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• Viltnät
• Elstängsel
• Tryckimpregnerade stolpar

Mus- och 
råttproblem, 

vi har 
lösningen:

• Råttfällor (el & mekaniska)
• Elektroniska skrämmare

FågelmatareFågelmatare

• Solrosfrö (vitstrimmigt & skalade)
• Jordnötter 
• Hampfrö 
• Viltfågelfrö 
• Talgbollar 

Höststäda din 
trädgård

• Räfsor • Lövkorgar 
• Piasavakvastar • Skottkärror 
• Sopsäckar • m.m.

TäckbarkTäckbark
För skyddstäckning För skyddstäckning 

och dekorationoch dekoration

Stort sortiment av Stort sortiment av 

EldstäderEldstäder
16 varianter16 varianter

Inför hösten!
• Refl exer
  - Vuxna och barn 
  - Hund, katt och         
     häst

• Pann/fi cklampor

Gravljus/lyktorGravljus/lyktor
stort stort 

sortiment sortiment 



Marmorbyns VVS-tjänst AB

Förutom arbetstillfällen inom den kommunala verksamheten 
förskola och skola, har den gamla bruksorten Marmorbyn nu-
mera en del små och meddelstora företag. I månadens Vingåkers-
blad träffar vi Fredric Hultberg, född och uppvuxen i Björkvik 
som numera utgår från Marmorbyn med sin verksamhet.

Fredric gick på Linden-gymnasiet i Ka-
trineholm, på energiprogrammet och 
sin praktik gjorde han i Nyköping. Det 
var mest en praktisk lösning på grund 
av att hans föräldrar, driver ett företag 
(Kamin & Kakel) i Katrineholm, och 
som vid den tiden hade verksamhet 
både i Katrineholm och i Nyköping. 
Efter utbildningen blev Fredric kvar i 

Nyköping i fem år, och hade en anställ-
ning på Nera-installation. Därefter bör-
jade han att arbeta i familjeföretaget, 
men sedan 1,5 år har han en egen firma. 
Då blir ju den naturliga frågan: Varför 
då, Fredric?
– Det är absolut inget fel att arbeta i fa-
miljens företag, jag kände dock att jag 
ville arbeta mera med det som jag fak-

tiskt är utbildad till. Sedan är det ju så 
att jag kunde använda mina VVS-kun-
skaper även på Kamin & Kakel, men 
jag ville arbeta mera renodlat med 
VVS.

Hans företagsidè är att arbeta som 
VVS-montör, med värmepumpar, bad-
rum, avlopp m.m. Kunderna är både 

de med egna småhus och småföreta-
gare, bland annat har Fredric fått flera 
kunder bland gårdar på landsbygden. 
Arbetsområdet är i huvudsak Katrine-
holm-Vingåker, med omnejd. Fredric 
har inga anställda, däremot har han haft 
samarbete med ett annat företag i sam-
ma bransch om det har funnits behov.
– Det är det svåra med att vara sin egen, 
man kan ta på sig för mycket jobb. Men 
man lär sig hela tiden, det handlar om 
planering, säger Fredric.

Fredric hoppas på att han fortsättnings-
vis har en stadig kundkrets, och att den 
energiomställning som hela samhället 
behöver genomföra med nya smarta, 

snåla energilösningar också kommer 
att innebära mycket arbete för bran-
schen. Sedan skall det också sägas att 
han, vid behov har möjlighet att arbeta 
i familjens företag vilket också är en 
trygghet.

– Sedan är ju framtiden osäker, efter-
som pandemin och krig har gjort att 

problem med leveranser och logistik 
av t.ex. värmepumpar och komponen-
ter har gjort det svårt att lämna ett pris 
till kund. Men det kommer bättre tider, 
avslutar Fredric.

Text & Foto: Bengt Karlsson
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Skräddarsydd Skräddarsydd 
cateringcatering

Hemlagade matlådor Hemlagade matlådor 

med husmanskostmed husmanskost
GlutenfrittGlutenfritt
laktosfrittlaktosfritt

Vi erbjuder även utkörningVi erbjuder även utkörning

69:-69:-Storgatan 23, Vingåker

079 - 100 10 70
info@gr8meal.se

Måndag - Torsdag 08:00 - 17:00 
Fredag 08:00 - 15:00
Söndag 16:30-17:00

jorgen@jabygg.nu

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT

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

Tel. 0760-29 06 24 • www.bylesdäck.se

Byles Däck
Däck - Fälgar - Service 

Flertalet fabrikat och 
dimensioner på lager 

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.

Ge Pappa fotvård på Fars Dag 13 nov

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

Vi finns på

Ett mångsidigt företag som arbetar med allt ifrån försäljning 
och reparationer av lantbruks-, entreprenad- och 
skogsmaskiner till diverse svets- och smidesarbete.  
Vi är servicelämnare för John Deere’s skogsmaskiner. 
På Jacobssons har vi ett brett sortiment med  
lager,tätningar med mera. Välkommen in till oss!

Gäller tom 30/10

HelgskinkaHelgskinka
ca 2kg, Nybergs Deli

GravljusGravljus
 med lock, Ica

3990
/kg

10:-
Måndag-söndag 8-21Måndag-söndag 8-21

0151-51 80 50 • www.ica.se0151-51 80 50 • www.ica.se

MorötterMorötter
2kg, Ica

15:-
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KFV Släktforskarförening

Södermanlands Släktforskarförening avvecklades och då blev 
klubbarna i Katrineholm, Flen och Vingåker fristående. 1987 
bildades KFV Släktforskarförening.

På grund av omorganisation på biblio-
teket har släktforskarföreningen bytt lo-
kal. Nu sitter de på tre trappor i Säfsta-
holms slott. Och det fi nns hiss. Före-
ningen i Vingåker samarbetar med 
Hembygdsföreningen och kommunen. 
I Katrineholm samarbetar de med ABF 
och i Flen med Studiefrämjandet. 
 Föreningen har tillgång till många 
olika programvaror men de huvudsak-
liga programmen som används är Arkiv-
Digital och Riksarkivet. ArkivDigital är 
en be taltjänst och Riksarkivet är gratis. 
 ArkivDigital till exempel kostar cir-
ka 1800 kronor per år och licens, så det 
lönar sig att vara medlem. 
 I före ningen har du naturligtvis till -

gång till både Sveriges Dödbok 1830 –
2020, samt vår egen Födda-Vigda-
Döda Västra Sörmland 1666 –1894. Vi 
har även programmet Vallon 6, där kan 
man söka om man har släkt som här-
stammar från vallonerna. Dessa pro-
gramvaror ingår i med lems av giften. 
 
Som medlem får du; 
• Medlemstidningen KFV-forskaren, an-
tingen som papperstidning eller digital. 
• Du får ett lösenord kopplat till ditt 
medlemskap så du kan logga in i datorn 
på slottet. 
• Där är öppet tisdag till söndag mellan 
klockan 11.00  och 16.00.
  Hos ArkivDigital kan man bläddra i 

kyrkböcker, söka bland miljontals namn 
och fl ygbilder. Det fi nns 91 miljoner 
digitala färgbilder, historiska fl ygfoton 
från hela Sverige. Du kan till exempel 
söka efter ditt hus.
 En gång i månaden kan medlemmar 
få hjälp av Jourhavande släktforskare 
i hembygdsföreningens lokal på Erik 
Dahlbergsvägen i Vingåker mellan 
klockan 17.30 och 19.30. Där kan du få 
hjälp med din släktforskning av er-
farna släktforskare om det gäller hjälp 
med att komma igång eller att söka efter 
något som är extra knepigt.
 – Det är ingen idé att göra släktforsk-
ning utifrån DNA om du inte gjort en 
traditionell släktforskning innan, säger 
Lennart. Vi ska nog försöka ha en DNA-
kurs längre fram. Då tar vi in föreläsare.
 – Lennart nämner också att det fi nns 
en kvinna som heter Karin Bojs som skri-
ver i DN. Hon har givit ut fl era böcker 
om DNA-forskning. Augustprisvinna-
ren Min europeiska familj – de senaste 
54 000 åren (2015) och uppföljaren 
Svenskarna och deras fäder – de se-

naste 11 000 åren (2016). Så sent som i 
september i år kom Europas mödrar de 
senaste 43 000 åren. Spännande läsning 
för den intresserade. 
 – Problemet för oss nu, säger Lennart 
och Ove samstämmigt att vi behöver 
en lämplig lokal som fungerar för kurs-
verksamhet. Annars får man tills vidare 
söka sig till Katrineholms kursutbud.
 Lennart berättar att 1936 började 
mormonkyrkan organisera mikrofi lm-
ning av folkbokföringsregister i både 
USA och Europa. Resultaten av allt do-
kumenterande samlades i före ningens 
sökbara databas som senare överlämna-
des till Riksarkivet. Den är fritt tillgäng-
lig för alla som vill forska i sin släkt. 
Man kan också organisera och doku-
mentera sina fynd i föreningens nätba-
serade släktträd Family Tree. 
 På www.familysearch.org/sv/ som är 
mormonernas sida kan man lägga upp 
ett gratiskonto. Det enda man behöver 
göra är att skapa ett inloggningskonto. 
Via det programmet kan man också få 
kontakt med andra som forskar på sam-
ma linjer som man gör själv. 
 
Spännande – undertecknad kanske ska 
bli medlem och börja släktforska?  

Text och foto: Majsan Wickert  

Ett exempel på hur en sida ur kyrkböckerna kan se ut i programmet ArkivDigital.

Detta är föreningens nya logotype (endast cirkeln), för övrigt en gammal karta.

FAKTA
Medlemsavgift: 210 kr/år för 
enskild och familj 250 kr/år

Sätt in på bankgiro 5049-6694

Om du betalar via internet: 
Skriv namn och adress på betal-
ningen och skicka ett mejl med 
uppgift om namn, adress och tele-
fonnummer.
Antal medlemmar 356 st.
Bara i år har vi fått in 27 st nya 
medlemmar.
E-post: 
info.kfyslakt@gmail.com

Det går också att betala med swish 
till nr 123 110 40 90
Mer info hittar ni på 
www.kfvslakt.se

På bilden ser vi stående Ove Wåhlberg och sittande Lennart Karman.



Sidan 5

Handskar  
99:-

Skottkärra

299:-

Erbjudandena gäller t.o.m 2022-10-30. Kan ej kombineras med andra erbjudanden/rabatter, reservation för slutförsäljning. 

 VINGÅKER Vannalavägen 10  |  Öppet mån-fre 6.45-17.00, lör 9.00-13.00  |  k-bygg.se

Beckers inomhusfärg
*Erbjudandet gäller  
20% rabatt vid köp av  
Beckers inomhusfärg  
standard- och valfri kulör  
under perioden 2022-10-30.

Ryobi Blåsare RY18BLXB-0 18V ONE+
Borstlös motor och turbofunktion. Ord.pris 1489:-

Ryobi blåsare 

1299:-

Fxa Räfsa Metall.  
Total längd 180 cm. Ord.pris 129:-

Prof Skottkärra 
Rymmer 70 liter.   
Ord.pris 565:-

FÄRGKAMPANJ!

20%
RABATT!*

TEGERA® 517 Arbetshandske 
Vattentät i syntetiskt läder. Ord.pris 139:-

Räfsa 

79:-

FÅR          
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BOKORM         
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SOLO-       
SÅNG I        
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INGEN-      
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OCH        
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TÅG
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SYSTER

CHARLES-       
INGVAR
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POLEN

 
TOG OM         
STRÖM

FOSFOR SÖT

KAN HOPPA UR 
MUNNEN

GISSAR         
RÖKT          
KORV          
MED          

VITLÖK

Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 

gulmarkerade ordet senast 13 november till:

annons@vingakersbladet.com
•

Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta

643 91 VINGÅKER

Vi drar tre stycken vinnare som vinner varsin trisslott.

Vinnare i nr 5 - 2022: (av 56 rätt inkomna svar: BA AUTOPARTS)
Trisslotter på väg:

Hasse Brinck, Vingåker
Erika Gustafsson, Vingåker

Bertil Nicolai, Vingåker

ALLT INOM BYGG
& ENTREPRENAD

• Ny- & ombyggnationer
• Försäljning av kakel, klinkers  

och mjuka mattor
• Badrum & kök
• Betongarbeten
• Takarbeten
• Hjullastare
• Uterum

Ett lokalt byggföretag med lång 

erfarenhet och kunskap!

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

•        Fönsterbyten•        Fönsterbyten
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Silver & Stål AB

Silver & Stål startade i Stock-
holm 1933, mellanlandade se-
nare i Trosa innan vi etablerade 
oss här i Vingåker på 50-talet. 
Så nästa år fyller vi 90 år, säger 
Jens Pettersson som är plats-
chef på Silver & Stål.

Silver & Stål är bland de tio största 
arbetsgivarna i Vingåker med 45 anställ-
da, var av åtta är tjänstemän. De har liten 
personalomsättning då många stannar 
i många år. Dessvärre är det fl est män, 
säger Jens. Det har varit svårt att locka 
kvinnor. Förhoppningsvis lockade vi nå-
gra till vår verksamhet i och med Före-
tagsmässan som var på Slottskolan 14–
15 oktober. 
 Det är inte ett direkt skitigt eller tungt 
arbete och vi har väldigt bra hjälpme-
del tillägger Jens. Det fi nns stora möj-
ligheter att utvecklas. Alla arbetar med 
datorer på något sätt. Vi har robotar och 
styrande maskiner. Det fi nns många oli-
ka arbetsområden som konstruktör, säl-
jare, cadritare eller planerare. Vi håller 
på med i stort sett allt inom plåtarbete så 
det är stor bredd på det vi gör. Vi håller 
även på att upprusta lokalerna, så fram-
över blir allt lite fräschare.

Följande bearbetningsområden 
hanteras
• Djupdragning
 En process där plana plåtämnen om-
 formas till mer eller mindre kupiga
 föremål. 
• Laserskärning
 En teknik som skapar friheter att ta 
 fram detaljer i olika former, från kom-
 plexa konturer till dertaljer med raka 
 linjer.
• Stansning
 En effektiv metod inom tunnplåts-
 bearbetning.
• Excenterpressning
 En kostnadseffektiv metod för fram-
 tagning av ämnen och även färdiga
 artiklar. Lämpar sig för medelstora
 och stora serier.
• Svetsning
 En operation som kräver stor yrkes-
 skicklighet och god materialkänne-
 dom.
• Slipning/polering
 Många av produkterna vi slipar eller 
 polerar är av rostfritt stål, koppar,
 mässing, aluminium eller titan. Det
 kan göras både manuellt eller med 
 robot.
• Ytbehandling
 Vi ombesörjer olika typer av ytbe-
 handling.
• Montering
 Vi ombesörjer montering till fl ertalet
 av våra kunder.
• Verktygstillverkning
 Vi har en egen verktygsavdelning för
 underhåll, reparation och även till-
 verkning för att producera våra kun-
 ders artiklar.

• Material
 I huvudsak använder vi rostfria stål-
 sorter. Men även aluminium, mäs- 
 sing, koppar, galvaniserad plåt. Vi
 har även en specialkompetens på att
 bearbeta titanplåt i synnerhet med
 djup dragning.
 
– Vi gör fi na saker här, de blänker lite. 
Och vi är noggranna med många kon-
troller. Så är man bara intresserad av att 
göra fi na grejer så är det här ett bra ställe 
att vara på, säger Jens.
 – Han tillägger att man kanske inte 
tänker på att vi har det bra här i lilla 
Vingåker. Om vi pratar plåt så konkur-
rerar vi faktiskt med hela Småland och 
Gnosjö, Polen och Kina. Vi har ju både 
Husqvarna och Nibe som är globala och 
då gäller det att vi kan vara med och 
matcha priset. Och vi är med.
 I början tillverkades hushållsproduk-
ter som till exempel uppläggningsfat, 
skålar och karotter. Då användes kända 
formgivare och designers. Men även 
idag används etablerade designers.
 Idag är vi till största delen under-
leverantör till nordisk storindustri med 
avancerad plåtbearbetning av rostfri plåt 

samt kvalifi cerad tillverkning av utrust-
ning till sjukhus och livsmedelsindustrin. 
 Silver & Ståls egna produkter som 
till exempel transporthjälpedel till sjuk -
 hus, kännetecknas av både innovativa 
lösningar och god design. Även pro duk-
ter som görs till livsmedelsindustrin, till 
exempel Tetra Pak, har stora krav på sig. 
 Silver & Stål började tidigt med till-
verkning i rostfritt material. Och vi har 
de senaste åren gjort kraftfulla inves-
teringar och erbjuder både storkompo-
nentstillverkning och laserskärning. Det 
fi nns rostfri plåt och syrafast rostfri plåt. 
Vilket som används beror på använd-
ningsområdet.
 Idag är de största kunderna NIBE, 
som tillverkar och säljer energilösningar 
för kyl- och värmesystem för fastighe-
ter, industri och infrastruktur. 
 PIAB är stora inom tillverkning av 
vakuumautomatise rings- och vakuum-
transportlösningar.
 Jens tar med undertecknad på en 
rundvandring. Vi kommer först till plåt-
hallen där Jens berättar att de köper in 
1500 ton plåt om året. Ettusenfemhund-
ra, det är mycket det. Och naturligtvis 
blir det mycket spill. De sorterar allt ma-

terial noga och säljer allt sitt skrot som 
går till återvinning.
 Vidare till presshallen, och i nästa 
hall står en lasermaskin som kan laddas 
med plåt och programmeras så den kan 
köra själv under natten.
 Skillnaden på att pressa och djupdra-
ga beror på vad som ska tas fram. En 
kopp eller som delen som Jens håller 
i på bilden är djupdragen. Det är lite 
djupet som avgör vilken metod som an-
vänds. 
 Tilläggas bör att Silver & Stål har fått 
många priser och utmärkelser genom 
åren, till exempel; Venedig Tribunalen, 
Gasellföretag 2003, Svenska Dagbla-
dets Design Management, Svensk Form 
& Reklamförbundets Guldäggstävling.

Med huvudet sprängfyllt med informa-
tion lämnar jag Jens och önskar trevlig-
helg och lycka till på företagsmässan.

Text och foto: Majsan Wickert

FAKTA
Mer information hittar ni på 
www.silverstal.se

Bilden ovan är den gamla 
byggnaden som idag inte 
används i produktionen utan 
bara som lager. Det är en 
vacker byggnad som för-
gyller stadsbilden.

I bilden till höger syns en 
lasermaskin som programme-
ras och kör själv på natten.

Nedan syns rostfria brickvagnar för 
transport av apoteksvaror. Det är 
Silver & Ståls egen produkt.

Jens Pettersson håller i en detalj som 
är en del till en industridiskmaskin. 
Metoden heter djupdragning till skill-
nad mot pressning.

På bilden nedan syns delar till ett ven-
tila tionssystem. Från den runda skivan 
pressar man fram detaljerna som syns 
på bilden. 
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Petterssons Petterssons 
BILVERKSTADBILVERKSTAD

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

Ring och boka 
tid för 

service och 
reparationer.

Lånebil fi nns 
när er är 

på service.

Stortorget 2, Katrineholm • 0150-79 777

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

FÖNSTERLYFTET
Fönsterhantverk

Tapetserarverkstad

Annika Widenstedt
Tel. 0730-55 30 30

Flyttar hem butiken 
ny adress från 28/10 

Brinkbacken, Nyängslund 
643 94 Vingåker

Öppettider:
Måndag - onsdag 11-17

Torsdag 11-19 • Fredag 11-16
Lördag (udda veckor) 10-14

ALLSÅNG
I JULETID

Solan, Pia, Fredrik och Seniorkören
Solan                   

Pia                       

Fredrik

Pingstkyrkan festlokalen, Katrineholm
Onsdag 7 december kl. 14.00

Ekbackskyrkan, Vingåker  
         Onsdag 14 december kl.14.00

Pensionärernas hus, Katrineholm
                                      Onsdag 21 december kl.14.00    

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

Vet dina nära och kära  
hur du inte vill ha det
på din begravning?

Fyll i din önskan i Livsarkivet, 
hämta det hos oss!

 
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
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LOPPIS & ANTIK LOPPIS & ANTIK 
MARKNADMARKNAD

Boka plats:
Hemslöjd/handarbete

Konstnärer

Livsmedelsproducenter

Julklappsförsäljare

Juldryck- & godissäljare

SKÖRDE SKÖRDE 
MARKNADMARKNAD

Välkommen.

Välkomna på premiär 
torsdag 9/11 kl. 16.00

PSST! 
COOP KONSUM 
VINGÅKER BLIR 
COOP VINGÅKER. 

VINGÅKER, STORGATAN  18-20 

Vi plockar och du 
hämtar på lastkajen. 

Nu erbjuder vi varorplock på Coop i Vingåker och Coop i  Högsjö till de som 
är i riskgruppen och i karantän .

Du sammanställer en lista så tydligt som möjligt för att vi ska ha möjligheten 
att plocka ihop det du önskar. Om varan som du önskar är slut i hyllan så 
ersätter vi med en likvärdig produkt.
Är det så att du inte önskar någon ersättare då skriver du det i beställningen 
med.  

Listan ska innehålla: 

NAMN : …
TEL.NR : …

Listan mejlar du till: vingaker.gem@coop.se 
Alternativt: hogsjo.gem@coop.se 

Betalningssätt : Swish
Sker på hämtningsdagen. 
Vi kommer ringa till dig när det är dags för betalning, kommer ske på hämt-
ningsdagen mellan 8-10.
I samband när vi ringer kommer du  ha möjlighet att registrera ditt medlem-
skort och uppge uppgifter som vi behöver för att genomföra betalningen.  
Har du som är 60+ ingen swish då kan någon annan familjemedlem eller 
bekant Swisha för dig. 
 
Order stopptid Måndag : Kl 10:00  Hämtning Onsdag från kl:10:00-15:00
Order stopptid Onsdag : Kl 10:00 Hämtning Fredag från kl :10:00-15:00

HÖGSJÖ, HÄSTHAGSVÄGEN 2Vi tackar våra samarbetspartners:LEDIGTSävstaholmsvägen 5 • 0151-51 14 16

www.provinsbutiken.se
Öppettider: måndag-fredag 8-18, lördag 9-13

TrädgårdsjordTrädgårdsjord
4 för 4 för 100:-100:-

4 för 4 för 120:-120:-
• Naturgödsel
• Gräsmattedress
• Torv • Barkmull
• Täckbark

Blomsterlökar

Sättlökar
• Gullök • Rödlök • Silverlök 
• Charlottenlök • Vårlök

• Toalettpapper 

• Hushållspapper 
• Pappershanddukar
• Torkrullar många varianter
• Hållare

20 olika sorters 20 olika sorters 

SättpotatisSättpotatis
ex. Amandine ex. Amandine Aktuellt nu:

• Myrmedel
• Flugmedel

Hasselfors 
Yrkesjordar

• U-jord 
• P-jord
• Eko-jord 
• R-dress

20 år20 år
1999 - 2019
1999 - 2019

Vingåker

Våra storsäljare

20% rabatt20% rabatt  
På hund- & kattmatPå hund- & kattmat

från Hill śfrån Hill ś
Gäller fredag och lördag

27-28 mars

Extra mjukt & starkt
2 lagers, vit
50,4 meter
Nyfi ber

Toalettrullar för basbehov
2 lagers, naturell vit
51,2 meter
Återvunna fi brer

Nytt i 
butiken

√
√

NU SES vi PÅ:NU SES vi PÅ:

JULJULMARKNADENMARKNADEN
Söndag 27 november Söndag 27 november 

13:00 - 17:0013:00 - 17:00
KÖPmangatanKÖPmangatan

VINGÅKERVINGÅKER
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
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Telefon: 
0150-78017

Stödmail: 
stodjare@katrineholm.boj.se

Infomail:
info@katrineholm.boj.se

Vi är en del av 
Svensk TakenergiSvensk Takenergi

Sverigedemokraterna
Vingåker

Det bästa Det bästa 
alternativetalternativet

KATRINEHOLM • FLEN • VINGÅKER
070 - 557 26 00
kontor@farmartjanstsormland.se
www.farmartjanstkfv.se

• Grönytterskötsel
• Trädfällning
• Snöskottning
• med mera

Vi utför 
tjänster 

med rot/rut 
avdrag

Julbord på  
      Hjälmargården

27 november
3-4 december
10-11 december
17-18 december

Kom och upplev vårt smakrika julbord 
med klassiska rätter!
Välkomna att njuta av vårt stora klassiska julbord 
fyllt av härliga smak- och doftupplevelser. Julbordet 
serveras med vacker utsikt över Hjälmaren och när 
barnen är mätta kan de leka i vårt lekrum.

Priser
Julbordet kostar 515kr per person, för barn mellan 
4 -12 år kostar det 260kr. Barn som är 3 år och  
yngre äter gratis.

Bokning
Välkomna att boka bord genom att ringa 0151-73  
09 80 eller maila reception@hjalmargarden.se.  
För större sällskap finns möjligheten att  
boka andra dagar och tider.

www.hjalmargarden.se

13:00 
13:00 
13:00 
13:00 

15:00
15:00
15:00
15:00
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Vingåkersbladet kommer här med andra delen av artikelserien 
Minns Du, där vi presenterar verksamheter och företeelser från 
“förr”. Denna gång handlar det om en ung Vingåkerskille som 
i slutet av 60-talet, ville att det skulle hända lite roliga saker för 
traktens ungdomar. Sagt och gjort: Han skapade Club Medina, 
en ungdomsgård centralt belägen i Vingåker där det var full fart 
under några intensiva år. Men, vi låter huvudpersonen Kay Pet-
tersson berätta om stället där det var, för att kopiera ett gammalt 
uttryck i Stockholms nöjesvärld: festligt, folkligt och fullsatt.

Kay: - Runt mitten på 60-talet, fanns 
det i stort sett två fritidsaktiviteter ung-
domarna i Vingåker kunde ägna sig åt: 
Simma i badhuset, eller spela fotboll I 
VIF. Men om man, som jag t.ex gillade 
musik och dans, fick man ta bussen in 
till Katrineholm. Problemet var bara 
att under den här perioden fanns det 
mycket missbruk av thinner och hasch, 
där ungdomar träffades och umgicks.

Därför kände Kay, att han ville skapa 
en träffpunkt för Vingåkersungdomar 
med inriktning på musik. Kay hade 
slutat skolan när han var 14 år, och 
hade börjat att arbeta på Widengrens 
konfektionsfabrik. Från skoltiden på 
Centralskolan hade Kay fått kontakt 
med Britt-Marie Landers, och tillsam-
mans med henne påbörjade han en 
namninsamling för att förverkliga sin 
dröm. Britt-Marie samlade in namn 
bland ungdomarna på Centralskolan, 
och Kay samlade in namn bland per-
sonal på Widengrens och ute på Ving-
åkers samhälle. Målet var att få in så 
många namn som möjligt, och gärna 
från många vuxna. Namninsamlingen 
blev lyckosam, med över 700 namn 
vilket ledde till att Vingåkers kommun 
ordnade fram en lokal som ungdomar-
na fick börja rusta upp. Lokalen är 
numera riven, men den låg i kvarteret 
Östra Torggatan – Hantverksgatan. 
Ungdomarna hjälptes åt, för att un-
der ca 1,5 år måla och renovera två-
våningshuset och kommunen bidrog 
med material.

Tanken var att verksamheten skulle 
vara en klubb, där ungdomarna kun-

de bli medlemmar för en kostnad av 
5 kr per år. För att allt skulle gå i lås, 
krävde dock kommunen att det skulle 
finnas en av styrelse bakom verksam-
heten. Styrelsen skulle bestå av tre 
vuxna, och i den första styrelsen var 
bl .a. Åke Sjödin och Krister Karlsson 
med från vuxengruppen.

Kay berättar: - Genom att jag kände, 
och umgicks med flera lite äldre ung-
domar med olika kontakter inom mu-
sikkretsar både lokalt och i Stockholm 
fick jag därför hjälp med att få band till 
att spela i Vingåker och på vår klubb.

Premiären för Club Medina var 20/4 
1968, och de första banden var In 
Crowd från Katrineholm och Zoom 
från Stockholm. Banden spelade på 
övervåningen, och på nedervåningen 
var det diskotek. De kvällar som det 
var uppträdande av band, tog man in-
träde och då fanns det alltid två ord-
ningsvakter på plats som höll koll 
på ordningen. Kay vill också gärna 
framhålla polisen Bengt Berg: - Bengt 
var en mycket viktig kontakt, och ett 
bollplank för mig, berättar Kay. Under 
klubbens fortsatta tid var det en jämn 
ström av olika band som spelade på 
klubben.

Men annars då, Kay: Hur fungerade 
Club Medina på ”vanliga kvällar”, och 
vad gjorde ungdomarna som hängde 
där?
– Vi hade öppet alla dagar, och någon 
medlem som gick i skolan öppnade på 
eftermiddagen och jag stängde alltid 
kl. 22. Det fanns enklare kaffebröd typ 
Delicato, godis och läsk att köpa. Vi 
hade flipperspel och minibowling, och 
sedan handlade det ju om att träffas 
och umgås. En rolig sak är att vi hade 
telefon, vilket gjorde att föräldrar ofta 
kunde ringa för att få reda på om deras 
ungdomar var där på klubben. Jag tror 
att det fanns en del Vingåkersbor som 

ville att vi skulle stänga, men verk-
samheten var verkligen uppskattad av 
många föräldrar, konstaterar Kay.  

Det fanns bland annat en person i det 
lokala IOGT, Karl-Arne Eriksson som 
ville att klubben skulle stänga. Detta 
på grund av rykten, sanna eller osan-
na om missbruk och allmän dekadens. 
Där är det viktigt att poängtera att 
Kay även hade kontakter med perso-
ner, som aktivt arbetade mot missbruk 
och som också kom och höll föredrag 
gällande missbruk. Detta ledde så 
småningom till att svt:s program Fo-
kus (dåtidens Uppdrag Granskning) 
besökte Club Medina för att göra ett 
reportage (se längre ner).

På sin tid var Club Medina, omta-
lat både lokalt och nationellt. Här är 
klipp och reportage taget ur Katrine-
holms-Kurirens arkiv:

Ur KK juni 1968:
På lördag är det åter dags för dans på 
club Medina i Vingåker. Dansorkester 
denna gång blir kvartetten ”14”. Pop-
gruppen är egentligen från Finspång, 
men är numera bosatta i Stockholm. 

Ur KK maj 1969:
Publikrekord på Club Medina.
Nypremiären på Club Medina blev 
en verklig succé. Hela 450 ungdo-
mar – nytt publikrekord – kom för att 
lyssna till Linkin Louisiana Peps och 
Blues Quality. Diskotekdansen med 
discjockeyn Lasse ”Kungen” Berg-
ström blev också en klar succé och nu 
har han lovat att köra på Medina varje 
lördag.

Ur KK maj 1969:
TV-program om Vingåkers unga.
– Jag tycker experimentet med Club 
Medina i Vingåker är riktigt och rätt. 
Att låta ungdomen själv engagera sig 
är av mycket stor vikt.

Det säger Lis Asklund, känd tv-per-
sonlighet, som i dagarna fyra vistats i 
Vingåker för att spela in ett program 
för Fokus.

Även när vi skriver 2022 omtalas Club 
Medina i tidningen VI när två kända 
Vingåkersprofiler, Göran Persson och 
Göran Greider besöker sin gamla he-
mort.

Ur VI juli 2022:
– Krisen på 70-talet bekom mig inte. 
Den som är tretton år bryr sig inte om 
nedläggningar, däremot minns jag Me-
dina, ungdomsgården, säger han.
– Club Medina, hette den, rättar Pers-
son, och påminner om att där var Gö-
ran Greider ledargestalten, ”den stora 
stjärnan”:
– De gånger det var något i media från 
Vingåker så nog fan var Greider med.
Göran Greider kan gå med på att han 
ofta var på Club Medina. Spelade gi-
tarr och lyssnade på banden som kom. 
Till och med berömdheter som Peps 
Persson. Problemet var väl att stället 
pekades ut som centrum för haschrök-
ning. Det gjordes till och med ett 
tv-program om detta ”näste för lider-
lighet och dekadens” mitt i Vingåker.

Nåväl, i början av 70-talet gjorde stu-
dier och annat att Kay avslutade sitt 
engagemang i Club Medina. Verksam-
heten fortsatte dock bl.a. i samarbete 
med Kjesäters fritidsledarutbildning. 
Lokalen blev också under Kays tid en 
replokal för lokala musiker bl.a. Sten-
bergs orkester. Kay fortsatte dock att 
vara en engagerad person, och var med 
i bildandet av jazz-klubben Hot house 
i Katrineholm. Dessutom kan nämnas 
Knytkalaset på Julita Gård 1995 och 
detta år 2022, då Kay ordnade Solros-
festivalen som stöd för Ukraina. Men 
allt kan man inte göra själv, och Kay 
vill gärna nämna några personer som 
var mycket viktiga i bildandet och i ar-
betet med Club Medina: Fritidsnämn-
dens ordförande Erik Björling samt 
kommunsekreteraren Sten Larsson: 
- Särskilt Sten Larsson var väldigt be-
hjälplig, med att formulera och hjälpa 
till med alla skrivelser som jag gjorde 
till kommunen, säger Kay.

Slutligen Kay, varför namnet Medina? 
- Jo, på Julita Värdshus fanns vid den 
här tiden ett diskotek som hette Mecka 
och då kom en av mina bästa vänner, 
Micke Johansson på namnet Medina 
avslutar eldsjälen Kay Pettersson.

Text: Bengt Karlsson

Bildmaterial: Kay Pettersson

Club Medina

Minns Du…  Minns Du…  



Sidan 11

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

Varmt välkomna! 

 Ärnebäcks gård   •   0702 - 17 58 65

K Ö P M A N G A T A N  1 2

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 27 november 
under julmarknaden

galna priser 27/10–2/11
vi sänker priserna ytterligare på alla jackor • kappor • rockar

firandet fortsätter!

vi har något för hela familjen

över 100 kända varumärken

7000m² butik

15.000 kostymer i butik

öppet 364 dagar om året

handla dygnet runt online

 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

vfo.se
25 år
1997–2022

passa på! snart är vintern här!
h e r r  •   d a m   •  b a r n  •  j e a n s  •  s p o r t  •  s k o r

Din lokala VS-installatör, Din lokala VS-installatör, 
utför service & utför service & 
nyinstallationernyinstallationer

VärmepumparVärmepumpar

Hävla RöRHävla RöR
Fredrik Gustavsson • 070 - 604 43 26

Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta, VingåkerKåsta, Vingåker

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

Redovisningshjälp
Trycksaker

Kontakta oss!
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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.

Knappt har de nybyggda husen i Stora 
Mellösa blivit färdiga så släpps nyhe-
ten om att ett bostadsområde planeras 
i Sandåker strax utanför Stora Mellö-
sa. Ett 80-tal nya bostäder planeras bli 
klara om några år, första spadtaget är 
beräknat att kunna tas inom fem år.

Stora Mellösa har dessutom fått en 
egen fritidsgård. Ett antal volontärer 
har anmält sig för att under hösten 
skapa en mötesplats för framförallt 
barn i årskurs 4-6, i klubbhuset på 
Tingstadsvallen. Allt drivs ideellt av 
föräldrar i samarbete med idrottsför-
eningen SMÅ IF.

Den stora nyheten i bygden har an-
nars handlat om en familj i Odens-
backen som trakasserats. Möten med 
kommun, polis och andra aktörer har 
hållits, bland annat i regi av Tegelhu-
set som snabbt tog initiativet till både 
möten och nattvandring under helger-
na. Är du intresserad av att nattvandra 
så finns det plats för fler.

HOIFs herrseniorer bjuder in till efter-
längtad pubkväll på Odenvallen den 
29/10. Klockan 13:00 drar de igång, 

både fotboll och hockey kommer att 
visas men man kan komma även om 
man bara vill umgås. Det kommer 
finnas grillade burgare att köpa samt 
kylda drycker.

Höstträff med lekar arrangeras vid 
Kvarnbacken i Odensbacken den 
31 oktober kl 10-12. Bakom arrang-
emanget står bland andra Svenska 
kyrkan, Fritidsbanken i Östernärke, 
Omställning Östernärke samt Örebro 
kommun och Region Örebro län.

Inför Kanalfestivalen 2023 säljer 
Samverkarna nu ”ank-lotter” till 
ankracet. Det går också att köpa lo-
goplats på ankorna. Kontakta Sam-
verkarna om du är intresserad.

Läromedia har bytt ut sina trasiga 
skyltar på fasaden och i den gamla 
Konsumbutiken är det premiär för 
Bilhuset i Odensbacken. Kanske har 
de redan öppnat när du läser detta. 
Verksamheten kommer bestå av han-
del med bilar, däckbyten och biltvätt.

Vägföreningen går in i slutspurten 
på sitt projekt för att förnya Odens-
backen. Nu senast har några träd och 
buskar fått sig en omgång. Ett flertal 
bänkar har renoverats och placerats ut 
i samhället. De gamla bänkborden vid 
macken kommer tas bort och ersättas 
med nya av samma modell som redan 
ställts ut på andra platser – ytterligare 
tre är nu beställda. I väntan på leve-
rans har man låtit ställa dit två vanliga 
enkla bänkar som senare skall flyttas 
till Kanalpromenaden.

Det nya Askenäshemmet växer fram 
sakta men säkert. En bit av det gamla 
gula tegelhuset har tagits bort och nya 
byggnader har växt fram bakom sta-
keten på området.

I Hampetorps småbåtshamn har fli-
tens lampa lyst medan man tagit upp 
båtar på land. Den stora hamnkranen 
har gått för fullt liksom högtryckstvät-
ten och lastmaskinen som släpat runt 
på alla kärror. Sista planerade helgen 
löpte ut för en dryg vecka sedan och 
då fanns det fortfarande båtar kvar i 
sjön så arbetet lär fortsätta på övertid.

Text och foto: Bengt Bronner 

Nya skyltar på nymålad fasad.

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.

I väntan på tvätt efter upptagning.

Bilhuset i Odensbacken har fått upp skylten.

En del av nya Askenäs som är klart.

En av alla de bänkar som renoverats och placerats ut i Odensbacken.

Vägföreningen har beställt beskärning och gallring i 
Odensbacken.
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BOKA HÄMTNING 
019 - 45 06 90 

transport@svenskbilatervinning.se 

KOMPLETTA SKROTBILAR 
HÄMTAS KOSTNADSFRITT! 

Bättre bilar köpes! 

Industrivägen 8 

715 31 ODENSBACKEN 

 

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

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

Fågelfrö & Fågelfrö & 
potatis i potatis i 

olika sorterolika sorter

 

Letar du efter ett bekvämt 
hem för din katt när du är på 
semester. Vi finns här för dig. 

Kilsmo 

Tel: 0702524856 

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

Vi har gravdekorationer till
Allhelgonahelgen,

snittblommor, krukväxter och ett 
stort utbud av presenter.

Måndag 11-18 • Tisdag-Fredag 10-18 • Lördag 10-14

Välkommen in!

Örebrovägen 13 • Odensbacken
019-45 06 68

Berglinds
Entreprenad

Maskinkörning:

Kantklippning • Slåtter

Pressning • Gödselkörning

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

Joakim Berglind
Nedre Åkerby, 697 91 Pålsboda
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95ans Mekaniska i Nerike AB

Sedan förra året finns det en mekanisk verkstad i Talby strax utan-
för Odensbacken. Verksamheten startades som ett enskilt företag, 
men är numera ett aktiebolag med namnet 95ans Mekaniska i Ne-
rike AB. Företaget kan utföra reparationer, ombyggnationer, ny-
tillverkning och även hjälpa till med framställning av prototyper.

Innehavaren till 95ans Mekaniska är 
Stefan Berg som berättar att han har ma-
skiner så att han kan bearbeta material 
även i grova dimensioner, bland annat 
en gasskärare, kapsåg, plåtvalsare, plåt-
bockningsmaskin, svarv, arborrverk och 
en del andra maskiner och redskap.

Svarven är rejält tilltagen och kan ta upp 
till tre meter långa arbetsstycken. Även 
arborrverket är anpassat för att klara av 
olika tänkbara jobb. Stefan berättar att 
han investerade i denna maskin för att 
han inte kunde hitta nån i örebrotrakten 
som hade en sådan när han själv be-
hövde hjälp med ett jobb. Ett exempel 
på nytta är bearbetning av midjehus på 
skogsmaskiner.

Stefan berättar också att han även gör 
jobb på plats hos kunder, mobil arborr-
ning är exempelvis lite av en specialitet. 
Stefan åtar sig även svetsarbeten i stål, 
aluminium och rostfritt, men han kan 
även åta sig att skära ner och skrota kon-
struktioner av olika slag.

Bland kunderna återfinns lantbruk, 
skogsbruk, industrier och företag som 
sysslar med entreprenadmaskiner. 
Ibland – men inte ofta – är det också nå-
gon privatkund som behöver hjälp med 
något, till exempel rabattkanter av plåt, 
berättar Stefan.

För de som utför egna arbeten kan Ste-
fan även tillhandahålla mindre mängder 
med material – även tillkapat i bitar – 

exempelvis balkar, profiler och rör samt 
verktyg, t ex borrar i olika dimensioner 
och skärvätskor plus annat förbruk-
ningsmaterial. 
– Jag försöker hålla mig med material 
hemma både för egen produktion och 
till försäljning så vem som helst kan 
köpa av mig.

På önskelistan står i dagsläget en min-
dre och mordernare fräs, och i framtiden 
hoppas Stefan kunna utveckla verksam-
heten ännu mer – men då behövs större 
lokaler än de omkring 200 kvadratmeter 
han har nu.

På frågan om vad Stefan gör på fritiden 
svarar han att hans jobb på sätt och vis 
är hans hobby då han gillar att konstrue-
ra och tillverka saker. Sedan händer det 
väl också ibland att han tar sin Plymouth 
från 1968 på en liten kvällstur..

Text och foto: Bengt Bronner 

Företagspresentation!

Stefan Berg vid ett gammalt växellådshus som han gjort en kopia av.

Med en av de lite mer udda maski-
nerna i verkstaden kan Stefan ta upp 
riktigt grova kilspår.

Med den CNC-styrda gasskäraren ska 
det gå att skära i upp till 100 mm stål, 
60 mm har Stefan skurit i och i regel 
finns det plåt upp till 40 mm hemma på 
lager.

Arborrmaskinen kan även användas för fräsarbeten, blocket illusterar detta.

Gammalt och nytt i förening, här en lite 
äldre maskin med modernare styrning.

Svarven tar upp till tre meter långa arbetsstycken.

Här syns en del av maskinparken i den cirka 200 kvadratmeter stora lokalen.
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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

95ans Mekaniska ligger utanför 
Odensbacken och utför:

 
• Manuell svetsning • CNC gasskärning

• Kapning • Rund och konvalsning
• Kantpressning • Borrning

• Svarvning • Fräsning
• Stationär & mobil arborrning

• In- & Utvändiga kilspår
• Slipning av spiralborr
• Materialförsäljning

 

Lediga lägenheter på Solgårdens seniorboende 55+ 
i Stora Mellösa, Göksholmsvägen 10-12.
Vacker, lantlig miljö men ändå nära till livsmedelsaffär och annan service. 
Bra bussförbindelser med Örebro, Odensbacken och andra orter.
Flera lägenheter i olika storlekar finns nu lediga i det trivsamma boendet.

Intresserad? Kontakta Solgården, michaela@m-group.se!

Din
extraresurs

Flyttröjning

Bemanning

Busk- & trädvård

RUT- och ROT-arbeten

019-44 62 55

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

Nordic Energy Partner AB - Din lokala installationsfirma! 

Vi söker fler medarbetare:
- Arbetsledande Elektriker till Odensbacken.

Vi söker engagerad och kunnig Elektriker
med minst 10-års erfarenhet som vill leda 
vår växande elavdelning. Meriterande är om du tidigare arbetat med 
värmepumpar eller solenergi. B-Körkort är ett krav. 

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

Vi söker även:
- Flera Kyl- och Värmepumpstekniker till Örebro / Odensbacken och Ödeshög.

Tel. 019-45 00 60     www.nepab.nu     info@nepab.nu

SOLENERGI         VÄRMEPUMPAR

GÅRDSBUTIKEN
I LÄNNÄS

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

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

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

Allhelgonahelgen 
närmar sig. 
Hos oss hittar du 
gravsmyckning, ljus 
och blommor.
Vi har även 
dekorationspumpor 
och godis.
Nu när höstkylan
smyger sig på, 
så har vi fyllt på med 
björkved.

Varmt välkomna!
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FÖRETAGSFÖRETAGS
MÄSSANMÄSSAN20222022

Vingåk� Vingåk� 

Föreningen för företag och föreningar
i Vingåkers kommun.

Vi tackar mässans utställare:
Vingåkersbygdens LRF Avd.
Anders Ljungströms Bygg
Campus Viadidakt
Joans Restaurang
Perssons Byggvaror
Båsenberga Hotell & Konferens
Silver & Stål
Nyföretagarcentrum
Komtek
Ung Företagsamhet
Ingela och Griffi  sarna
Vytab
Provinsbutiken
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Voith
Dahlmansro Skog & Trädgård
Actic
Gr8meal
Gr8skin
Julita Rapsolja
Ica Cityhallen
Sörmlands Sparbank
Stiftelsen Linden
Städarna Vingåker
Sörmlands Vatten
Vilmas Kök & Husmanskost
Florist Paulina Fransson
Vingåkers Kommun
Atria
Arbetsförmedlingen
Leader Sörmland

Då var vår första företagsmässa 
genomförd med stor framgång. 
Vi i Samverkarna Vingåker och 

näringslivsavdelningen på Vingåkers 
Kommun är otroligt stolta att vi 
tillsammans lyckats genomföra 

detta arrangemang. 
Vi har många att tacka för att 

det blev två lyckade dagar.

Vi tackar samarbetspartner som bidragit med priser 
och material:
Joans Restaurang
Perssons Byggvaror
Silver & Stål
Provinsbutiken
Ica Cityhallen
Sörmlands Sparbank
Florist Paulina Fransson
Vingåkershem
Vingbild
Elon
Nitab

Vi tackar Göran Persson för ett inspirerande föredrag.

Vi tackar Vingåkers Kulturskola för den 
musikaliska underhållningen.

Vi tackar Högsjö Bollklubb som utförde 
uppdraget med parkering, entré och 
bärhjälp med bravur.

Vi tackar Vingåkershem och Slottsskolan för att vi fi ck 
använda skolans lokaler.

Vi tackar skolvärdar från årskurs 8, 
övriga elever och lärare med rektor 
Magnus Karlsson i spetsen på 
Slottsskolan för en imponerande fredag.

Vi tackar Jim Lindström som var lördagens moderator.

STOLThet vingåkerSTOLThet vingåker


