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Sävstaholmsvägen 5 • 0151-51 14 16

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

JulgranarJulgranar
Kungsgranar Kungsgranar från 395:-från 395:-
Rödgranar formklippta Rödgranar formklippta från 295:-från 295:-

Våra populäraVåra populära

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

GOD JUL
Roger, Felix, Catharina, 

Nicklas, Edvin

Stort sortiment av Stort sortiment av 

EldstäderEldstäder
16 varianter16 varianter

Vikttäcke 
5,5, 7 & 9kg, 150x200cm
mikroglaspärlor

495:-495:-  rek.pris 1395:-rek.pris 1395:-

Tillfälligt parti

JULKLAPPSTIPSJULKLAPPSTIPS

Höjd från 175-250 cm 

Prima

MarschallerMarschaller 
Brinntid:
• 4-6 tim
• 8 tim (med lock)
• 10 tim 

Innehåll:Innehåll:
Företagspresentation:Företagspresentation:
HårcityHårcity
Företagspresentation:Företagspresentation:
Kikimo Sushi ABKikimo Sushi AB
Föreningspresentation:Föreningspresentation:
KolsnaredansarnaKolsnaredansarna
Företagspresentation:Företagspresentation:
Stiftelsen LindenStiftelsen Linden
Föreningspresentation:Föreningspresentation:
Samverkarna iSamverkarna i
ÖsternärkeÖsternärke
Föreningspresentation:Föreningspresentation:
OdensbackensOdensbackens
VägföreningVägförening

 Vingåkersbladet tackar för i år och 
önskar alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt År
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Hårcity

Vingåkersbladet besöker en företagare, som under en lång tid 
verkat i Vingåker. Frisören Anniqa Lindström har haft verksam-
heten i hemmet en period, men sedan 2000 finns hennes salong 
i korsningen Storgatan - Apoteksgatan. Vi låter Anniqa berätta 
sin historia, som spänner över nästan 50 år inom hantverksyrket 
frisör.

Anniqa växte upp i Baggetorp och bör-
jade skolgången i Sjögöle, men mellan-
stadietiden avslutades sedan på Sävsta-
skolan. Därefter blev det högstadiet på 
Vidåker, och precis som många andra 

av den tidens tonåringar fortsatte hon 
inte på gymnasiet. Anniqa hade arbe-
tat en del extra, bl.a i Baggetorps Livs, 
men efter högstadiet var hon inriktad 
på frisörsyrket. Anniqa började därför 

som frisörelev, hos Vivianne Stolpe 
(nuvarande Engström) som hade en sa-
long på Skolgatan i Vingåker. Anniqa 
hade redan under högstadietiden börjat 
hos Vivianne, och tanken var att Anni-
qa skulle lära sig yrket under fyra år.

Då måste vi fråga: Var frisör ditt 
drömyrke?
– Nej, det vet jag inte. Men hemma 
hade jag ofta hjälpt både mamma, far-
mor och en del vänner med håret, och 
jag tyckte att det var roligt.

Nåväl, Anniqas elevtid rullade på, men 
efter tre år säger ägaren/mentorn Vi-
vanne: - Jag skall flytta till Frankrike, 
vill du ta över salongen? Anniqa råd-
frågade bl.a sin äldre syster, som ställde 
motfrågan: - Tänk om du inte får några 
kunder?

Anniqa tog kontakt med en bank, och 
efter att ha fått möjligheten till ett lån 
vågade hon ta språnget att bli egenfö-
retagare. Det blev några tuffa år, för 
den unga entreprenören som bl.a fick ta 
över ett arbetsgivareansvar för ett an-
tal personer som Vivanne Stolpe hade 
som anställda. Under 1980-talet rullade 
sedan verksamheten på i olika konstel-
lationer, men runt 1990 flyttade Anniqa 
sin verksamhet hem till sin bostad. Det 
var en bra lösning, eftersom hon och 
maken Bo vid den tiden var småbarns-
föräldrar.

Anniqa: - Det var jättebra, för barnen 
och familjesituationen att kunna job-
ba hemma. Det svåra är dock att man 
aldrig kommer ifrån arbetet, och man 
känner sig aldrig riktigt ledig.

Efter tio år i hemmiljö, har nu Anniqa i 
dryga tjugo år arbetat i en egen lokal i 
centrala Vingåker. Hon har i dagsläget 
en kundkrets på ca 300 personer, och 
det är många som har följt med henne 
under alla hennes år som frisör. Det 
finns kunder som hon har följt från att 
de var barn, och som nu är i yngre med-
elåldern.

Hur har då frisörjobbet förändrats un-
der dina yrkesår, och hur har du det 
med eventuella yrkesskador, Anniqa?
– Yrket har förändrats gällande att det 
är mycket mindre permanenter, och is-
tället mera klipp och färg. Jag har dock 
försökt att hela tiden, vidareutbilda mig 
och följa med i utvecklingen. Gällan-
de yrkesskador har jag väl lite ont här 
och där, men inga större bekymmer. Jag 
tycker att mitt yrke är väldigt roligt. Jag 
får skapa något, och det gör folk glada 
och nöjda när de går härifrån.

Då är väl bara slutfrågan: Du fyller 65 
nästa år, är det dags att lägga ner saxen 
och kammen då?
– Jag kan inte svara på det, i dagsläget 
arbetar jag tre dagar i veckan och det är 
väldigt roligt att träffa alla mina kun-
der. Till 65 skall jag definitivt arbeta 
iallafall, men sedan får vi se, avslutar 
Anniqa.

 Vingåkersbladet tackar för besöket, 
och lyfter på hatten för en lokal före-
tagare som efter väldigt många yrkesår 
fortfarande ser en stor glädje i sitt ska-
pande serviceyrke.

Text: Bengt Karlsson
Bilder: Anniqa Lindström

Företagspresentation!

FAKTARUTAN

Hår City
Anniqa Lindström
Mail: harcity@hotmail.com
Telefon: 070-655 65 15
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Gäller tom 25/12

RisgrötRisgröt
500g Felix

Sill i glasSill i glas
225-245g Abba

max 1 köp/hushåll 
30:-

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

50%3
för

Köp 3 
betala för 2

Tomtar och julsakerTomtar och julsaker

gäller ej premiumsill

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

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

 08-644 04 95 | kontakt@nordemo.com

Långvarig tradition, grundat 1937

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

 08-644 04 95 | kontakt@nordemo.com

Långvarig tradition, grundat 1937

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

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

 08-644 04 95 | kontakt@nordemo.com

Långvarig tradition, grundat 1937

God JulGod Jul
Gott Nytt År!Gott Nytt År!

PS Indian Restaurang 
Köpmangatan 15
643 30 Vingåker

IN
DI

AN RESTAURANGIN
DI

AN RESTAURANGPS
&  BAR

073 - 98 960 88073 - 98 960 88

ÖPPETTIDER (Vinter):
Tisdag-Lördag: 11.00-20.00
Söndag: 12.00-18.00

4,8 av 5 4,8 av 5 ********** på Google på Google

BUFFÉ: 100:-BUFFÉ: 100:-
Tis - Fre: 11.00 - 14.00Tis - Fre: 11.00 - 14.00

Även avhämtningÄven avhämtning

Välkomna!Välkomna!

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

Sista julklappstipsen

Vi på Oppunda el AB vill 
önska alla våra kunder 
en fantastisk Jul och 

ett Gott Nytt År

Kampanj

Presentkort på Elon

Presenten som aldrig blir fel!

Dekorera Nyårsbordet med

Med reservation för slutförsäljning, priserna gäller till och med 31 december.

Rödvinsglas 6-packRödvinsglas 6-pack
Chef & Sommelier Open Up 55 clChef & Sommelier Open Up 55 cl

599:-599:-Skåla in nya året med 

snygga champagneglas

EltandborsteEltandborste
Oral-B VitalityOral-B Vitality

frånfrån    198:-198:-

Bakset med 3 skålarBakset med 3 skålar
Brabantia, mixing bowl setBrabantia, mixing bowl set

599:-599:-
Ord. pris 949:-

Star Trading DewDrop 728-12Star Trading DewDrop 728-12

29:-29:-
Champagneglas - 6-packChampagneglas - 6-pack
Chef & Sommelier Open Up, 300 mlChef & Sommelier Open Up, 300 ml

599:-599:-

Vi har även färdiginslagna julklappar, 

perfekt för julklappsleken, 

för 50,100 och 150kr

Till nyår

Välkommen till 
Svenska Hundklubben VSN

27 maj 2019
Plats: Studiefrämjandet, 

Järnvägsgatan 3, 
Vingåker

Kl. 18.30 Extra årsmöte för 
Svenska Hundklubben VSN

Kl. 19.00 kommer Klara  
Wallman från Hund-
feeling att föreläsa om 
effektiv och rolig 
inlärning

                                                 
 Medlem: Gratis 

Icke medlem: 150 kr
Anmälan till Zaima, tel.  
073-0298104 eller e-post 
zerland.vsn@gmail.com. 

Betalning i samband med 
anmälan till Swish 1234454369

Vi bjuder på fika!

önskar alla 
God Jul & 

Gott Nytt År
Kurser på gång:
• Viltspår nybörjare
  och fortsättning
• Hundpyssel
• Hårda spår
  Besök hemsidan och face-
book för koll på kurser och 
andra aktiviteter.

Vid frågor 070-65 35 436
vsn@svenskahundklubben.se

Välkommen till 
Svenska Hundklubben VSN

27 maj 2019
Plats: Studiefrämjandet, 

Järnvägsgatan 3, 
Vingåker

Kl. 18.30 Extra årsmöte för 
Svenska Hundklubben VSN

Kl. 19.00 kommer Klara  
Wallman från Hund-
feeling att föreläsa om 
effektiv och rolig 
inlärning

                                                 
 Medlem: Gratis 

Icke medlem: 150 kr
Anmälan till Zaima, tel.  
073-0298104 eller e-post 
zerland.vsn@gmail.com. 

Betalning i samband med 
anmälan till Swish 1234454369

Vi bjuder på fika!

Välkommen till 
Svenska Hundklubben VSN

27 maj 2019
Plats: Studiefrämjandet, 

Järnvägsgatan 3, 
Vingåker

Kl. 18.30 Extra årsmöte för 
Svenska Hundklubben VSN

Kl. 19.00 kommer Klara  
Wallman från Hund-
feeling att föreläsa om 
effektiv och rolig 
inlärning

                                                 
 Medlem: Gratis 

Icke medlem: 150 kr
Anmälan till Zaima, tel.  
073-0298104 eller e-post 
zerland.vsn@gmail.com. 

Betalning i samband med 
anmälan till Swish 1234454369

Vi bjuder på fika!

www.svenskahundklubben.se/vsnwww.svenskahundklubben.se/vsn
VSN Svenska HundklubbenVSN Svenska Hundklubben
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Kikimo Sushi AB

Den 9 mars i år öppnade Kikimo Sushi på Köpmangatan 3. Ett 
efterlängtat tillskott bland matställena här i Vingåker. Det är 
roligt att det fi nns dedikerade människor som vågar satsa på en 
restaurang på en mindre ort.

Munkherdene, även kallad Moggi och 
hans fru Kiki har bott i Sverige i 11 år, 
varav 7 år i Stockholm där Moggi ar-
betat på en sushirestaurang. Det är en 
ung familj med små barn i skol- och 
förskoleåldern samt en ettåring. De 
kommer ursprungligen från Mongoliet. 

De bestämde sig för att fl ytta från Jär-
fälla i Stockholm till en lugnare tillvaro 
i Vingåker och att starta restaurangen 
Kikimo Sushi. Det har de inte ångrat 
utan trivs väldigt bra här.

Jag frågar om de fått bra respons och 
Moggi svarar att han är jättenöjd och ser 
positivt på framtiden. I nuläget har de 
fl est gäster på lördag- och söndagkväl-
lar. Vid de tillfällen det varit marknad 
eller loppis på Köpmangatan har även 
de fått glädje av en större tillströmning 
av matgäster. 
 Bland de populäraste rätterna som 
gästerna väljer är det Sushi, Tempura och 
Makirullar (se fakta om sushi nedan). 

Råvarorna har blivit dyrare så de kan 
inte använda så många olika fi sksorter 
i nuläget. På menyn fi nns också ett par 
vegetariska sushirätter. För de som inte 
gillar sushi fi nns fl era andra varmrätter 
att välja på.  
 De har fått en förfrågan från en av 
matvarubutikerna om de inte kan levere-
ra portioner med sushi som butiken i sin 
tur kan sälja. Moggi säger att det skulle 
han inte hinna med eftersom han arbetar 
själv i köket. Till våren kommer de att få 
förstärkning så att de även kommer att 
kunna servera olika wookrätter.
 Många har efterfrågat om de har hem-
leverans vilket inte varit möjligt. Men 
Moggi säger att det troligen kommer 
att bli möjligt efter nyår. Han har varit 
i kontakt med företag som skulle kunna 
sköta om hemleveranser.

Undertecknad passar på att köpa med 
sig en 11-bitars blandad sushi att av-
njuta senare på eftermiddagen. Och vet 
av erfarenhet att den är otroligt god. 

 Text och foto: Majsan Wickert   

INFO
Öppettider: 
Måndag–fredag 11.00 –20.00
Lördag–söndag 12.00 –20.00

Swish 123 234 84 72

Tel/beställning 011-12 22 21
Vi � nns på Facebook 

Kikimo Sushi på Köpmangatan 3. 
Det är en trevlig, fräsch och snygg 
interiör, se bilden nedan.

Munkherdene (Moggi) bakom disken 
där han tillreder de olika sushirätterna.

FAKTA OM SUSHI
Det � nns många olika sorters Sushi. 
De två vanligaste sorterna är rullar och 
bollar. 
 Eller Makizushi (rullar) och Nigiri-
zushi (bollar) som det heter på Japan-
ska.

Sushi stavas faktiskt med z egentligen.

Makizushi
Lagar man genom att lägga ut ett 
blad alger, därefter en bädd med sushi-
ris och sen den smaksättande ingredi-
ensen (t.ex. grönsaker, ton� sk, avokado 
eller något annat gott). Rulla därefter 
ihop allt så att man får en rulle. Däref-
ter skär man upp rullen i lika stora bitar.

Nigirizushi
Nigirizushi är lite lättare att laga än 
Makizushi eftersom det inte kräver att 
man gör perfekta rullar. Istället gör man 
först en liten boll av sushiris och sen 
lägger man helt enkelt en ingrediensbit 
ovanpå. Den klassiska laxsushin är nog 
den vanligaste Nigirizushin.

Tempura
Det handlar ofta om svamp, � sk, räkor, 
bläck� sk, sötpotatis eller lotusrot som 
doppas i en frityrsmet bestående av vat-
ten, mjöl och äggula. Därefter friteras 
ingredienserna i 2–3 minuter.

Vad heter din fru?
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CORNELIS       
HÖNA

P-HUSET
BI-             

HANNE
BAGGE

TEMPEL-       
RIDDARE        
FRANSKA

BLEV         
GAMMAL       

SLÅR
ROPAR EN        
VINNARE        

MOT

ÄR            
OLIKA

GRAM
SÅRBAR      
PUNKT         

HAL FISK

INTE SÅ       
MYCKET

FÖRST I       
TROLL-       

FORMEL
STJÄLA       
ÄTER        

GLUPSKT

HAR        
MED-     

LEMMAR

MAN OCH       
KORTSPEL

GÅR            
NER

KAN            
POLISEN         

SOM DEM

ARTIST           
MED           

ANNA

SOL-        
GUD

MELLAN       
DO OCH       

MI
ÄR EN        
KÄND       
ZILLAH

TRÄD        
GÅR I        

SKOLAN

BUSKAR        
FÅR           

BOVEN         
SITT          

BROTT        
SKYNDA

HÅLLS VART FJÄRDE 
ÅR                        

TALAS I PAKISTAN

Vinn trisslott.
Lös korsordet och skicka/lämna in det 

gulmarkerade ordet senast 15 januari till:

annons@vingakersbladet.com
•

Wilsons Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta

643 91 VINGÅKER

Vi drar tre stycken vinnare som vinner varsin trisslott.

Vinnare i nr 7 - 2022: (av 64 rätt inkomna svar: AXÉNS FOTVÅRD)
Trisslotter på väg:

Kerstin Blom Dror, Högsjö
Lena Palmblad, Katrineholm

Annicka Törner, Odensbacken

EEtttt  vväännlliiggtt  bbeemmööttaannddee  
MMooddeerrnn  ddeessiiggnn  

PPrrooffeessssiioonneelllltt  uuttfföörraannddee!!

God Jul och Gott Nytt År på er!
Har du glömt julklapparna - köp ett 
presentkort. Garanterat uppskattat!

Boka din behandling på www.bokadirekt.se (Crazy_Beauty_Swe)
Besöksadress: Bondegatan (mitt emot Outleten) i Vingåker 

crazy_beauty_swe

Jag har semester 1-15 januari. Åter 16 januari. Boka gärna tidigt. 
Som vanligt fotvård, manikyr & fransar.    

Nu också permanent infärgade ögonbryn, ”Eyeliner” och läppar (tatuering). 
20 % rabatt på dessa (”nytt set”) under januari/februari.

GOD JUL OCH 
GOTT NYTT ÅR

önskar vi alla
medlemmar 
och vänner.

www. vingakershundklubb.se

 

 
 

Smådjur * Häst * Nöt * Kirurgi 
Digitalröntgen * Ultraljud * Foderförsäljning 

 
Smådjur 0151–10655 * Stordjur 070-662 96 02 

Storgatan 55, Vingåker 
www.vingakersveterinarerna.se 

        GGOODD  JJUULL  &&  GGOOTTTT  NNYYTTTT  ÅÅRR  

Ingela och Hans Lindersson 

Madeleine Nina 

Hans 
Ingela 

Twiggie 

Leg veterinärer 

Telefon: 
0150-78017

Stödmail: 
stodjare@katrineholm.boj.se

Infomail:
info@katrineholm.boj.se

GG
OO
DD

JJ
UU
LL

FÖNSTERLYFTET
Fönsterhantverk

Tapetserarverkstad

Annika Widenstedt
Tel. 0730-55 30 30

Brinkbacken, Nyängslund, Vingåker
Öppettider:

Måndag - torsdag 11-17
Fredag 11-16

Lördag (udda veckor) 10-14

Byggnadsvårdsbutik
Möbeltyger

Omklädda möbler
Tapetserarmaterial

Restaurering av
fönster & dörrar
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vi behöver bli � ervi behöver bli � er
Kan vi tillsammans göra 2023 till ett Kan vi tillsammans göra 2023 till ett 

minnesvärt och utvecklande år minnesvärt och utvecklande år 

Hör av er till oss om ni vill vara med Hör av er till oss om ni vill vara med 
och hjälpa tilloch hjälpa till

info@samverkarnavingaker.seinfo@samverkarnavingaker.se

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:

  

SKÖRDE SKÖRDE 
MARKNADMARKNAD

KÖPMANGATANKÖPMANGATAN
VINGÅKERVINGÅKER

SÖNDAGEN 
4 

SEPTEMBER 
10-14

Arrangör:

Vingåkersbygdens
Vingåkersbygdens

STO
R

TIN
G

 2022
STO

R
TIN

G
 2022

H
ur vill du utveckla Vingåker?

H
ur vill du utveckla Vingåker?

Näringsliv och kommun i samverkan

Tennisparken 

4 
september 

10-14

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 2

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

Samarbetspartners:

LOPPIS & ANTIK LOPPIS & ANTIK 
MARKNADMARKNAD

KÖPMANGATANKÖPMANGATAN
VINGÅKERVINGÅKER

SÖNDAGEN

19
JUNI
10-14

LÖRDAGEN

13
AUGUSTI
10-14

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

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

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

OBS! 
Begränsat antal platser. Ingen mat eller dryckesförsäljning vid marknadsborden

Arrangör:

SÖNDAGEN

17
JULI
10-14

FÖRENINGS FÖRENINGS 
TRÄFFTRÄFF

KÖPMANGATAN 12KÖPMANGATAN 12
VINGÅKERVINGÅKER

TISDAGEN 22 MARS 18:00

Arrangör:

Samverkarna inbjuder Vingåkers föreningar till

Vill du och din förening vara en del av vårt aktiva 
förenings och företagsliv i Vingåker?

Kom till vår föreningsträff 22 mars kl 18.00 
på Köpmangatan 12 så berättar vi mer.

Anmäl er till info@samverkarnavingaker.se. 

Max 2 personer per förening.

Välkomna önskar Styrelsen för 
Samverkarna Vingåker

Inbjuder Inbjuder 
företagare och företagare och 
föreningar tillföreningar till

GRÖTMINGELGRÖTMINGEL
Tisdagen Tisdagen 

6 December 6 December 
Kl: 18:00Kl: 18:00

Köpmangatan 12Köpmangatan 12
VingåkerVingåker

Anmälan mail: info@samverkarnavingaker.se 
Anmälan telefon: Wilsons Tryckeri & Redovisning, 0151-55 00 45

Inbjuder tillInbjuder till

FÖRETAGARFÖRETAGAR
FRUKOSTFRUKOST

torsdag 10 november torsdag 10 november 
kl: 08:00 - 10:00kl: 08:00 - 10:00

hos Flora Vingåkerhos Flora Vingåker
Välkomna till Köpmangatan 14, Vingåker

 torsdag den 10 november klockan 08:00 - 10:00.

Anmälan senast 8 november till:
Mail: foretag@samverkarnavingaker.se 

Telefon: Wilsons Tryckeri & Redovisning, 0151-55 00 45

OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Vi tackar Möbellyftet/Fönsterlyftet 

Vi tackar Möbellyftet/Fönsterlyftet 

för värdskapet på senast frukosten!

för värdskapet på senast frukosten!

Inbjuder till

FÖRETAGAR
FRUKOST

torsdag 22 september 
kl: 08:00 - 10:00

på Möbellyftet och 
Fönsterlyftet

Välkomna till Brinkbacken, Nyängslund, Vingåker
 torsdag den 22 september klockan 08:00 - 10:00.

Anmälan senast 19 september till:
Mail: foretag@samverkarnavingaker.se 

Telefon: Wilsons Tryckeri & Redovisning, 0151-55 00 45

OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Vi tackar Julita Rapsolja 
Vi tackar Julita Rapsolja 

för värdskapet på senast frukosten!

för värdskapet på senast frukosten!

Inbjuder till

FÖRETAGS
FRUKOST

fredag 13 maj 

Kl: 09:00 - 10:00

på Axdos, Vingåker

Välkomna till Axdos på Bondegatan 42,
 fredag den 13 maj kockan 09-10!

Anmälan senast 10 maj till:
Mail: foretag@samverkarnavingaker.se 

Telefon: Wilsons Tryckeri & Redovisning, 
0151-55 00 45

OBS! Begränsat antal platser, 
först till kvarn gäller.

Inbjuder till

FÖRETAGAR
FRUKOST
fredag 17 juni 
kl: 09:00 - 10:00
på Julita Rapsolja

Välkomna till Båsenberga, Kogölet
 fredag den 17 juni klockan 09:00 - 10:00.

Anmälan senast 15 juni till:
Mail: foretag@samverkarnavingaker.se 

Telefon: Wilsons Tryckeri & Redovisning, 0151-55 00 45

OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Vi tackar Axdos PLC Sweden 
Vi tackar Axdos PLC Sweden 

för värdskapet på senast frukosten!

för värdskapet på senast frukosten!

TACkar för ett TACkar för ett 

händelserikt 2022händelserikt 2022

och önskar god helgoch önskar god helg  

STOLThet vingåkerSTOLThet vingåker
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Jag tillönskar våra kunder & personal

God Jul & 
Gott Nytt År

Christer Redfors 0709-359136
christer@ksbygg.com • www.ksbygg.com

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.
Jag vill tacka alla kunder under året och 

önska God Jul  och Gott Nytt År

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

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

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

VärmepumparVärmepumpar

Hävla RöRHävla RöR
Fredrik Gustavsson • 070 - 604 43 26

God Jul &God Jul &
Gott Nytt ÅrGott Nytt År
önskar vi våra kunderönskar vi våra kunder

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.

GOD JULGOD JUL
GOTT NYTT ÅRGOTT NYTT ÅR

Perssons 
Byggvaror AB

Öppet:
Vardagar 7-18
Lördagar 9-13

Här fi nns allt för Här fi nns allt för 
Julklappstips eller Hemmafi xJulklappstips eller Hemmafi x

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅRGOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

IDROTTSVÄGEN 1, VINGÅKER

Carola: 070-522 35 53
carola@perssonsbyggvaror.se

Lasse: 070-731 16 29
lasse@perssonsbyggvaror.se

Niklas: 070-680 67 08
niklas@perssonsbyggvaror.se

God Jul önskar
vi på Vingåkersbadet!

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

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

God Jul önskar vi på 
Vingåkersbadet!

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

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

God Jul och
Gott Nytt År
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Kolsnaredansarna

Vingåkersbladet besöker en förening, där glädjen att mötas i dans 
är ett gemensamt drag hos medlemmarna. Undertecknad besöker 
först en danskväll i Marmorbyns bygdegård, för att några dagar 
senare träffa två av styrelseledamöterna: Ronny Gustavsson och 
Inger Strömqvist  som får berätta mera om föreningen.

Ursprunget till Kolsnaredansarna är en 
dansförening som hette Schottis-Jig-
garna, och den upphörde årsskiftet 
2016/2017. I Marmorbyn, bildades se-
dan under våren 2017 föreningen Kols-
naredansarna. Det nya namnet kändes 
naturligt, med tanke på närheten till 
sjön Kolsnaren.

Den nya föreningen hade sina 
danskvällar de första åren i Baggetorps 
bygdegård, men sedan 2020 huserar de 
i bygdegården i Marmorbyn. Kolsnare-
dansarnas verksamhet drivs i samarbete 
med Studiefrämjandet, och det handlar 
om gillesdans: Schottis, polka, hambo 
och vals. Danskvällarna på söndagarna 
besöks av ett tjugotal medlemmar, och 
Ronny och Inger vill gärna att fören-
ingen växer och att det kommer flera 
deltagare.

– Vi vill gärna puffa för föreningens 
målsättning: Dans skall vara roligt, so-
cialt och inte minst en bra motion.

Närmaste planer för föreningen är att 
fortsätta med söndagsdanserna i Mar-
morbyn med start 15/1 2023, kl. 17.30-
19.30. Dessutom startar nybörjarkur-
sen 31/1 2023, kl. 18.30-20.00 och den 
fortsätter under fem tisdagar. Sedan 
skall de redan aktiva i föreningen, ha 
en hel helg med dans. Då inleder man 
enligt en gammal tradition i Julita skola 
(Lyan) på lördagen 4/2, och sedan fort-
sätter man på söndagen 5/2 att dansa i 
Marmorbyns bygdegård.

Föreningen brinner för gillesdans, och 
hoppas därför att locka till sig nya med-
lemmar. Alla är varmt välkomna att 
börja med nybörjarkursen, och intres-
serade skall vända sig till ordföranden 
Ronny (se faktarutan).

Vingåkersbladet önskar föreningen 
lycka till, och Ronny får avsluta med 
sin egen slogan:
– Dans är roligt och nyttigt, för kroppen 
och knoppen!

Text & foto: Bengt Karlsson

Föreningspresentation!

FAKTARUTAN

Kolsnaredansarna

Mail: 
ronny.gustavsson@outlook.com

Tel: 
073 - 387 595 8
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Vi önskar Er,
gamla och 
nya kontakter 
en trevlig helg!
Glöm inte att ta vara på 
skogens alla värden, 
men framför allt i dessa högtider, 
ta vara på dina nära och kära.

www.billerud.se/skog

Dan Öhman
073 838 10 76

dan.ohman@billerud.com

Michael Larsson
072 221 24 16

michael.a.larsson@billerud.com

Letar du efter en virkesköpare? 
Vi finns i ditt område, Vingåker och Öster Närke

Solbäcksvägen 2 • Tel. 0151-100 37

GOD JULGOD JUL
ochoch

GOTT NYTT ÅRGOTT NYTT ÅR

Sverigedemokraterna
Vingåker

Det bästa Det bästa 
alternativetalternativet

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
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

GOD JULGOD JUL
ochoch

GOTT NYTT GOTT NYTT 
ÅRÅR

Tryckeri & Redovisning AB

Tryckeri & Redovisning AB
Kåsta, VingåkerKåsta, Vingåker

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

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR
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Stiftelsen Linden

SSIL (tidigare SiL eller Skandinavisk Sjukvårdsinformation) har listat de boenden som just nu är bäst i Sverige. Det är bara att gra-
tulera Stiftelsen Linden som delar en förstaplats, när det gäller särskilda boenden i Sverige, med HVB Albagården enligt mätningen 
Kvalitetsindex* i oktober 2022. Stiftelsen är en allmännyttig stiftelse helt utan vinstintresse och tar in från hela Sverige.  

Jag träffar Susanne Mulder, vd för Stif-
telsen Linden, på deras kontor straxt 
utanför centrala Vingåker. Där fi nns ett 
enskilt boende förutom de övriga fem 
som syns på bilderna. Susanne har fram 
till idag avverkat 23 år som vd/förestån-
dare vid stiftelsen. De är 85 heltidsan-
ställda och 35 vikarier.    
 Stiftelsen Lindens verksamhet starta-
des 1990 av ett antal personer som då 
arbetade på Dammsdal specialsärskola. 
Då fanns där några överåriga elever vars 
kommuner inte hade för avsikt att fl ytta 
hem dem, och de behövde någon form 
av vuxenboende med stöd anpassat för 
människor med den här typen av proble-
matik. Som en obehaglig parentes så var 
det så att förr – ända fram till 70-talet 
– uppmanade samhället, socialtjänst och 
barnavårdsnämnd, föräldrarna att lämna 
bort sina barn med den här typen av pro-
blematik. 
 Men då 1990 var det en psykolog, en 
föreståndare, en ekonom och en lärare 
som startade Eneboda gruppboende i 
Österåker. Detta fi nns fortfarande kvar 
och fl era av de som fl yttade dit bor fort-
farande kvar. Så från att ha varit unga 
vuxna är de nu äldre män och klarar 
ganska mycket själva. Men de kräver 
fortfarande personal och stöd dygnet 
och året runt.
 
Stiftelsen startade med fem placeringar 
i början av 90-talet till dagens 20 plat-
ser, fördelat på fem olika boenden. 
För närvarande 19 placeringar, det fi nns 
en plats ledig. Stiftelsen äger alla sina 
fastigheter vilket ger möjligheten att 
snabbt anpassa och bygga om utifrån 
varje enskild individs behov. Det fi nns 
en fastighetsservicegrupp med snickare, 
fastighetstekniker för vatten och avlopp 
samt vaktmästare.
 Grunden är alltid en autismdiagnos 

ofta även i kombination med IF (autism 
med intellektuell funktionsnedsättning). 
Kommunikation är den svåra biten vid 
den här typen av funktionsnedsättning. 
De kanske har talet men inte kan använ-
da det på ett funktionellt sätt. Det blir 
ett detektivarbete att hitta vilka sätt som 
fungerar att kommunicera för att undvi-
ka att det blir oro. 
 – Susanne förklarar; för det som hän-
der med de här beteendena, som vi väl-
jer att kalla för utmanande beteenden, 
som utmanar personen själv eller om-
givningen eller kanske både och, ofta 
beror på bristande kommunikation. Och 
då blir man rädd, arg eller drar. Det är 
den utgångspunkten vi jobbar utifrån, 
att alla beteenden står för någonting. Det 
viktiga är att individen inte mår så dåligt 
så den gör illa sig själv eller andra och 
att det ska vara attraktivare att vara med 

sin stödperson eller på sin gård istället 
för att gå ut genom den öppna grinden 
så att det händer saker. 
 – Det är ett pedagogiskt arbete som 
kräver jättemycket, det här är ett svårt 
arbete som kräver hög kompetens och 
empatisk förmåga att känna in och vara 
väldigt intresserad av att förstå vad som 
händer i den här människan. Vad är det 
jag har missat när det blir såhär? Slår sig 
själv, biter sig själv eller får utbrott.
 – Men det är oerhört spännande och 
faschinerande när man gjort ett genom-
brott och hittar de här  nycklarna, det är 
fantastiskt när man ser resultaten och allt 
går så mycket lättare och bättre för indi-
viden. Det minskar med utbrott och det 
blir en lugnare tillvaro. Det är kvittot 
på vårt arbete. I förlängningen kan det 
kanske innebära att dra ner på medici-
nering, minska bemanning, till exempel.

 

Jag inser att det är ett tufft arbete och 
frå gar Susanne om de har lätt att få per-
sonal.
 – Nej dessvärre så verkar inte arbete 
inom omsorgen vara så högt värderat yr-
kesmässigt. De som utbildar sig hamnar 
ju oftast inte hos oss. Man vill inte gå 
på schema och inte arbeta på avlägsna 
platser. Och vi har ju jobb jämt, det är 
24/7 och 365 dagar om året. Många av 
våra hyresgäster har bott på många ställ-
en och i större städer eller olika grupp-
boenden innan de kom till oss. Och de 
behöver det lugn som de mer avlägsna 
platserna erbjuder. Detta har gjort att vi 
satsar på mycket intern fortbildning och 
jag tror, för att kunna förmå så måste 
man förstå. Man måste kunna fråga sig  
är det för min skull eller för din skull, 
vem är jag här för, säger Susanne.
 – Vi vill jobba väldigt nära varje indi-
vids nätverk med så mycket transparens 
som möjligt så att vi vet vad som hän-
der. Vi har en stark uppbyggnad av stöd-
funktioner kring varje enskild hyresgäst 
(vi väljer att kalla dem hyresgäster). Så 
utöver stödpersonerna fi nns även peda-
gogisk ledare med ansvar för tre till fem 
hyresgäster, verksamhetschef, psykolog, 
läkare i allmänmedicin samt en neuro-
psykiater och sjuksköterska. 
 – Varför vi får höga betyg i Kvalitets-
index är nog för att vi förutom det tyd-
liga individfokuset, tydligt kan beskriva 
och visa på vad och hur vi arbetar för 
att skapa bättre förutsättningar till en 
fungerande vardag för varje enskild hy-
resgäst, menar Susanne.
 Stiftelsens ledord är individfokus, 
förtydligande pedagogik, empatiskt 
lågeffektivt förhållningssätt.

Jag avslutar med att citera Susanne:
Vi kommer fi ra utmärkelsen med fort-
bildning kring just förståelsen för LSS 
intentioner kopplad till Stiftelsen Lin-
den värdegrund där vi tar ytterligare av-
stamp till utvecklingsplan 2023 –2025, 
Stiftelsen Linden 2.0. Efter det blir det 
trevligheter med bland annat Spa, fi n-
middag och julshow tillsammans. Då 
vår verksamhet är igång 24/7/365 krävs 
planering med att få till det så att alla 
våra medarbetare får möjlighet att del-
ta. Vi har delat upp det på fyra tillfällen. 
Det är viktigt att alla i vår verksamhet 
får del av fi randet då allt bygger på sam-
verkan mot gemensamma mål. Det här 
har vi gjort och gör tillsammans!

Jag önskar dem alla en riktigt God Jul!

Text: Majsan Wickert 

* Kvalitetsindex är en kvalitetsmätning för LSS, familjehem, HVB, skyddat boende och särskilt boende som SSIL uppdaterar dagligen genom telefonintervjuer som 
följer upp samtliga placeringar med respektive handläggare. Det är ett värdefullt verktyg, både när en handläggare placerar och för verksamhetens kvalitetsarbete.
Info hämtat från www.omtanke.today

Sjötorps servicebostäder, Vannala, Österåker, Vingåker, Uppstart 2013.

Upplevelsebanan vid Eneboda/
Enebacken, Österåker

Enebackens serviceboende, Boda, 
Österåker, Vingåker, Uppstart 1997

Eneboda Gruppbostad, Boda, 
Österåker. Stiftelsens första enhet, 
uppstart 1990, Vingåker

Sjöboda Gård Servicebostäder, Strångsjö Katrineholm, Uppstart 2008
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Mulders
Maskinstation AB

Schaktningsarbeten

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

God Jul & Gott Nytt År

www.safstaholm.se

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

SÖRMLANDSSALONGEN
12 NOVEMBER 2022 - 7 JANUARI 2023
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Samverkarna i Östernärke

I februari 2024 har Samverkarna arbetat för Östernärkes bästa 
under 20 år. Det har blivit många olika projekt under åren och 
för andra gången i föreningens historia arrangeras snart en kan-
alfestival igen. Föreningen som i dagsläget har ett hundratal med-
lemar håller till i en trevlig liten lokal vid torget i Odensbacken, 
här finns bland annat möjlighet att hålla möten, låna skrivare och 
hämta ett exemplar av Östernärke-kartan. 

På sin websida förklarar föreningen i 
sammandrag vad målet och syftet med 
föreningen är: ”Samverkarna i Östernär-
ke vill utveckla förutsättningarna för att 
i samverkan leva, bo och verka i Öster-
närke genom att främja befintliga före-
tags existens och skapa förutsättningar 
för nyföretagande samt värna om fören-
ingslivet.” 

Macken i Odensbacken, allaktivitetshu-
set Tegelhuset, den populära Östernär-
kekartan samt cirkusskola på torget är 
bara några exempel på vad föreningen 
arbetat med, förutom diverse mässor 
och marknader samt en handfull förstu-

dier av olika slag. Föreningen var tidigt 
ute med att lyfta fram Hjälmarens alla 
möjligheter och fördelar. En kaj med 
bil- och båtmack i Hampetorp är en frå-
ga som föreningen drivit i flera år – och 
som numera ingår i Örebro kommuns 
visionsplaner för orten.

Tillsammans med några lokala krafter 
bildade Samverkarna företaget Öster-
närke Utveckling AB som hösten 2021 
kunde överta fastigheten där Adolfssons 
kläder tidigare höll till. Här finns idag 
ett flertal verksamheter som innebär att 
lokalerna och torget utanför har fått nytt 
liv. Samverkarna fick då också möjlighet 
att flytta in och skapa ett eget ställe för 
möten och andra aktiviteter.

När kriget bröt ut i Ukraina arrangerade 
Samverkarna en mötesplats i sina lokaler 
för de flyktingar som hittade till Öster-
närke. Tillsammans med bland andra Te-
gelhuset, kyrkorna och Lettlandshjälpen 
organiserades snabbt olika lokala hjäpin-
satser. – Mötesplatsen - Ukrainahjälpen 
i Östernärke har nyligen bytt namn till 
Mötesplatsen Project Welcome och ver-
kar numera för att hjälpa alla nyanlän-
da i Östernärke – oavsett varifrån man 
kommer, berättar Bertil Andersson som 
är ordförande i Samverkarna.

Nyligen har också en förstudie påbörjats 
för att undersöka förutsättningarna att 
skapa någon form av verksamhet riktad 
till de unga motorburna i Östernärke. 
– Förstudien skall bland annat titta på 
vilka behov och önskemål som finns, 
men också vilka förutsättningar och 
möjligheter som finns att kunna möta 
dessa behov och önskemål, berättar Ca-
roline Tysell som sitter som ledamot i 
styrelsen för föreningen.

Ett annat projekt som föreningen varit 
med och dra igång syftar till att rädda 
den gamla rotundan som är belägen på 
HOIF:s idrottsplats i Odensbacken. Det 
gamla trähuset behöver ett nytt golv och 

för att finansiera detta har Samverkarna 
gått samman med HOIF och kören Blen-
ded Voices från Sköllersta. – Satsningen 
är tänkt att mynna ut i tillkomsten av ett 
Folkets Hus i Odensbacken med plats 
för diverse arrangemang och kulturak-
tiviteter i framtiden, förklarar Meta Fa-
gerström som är kassör i Samverkarna, 
men också den drivanden kraften bakom 
kören Blended Voices.

Det största fokuset ligger i dagsläget på 
arbetet med kanalfestivalen 2023 som 
äger rum i juni nästa år. Under söndag-
en den tredje advent släpptes biljetterna 
med sång och musik på torget. Besökar-
na kunde då också boka sig för ankor till 
ank-racet som äger rum under kanalfes-
tivalen. Temat för festivalen som pågår 
under tre dagar är nostalgi med musik 
som anknyter till 50-, 60- och 70-talet. 
– Överskottet från kanalfestivalen kom-
mer användas till att finansiera renove-
ringen av rotundan, förklarar Bertil och 
uppmanar alla att skriva in den 16-17-18 
juni 2023 i sina almanackor.

Text och foto: Bengt Bronner 

Föreningspresentation!

Styrelseledamoten Caroline Tysell sålde de första biljetterna till kanalfestivalen 2023.
Alla fastighetsägare ansvarar för att trottoarerna skottas.

Ordförande Bertil Andersson och kassören, tillika festivalgeneralen Meta 
Fagerström.

Några av alla de gummiankor som 
kommer delta i ank-racet i juni nästa 
år.

Ungdomskören Young Voices uppträdde på torget den tredje advent.

Planen är att den gamla rotundan skall rustas och bli ett Folkets Hus.

Thomas Dahl är ledamot i Samver-
karnas styrelse.
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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!

 

 

BOKA HÄMTNING 
019 - 45 06 90 

transport@svenskbilatervinning.se 

KOMPLETTA SKROTBILAR 
HÄMTAS KOSTNADSFRITT! 

Bättre bilar köpes! 

Industrivägen 8 

715 31 ODENSBACKEN 

ROBERT
GÖTHLINS

BYGG

ALLT INOM
BYGG

076-800 87 28
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

Från första skiss till slutbesiktning www.arkitekturochbyggnadsvard.se

För information och offert kontakta:

Jan Holmlund 070 - 247 22 03
Västanliden 10, 692 35 Kumla

janholmlund@gmail.com

STUBBFRÄSNING
070 - 247 22 03
Fräs bort onödiga stubbar 
och få enkla och lättskötta 

grönytor.

Grus, matjord och schaktmassor.

Allt inom VVS.

070-533 09 27
Bernth Sjöstrand • Stora Mellösa

Enskilda
avloppsanläggningar.

Övriga gräv- och schaktarbeten.

Åkeriverksamhet
med

tung lastbil och tung kärra.
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Odensbackens Vägförening

Odensbackens vägförening bildades 2004 och dess huvudsakliga 
uppgift är att underhålla vägar samt ansvara för skötsel av en del 
av grönytorna i samhället, uppdrag som man till viss del håller på 
att lämna tillbaka till Örebro kommun. Alla i Odensbacken som 
äger en fastighet i centralorten är automatiskt medlemmar utan 
att det kostar något att vara med.

Vägföreningen har i likhet med alla an-
dra föreningar en styrelse som tillsätts 
på årliga stämmor och den nuvarande 
styrelsen sammanträdde senast för någ-
ra veckor sedan då man bland annat 
gick igenom redovisningen av det LE-
ADER-projekt, ”Förnya Odensbacken” 
som pågått i tre år och som nu börjar nå 
sitt slut.

Nu hoppas föreningens ordförande 
Magnus Lagergren att det fina engage-
mang som man sett bland invånarna un-
der projekttiden håller i sig och han tar 
gärna emot både idéer och förslag på 
nya projekt samtidigt som man från för-
eningens sida är öppen för egna initiativ 
från de boendes sida. Likaså finns det 
möjligheter för de som vill engagera sig 
i styrelsearbetet, berättar Magnus.

– Vill man ikläda sig rollen som fadder 
för en viss plats så kan man kontakta 
vägföreningen i Odensbacken och dis-
kutera ett upplägg, fortsätter Magnus 
som samtidigt inte vågar lova några 
pengar då det i nuläget inte är känt hur 
Örebro kommunen kommer jobba med 
projektstöd efter den stundande omor-
ganisationen. Tidigare har Landsbygds-
nämnden kunnat ge pengar till olika 
utvecklingsprojekt, exempelvis fick Öst-
ernärkes Trädgårdsförening lite pengar 
för att kunna fräscha upp en plantering 
vid Kanalparken.

I projektet har fokus legat på att förnya 
och fräscha till utomhusmiljön, bland 
annat har ett 20-tal nya belysnings-
stolpar satts upp. Nästan tre kilometer 
promenadstigar och grusvägar har fått 
beläggning och en helt ny park med 

grillplats har iordningsställts. Dessutom 
har ett utegym och en hundlekplats ska-
pats. Sist men inte minst har ett 20-tal 
bänkar av varierande modell placerats ut 
i Odensbacken, ytterligare fyra bänkar är 
på gång, varav tre med tak. Utanför det 
stora EU-projektet har dessutom en bou-
lebana och en ny brygga kommit på plats 
som en slags bonus, och en gärdesgård 
kommer sättas upp till våren.

Till saken hör då att innehållet i dessa 
projekt egentligen inte hör till förening-
ens ordinarie verksamhet samtidigt som 
en del av av den ordinarie verksamheten 

numera har gått tillbaka till kommunen 
för att bättre kunna hushålla med de 
pengar som normalt betalas ut till väg-
föreningen – av just kommunen.

Projektet som nu håller på att avslutas 
öppnar vägen för nya framtida projekt 
och man är i styrelsen öppen för lite ny-
tänkande då det finns ett glapp att fylla 
när det kommer till att förbättra utom-
husmiljön. Kommunen har ett visst an-
svar och vägföreningen ett annat, men 
det finns också områden som faller lite 
mellan stolarna och här har föreningen 
hittills tänkt i nya banor.

Ett annat exempel på nytänkande är den 
stora infartsskylt som står vid riksvägen, 
den höll på att falla i bitar och utgjorde 
en fara för allmänheten, men det fanns 
ingen ansvarig som tog hand om skylten 
och då trädde vägföreningen in och lät 
montera upp en helt ny skylt med pengar 
från Örebro kommun, LEADER Mel-
lansjölandet samt den lokala ICA-hand-
laren och bensinbolaget Qstar som dri-
ver en mack på orten.

Nu har vintern stormat in och Magnus 
passar på att påminna om ansvaret att 
ploga och sanda trottoarer som åligger 
fastighetsägare. Till våren blir det åter-
igen dags för sopning och då informe-
ras alla berörda via vägföreningens Fa-
cebooksida där man löpande publicerar 
information. – Ett tips är att följa oss på 
Facebook, avslutar Magnus.

Text och foto: Bengt Bronner 

Föreningspresentation!

Tillkomsten av Kanalparken är resultatet av olika insatser från vägföreningen sida.

Skylten vid infarten från riksvägen har bytts ut på vägföreningens initiativ.

Alla fastighetsägare ansvarar för att trottoarerna skottas.

Vägföreningen håller med belysning 
till den traditionsenliga julgranen på 
torget i Odensbacken. Även den mobi-
la scenen i bakgrunden är ett resultat 
av projektet Förnya Odensbacken.

Ordföranden Magnus Lagergren välkomnar alla som vill bidra till att förnya och 
förbättra Odensbacken även i framtiden.
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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

Din
extraresurs

Flyttröjning

Bemanning

Busk- & trädvård

RUT- och ROT-arbeten

019-44 62 55

Berglinds
Entreprenad

Maskinkörning:

Kantklippning • Slåtter

Pressning • Gödselkörning

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

Joakim Berglind
Nedre Åkerby, 697 91 Pålsboda

SOLENERGI         VÄRMEPUMPAR

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

Nordic Energy Partner 
vill tillönska er en riktig 

GOD JUL 
och ett

 GOTT NYTT ÅR!

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

 God Jul & Gott Nytt År

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

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

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

God Jul & Gott Nytt År!

GÅRDSBUTIKEN
I LÄNNÄS

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

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

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

I butiken hittar du det I butiken hittar du det 
mesta till julbordet!mesta till julbordet!
Julskinka, prinskorv, Julskinka, prinskorv, 
senap, egenrulladesenap, egenrullade
 köttbullar, lax  köttbullar, lax 
och mycket mer.och mycket mer.
Du kan även köpa Du kan även köpa 
jullådor, jullådor, både privat och både privat och 
som företag.som företag.
Vi har fi nfi na svenska Vi har fi nfi na svenska 
julgranar i många olika julgranar i många olika 
storlekar!storlekar!
Varmt välkomna!Varmt välkomna!
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TACKTACK
Redaktionen: Redaktionen: 

Tackar alla medarbetare Tackar alla medarbetare 
och annonsörer i både och annonsörer i både 

Vingåker och Östernärke Vingåker och Östernärke 
för ett gott samarbete för ett gott samarbete 
under det gångna året.under det gångna året.

Önskar alla Önskar alla 
läsare en läsare en 

God Jul och God Jul och 
ett Gott Nytt ett Gott Nytt 

2023 2023 
Besök gärnaBesök gärna

vingakersbladet.sevingakersbladet.se


