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JulgranarJulgranar
from onsdag 23 novemberfrom onsdag 23 november

Kungsgranar Kungsgranar från 249:-från 249:-
Rödgranar formklippta Rödgranar formklippta frånfrån  295:-295:-

Våra populäraVåra populära Höjd från 175-250 cm Stor sortering

• Pannlampor
• Refl exer
• Snöskyffl  ar
• Tösalt
• Grus    
• Broddar

JuldekorationerJuldekorationer Stort sortiment av Stort sortiment av 

EldstäderEldstäder
16 varianter16 varianter

FågelmatareFågelmatare

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

Mus- och 
råttproblem, 

vi har 
lösningen:

• Råttfällor (el & mekaniska)
• Elektroniska skrämmare
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Någon gång i slutet av 1940-talet flyttade tre bröder, med efter-
namnet Lindkvist upp till Sörmland från Småland. Efter lite olika 
turer, fram och tillbaka hamnade de slutligen i Ålsäter på gränsen 
mellan Vingåkers och Katrineholms kommuner. Där startade de 
en verksamhet som så småningom fick namnet Ålsäters träför-
ädling. Verksamheten drevs under en lång tid av Sven och Bertil, 
medan den tredje brodern Gösta var anställd. 1978 tog sedan Ber-
tils söner Lasse och Johnny över företaget, som senare fick nam-
net Ålsäters Trä och Bygg och som sedan 2009 ingår  i XL-BYGG 
koncernen. Tredje generationen Lindkvist tog 2016 över verksam-
heten, och sedan dess är det Lasses söner Johnny och Jerry som 
driver företaget. Vingåkersbladet låter inledningsvis Lasse berät-
ta om sin yrkeskarriär.

Lasse och brodern Johnny började i tidig 
ålder, arbeta extra i sågen i Ålsäter till-
sammans med pappa och farbröderna. 
Lasse gick 8-årig folkskola, och det sista 
året med en inriktning mot handel-och 
bokföring. - Men från 1962 arbetade jag i 
verksamheten på heltid. Man fick lära sig 
de olika maskinerna, såsom hyvlar och 

sågar av pappa och farbror Sven, berättar 
Lasse. Men i mitten av 60-talet inträffade 
en olycka i hyvleriet, vilket fick Lasse på 
nya tankar. Lasse fortsätter: - Snart nog 
efter olyckan, skulle jag in i lumpen och 
då hade jag inga planer på att komma till-
baka till arbetet i familjeföretaget efter 
muck.

Lasse gjorde slag i saken, och pluggade 
en tid i Norrköping. Men så småningom 
kom han dock tillbaka till firman, och 
nu arbetade han mera med att utveckla 
tekniska lösningar i produktionen. Han 
har alltid varit intresserad av teknik, och 
alltid velat utveckla verksamheten. - Jag 
tror t.ex att vi var bland de första med fax, 
säger Lasse stolt.

Nu fortsätter vi in på tredje generationen 
Lindkvist, och låter Johnny Jr berätta: - 
Efter högstadiet i Vingåker blev det gym-
nasiet i Katrineholm för mig, med inrikt-
ning mot styr-och reglerteknik.

Men precis som sin pappa började även 
Johnny Jr, att arbeta extra i företaget på 
exempelvis skolloven. Tillsammans med 
sin bror Jimmy, ägnade sig Johnny Jr 
bland annat åt att lära sig arbetet i hyv-
leriet. När sedan miltärtjänsten var avkla-
rad, blev det heltidsarbete i företaget. Där 
har han arbetat mycket med försäljning, 
vilket är något som han gillar. Sedan ett 
antal år är det han och brodern Jerry, som 
idag står som ägare av XL-BYGG Ålsä-
ter som namnet är idag.

Nästa Lindkvistare heter Jimmy, som 
gjorde sin gymnasieutbildning på bygg-
och anläggning i Katrineholm. Men pre-
cis som tidigare i denna text, så blev det 
även för Jimmy en naturlig väg för ho-
nom att ha sitt yrkesliv i sågen. Jimmy 
berättar: - Jag tror att jag redan i lågsta-
diet, sa att jag skall jobba i sågen när jag 
blir stor!

Tack vare att Jimmy lärde sig köra lastbil 
i det militära, är en av hans roller på före-
taget idag att köra de tunga transporterna 
ut till kunder. Jimmy utför med sina hyv-
lerikunskaper, också “specialarbeten” till 
kunder såsom speciella utsmyckningar 
eller lister i trä. Jimmy är anställd i före-
taget, och han trivs bäst med att jobba i 
produktionen.

Sist, men inte minst går vi nu över till den 
andre av företagets nuvarande två ägare: 
Jerry, som är yngst av Lasses söner. Jerry 
läste teknik på gymnasiet, och precis som 
för övriga blev det tidigt extraarbete i fir-
man. Precis som brorsan Johnny Jr, arbe-
tade Jerry tillsammans med Jimmy för att 
lära sig att förädla trä genom att köra hy-
vel. När sedan Jerry hade avslutat lumpen 
på P 10 i Strängnäs, så blev det självklart 
även för honom att fortsätta i familjeföre-
taget. Till att börja med så arbetade Jerry 
mest i produktionen, men sedan gick han 
in mer och mer som säljare. Detta innebar 

nya utmaningar, som när företaget mer 
utvecklades till en bygghandel och Jerry 
fick axla rollen som ansvarig för färgav-
delningen: - Jag som inte kunde någon-
ting om färg, säger Jerry.

Men detta löste sig, och företaget har 
fortsatt att utvecklats. Men samtliga be-
skriver att det var väldigt tufft för Johnny 
Jr och Jerry som nyblivna ägare, när flera 
nyckelpersoner av olika anledningar för-
svann ur verksamheten. - Ja, då undrade 
man faktiskt hur skall vi klara upp det här, 
säger Johnny Jr och Jerry samstämmigt.
Men, med engagemang och envishet har 
de fixat detta tillsammans med sina duk-
tiga medarbetare. Idag består hela styrkan 
av 10 personer, och då är Johnny, Jimmy 
och Jerry inräknade.

Det som verkligen framkommer under 
vårt samtal, är hur yrkeskunskaper gäl-
lande trä och -träbehandling har gått 
från generation till generation i familjen 
Lindkvist. Det är också intressant att höra 
att ingen, varken Lasse eller sönerna har 
känt sig “tvingade” att jobba i verksam-
heten. Det har snarare varit en naturlig 
del att vilja driva familjeföretaget vidare, 
från generation till generation. De berät-
tar att detta är vanligt förekommande i 
XL-koncernen, med flera företag som har 
existerat under många år. En annan rolig 
sak är, att inte bara företaget har gått från 
generation till generation utan det gäller 
även kundkretsen.

Vi måste också avslutningsvis ta itu med 
begreppet sågen, som ibland nämns i tex-
ten. När de äldre Lindkvistarna startade 
upp i Ålsäter, så var det en verksamhet 
som gjorde allt från “ax till limpa”. Det 
kom timmer som sågades upp till plank 
och brädor, och som senare också hyv-
lades till paneler och lister av olika slag. 
I trakten har verksamheten alltid kall-
lats Ålsäters såg, eller sågen i Ålsäter 
oavsett om verksamheten hetat Ålsäters 
träförädling, Ålsäters trä och bygg eller 
XL-BYGG Ålsäter. Vi kan under vårt 
samtal skrattande, konstatera att vi fort-
farande inte riktigt kan släppa det gamla 
kära ordet SÅGEN. Men idag heter fö-
retaget XL-BYGG Ålsäter, och ingenting 
annat...

Undertecknad som under några år på 
70-talet arbetade hos “ Lindkvistarna i 
Ålsäter”, kan bara säga tack till Lindkvist 
x 4 för ett trevligt samtal och önska fort-
satt lycka till med verksamheten.

Text & Foto: Bengt Karlsson

Lasse, Johnny, Jimmy och Jerry Lindkvist

2 generationer Vingåker2 generationer Vingåker

Fr. v Lasse, Jerry, Johnny och Jimmy
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Gäller tom 27/11

KaffeKaffe
450g Löfbergs lila

HushållsostHushållsost
 17/26%, Arla

max 1 köp/hushåll 

8990
/kg69:-

Handla andra varor för 
300kr så får du köpa 

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

PepparkakorPepparkakor
300g, Annas

25:-2
för

2
för

max 1 köp/hushåll 

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

 
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

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

Handla Julklappar i  Handla Julklappar i  

Pidders Pidders 
Hantverks- och Holkbutik,Hantverks- och Holkbutik,

även loppis och något antiktäven loppis och något antikt

ByleByle
Skedevivägen 430, VingåkerSkedevivägen 430, Vingåker

Ring eller SMS, Ring eller SMS, 
070-68 98 201070-68 98 201

för aktuella öppettiderför aktuella öppettider

VINGÅKER  Vannalavägen 10 
Öppet mån-fre 6.45-17.00, lör 9.00-13.00 • k-bygg.se
Gäller under vecka 47 2022. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter, reservation för slutförsäljning.

Makita Slagskruvdragare 
LXT, art: DTD153ZB
Hög prestanda med kol-
borstfri motor.

Makita Sticksåg LXT 18V
Kolborstfri sticksåg med kroppsgrepp. 
Levereras med 1st 5,0 Ah batteri.

Oljefyllt 
element 
Prof Normal 
2000W
Med justerbar 
termostat.

Milwaukee måttband pro 5M
Anpassad för tuffa arbetsförhållande, 
ergonomisk och kompakt storlek.

2999:-
Ord. pris 4279:-

549:-
Ord. pris 699:-

999:-
Ord. pris 2399:-

89:-
Ord. pris 230:-

Black Week!

Finns fler  
erbjudanden  

i butik!

Levereras utan batteri och laddare.
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Vingåkers Jiu-Jitsu Klubb

En av Budo-sporterna är Jiu-Jitsu. Jiu kan översättas som mjuk, följsam, ursprungligen utan vapen, medan jitsu betyder metod eller 
teknik. Vilket i praktiken betyder att besegra motståndaren med så lite fysisk styrka som möjligt. I vardagstal – använda så lite våld 
som nöden kräver och inte skada sin motståndare.

Jag träffar Bo Hammar på Åbrogården 
under en träningskväll. De håller till i 
samma lokal som Gymnastikföreningen 
på baksidan av Åbrogården. Eftersom 
lokalen egentligen inte är anpassad för 
den här typen av sport får alla hjälpas åt 
att lägga ut mattor. Det är nödvändigt så 
de inte gör sig illa när de faller. 
 Denna kväll tränar ungefär lika 
många ungdomar som vuxna, totalt tolv 
stycken, samt Bo som är huvudtränare. 
Alla tränar tillsammans och man väx-
lar motståndare inom sin åldersgrupp. 
Medan Bo och jag pratar får en av de 
högst graderade eleverna starta träning-
en som börjar med uppvärmning.
  Bo började träna i Katrineholms Jiu-
jitsuclub år 1977. Senare startade han 
Jiu-Jitsu Klubb i Vingåker 1986. I dags-

läget är det cirka 20 ungdomar mellan 
8–14 år och cirka 10 vuxna från 15 år 
och uppåt som är aktiva medlemmar.
 De samarbetar med Ju Shin Jutsu 
Ryu i Katrineholm och det händer att de 
tränar tillsammans med dem.

Jiu-Jitsu – historik
Termen jujutsu är gammal och syftar ur-
sprungligen på japanska kampskolor. En 
del av dessa grundades för fl era hundra 
år sedan. Den jujutsu som tränas idag i 
Sverige är i de fl esta fall stilar konstru-
erade av svenskar eller västerlänningar. 
Jujutsun är inriktad på humant självför-
svar och är anpassad till svensk lagstift-
ning. 
 Jujutsu kan skrivas på lite olika sätt 
och i vissa fall motsvarar namnet den 

stil som utövas. Jujutsu introducerades 
i Sverige omkring år 1908 av Viking 
Cronholm.
 Jigoro Kano, född 1860 i Kobe, Japan,  
död 1938 – grundaren av modern judo. 
Dr. Kano är den man som skapade budo-
arten judo ur äldre kampstilar. På så sätt 
skapade han en modern och accepterad 
tävlingsidrott ur den jujutsu som på 
Kanos tid hade relativt dåligt rykte. 
Judo är själva urtypen av modern budo.
 I alla budosporter främjas respekt, 
artighet, disciplin, gott uppförande och 
att visa ödmjukhet.

Graderingar inom Jiu-Jitsu
Som nybörjare har man helvitt bälte.  
Bo som tränat länge har svart bälte och 
graden 2 Dan.

Kyu-graderingen för vuxna 
– helfärgade bälten
1 Kyu Brunt 4 Kyu: Orange
2 Kyu: Blått 5 Kyu: Gult
3 Kyu: Grönt

Mon-gradering är för ungdom 
– tvåfärgade bälten
1 Mon: Brunt 4 Mon: Orange
2 Mon: Blått 5 Mon: Gult
3 Mon: Grönt 
 
Den bästa reklam du kan göra för din 
klubb är, förutom ett gott uppträdande, 
att vara lojal samt visa ödmjukhet. Citat 
från klubbens ordningsregler. 
 Något som faktiskt kan gälla för oss 
alla.

Text och foto: Majsan Wickert 

FAKTA
Medlemsavgift: 
Ungdom 7–14 år 200 kr/år 
Vuxna 15 år och uppåt 250 kr/år

Bankgiro 5392-4130
Swish 123 636 16 61

Glöm inte att skriva den tränandes namn 
och personnummer ÅÅÅÅMMDD-XXXX

Träningstider: 
Tisdagar kl 17.30–19.00 • Söndagar kl 10.00–11.30

Mer info hittar ni på 
www.vjjk.dinstudio.se

Alla närvarande tränar samtidigt och Bo instruerar så 
allt går rätt till.

Ovan tränar de på hur man ska ta sig loss från olika fasthållningar. Eller hur man på bästa sätt ska ta sig loss om någon kommer bakifrån och tar ett strupgrepp.
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JESSICA             
I               

RYMDEN

MÅNGA I       
DENNA        

TIDNING

TVÅ          
LIKA

POPULÄR

BLOMMA         
OCH          

BERÖM
STJÄRNA

GRUND-      
ÄMNET        

P
SMUTSIG

AULA
HÅLLA           
LÅDA

ORMLIK          
FISK

BOK-        
HYLLA

SIA                 
FYRA I          

HJÄRTAT
KAN EN      

SÅN HETA      
ITU

KARLSSON         
I              

SKARA

VAKTA          
SVAN

IN-         
STÄNGD

LUTANDE        
I               

PISA

KAN MAN         
GE BORT         
ELLER FÅ

MELLAN       
ETT & TRE      

APA

SIDAN

OSIS            
ELAK

TON        
CIRKA

ÄR LITE         
MER         

ÄN TRE

FÖRE          
DIEM

GLOSA        
SÄGER      

NEJ

RIKT-         
NING

MARTIN        
MUSIK-       
PRODU-      

CENT         
NYBERG        

PÅ TV

Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 

gulmarkerade ordet senast 11 december till:

annons@vingakersbladet.com
•

Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta

643 91 VINGÅKER

Vi drar tre stycken vinnare som vinner varsin trisslott.

Vinnare i nr 6 - 2022: (av 81 rätt inkomna svar: WINGTOP)
Trisslotter på väg:

Karin Andersson, Vingåker
Linus Mokvist, Vingåker

Lena Palmblad, Katrineholm

jorgen@jabygg.nu

Vi utför allt inom 
byggnation,

litet som STORT

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

Julbelysning

Priserna gäller t.o.m. 11 december eller så långt lagret räcker.

AdventsljusstakeAdventsljusstake
ElljusstakeElljusstake 89:-89:-

Ord. pris 119:-

JulstjärnaJulstjärna
Star Trading 501-49 DisStar Trading 501-49 Dis

frånfrån    239:-239:-

JulstjärnaJulstjärna
Watt & Veke Oslo 60 greyWatt & Veke Oslo 60 grey

899:-899:-
NYHETER

JulstjärnaJulstjärna
Star Trading 501-81 Ice Beige 55 cmStar Trading 501-81 Ice Beige 55 cm

199:-199:-
Ord. pris 259:-

AdventsljusstakeAdventsljusstake
ElljusstakeElljusstake 89:-89:-

Ord. pris 119:-

JulstjärnaJulstjärna
BetlehemBetlehem119:-119:-

Ord. pris 159:-Ljusslinga uteLjusslinga ute
Svart eller transparent kabelSvart eller transparent kabel
i olika längder, IP44i olika längder, IP44

frånfrån    119:-119:-

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

Öppettider: 
måndag-fredag 08-18

lördag 09-15 
söndag stängt

Storgatan 3, Vingåker

Fr.o.m. första adventFr.o.m. första advent
har vi stor sortering påhar vi stor sortering på

julgodis och julmarsipan.julgodis och julmarsipan.

Beställ din jultårta Beställ din jultårta hos oss!hos oss!
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Spesab, Specialsnickerier i Sörmland AB 

På 5000 kvadratmeter producerar Spesab inredningar till kök, 
badrum och en del specialprodukter. Företaget låg från början 
ute vid Vingåkersverken men ligger nu på Engelbrektsgatan.
  
1993 startade Kenneth Grufvisare före-
taget Spesab. Det är ett familjeföretag 
och idag arbetar även Kenneths söner 
Adam och John i företaget sedan fem år 
tillbaka. Just nu är de 24 anställda, var-
av 7 i administrationen och övriga 17 i 
produktionen.
 Jag träffar Adam som berättar och 
visar mig runt. Det är en imponerande 
anläggning med en modern maskinpark 
anpassad för fl exibel produktion. Jag 
frågar Adam om de har stor personal-
omsättning?
 

– Nej, vi har jätteduktiga medarbetare 
i alla åldrar, som har varit med och ut-
vecklat företaget framåt under lång tid. 
Det ska verkligen lyftas att de är super-
viktiga både historiskt samt framgent i 
företagets utveckling, svarar Adam!
 
Produkterna ritas och designas in-
house och de har egna köksritare. De 
ritar och designar i avancerad 3D-tek-
nik vilket gör att de kan visa kunden 
fotorealistiska bilder på produkterna.
 Produktionen är fördelad på tre olika 
avdelningar; maskinverkstad där man 
börjar att bearbeta detaljer, vidare till 
lackeringsverkstad och till sist slutmon-
tering. Detta gör att Spesab kan erbjuda 
helhetslösningar, från idé till leverans. 
Och det blir kortare leveranstider. Allt 
levereras monterat och klart. 
 – Det kommer fullt beslaget, packat 
per rum och alla skåp är ihopsatta, luck-
or hänger på och det ingår alla våtskydd 
för att följa alla säkerhetsregler. Du får 
med bänkskiva och vill du får du med 
vitaror genom oss också så det blir en 
helhetslösning, säger Adam.
 
Från början arbetade de bara med le-
goproduktion vilket innebar att de var 
underleverantörer till varumärken inom 
kök- och badrumsinredningar. Då leve-
rerade vi stora volymer till andra större 
kända varumärken. Även fordonsindu-
strin var en stor kund. Men sedan en 

fem sex år tillbaka har nästan hela vår 
försäljning förändrats och nu har vi hela 
vår försäljning i eget varumärke. Och 
vi jobbar på att hitta samarbetspartners 
som vi har direktkontakt med.
 – Vi har främst försäljning på kök, 
badrum, förvaring och lite kontorsinred-
ning i egen regi. I det ligger även inred-
ning anpassad för rörelsehindrade vilket 
är en viktig nisch för oss.
 
Adam berättar att de bland annat sam-
arbetar med större byggföretag när det 
gäller bostadsprojekt och att de just nu 
har ett bostadsprojekt på 140 lägenheter. 
 – Men det kan också vara förskolor, 
LSS-boenden och skolor. Då gäller det 
både kök, badrum och allmän förva-
ring. Vi kommer in i processen när ett 
byggföretag eller bostadsrättstecknare 
bestämt sig för att bygga eller vunnit 
en upphandling. Då hjälper vi till med 

cadritningar för att få fram uppställ-
ningsritningar och tillverkningshand-
lingar. Vi bistår genom hela processen 
med råd och materialval. Vi tillverkar 
allt från skivmaterial, och det kan vara 
i mdf, spån eller melamin. Högtrycks-
laminat är också vanligt, och vi job-
bar även med bänkskivor i sten eller 
trä. Men 60 –70 procent av vår omsätt-
ning är vårt eget produktsortiment som 
består av skåpstommar, luckor, lådor, 
beslag, gångjärn med mera. Övriga 30 
procent består av specialsnickerier.
 – Produkterna lagras i platta paket 
och sedan lackas och monteras de mot 
order. Detta gör att vi kan hålla korta le-
veranstider.
 – En annan stor nisch för oss är mo-
dulbyggare. Det är ett byggföretag eller 
en bostadsutvecklare som bygger på 
line. De gör bostadsmoduler och då sät-
ter de köket i fabrik istället för att byg-
ga på arbetsplatsen. Då får de inredning 
från oss som är färdigkapad och går 
snabbare att montera på plats.
 
På min fråga om de var inblandade i 
bygget av Slottsskolan svarar Adam att 
det var de genom Tegelstaden. Och de 
var även inblandade i bygget av Norr-
skolan i Katrineholm.
 – En annan viktig sak, säger Adam, 
är att vi numera är miljöcertifi erade och 
emissionstestade. Och vi har fått bästa 
betyg på en del ställen och näst bästa på 
en del andra. Det är viktigt att tänka på 
miljön, tillägger han.

Och på min fråga om de gör arbeten mot 
privatpersoner säger Adam att det gör 
de egentligen inte men att det hänt att de 
hjälp till att till exempel designa ett kök 
enligt kundens önskemål. 
 Adam tar med mig på en rundvand-
ring och jag får ett par öronproppar för 
det är ganska mycket ljud från alla ma-
skiner. Personalen har alla hörselkåpor 
och erforderlig skyddsutrustning bero-
ende på vilken station de arbetar på.
 Jag måste tillstå att jag är imponerad, 
så jag tackar för mig och önskar dem 
stort lycka till.

Text och foto: Majsan Wickert   

Adam Grufvisare.

Ett urval av vad de producerar. Bilden ovan är förvaring här i ek, de andra två bilderna är olika lösningar på köks-
inredningar. Dessa bilder © Spesab.

Spesab från ovan i moderna ändamålsenliga lokaler. Bild © Spesab.
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Stortorget 2, Katrineholm • 0150-79 777

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

Personliga
inramningar
Vi ”skräddarsyr” efter 

dina önskemål.

Speglar - måttbeställ!

Baggetorp 0150 - 221 36
Ring för öppettider.

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

VärmepumparVärmepumpar

Hävla RöRHävla RöR
Fredrik Gustavsson • 070 - 604 43 26

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    

FÖNSTERLYFTET
Fönsterhantverk

Tapetserarverkstad

Annika Widenstedt
Tel. 0730-55 30 30

Brinkbacken, Nyängslund, Vingåker
Öppettider:

Måndag - onsdag 11-17
Torsdag 11-19 • Fredag 11-16
Lördag (udda veckor) 10-14

Återförsäljare för:

Allbäck 
Linoljeprodukter
Engwall och 
Claesson
Eskilstuna 
Kulturbeslag
Iris Hantverk
Gröna Gläntan
Grunne

Möbeltyger
Omklädda möbler
Tapetserarmaterial

Restaurering av
fönster & dörrar
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Ett fåtal platser kvar:
Hemslöjd/handarbete
Konstnärer
Livsmedelsproducenter
Julklappsförsäljare
Juldryck- & godissäljare

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

  

TOMTEPARADTOMTEPARAD16:00 med start vid 
16:00 med start vid 
Säfstaholms slott Säfstaholms slott 

  

PIA WidlundPIA Widlund
underhåller på köpmangatan
underhåller på köpmangatan

13:30 och 15:0013:30 och 15:00

vi SES PÅ:vi SES PÅ:

JULJULMARKNADENMARKNADEN
Söndag 27 november Söndag 27 november 

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

VINGÅKERVINGÅKER
Vetgirig?

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

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

Hör av dig till anna.ateg@abf.se

I samarbete I samarbete 
med:med:
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Telefon: 
0150-78017

Stödmail: 
stodjare@katrineholm.boj.se

Infomail:
info@katrineholm.boj.se

K Ö P M A N G A T A N  1 2

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

VINGÅKER
Öppet Alla dagar 7-22

HÖGSJÖ
Öppet Mån-fre 8-19 
           Lör-sön 8-17

Jag hälsar alla välkomna till butikerna.
Butikschef Sandra Melin

Nästa nummer av 
Vingåkersbladet

i brevlådan 
20 december

Boka annons redan nu!
Se annonssäljare 

sidan 2
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Flora Vingåker 

Flora Vingåker, en alldeles ny 
butik öppnades den 27 oktober 
i år på Köpmangatan. Det är 

Paulina Fransson som öppnat 
en blomster- och presentbutik. 
Det är med stort mod och själv-

förtroende hon verkställt den-
na dröm trots konkurrensen.

  
Paulina kommer ursprungligen från Jön-
köping men fl yttade till Vingåker 2015. 
Hon är utbildad fl orist och har arbetat i 
blomsterbutik i sex år innan. Hon har en 
liten familj bestående av sambo och två 
barn. En fyraåring och en ettåring.
  Paulina har under några år kollat 
efter lämplig lokal och har hela tiden 
haft denna lokal i bakhuvudet. Lokalen 
känns som klippt och skuren för ända-
målet. Det är stora ytor och man behö-
ver inte trängas. Det går dessutom lätt 
att ta sig in även om man är handikap-
pad.
 Hon har valt att hålla temafärger och 
inte så spretigt. Nu är det svart, vitt, rött 
och beigt i butiken. Det ger en lugn at-
mosfär. Och naturligtvis är det växterna 
som är i fokus men tanken är att när man 
köper en blomma till någon så kan man 
även köpa en present på samma ställe.
 Det fi nns krukor, prydnadssaker med 
godisgömmor, vaser, choklad, karamel-
ler och ljus. Bland annat väldigt vackra 
långa vaxade handstöpta ljus. 
 Hon har även en del kläder och texti-
lier som fi ltar och kuddar. Byxorna som 
syns på bilden sålde slut på öppnings-
dagen. Högsjö- och Vingåkersskyltar-
na har Paulina designat själv, och även 
smycken som hon designat och tillver-
kat själv i metall.
 Just nu fi nns ett tillfälligt lager av 
barnböcker och lite leksaker.
 Naturligtvis gör hon även gravsmyck-
ningar. Och om hon till exempel har en 
begravning fredag och lördag så kanske 
hon måste öppna något senare. I sådana 
fall meddelar hon det tydligt på dörren 
och i sociala medier.

Text och foto: Majsan Wickert   

Flora Vingåker 

Det krävs driv, mod och ett gott 
självförtroende för att satsa och 
starta företag i dessa oroliga ti-
der. Det har Paulina Fransson 
som nyligen öppnat Flora Ving-
åker – en alldeles ny butik som 
hade premiär den 27 oktober i 
år på Köpmangatan.
  
Paulina kommer ursprungligen från Jön-
köpingstrakten men fl yttade till Ving-
åker 2015. Det var kärleken som locka-
de. Hon är utbildad fl orist och har tidi-
gare arbetat som fl orist i cirka tio år 
och sex år i Vingåker. Hon är 27 år, 
har en liten familj bestående av sambo, 
två barn, en fyraåring plus en ettåring 
och en hund.   
 Paulina har länge drömt om en egen 
butik och har på ett eller annat sätt alltid 
fallit tillbaka på lokalen på Köpmanga-
tan under jakten på den perfekta butiks-
lokalen. Lokalen som hon till slut lan-
dade i, känns som klippt och skuren för 
ändamålet. De stora och öppna ytorna 
gör det möjligt, även för dig med barn-
vagn eller rullstol, att ta dig runt för att 
kunna ta del av hela butiken.
 Hon har valt att hålla färgtema för att 
få ett lugn i butiken och inte så spretigt. 
Det kommer alltid att fi nnas ett bassor-
timent i beige, vitt, svart och grått, för 
att exempelvis nu i jultider ta in blom-
mor i rött och till våren byta till pastell. 
Och naturligtvis är det växterna som är 
i fokus men tanken är att när man köper 
en blomma till någon så kan man även 
köpa en present på samma ställe.
 Det fi nns allt från snittblommor, kru-
kor, prydnadssaker som små tomtar eller 
hästar med godisgömmor, vaser, chok-
lad, karameller och handstöpta ljus.  
 Hon har även en del kläder och texti-
lier som fi ltar och kuddar. Byxorna som 
syns på bilden sålde slut på öppnings-
dagen. Högsjö- och Vingåkersskylten 
är en av fl era personliga trätavlor som 
Paulina själv har designat. Något du 
även kan specialbeställa. Här fi nns 
smycken som hon designar och tillver-
kar själv i rostfritt stål under det egna 
varunamnet Flora Vingåker. Det går att 
beställa personliga smycken med per-
sonlig gravyr. Just nu fi nns i butiken ett 
tillfälligt lager av barnböcker och lite 
leksaker –  när det är slut så är det slut.
 Paulina gör även blomsteruppsätt-
ningar till begravning såväl som till 
bröllop eller dop. Om hon exempelvis 
har begravningar på torsdagar och fre-
dagar – kan hon behöva öppna något 
senare då hon driver butiken själv. Hon 
är tydlig med sina ändringar såväl på so-
ciala medier som en lapp på dörren.
 Den 27 november är det julmarknad 
på Köpmangatan och då kommer Flora 
att hålla öppet – gör ett besök i de stora 
ljusa och inbjudande lokalerna där man 
kan gå runt länge, länge...

Text och foto: Majsan Wickert   

Ö P P E T T I D E R
Måndag–fredag 9.00 –18.00
Lördag  10.00 –14.00
Söndag  STÄNGT

Telefon 073-506 38 30

Blommogram via Florister i Sverige.

Flora Vingåker � nns på Facebook.
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www.safstaholm.se

VERNISSAGE 12 NOVEMBER KL. 11.00

SÄFSTAHOLMS SLOTT
VINGÅKER
ÖPPETTIDER: TISDAG - SÖNDAG  
KL. 11.00 - 16.00

SÖRMLANDSSALONGEN
12 NOVEMBER 2022 - 7 JANUARI 2023
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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.

Bilhuset i Odenbacken har öppnat efter 
år av ombyggnation och förberedelser 
i den tidigare Konsum-butiken. Företa-
get erbjuder bland annat tvätt och däck-
byte.

I dagarna kan man också notera att 
Götmars håller på att renovera sina lo-
kaler, kanske är det rent av färdigt när 
denna tidning kommer ut i postlådorna.

Omställning Östernärke och Fritids-
banken Östernärke på Industrivägen i 
Odensbacken har startat en insamling 
av pengar för att kunna köpa in en ny 
skridskoslip inför den stundande sä-
songen, alla bidrag mottages.

Hantverksgruppen i Kilsmo träffas för 
att sticka sockor som sedan ska skickas 
till de ukrainska soldaterna så de håller 
sig varma om fötterna i vinter. Alla som 
vill vara med är välkomna måndagar 
klockan 18-20 i idrottshuset i Kilsmo.

På tal om Kilsmo så har det rapporterats 
om en älg i byn som varit lite väl när-
gången inne på en tomt.

Onsdagen den 23/11 är det dags igen för 
gubbyoga som pågår under sammanlagt 
fem tillfällen i Bygdegården Björneborg 
i Stora Mellösa. I gubbyogan ingår en-
bart den fysiska delen av yogan, ej den 
filosofiska.

I Stora Mellösa har frivilliga krafter 
färdigställt en cykelbana på Tingstads-
vallen med gupp och hopp för barn och 
ungdomar.

Ny arrendator till Vinöns Värdshus sö-
kes då den tidigare arrendatorn inte 
längre kommer driva verksamheten vi-
dare.

Julen är i antågande och med detta di-
verse julmarknader och andra aktivite-
ter. Brefvenssextetten bjöd in till konsert 
med jazz-tema och mat i Brevensgården 
under den gångna helgen och i Hampe-
torp arrangerades en julmarknad.

I Odensbackens planeras den numera 
årliga julgranen komma på plats på tor-
get lagom till den första advent, söndag-
en den 27 november.

Blickar man framåt så arrangerar Stora 
Mellösa Handelsträdgård adventspyssel 
för både stora och små, den 1:a, 2:a, 3:e 
och 4:e advent.

Jonssons Gårdsbutik i Stora Mellösa an-
ordnar julmarknad den första advent 27 
november med flera olika säljare samt 
en tomte på plats som tar emot barns 
önskelistor.

Allsång i Advent, i Breven med kaffe 
och lussekatter blir det i Hembygdsgår-
den den 4 december. Under söndagen 
den 4 december arrangeras dessutom en 
julmarknad i Åsbyviken.

Pingstkyrkans årliga nattinnebandy går 
av stapeln i Odenskolans gymnastiksal 
lördagen den 10 december.  

Söndagen, den 11 december arrangerar 
Baptistkyrkan i Stora Mellösa en jul-
konsert. Samma söndag, den 11 decem-
ber arrangeras en Gongkväll av Byg-
degårdsföreningen Björneborg i Stora 
Mellösa.

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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Personlig begravningsrådgivare 
– en trygghet i sorgen. 

Varmt välkommen!

Örebrovägen 8 • Odensbacken
019-45 00 36 • www.gotmars.se

Helene Åkerling-ErikssonHelene Åkerling-ErikssonHelene Åkerling-ErikssonHelene Åkerling-ErikssonHelene Åkerling-ErikssonHelene Åkerling-Eriksson

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

Välkomna till oss och köp dina julklappar och blommor.
Vi har även en Adventskalender för 495:- 

med härlig inredning.

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

Julgranar, Julgranar, 
julmat & julmat & 
julkorgar julkorgar 

till 1 Advent. till 1 Advent. 

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

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!

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

JulgranarJulgranar
Vi säljer svenska julgranar, både rödgran och Vi säljer svenska julgranar, både rödgran och 
kungsgran i olika höjder, alla av fi naste kvalite!kungsgran i olika höjder, alla av fi naste kvalite!

JulpyntJulpynt
I butiken fi nner ni nu julpynt och diverse julbelysning I butiken fi nner ni nu julpynt och diverse julbelysning 
för både inomhus och utomhusbruk.för både inomhus och utomhusbruk.

JulskinkaJulskinka
Boka gärna din julskinka, kokt eller rimmad, Boka gärna din julskinka, kokt eller rimmad, 
senast den 5/11. Skinkan kommer att kunna senast den 5/11. Skinkan kommer att kunna 
hämtas i butik under Lucia-veckan (v.50)hämtas i butik under Lucia-veckan (v.50)
  JulmysJulmys
Lördagen den 10/12 kommer vi ha det extra julmysigt Lördagen den 10/12 kommer vi ha det extra julmysigt 
i och utanför butiken. Vi bjuder på provsmak från i och utanför butiken. Vi bjuder på provsmak från 
olika leverantörer samt glögg och pepparkakor. olika leverantörer samt glögg och pepparkakor. 

Välkommen att fi nna julkänslan och hitta fi na Välkommen att fi nna julkänslan och hitta fi na 
juldetaljer samt god julmat hos oss!juldetaljer samt god julmat hos oss!
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Hjälmarens Vänner

Föreningen Hjälmarens Vänner bildades i maj 2021 och har sitt 
säte på Vinön. Föreningens mål är att värna sjön Hjälmaren och 
man arbetar med flera olika frågor kopplade till sjön och an-
gränsande landområden. Förutom att verka för sjöns välmående 
och fortsatta existens stöttar man också utveckling av turism och 
näringsverksamhet – både i och runt sjön.

Hjälmaren är Sveriges fjärde största sjö 
och breder ut sig över tre län och fem 
kommuner. Landets tre största sjöar 
är statliga medan Hjälmarens vatten är 
kommunalt och ansvaret delas här mel-
lan Örebro, Arboga, Eskilstuna, Katrine-
holm och Vingåker.

För att samla och tillvarata Hjälmarens 
alla möjligheter bildades en gång i tiden 
en Facebookgrupp, denna grupp kom så 
småningom att fokusera alltmer på sjöns 
vattenreglering vilket engagerade all-
mänheten på bred front. Gruppen växte 
kraftigt samtidigt som ett intresse grod-

de för att ta arbetet några steg till och 
bredda fokuset ytterligare. Som ett re-
sultat av denna process kom föreningen 
Hjälmarens Vänner att växa fram under 
början av 2021. I dagsläget har fören-
ingen 90 medlemmar och dessutom har 
föreningen antagits som medlem i Hjäl-
marens Vattenvårdsförbund.

Trots att föreningen formellt har sitt säte 
på Vinön strävar styrelsen efter att hål-
la möten och andra aktiviteter runt hela 
sjön. Nyligen arrangerade föreningen 
sin andra årliga höstkonferens och den-
na hölls då i ett gammalt bussgarage i 
Läppe som gjorts om till samlingslokal. 

Tidigare möten har hållits i bland annat 
Örebro och Stora Mellösa. Under 2023 
planerar man att gästa både Grythem och 
Herrfallet som ligger belägna på sjöns 
norra sida, berättar Birgitta Åberg An-
dersson som är föreningens ordförande.

Enligt stadgarna skall föreningen beva-
ra och utveckla Hjälmaren som en le-
vande sjö för allmänhetens rekreation, 
föreningsliv och naturvårdsintressen. 
Föreningen skall också bevaka beslut 
och forskning som berör sjöns fortlev-
nad. Syrebrist, övergödning och ålens 
förutsättningar att vandra är andra te-
man som föreningen arbetar med, lik-
som återskapande av våtmarker och 
främjande av fiskens föryngringsområ-
den.

Förutom familjedag med båtresa på 
Hjälmaren, vattenvandring i Kvismar-
dalen samt höstkonferens i Läppe har 
föreningen hållit ett antal styrelsemöten 
och möten med olika arbetsgrupper som 
under året arbetat med de teman som 
medlemmarna tillsammans beslutat om.

Under de årliga höstkonferenserna dis-
kuterar medlemmarna tillsammans fram 

en verksamhetsplan för det kommande 
året, arbetet med verksamhetsplanen för 
2023 är nu i full gång. Under 2022, som 
ännu inte är slut, hade föreningen satt 
upp fem strategiska mål som man arbetat 
med. Dessa är bland andra fokuserade på 
att bevara och utveckla Hjälmaren som 
en levande sjö. Ett annat mål är att sprida 
information så att fler får kännedom om 
Hjälmaren.

I samband med årets höstkonferens ut-
sågs Mats Rosenberg till föreningens 
första hedersmedlem. Rosenberg har 
en lång karriär bakom sig som kom-
munekolog i Örebro kommun, där han 
varit verksam under 25 år. Rosenberg 
har bland annat varit drivande och lett 
utvecklingen av naturreservatet Oset i 
Örebro.

Nästa egna aktivitet är inplanerad till vå-
ren 2023, och det blir då en uppföljning 
av tidigare politikersamtal i samarbete 
med Hjälmarens Vattenvårdsförbund, 
Hjälmarens Båtförbund och Hjälmarens 
Fiskareförbund.

Text och foto: Bengt Bronner 

Föreningspresentation!

Mats Rosenberg, tidigare kommunekolog i Örebro kan numera även titulera sig 
hedersmedlem i Hjälmarens Vänner. (Foto: Bengt Gustavsson)

Ordförande Birgitta Åberg Andersson hälsar välkommen till föreningens andra höst-
konferens som hölls nyligen.

Det gamla fd bussgaraget i Läppe badade i sol under höstkonferensen.
Birgitta Åberg Andersson är ordföran-
de i föreningen Hjälmarens Vänner.

En medlem och delar av styrelsen inför höstkonferensen. Från vänster: Sven-Åke 
”Silja” Siljeström, Christer Björklund (kassör), Hans Johansson (ledamot), Hasse 
Nyström (ledamot), Ingemar Andersson (valberedningen) samt Birgitta Åberg 
Andersson (ordförande). I styrelsen (men ej med på bild) ingår även Patrik Josefs-
son, Anna Eklund, Carina Brånn samt Christina och Ulf Johnsson.
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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

 

Din
extraresurs

Flyttröjning

Bemanning

Busk- & trädvård

RUT- och ROT-arbeten

019-44 62 55

 

 

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

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

Åkerby 506
715 92 Stora Mellösa

Mats och Elisabet Jonsson
070-2545872

Jonssons presenter och ätbara ting
Presentbutik öppen

ons 17-20 • fre 15-18 • lör 10-13

Utökade öppettider i december
fram till julafton.

Öppet onsdag till söndag.
Se Facebook för öppettider.

Välkomna till Jonssons i Stora Mellösa • Presentbutik och Gårdsbutik

Jonssons Gårdsbutik
Gårdsbutik öppen varje dag kl. 7-21.

Egenodlad potatis och morötter, 
ägg, honung, adventsgranar m m.

Välkomna på Jonssons
Julmarknad!

Söndag 27/11 klockan 10-14
Flera olika säljare.

Försäljning av Slottsglögg. 
Tomten finns på plats och tar emot
barns önskelistor klockan 10 och 12.
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...då första Amerikanska trupperna landar i Vietnam och Kol-
mårdens djurpark invigs. Man gör den första provsändningen i 
färg på tv och Sir Winston Churchill avlider. I vår närhet så fi rar 
Örebro stad 700 år och 
makarna Greta och Gösta 
Wilson köper Kåsta 
skola och fl yttar med sitt 
företag Wilsons Tryckeri 
till Kåsta skola i Ving-
åker.

Företaget startade 1955 i 
Töre och har sedan fl yttat 
till bla Kolbäck och 
sedan till Vingåker. Man 
hade specialicerat sig på 
sk. sorgtryck, program- 
och tackkort med i första 
hand begravningsbyråer 
som beställare. Man hade kunder över i stort sett hela landet och 
jobbet gjordes i blytryck. Sättning med bly gjordes både för hand 
och med en blysättmaskin, en sådan fi nns att se på Skansen i 
Stockholm.
Förutom sorgtryck hade man affärstryck såsom kuvert, brevpap-
per, fakturor od.

Tryckeri & Redovisning AB

Året var 1965 …

TRYCKERI:
Anteckningsblock, Visitkort, Kuvert, Mappar, Foldrar, 
Häften, Brevpapper, Blanketter, Rollup, m.m.

REDOVISNING:
Löpande redovisning, Fakturering, Lönehantering, Le-
verantörsfakturahantering, Betalservice, Rapportering 
till Skatteverket, Bokslut, Deklaration, Årsredovisning, 
m.m.

Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta

643 91 VINGÅKER
Tel. 0151-55 00 45
Fax 0151-55 00 14

info@tryck.com

Filmproduktion
www.silverheartmedia.se 

Kåsta • 643 91 Vingåker
- www.wilsonsab.se -

VILJA

KUNNIGT

SMIDIGT

Det här är Wilsons

Tryckeri & Redovisning AB

VILJA:
Snabbhet, kvalité och att 
ni skall känna er väl-
komna är nyckelorden. 
I företagets DNA ingår 
även: 
Mångsidigt
Kunnigt
Personligt
Smidigt

Gösta Wilson slutade i företaget och det drevs vidare av Greta 
och hennes son Olle Wilson som 1986 tog över företaget och 
även byggnaderna där företaget än idag fi nns. Under åren utöka-

des tryckeriet med mörkrum, fotosättma-
skin och reprokamera.

Man gjorde bl.a. de populära häftena 
med gamla bilder från Vingåkersbygden. 
1986 digitaliserades även sorgtrycket och 
program- och tackkort började göras på 
dator. Sorgtrycket har hela tiden ökat i 
omfattning och vi är idag ett av de största 
företagen på detta område och kund-
kartan är fortfarande omfattande.

År 2014 tyckte Olle Wilsons att det var 
dags att sluta och sålde sitt företag till 
Loove Pettersson.

Idag heter företaget Wilsons Tryckeri och Redovisning AB och 
innefattar även redovisningstjänster.
Vi fi nns alltjämt kvar i Kåsta skola med vackra omgivningar och 
en trevlig atmosfär. Företaget sysselsätter idag 7 personer.

Strumpbyxor tillverkade i återvunnet material.
www.refabric.se

Komplett program, ”MPD”, som förenklar 
dokumentationen inom vård och omsorg.

www.mpdlogin.se 

ÄVEN I KÅSTA:

Lokal annonstidning
www.vingakersbladet.se 


