 00 45 (Wilsons)
Betalning bekräftar bokningen:
Swish 123 643 25 79 (Samverkarna Vingåker)
Ange Namn och Julmarknad
Anmälan är bindande
OBS! Begränsat antal platser

KRISTDEMOKRATERNA
Vingåker

