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Din lokala 
trädgårdsleverantör

1312

Exklusiva  
             pooler

Exempelfoto

Komplett Set Träpool med stålväggsstomme

Pool Träpool Set 350 Träpool Set 450
Diameter invändig Ø 350 cm Ø 450 cm
Diameter utvändig Ø 390 cm Ø 490 cm

Djup 120 cm 120 cm
Volym 10 500 l 17 400 l

Art. nr. TRÄSET3512 TRÄSET4512
Rek. kons. pris 24 900 kr 29 900 kr

Träpoolen med en 
      stabil stålväggsstomme

ovanmarkspool

     
    

    
    

   T
RÄ

POOLER MED STÅLVÄGSSTOM
M

E                 • CLEAR POOL •

Exklusiva stålväggspooler

Poolstomme och liner

Inklusive följande tillbehör

Stålvägg 0,42 mm, 
vit, galvaniserad

Liner 0,3 mm, blå, 
överlapp

Topp- och  
bottenskenor i PVC

Sandfilter 4 m³/h,  
s . 21, Art . nr . 2260001

Poolskydd 

Träinklädning

Träinklädd stålväggspool
Med en snygg träram smälter poolen fantastiskt bra in i trädgården.  
Träramen består av tryckimpregnerad furu som ger poolen en extra stabilitet. 
Alla delarna är anpassade för en snabb och enkel montering .
•  Massivt trä, 22 mm tryckimpregnerad furu som kan lackas eller oljas .
•  Stabila 24 cm breda räcken i massivt trä .
•  Vertikala stag i massivt trä .

Träinklädning solo

För pooler Ø 350, H 120 cm Ø 450, H 120 cm
Träinklädning 

utvändig Ø 390, H 120 cm Ø 490, H 120 cm

Art. nr.  TRÄ3512 TRÄ4512
Rek. kons. pris 16 910 kr 19 910 kr

Bräddavlopp, inlopp, 
filtertillbehör, sand

24 900 kr

Komplett Set 
Pool med träinklädning

från

Träpooler

6 ÅRS 
GARANTI

En exklusiv pool utmärks av högkvalitativa element:

En exklusiv pool har en riktigt stabil poolstomme och levereras 
med exklusiva komponenter som ett kraftfullt sandfilter och en 
rostfri stege. Funderar du på att gräva ned poolen delvis eller 
helt rekommenderar vi en exklusiv pool. Men även en exklusiv 
ovanmarkspool garanterar badglädje i många år framöver.

Stålväggens tjocklek är 
 avgörande för poolens stabilitet . 
Stålvägg  0,8 mm tjock vid 
150 cm djupa pooler . 0,6 mm 
tjock vid 120 cm djupa pooler . 
Galvaniserad och klädd med ett 
polyesterskikt .

Välj mellan olika liners och 
varierande design . Mer info på 
nästa sida . Alla liners är köld- 
och UV-beständiga . 

Profilerad skena fäster ihop 
stålväggen . 
Enkel montering, stålväggen 
behöver inte skruvas ihop för 
hand . En profilerad skena ger 
dessutom en extra stabilitet .

Snäpp-in list: Linern fästs efter 
monteringen av toppskenor på 
poolinsidan . Enkelt linerbyte . 
Eventuella kantstenar behöver 
inte tas bort vid linerbyte .

6 års kvalitetsgaranti på 
stålväggen .

Högkvalitativa plastprofiler .  
Botten- och toppskenor .

Exklusiva pooler finns i följande former: 

 sid 15 sid 16 sid 17

 rund oval åttaform

Säkerhets-Plattform-
stege 2 x 3 steg

Din lokala 
pool- & spaleverantör

• Planteringsjord • Gödning
• Gräsfrö • Fröer • Redskap 
• Träolja • Viltnät • Trästolpar 
• Elstängsel • m.m.

• Dags- & veckoklor
• Chockklor • Poolrent • Cleaner 
• Alg- & fl ockmedel 
• PH+ & PH- • Alkanitet • m.m.

• Kol- & gasolgrillar
• Paellapanna • Grillpanna 
• Grillkol • Briketter • Tändvätska 
• Halster • Tänger • m.m.

Din lokala 
grill-leverantör

Blomsterlökar

Sättlökar
• Gullök • Rödlök • Silverlök 
• Charlottenlök • Vårlök

20 olika sorters 20 olika sorters 

SättpotatisSättpotatis
ex. Amandine ex. Amandine 

Hasselfors 
Yrkesjordar

• U-jord 
• P-jord
• Reko-jord 
• R-dress

• Bensin 2-takt 
• Sågkedjeolja

Stort Stort 
sortiment på sortiment på 

fröerfröer

Arbetshandskar
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Jacobs

På Köpmangatan i Vingåker, fanns det under väldigt många år en järnaffär. När denna lades ner för ett antal år sedan, var det under en 
kort tid en mindre livsmedelsbutik. Men sedan årskiftet 2022–2023 har en Vingåkersbo, Raid Alsuaibi startat upp en restaurangrörelse 
som bär samma namn som hans verksamhet i Katrineholm, Jacobs. Vi slår oss ner i Raids restaurang, där han får berätta sin historia.

Raid är född i Palestina, men den första 
halvan av sitt liv levde han i Jordanien. 
Han drabbades av polio när han var nio 
månader men trots detta, har han aldrig 
tänkt att polion ska hindra honom från 
att göra vad han vill i livet. Raid ser of-
tast inga hinder, utan bara möjligheter. 
 Sedan han kom till Sverige och Ving-
åker har han arbetat inom skolan, på 
Viadidakt, som säljare och under en 
period drev han också Maistro i Ving-
åker. 

 

I nuläget driver han alltså Jacobs i Ving-
åker och Katrineholm. Dessutom ar-
betar han bland annat som truckförare. 
Raid är inte en person som har 40-tim-
mars arbetsvecka, det är väldigt tydligt.
Verksamheten i Vingåker startade Raid 
upp i början av februari, och för närva-
rande har han två personer anställda.
 
Hur har det då gått inledningsvis
– Det har gått bra, vi har redan en del 
stamgäster. Sedan är det ju så att många 

har det kämpigt ekonomiskt i dagsläget, 
men jag hoppas att det blir bättre tider, 
säger Raid.
 – Han fortsätter, men jag måste också 
säga att vi har fått ett fi nt stöd av våra 
kunder och kommunen, vi har verkligen 
känt oss välkomna.
 Den välkomnande känslan känner 
också undertecknad av vid besöket. Det 
fi nns en öppen och hjärtlig stämning 
mellan Raid och hans personal, gente-
mot restaurangens gäster och kunder. 

 Vingåkerbladet tackar för besöket, 
och önskar Raid och hans verksamhet 
lycka till i fortsättningen.

Text och foto: Bengt Karlsson   

FAKTA

Vi � nns på Köpmangatan i Vingåker.
Öppettider:  sön– tor kl 11–21 
  fre och lör kl 11–22
Tel: 0151-20 000
Ni hittar oss på Facebook

Bakom disken inne i restaurangen ser ni från vänster Samuel Morad, Raid Alsuaibi och Azzam Muhammad.Vy sedd från Coop-parkeringen.

Gäller tom 2/4

FrukostostFrukostost
26% Wernerssons

PåskservetterPåskservetter
20p, Ica

15:-5990
/kg

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

SötpotatisSötpotatis
USA

2990
/kg



Sidan 3

FALU RÖDFÄRG
10 L 549:-RÖDFÄRG

ELIT
Med Beckers Elit Träolja kan du behandla allt slags 
obehandlat, tryckimpregnerat eller tidigare oljat trä 
utomhus, så som utemöbler, altaner och trätrall. 

TRÄOLJA

ANZA
Skurborste terass med skaft. 

SKURBORSTE

KÄRSCHER
Högtryckstvätten K3 Home har 
allt du behöver för rengörning 
av din trädgård, hus och bil. Med 
ett vattenflöde på 380L/h och 
ett max tryck på 120 bar kan 
du skölja av bilen eller spola av 
yttermöblerna på ett enket sätt

1 865:-

HÖGTRYCKSTVÄTT

HULTAFORS
Skurborste terass 
med skaft. 

VERKTYGSHINK

1 962:-
NILFISK
Denna stilrena högtryckstvätt från Nilfisk har 
effektreglering för justerbart vattentryck och 
klarar enkelt dina rengöringsbehov.

HÖGTRYCKSTVÄTT

NLFISK
2,5 Liter. 

169:-
ALG & MOSSTVÄTT

169:-

BECKERS
(utförsäljning, gäller så långt lagret räcker).

TÄCKLASYR & OLJEFÄRG

30%
GYSINGE

FÄRG & LINOLJA

15%

BECKERS
2,5 Liter. 

TERASSTVÄTT

AUSON

TJÄRVIOL, TJÄROLJA, 
ROSLAGSMAGHONY

20%

Alla penslar och 
målartillbehör

LÄNGTAR DU EFTER ATT VILA I HÄNGMATTAN, 
GRILLA OCH LYSSNA PÅ SOMMARPRATARE?
Snart är det sköna utelivet här på riktigt. 
Vårsolen värmer och det är dags att börja 
fixa ute i trädgården, snickra och måla. 
Därför tjuvstartar vi med en riktig Fixarhelg. 
Grymma priser på allt du behöver inför 
vårens och sommarens alla projekt.

FIXARHELG!

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

Kampanjerbjudandena gäller 26/3–12/4 2032. 
Med reservation för eventuella tryckfel. Lokala avvikelser kan förekomma gällande sortiment och leverantör. 
Mer information om oss hittar du på xlbygg.se

30%

129:-

179:-
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Lindmans Maskin AB

Vingåkersbladet besöker den gamla skolan i Sjögöle, strax utanför Baggetorp. Skolverksam-
heten där lades ner 1976, och då fl yttade familjen Lindman in sin verksamhet i lokalerna. 
Åke Lindman hade några år tidigare startat upp företaget som sålde traktorer och jordbruks-
maskiner. Men vi tar historien från början, och låter Evy och Elvy Lindman berätta historien.

Då backar vi tillbaka till mitten av 
1950-talet, då Evy och Åke träffades 
på ett SLU-läger (SLUs motsvarighet 
idag, är Centerns Ungdomsförbund). 
 Paret  fortsatte att träffas, det blev så 
små ningom giftermål och under några 
år var de arrendatorer på gården Him-
melsenda i Kjula-trakten. Det var ett 
så kallat kronarrende, vilket innebar att 
paret Lindman arrenderade gården av 
staten. Men 1960 köpte Evy och Åke 
gården Sjögöle i Baggetorp, och dit kom 
familjen som då också hade utökats av 
barnen Elvy och Lennart.
 Där bedrev familjen sedan jordbruk, 
men Åke som hade en känsla för försälj-
ning hade tankar om att det på Sjögöle 
också skulle kunna vara mera verksam-
heter. Inledningsvis sålde Åke, traktorer 
av märket Ford och sedan blev företaget 
återförsäljare för John Deere. 
 För att Åke skulle kunna förverkliga 
sina ideer för gården, krävdes det också 
att hela familjen hjälptes åt. 
     Under 1960-talet växte familjen 
med tre barn till; Kerstin, Karin och 
Kristina och alla fem har från tidig ålder 

bidragit i gårdens och företagets arbete.
 Först var det varumärket John Deere, 
och därefter Deutz traktorer och Fahr 
tröskor som Lindmans i huvudsak sålde, 
servade och reparerade. Men tiderna för-
ändras, det blev färre jordbruk och tuffa-
re konkurrens om kunderna. Däri genom 
har företaget under åren, förändrat in-
riktningen av sin försäljning. I nuläget 
handlar det i huvudsak om försäljning 
av fyrhjulingar, gräsklippare, tryck-
impregnerade stolpar, elstängsel och 

foder. Vi måste nämna här att gällan-
de försäljning av fyrhjulingar, var Åke 
Lindman en pionjär.
 – Vad det gäller försäljning idag, så är 
hönsfoder vår storsäljare, berättar Elvy. 
Hon fortsätter, även om många jordbruk 
har försvunnit, har vi istället fått många 
nya kunder som har hästar, hundar, får 
och höns.
 Mjölkproduktionen avslutades på Sjö-
göle 1995, och jordbruksmarken är idag 
utarrenderad. Men Lindmans maskin 
lever kvar, och det är Elvy som fi nns på 
plats i verksamheten. Pappa Åke avled 
2008, men mamma Evy bor kvar på går-
den och är väl i stort sett nere i butiken 
varje dag.
 Det är nu, drygt ett halvt sekel sedan 
Lindmans maskin startades upp av Åke 
och hans familj. I den osäkra tid som är 
idag, vet ingen hur framtiden kommer 
att se ut.
 – Nej, man vet inte alls hur det ska bli. 
Pandemin och krig har gjort att det har 
blivit problem med leveranser och lo-
gistik av till exempel vedmaskiner och 
fyrhjulingar, avslutar Elvy.
 Undertecknad tackar för ett trevligt 
besök, och önskar lycka till i fortsätt-
ningen

Text och foto: Bengt Karlsson 

FAKTA
Mail info@lindmans.nu
Telefon 0150-222 97 (butik)
 073-0591208 (Elvy)
Öppettider Må–fr 9 –17, Lö 10 –13

2 generationer Vingåker2 generationer Vingåker

Åke Lindman på en fyrhjuling, vid 
fi rman i Sjögöle. Foto: Privat

Åke Lindman besöker John Deere i 
USA. Foto: Privat

Företaget inrymt i den gamla skolan i Sjögöle, strax utanför Baggetorp.

Elvy Lindman i lagret med djurfoder.
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Telefon: 
0150-78017

Stödmail: 
stodjare@katrineholm.boj.se

Infomail:
info@katrineholm.boj.se

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

Storgatan 29, Vingåker   0151 - 370 380

Vi finns här för dig när du 
behöver oss
 
En begravning är mer än ett ljust och vackert  
avsked. Det är också ett minne för livet, från en  
unik människas unika liv. Det allra viktigaste  
för oss är det som är viktigast för dig.

Jourtelefon dygnet runt 0150-330 29
Varmt välkommen!

ÖSTLUNDS BEGRAVNINGSBYRÅ 
Storgatan 19 , 643 30 Vingåker
E-post: vingaker@ostlundsbyra.se
Tel. 0151-106 65. Öppet tisdagar 9.00-15.00, 
övrig tid efter överenskommelse.
www.östlundsbyrå.se

Ulrica Strand Samuel Vikingson

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

VärmepumparVärmepumpar

Hävla RöRHävla RöR
Fredrik Gustavsson • 070 - 604 43 26

Lindmans Maskin AB

Vingåkersbladet besöker den gamla skolan i Sjögöle, strax utanför Baggetorp. Skolverksam-
heten där lades ner 1976, och då fl yttade familjen Lindman in sin verksamhet i lokalerna. 
Åke Lindman hade några år tidigare startat upp företaget som sålde traktorer och jordbruks-
maskiner. Men vi tar historien från början, och låter Evy och Elvy Lindman berätta historien.

Då backar vi tillbaka till mitten av 
1950-talet, då Evy och Åke träffades 
på ett SLU-läger (SLUs motsvarighet 
idag, är Centerns Ungdomsförbund). 
 Paret  fortsatte att träffas, det blev så 
små ningom giftermål och under några 
år var de arrendatorer på gården Him-
melsenda i Kjula-trakten. Det var ett 
så kallat kronarrende, vilket innebar att 
paret Lindman arrenderade gården av 
staten. Men 1960 köpte Evy och Åke 
gården Sjögöle i Baggetorp, och dit kom 
familjen som då också hade utökats av 
barnen Elvy och Lennart.
 Där bedrev familjen sedan jordbruk, 
men Åke som hade en känsla för försälj-
ning hade tankar om att det på Sjögöle 
också skulle kunna vara mera verksam-
heter. Inledningsvis sålde Åke, traktorer 
av märket Ford och sedan blev företaget 
återförsäljare för John Deere. 
 För att Åke skulle kunna förverkliga 
sina ideer för gården, krävdes det också 
att hela familjen hjälptes åt. 
     Under 1960-talet växte familjen 
med tre barn till; Kerstin, Karin och 
Kristina och alla fem har från tidig ålder 

bidragit i gårdens och företagets arbete.
 Först var det varumärket John Deere, 
och därefter Deutz traktorer och Fahr 
tröskor som Lindmans i huvudsak sålde, 
servade och reparerade. Men tiderna för-
ändras, det blev färre jordbruk och tuffa-
re konkurrens om kunderna. Däri genom 
har företaget under åren, förändrat in-
riktningen av sin försäljning. I nuläget 
handlar det i huvudsak om försäljning 
av fyrhjulingar, gräsklippare, tryck-
impregnerade stolpar, elstängsel och 

foder. Vi måste nämna här att gällan-
de försäljning av fyrhjulingar, var Åke 
Lindman en pionjär.
 – Vad det gäller försäljning idag, så är 
hönsfoder vår storsäljare, berättar Elvy. 
Hon fortsätter, även om många jordbruk 
har försvunnit, har vi istället fått många 
nya kunder som har hästar, hundar, får 
och höns.
 Mjölkproduktionen avslutades på Sjö-
göle 1995, och jordbruksmarken är idag 
utarrenderad. Men Lindmans maskin 
lever kvar, och det är Elvy som fi nns på 
plats i verksamheten. Pappa Åke avled 
2008, men mamma Evy bor kvar på går-
den och är väl i stort sett nere i butiken 
varje dag.
 Det är nu, drygt ett halvt sekel sedan 
Lindmans maskin startades upp av Åke 
och hans familj. I den osäkra tid som är 
idag, vet ingen hur framtiden kommer 
att se ut.
 – Nej, man vet inte alls hur det ska bli. 
Pandemin och krig har gjort att det har 
blivit problem med leveranser och lo-
gistik av till exempel vedmaskiner och 
fyrhjulingar, avslutar Elvy.
 Undertecknad tackar för ett trevligt 
besök, och önskar lycka till i fortsätt-
ningen

Text och foto: Bengt Karlsson 

FAKTA
Mail info@lindmans.nu
Telefon 0150-222 97 (butik)
 073-0591208 (Elvy)
Öppettider Må–fr 9 –17, Lö 10 –13

2 generationer Vingåker2 generationer Vingåker

Åke Lindman på en fyrhjuling, vid 
fi rman i Sjögöle. Foto: Privat

Åke Lindman besöker John Deere i 
USA. Foto: Privat

Företaget inrymt i den gamla skolan i Sjögöle, strax utanför Baggetorp.

Elvy Lindman i lagret med djurfoder.

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

ALLT INOM BYGG
& ENTREPRENAD

• Ny- & ombyggnationer
• Försäljning av kakel, klinkers  

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

Ett lokalt byggföretag med lång 

erfarenhet och kunskap!

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

•        Fönsterbyten•        Fönsterbyten
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Allt för
ditt badrum

Nu under samma tak

VIDEV 2 • 0150-517 40 • WWW.KAMINKAKEL.SE

Öppettider:
mån-tor 9-18,
fre 9-17, lör 10-14

Kaminer &
Skorstenar

Från idé till 
färdig installation

Installerat- och 
klart priser!

Videvägen 2, Katrineholm
Tel. 0150-517 40 • www.kaminkakel.se

Kom ihåg att
utnyttja ROT-

avdraget!

Kostnadsfria offerter!
Vi lämnar alltid fasta priser och
vi erbjuder räntefri avbetalning

Välkommen till
Sörmlands ledande leverantörer
av badrumsrenoveringar
och brasvärme!

25 år
1992-2017

VI HAR 
KAMINER 
PÅ LAGER
VI ÄR MED 

HELA VÄGEN.

Katrineholm | Videvägen 2 | 0150-517 40

PLANERA DITT PLANERA DITT 
BADRUM HOS OSSBADRUM HOS OSS

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

KAMIN & KAKEL
KATRINEHOLM

Hans Gustavssons Åkeri Vingåker AB

Hans (Hasse) Gustavsson är en upptagen man, vilket är bra för 
verksamheten. Undertecknad har försökt boka en tid med honom 
sedan förra året. Första gången var han i Skåne och körde asfalt, 
andra gången vara han på Öland och gjorde samma sak. Och när 
vi nu äntligen fi ck till en tid så blev undertecknad sjuk. Så denna 
artikel gjordes via telefon och bilderna togs av Hasses fru.

Hasse startade åkeriet 1998 som enskild 
fi rma och 2004 gjorde han om till ak-
tiebolag. Han har tre heltidsanställda, 
fyra om han räknar in sonen Casper som 
hjälper till ibland. När Casper går ut 
gymnasiet 2024 är det tänkt att han ska 
börja i åkeriet. 
 I åkeriet fi nns tre lastbilar, en hjul-
lastare, en minidumper samt en tre tons 
grävmaskin. Hasse är delägare i m4 
gruppen AB Katrineholm. Hjullastaren 
används till att lasta, sanda och ploga 
med. Minilastaren, minidumper som las-
tar sig själv. Den är väldigt användbar 
att fl ytta grus eller jordmassor i en träd-
gård där det kan vara lite svårt att kom-
ma åt. Lätthanterad och  smidig och går 
att hyra. Hasse köper hem olika sorters 
grus genom m4-gruppen. Gruset säljs 
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 – Hasse tillägger att under våren är 
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Tar ni uppdrag i hela Sverige?
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ytar vägar med en typ av oljegrus för att 
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begreppet tankbeläggningar så har jag 
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sida som beskriver vad det är.
  
Tankbeläggning i underhållssyfte utförs 
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läggning. De vanligaste typerna av tan-
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........ Tankbeläggning kan också använ-
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sedan till ytan med en vält. Två tredje-
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Vilka uppdrag gillar du mest? 
– Grusa vägar är roligt när det går bra, 
säger Hasse.

Vad drömde du om att bli 
när du var liten? 
– Oj, ja vad drömde jag om, skrattar 
Hasse. Jag kanske ville bli bonde eller 
gå ut på sjön. Vi hade ingen egen gård 
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hjälpte till. 

Och med de slutorden tackar jag för att 
Hasse varit överseende med den speci-
ella intervjun som blev denna gång.

 Text: Majsan Wickert   

En av lastbilarna och en hjullastare samt minilastare/minidumper. I maskinparken 
fi nns också en tre tons grävmaskin (ej med på bild).

I bilden ser vi från vänster Hasse Gustavsson, Lennart Gedda, sonen Casper och 
sist Hasses bror Kent Gustavsson.

KONTAKT
Hans Gustavsson, 
070-384 05 43
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Premiär
14 april kl 20:00 (supé kl 18:30)

Övriga föreställningar 
16, 22, 23 april kl 18:30 (supé kl 17:00)

Biljettpris
inkl. pausfika med dessertkaka:  350 kr
inkl. supé:  650 kr

Biljettsläpp 13 mars
Boka dygnet runt på www.dittskafferi.se
eller vardagar mellan kl 17 och 19 på 
telefonnummer 0761-39 25 03.

I HEMMETS LUGNA VRÅ
på Ditt Skafferi i Högsjö

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

Tel. 0760-29 06 24 • www.bylesdäck.se

Byles Däck
Däck - Fälgar - Service 

Säljer och monterar MC däck

NYHET!! Onlinebokning via hemsidan.

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

• Grönytterskötsel
• Trädfällning
• med mera

Vi utför 
tjänster 

med rot/rut 
avdrag

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

Perssons 
Byggvaror AB

Öppet:
Vardagar 7-18
Lördagar 9-13

Nu är äntligen våren Nu är äntligen våren 
snart här.snart här.

Virket har blivit billigare än på fl era Virket har blivit billigare än på fl era 
år, ring eller maila för pris/offert.år, ring eller maila för pris/offert.

Besök gärna vår hemsida Besök gärna vår hemsida 
perssonsbyggvaror.se eller perssonsbyggvaror.se eller 
hitta oss på facebook.hitta oss på facebook.

Dags att tänka på fi xa iordning Dags att tänka på fi xa iordning 
huset och/eller uteplatsen.huset och/eller uteplatsen.

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

Öppettider: 
måndag-fredag 08-18

lördag 09-15 
söndag stängt

Storgatan 3, Vingåker

Vi har fi n Vi har fi n 
påskmarsipan, påskmarsipan, 

påsktårtor påsktårtor 
och andra godsaker.och andra godsaker.
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STOLThet vingåkerSTOLThet vingåker

VÅR VÅR 
MARKNADMARKNAD

KÖPMANGATANKÖPMANGATAN
VINGÅKERVINGÅKER

SÖNDAGEN 
16 APRIL 10-14

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

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

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

Arrangör:

Växter
Växter

Lökar
Lökar

Förrå
ds-

Förrå
ds-

stä
dning

stä
dning

Trädgård

Trädgård
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SKRÄMMANDE

KÄRLEK
Ä R  I N T E

K V I N N O -  O C H  T J E J J O U R E N  M I R A N D A
K A T R I N E H O L M / V I N G Å K E R

 
Vi finns för dig som är utsatt för våld i nära relation, har

varit utsatt i en tidigare relation, eller som är orolig för en
närstående. Vi erbjuder bland annat samtalsstöd, juridisk
rådgivning och chatt på kvällstid. Allt stöd är gratis, och du

kan välja att vara anonym. 
 

Gå in på vår hemsida för att läsa mer!
 
 
 

Behöver du någon att prata med?

0150-780 44

kvinna@jourmiranda.se

www.jourmiranda.se

2023

S O S

7 - 9 april
långfredag - påskdagen

www.facebook.com/soskonst
www.soskonst.se

Öppna ateljéer
långfredag kl 13-16

     påskafton & påsk-
dagen kl 11-16

Säfstaholms slott i Vingåker 
med musikundehållning av LUK
Samlingsutställningen är öppen 

alla dagar kl 11-16 

Vernissage långfredag kl 11

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

Öppettider påsk:

Skärtors. 12-16 • Långfre. 11-14
Påskafton 11-14 • Påskdagen 11-14

Fyll din lediga tid med något
som får dig att utvecklas!

Följ oss på
facebook!

Apoteksgatan 6,
643 30 Vingåker

abf.se/sormland
info.sormland@abf.se

016-16 67 00

PS Indian Restaurang 
Köpmangatan 15
643 30 Vingåker

IN
DI

AN RESTAURANGIN
DI

AN RESTAURANGPPSS
&  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
LUNCH: 99:-

Tis - Fre: 11.00 - 14.00
Även avhämtning

Välkomna!

Många års professionell erfarenhet
& 100% nöjd kund-policy 

070-731 97 90 kawiak100@gmail.com

Flyttstädning
Storstädning
Kontorsstädning
Trapphusstädning
Hemstädning

Självklart löser vi
ROT-avdrag så att

dina kostnader blir
lägre!

Vi är här för att underlätta din vardag samt
göra den ren och fin! 

Butiken med brett sortiment!

Sjögöle Skola, Baggetorp. 0150-222 97
LINDMANS MASKIN AB

Redbackboots
med stålhätta 
1.859:-

Träskor  
Calmare Skoindustri

Färgade stl 35-41

299:-
Mjuktoffel stl 38-47

379:-
Skyddstoffel stl 38-47

595:-

Äkta läder

Toalettpapper
Katrin Basic. 42 rullar. 1 bal

359:- (ord. 445:-)

LINDMANS MASKIN ABwww.lindmans.nu • Må–fr 9.00–17.00 • Lö 10.00–13.00 • www.kramp.com

Sjögöle Skola, Baggetorp. 0150-222 97

Solrosfrön
15kg 
Svenska foder  
379:-

Viltfågelfrö 
lyx 20kg 
Svenska foder  
399:-

www.lindmans.nu • Må–fr 9.00–17.00 Lör Stängt • www.kramp.com 
Lördagsöppet från 1/4 10-13

Trädgårdsstolpar
Impregnerad fura av 
äkta norrländsk råvara.  
5 cm 1,75 lång. 

29:-/st 
Även 6, 7 och 8 cm i lager.

Åter i lager

189:-

Oxen BL med vinsch

18.750:- inkl moms
Mångsidig vagn med manuell vinsch och 
avtagbara nätgrindar. Tippbar. Omonterad.

Förvarings- 
säck ved
Nät med fast botten
1,5 m3

149:-  
(186,25 ink moms)
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BUTIKEN MED BRETT SORTIMENT!

LINDMANS MASKIN AB
www.lindmans.nu • Må–fr 9.00–17.00 • Lö 10.00–13.00 • www.kramp.com

Sjögöle Skola, Baggetorp. 0150-222 97

4-hjuling 
CFORCE 520

Från
69.900:-

Beställ tillbehör till din ATV hos oss!

Service och reparationer på ATV-maskiner & åkgräsklippare

Alloycraft
J-370

24.900:-

Båtkärra 
Från 9.000:- 

STORSÄLJARE!

Alla priser är inkl. moms

Trädgårdsgödsel
15 kg 11-5-18

Ord. pris 299:-

NU 249:-

Tretorn Castor 
Arbetsstövel
Brun arbetsstövel för  
allroundanvändning, stl 36-47 

895:-

Träskor  
– Calmare  
Skoindustri

Svarta stl 35-41

219:- 
Färgade stl 35-41

279:-
Mjuktoffel stl 38-47

349:-

Gräsklippare Cub  
Cadet LT1 NS96
Klippyta 4000kvm/h, 5 olika 
klipphöjder 3 års garanti

16.900:-

Äkta läder

Åter i lager!

Finns även  
Cub Cadet  
XT1 OS107 

24.990:-

Röjsåg FS 131
både för trimning/ 
röjning

Ord. pris 6.190:-

NU 4.990:-

Butiken med brett sortiment!

Sjögöle Skola, Baggetorp. 0150-222 97
LINDMANS MASKIN AB

Redbackboots
med stålhätta 
1.859:-

Träskor  
Calmare Skoindustri

Färgade stl 35-41

299:-
Mjuktoffel stl 38-47

379:-
Skyddstoffel stl 38-47

595:-

Äkta läder

Toalettpapper
Katrin Basic. 42 rullar. 1 bal

359:- (ord. 445:-)

LINDMANS MASKIN ABwww.lindmans.nu • Må–fr 9.00–17.00 • Lö 10.00–13.00 • www.kramp.com

Sjögöle Skola, Baggetorp. 0150-222 97

Solrosfrön
15kg 
Svenska foder  
379:-

Viltfågelfrö 
lyx 20kg 
Svenska foder  
399:-

www.lindmans.nu • Må–fr 9.00–17.00 Lör Stängt • www.kramp.com 
Lördagsöppet från 1/4 10-13

Trädgårdsstolpar
Impregnerad fura av 
äkta norrländsk råvara.  
5 cm 1,75 lång. 

29:-/st 
Även 6, 7 och 8 cm i lager.

Åter i lager

189:-

Oxen BL med vinsch

18.750:- inkl moms
Mångsidig vagn med manuell vinsch och 
avtagbara nätgrindar. Tippbar. Omonterad.

Förvarings- 
säck ved
Nät med fast botten
1,5 m3

149:-  
(186,25 ink moms)

Butiken med brett sortiment!

Sjögöle Skola, Baggetorp. 0150-222 97
LINDMANS MASKIN AB

Redbackboots
med stålhätta 
1.859:-

Träskor  
Calmare Skoindustri

Färgade stl 35-41

299:-
Mjuktoffel stl 38-47

379:-
Skyddstoffel stl 38-47

595:-

Äkta läder

Toalettpapper
Katrin Basic. 42 rullar. 1 bal

359:- (ord. 445:-)

LINDMANS MASKIN ABwww.lindmans.nu • Må–fr 9.00–17.00 • Lö 10.00–13.00 • www.kramp.com

Sjögöle Skola, Baggetorp. 0150-222 97

Solrosfrön
15kg 
Svenska foder  
379:-

Viltfågelfrö 
lyx 20kg 
Svenska foder  
399:-

www.lindmans.nu • Må–fr 9.00–17.00 Lör Stängt • www.kramp.com 
Lördagsöppet från 1/4 10-13

Trädgårdsstolpar
Impregnerad fura av 
äkta norrländsk råvara.  
5 cm 1,75 lång. 

29:-/st 
Även 6, 7 och 8 cm i lager.

Åter i lager

189:-

Oxen BL med vinsch

18.750:- inkl moms
Mångsidig vagn med manuell vinsch och 
avtagbara nätgrindar. Tippbar. Omonterad.

Förvarings- 
säck ved
Nät med fast botten
1,5 m3

149:-  
(186,25 ink moms)

Butiken med brett sortiment!

Sjögöle Skola, Baggetorp. 0150-222 97
LINDMANS MASKIN AB

Redbackboots
med stålhätta 
1.859:-

Träskor  
Calmare Skoindustri

Färgade stl 35-41

299:-
Mjuktoffel stl 38-47

379:-
Skyddstoffel stl 38-47

595:-

Äkta läder

Toalettpapper
Katrin Basic. 42 rullar. 1 bal

359:- (ord. 445:-)

LINDMANS MASKIN ABwww.lindmans.nu • Må–fr 9.00–17.00 • Lö 10.00–13.00 • www.kramp.com

Sjögöle Skola, Baggetorp. 0150-222 97

Solrosfrön
15kg 
Svenska foder  
379:-

Viltfågelfrö 
lyx 20kg 
Svenska foder  
399:-

www.lindmans.nu • Må–fr 9.00–17.00 Lör Stängt • www.kramp.com 
Lördagsöppet från 1/4 10-13

Trädgårdsstolpar
Impregnerad fura av 
äkta norrländsk råvara.  
5 cm 1,75 lång. 

29:-/st 
Även 6, 7 och 8 cm i lager.

Åter i lager

189:-

Oxen BL med vinsch

18.750:- inkl moms
Mångsidig vagn med manuell vinsch och 
avtagbara nätgrindar. Tippbar. Omonterad.

Förvarings- 
säck ved
Nät med fast botten
1,5 m3

149:-  
(186,25 ink moms)

Butiken med brett sortiment!

Sjögöle Skola, Baggetorp. 0150-222 97
LINDMANS MASKIN AB

Redbackboots
med stålhätta 
1.859:-

Träskor  
Calmare Skoindustri

Färgade stl 35-41

299:-
Mjuktoffel stl 38-47

379:-
Skyddstoffel stl 38-47

595:-

Äkta läder

Toalettpapper
Katrin Basic. 42 rullar. 1 bal

359:- (ord. 445:-)

LINDMANS MASKIN ABwww.lindmans.nu • Må–fr 9.00–17.00 • Lö 10.00–13.00 • www.kramp.com

Sjögöle Skola, Baggetorp. 0150-222 97

Solrosfrön
15kg 
Svenska foder  
379:-

Viltfågelfrö 
lyx 20kg 
Svenska foder  
399:-

www.lindmans.nu • Må–fr 9.00–17.00 Lör Stängt • www.kramp.com 
Lördagsöppet från 1/4 10-13

Trädgårdsstolpar
Impregnerad fura av 
äkta norrländsk råvara.  
5 cm 1,75 lång. 

29:-/st 
Även 6, 7 och 8 cm i lager.

Åter i lager

189:-

Oxen BL med vinsch

18.750:- inkl moms
Mångsidig vagn med manuell vinsch och 
avtagbara nätgrindar. Tippbar. Omonterad.

Förvarings- 
säck ved
Nät med fast botten
1,5 m3

149:-  
(186,25 ink moms)

Butiken med brett sortiment!

Sjögöle Skola, Baggetorp. 0150-222 97
LINDMANS MASKIN AB

Redbackboots
med stålhätta 
1.859:-

Träskor  
Calmare Skoindustri

Färgade stl 35-41

299:-
Mjuktoffel stl 38-47

379:-
Skyddstoffel stl 38-47

595:-

Äkta läder

Toalettpapper
Katrin Basic. 42 rullar. 1 bal

359:- (ord. 445:-)

LINDMANS MASKIN ABwww.lindmans.nu • Må–fr 9.00–17.00 • Lö 10.00–13.00 • www.kramp.com

Sjögöle Skola, Baggetorp. 0150-222 97

Solrosfrön
15kg 
Svenska foder  
379:-

Viltfågelfrö 
lyx 20kg 
Svenska foder  
399:-

www.lindmans.nu • Må–fr 9.00–17.00 Lör Stängt • www.kramp.com 
Lördagsöppet från 1/4 10-13

Trädgårdsstolpar
Impregnerad fura av 
äkta norrländsk råvara.  
5 cm 1,75 lång. 

29:-/st 
Även 6, 7 och 8 cm i lager.

Åter i lager

189:-

Oxen BL med vinsch

18.750:- inkl moms
Mångsidig vagn med manuell vinsch och 
avtagbara nätgrindar. Tippbar. Omonterad.

Förvarings- 
säck ved
Nät med fast botten
1,5 m3

149:-  
(186,25 ink moms)

Butiken med brett sortiment!

Sjögöle Skola, Baggetorp. 0150-222 97
LINDMANS MASKIN AB

Redbackboots
med stålhätta 
1.859:-

Träskor  
Calmare Skoindustri

Färgade stl 35-41

299:-
Mjuktoffel stl 38-47

379:-
Skyddstoffel stl 38-47

595:-

Äkta läder

Toalettpapper
Katrin Basic. 42 rullar. 1 bal

359:- (ord. 445:-)

LINDMANS MASKIN ABwww.lindmans.nu • Må–fr 9.00–17.00 • Lö 10.00–13.00 • www.kramp.com

Sjögöle Skola, Baggetorp. 0150-222 97

Solrosfrön
15kg 
Svenska foder  
379:-

Viltfågelfrö 
lyx 20kg 
Svenska foder  
399:-

www.lindmans.nu • Må–fr 9.00–17.00 Lör Stängt • www.kramp.com 
Lördagsöppet från 1/4 10-13

Trädgårdsstolpar
Impregnerad fura av 
äkta norrländsk råvara.  
5 cm 1,75 lång. 

29:-/st 
Även 6, 7 och 8 cm i lager.

Åter i lager

189:-

Oxen BL med vinsch

18.750:- inkl moms
Mångsidig vagn med manuell vinsch och 
avtagbara nätgrindar. Tippbar. Omonterad.

Förvarings- 
säck ved
Nät med fast botten
1,5 m3

149:-  
(186,25 ink moms)

Butiken med brett sortiment!

Sjögöle Skola, Baggetorp. 0150-222 97
LINDMANS MASKIN AB

Redbackboots
med stålhätta 
1.859:-

Träskor  
Calmare Skoindustri

Färgade stl 35-41

299:-
Mjuktoffel stl 38-47

379:-
Skyddstoffel stl 38-47

595:-

Äkta läder

Toalettpapper
Katrin Basic. 42 rullar. 1 bal

359:- (ord. 445:-)

LINDMANS MASKIN ABwww.lindmans.nu • Må–fr 9.00–17.00 • Lö 10.00–13.00 • www.kramp.com

Sjögöle Skola, Baggetorp. 0150-222 97

Solrosfrön
15kg 
Svenska foder  
379:-

Viltfågelfrö 
lyx 20kg 
Svenska foder  
399:-

www.lindmans.nu • Må–fr 9.00–17.00 Lör Stängt • www.kramp.com 
Lördagsöppet från 1/4 10-13

Trädgårdsstolpar
Impregnerad fura av 
äkta norrländsk råvara.  
5 cm 1,75 lång. 

29:-/st 
Även 6, 7 och 8 cm i lager.

Åter i lager

189:-

Oxen BL med vinsch

18.750:- inkl moms
Mångsidig vagn med manuell vinsch och 
avtagbara nätgrindar. Tippbar. Omonterad.

Förvarings- 
säck ved
Nät med fast botten
1,5 m3

149:-  
(186,25 ink moms)

BUTIKEN MED BRETT SORTIMENT!

LINDMANS MASKIN AB
www.lindmans.nu • Må–fr 9.00–17.00 • Lö 10.00–13.00 • www.kramp.com

Sjögöle Skola, Baggetorp. 0150-222 97

4-hjuling 
CFORCE 520

Från
69.900:-

Beställ tillbehör till din ATV hos oss!

Service och reparationer på ATV-maskiner & åkgräsklippare

Alloycraft
J-370

24.900:-

Båtkärra 
Från 9.000:- 

STORSÄLJARE!

Alla priser är inkl. moms

Trädgårdsgödsel
15 kg 11-5-18

Ord. pris 299:-

NU 249:-

Tretorn Castor 
Arbetsstövel
Brun arbetsstövel för  
allroundanvändning, stl 36-47 

895:-

Träskor  
– Calmare  
Skoindustri

Svarta stl 35-41

219:- 
Färgade stl 35-41

279:-
Mjuktoffel stl 38-47

349:-

Gräsklippare Cub  
Cadet LT1 NS96
Klippyta 4000kvm/h, 5 olika 
klipphöjder 3 års garanti

16.900:-

Äkta läder

Åter i lager!

Finns även  
Cub Cadet  
XT1 OS107 

24.990:-

Röjsåg FS 131
både för trimning/ 
röjning

Ord. pris 6.190:-

NU 4.990:-
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Studiefrämjandet

Redan på 1800-talet insåg man vikten av folkbildning. Då startade de första folkögskolorna, biblioteken, föreläsarföreningarna, studie-
cirklarna samt tidskrifter och debattböcker. De olika bildningsrörelserna växte fram parallellt i samarbete med de nya folkrörelserna. 
Studiefrämjandet som är ett fristående studieförbund bildades 1959 och fi nns i hela landet. Det består av ett antal självständiga avdel-
ningar. Riksförbundet leder och samordnar verksamheten. 

Jag träffar Ann-Sofi e i lokalen nere vid 
stationen i Vingåker. Även om jag själv 
deltar i studiecirkeln Återbruk, så blir 
jag imponerad av det utbud som Stu-
diefrämjandet har och att fl era cirklar är 
helt gratis. De programförda kurserna 
kan kräva ett visst antal och i år har det 
varit bra med anmälningar. 

Studiefrämjandets fyra hörnstenar
1 Studiecirkeln är basen i deras verk-

samhet. Ibland använder de ordet kurs 
i stället, men grunden är densamma 
– en liten grupp som frivilligt lär sig 
något tillsammans. En del studiecirk-
lar annonserar de ut, så kallad pro-
gramförd verksamhet, andra startar 

för att några som känner varandra vill 
lära sig något nytt. En studiecirkel 
kan handla om vad som helst – från 
fågelskådning till jämställdhet. Ge-
mensamt är att deltagarna formar hur 
studierna läggs upp.

2 Studiefrämjandet samarbetar med 
tusentals föreningar och nätverk. De 
hjälper till att anordna studiecirklar, 
kurser och kulturarrangemang. Ofta 
är de bollplank och bistår med prak-
tiska saker som lokaler, utrustning, 
studiematerial och pedagogiskt stöd. 

3 Folkbildningen – är en av Sveriges 
största kulturarrangörer. 

4 Studiefrämjandet genomför många 
uppdrag från kommuner, regioner 
och myndigheter. 

Studiefrämjandet har 19 olika medlems-
organisationer och är styrda demokra-
tiskt. Alla 19 fi nns visserligen inte lokalt 
men de samarbetar med många lokala 
föreningar (samarbetsorganisationer).
 De har cirkelledare med kunskap och 
erbjuder alla ledare Studiefrämjandets 
ledarutvecklingsprogram.

Grundregler för studiecirklar
• Studiecirkeln och cirkelledaren ska 

godkännas av Studiefrämjandet.
• Alla deltagare måste vara 13 år eller 

äldre.
• En studiecirkelträff måste ha minst tre 

deltagare, inklusive cirkelledaren.
• En studiecirkel måste pågå minst nio 

studietimmar. En studietimme är 45 
minuter.

• Ni måste träffas minst tre gånger.
• Cirkeln ska ha en dokumenterad plan 

för cirkelns genomförande och för det 
studiematerial som används.

Lokalt i Vingåker
Förutom samarbetet med många lokala 
föreningar så hjälper de till med prak-

tiska saker såsom, lokaler, kopiering, 
utrustning, studiematerial, marknads-
föring, utbildningar med mera.
 Startar man en studiecirkel eller har 
något kulturprogram i deras lokaler så 
är det gratis.
 Kamratcirklar fi nns fl era inom bland 
annat hantverk. Det kan i princip vara 
inom vilket område som helst.
 Studiefrämjandet samarbetar med 
Vingåkers kommun i gemensamma 
arrangemang som till exempel föreläs-
ningar, musik och studiecirklar. Dessa 
hålls då på biblioteket, Humlegården 
eller Sävstagården.
 I Studiefrämjandets regi 
fi nns även integration
och musik.

Pågående projekt
2022 startade projektet Hembygd, håll-
barhet, mångfald och miljö med pub-
lika arrangemang. Projektet initierades 
av Västra Vingåkers hembygdsförening. 
Det drivs tillsammans med Studiefräm-
jandet och Naturskyddsföreningen med 
fl era.
 Ann-Sofi e berättar att de fått 300.000 
kronor från Leader Sörmland och Jord-
bruksverket till projektet.
 Projektet vill skapa engagemang och 
inspiration att på lokal nivå arbeta till-
sammans med FN:s globala mål i Ag-
enda 2030. Målet med projektet är att 

genomföra aktiviteter i Vingåkers kom-
mun som involverar barn och unga i det 
lokala samarbetet med hållbarhetsmå-
len i Agenda 2030. Projektet består i att 
genomföra föreläsningar, studiecirklar, 
hållbarhetsdagar med mera.
 En studiecirkel som pågår nu heter 
Mot en hållbar framtid. Parallellt med 
den pågår föreläsningar en gång i mån-
aden på Vingåkers bibliotek. 
 Det var en föreläsning 7 februari då 
Linda Sundregård från Länsstyrelsen 
Södermanlands län föreläste om miljö-
läget och hur man kan väcka hopp, in-

spiration och lust till det viktiga arbe-
tet med att förbättra miljön i Sörmland, 
trots ett dystert nuläge. 
 
Kommande arrangemang
• Klädbytardag 22 april i Studiefräm-

jandets lokaler
• Barnens hållbarhetsdag 20 maj vid 

Viala hembygdsgård
• Klimatvecka/dagar i höst
Och som om inte detta var nog tillägger 
Ann-Sofi e att många planer fi nns.

Text och bild: Majsan Wickert

FAKTA

Telefon 0151-121 80
Kursavgifter Se respektive kurs på hemsidan
Mail ann-so� e.mattsson@studieframjandet.se
Vi � nns på  Facebook facebook.com/studieframjandetsormland
   Instagram @studieframjandetsormland
  Hemsida www.studieframjandet.se/sormland 

Studiefrämjandets lokaler ligger på Järnvägsgatan 3, nere vid tågstationen.

Ann-Sofi e Mattsson är verksamhetsut-
vecklare på Studiefrämjandet Sörm-
land sedan 2006.

Diverse infor-
mationsmate-
rial fi nns att 
hämta i Studie-
främjandets 
lokaler, eller 
på biblioteket 
och slottet.
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Nu 
kan du

Det är väldigt enkelt. 
Du kan betala hela ditt köp på en 
gång eller också kan du dela upp 
betalningen och betala månadsvis. 
Allt du behöver göra är att hitta 
rätt glasögon för just dig.

Läs mer på specsavers.se

Stortorget 2,  0150-797 77
Specsavers Katrineholm

dela upp 
din 
betalning

Finansieringen görs i samarbete med Walley. Delbetala upp till 24 månader. Du betalar ingen ränta utan endast en fakturaavgift på 20 kr per faktura till Walley. Mer information om kreditvillkoren på www.specsavers.se/delbetala.

Inbjuder tillInbjuder till

FÖRETAGARFÖRETAGAR
FRUKOSTFRUKOST
torsdag 13 april torsdag 13 april 
kl: 08:00 - 10:00kl: 08:00 - 10:00

hos Actic Vingåkerhos Actic Vingåker

Välkomna till Storgatan 23, Vingåker
 torsdag den 13 april klockan 08:00 - 10:00.

Anmälan senast 11 april till:
Mail: info@samverkarnavingaker.se 

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

OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Karro Burell visar Actics verksamhet och 

träningsmaskiner. Det � nns möjlighet att 

prova på, (ombytt eller ej). 

Öka värdet på 
skogen 
Ta tillvara på din skog! 
Genom att gallra skapar du högre värde både 
för dig och nästa generation. Vi hjälper dig 
gärna med detta. 

Kontakta mig så kan vi prata om hur ditt 
behov ser ut. 

Emil Walfridsson, 070-28 475 88
emil.walfridsson@storaenso.com

Läs mer på www.storaenso.com/skog
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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.

Fredagen 31 mars bjuder Restaurang & 
pizzeria Kanalen i Odensbacken in till 
en helkväll med mat och musik – kom 
och festa till pop/rock från förr och nu, 
skriver man på Facebook.
 

På Vinöns värdshus är det nu klart med 
ny arrendator och även sommarens 
musikprogram är klart. Som vanligt 
uppträder mer eller mindra kända artis-
ter på det välkända värdshuset i som-
mar.
 
Det är årsmötestider och bland annat 
föreningen Hjälmarens Vänner bju-
der in till årsmöte den 15 april på Vi-
nön. Projektledaren Gustav Axberg 
från Örebro kommun föreläser digitalt 
kring Hjälmarens Framtida utveckling 
och därefter följer frågestund och dis-
kussion. Hans Johansson berättar om 
EU-ansökan om Hjälmar-gösens ur-
sprungsbeteckning.
 
Odensbackens Vägförening bjuder in 
till årsmöte den 12 april kl 18.00 på 
Konditori En Bulle i Ugnen. Förutom 
sedvanliga årsmötesförhandlingar blir 
det information om förstudien kring 
Kvismare Kanal. Efter årsmötet bjuds 
det på kaffe och smörgåstårta.

Företaget Alight, har tecknat avtal med 
Brevens Bruk för att kunna undersöka 
förutsättningarna att anlägga en sol-
cellspark på brukets marker. Bland det 
som skall undersökas är hur stor en 
eventuell solcellspark kan bli och hur 
mycket el den kan producera.
 
Elbilsladdaren som Odensbackens väg-
förening ställde upp tillsammans med 
ICA Odenhallen är numera utbytt och 
kraftigt uppgraderad. Den nya laddsta-
tionen är ett samarbete mellan Oden-
hallen och NEPAB där Klimatklivet 
bidragit med halva kostnaden. Även 
centralt i Stora Mellösa finns planer för 
en offentlig laddstation inom kort.
 

I Åsbyviken finns hjärtstartare till-
gängliga efter en insats av boende som 
anordnade julmarknad för att samla 
in pengar till hjärtstartaren – nume-
ra finns därför två stycken på plats. 
Hjärt- Lungfondens kampanj Hjärt-
säkrat grannskap ger alla personer i 
Sverige möjlighet att enkelt köpa en 
hjärtstartare.
 
Arbetet med Kanalfestivalen i Odens-
backen fortsätter. Nu finns det möjlig-
het för de som har plats för husbilar att 
hyra ut ställplatser under festivalen. 
Vill du dessuom vara med och arbeta 
med festivalen som volontär går det 
också bra, det är bara att höra av sig till 

Samverkarna i Östernärke. Håll utkik 
på Facebook där de återkommande in-
formerar om träffar och möten.
 
Nyligen genomförde Samverkarna en 
förstudie kring möjligheterna att starta 
upp en verksamhet riktad till motorin-
tresserade och motorburna ungdomar 
i Östernärke. Bland annat har dialog-
kväll, studiebesök och Taco-kväll ar-
rangerats. Kontakt har också etablerats 
med fastighetsägare, vuxenvolontärer 
och intresserade ungdomar. I nästa 
nummer av Vingåkersbladet återkom-
mer vi till detta arbete.

Götmars är klara med renoveringen 
av sina lokaler i Odensbacken och i 
Stora Mellösa har handelsträdgården 
börjat bygga om växthusen. I Stora 
Mellösa håller en förening för fortsatt 
utveckling av samhället på att bildas. 
I Kilsmo arrangerar utvecklingsgrup-
pen återkommande hantverkardagar på 
måndagar och brädspelsdagar på ons-
dagar.

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.

KONTORSLOKALER I ODENSBACKEN!KONTORSLOKALER I ODENSBACKEN!

www.odensbackensfc.sewww.odensbackensfc.se

Funktionella och flexibla kontorslokaler på totalt 237 kvm med utsikt över Kvismare kanal. Åtta kontorsrum i två våningar samt toaletter, kök och konferensrum. 
Dessutom gott om P-platser utanför. Lokalerna passar perfekt för företag som vill växa eller för företag som vill flytta ut på landet. Fiber finns att tillgå vid behov. 
Vid intresse, kontakta Christian Öhrling på 070-645 06 19.
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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

 

 

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

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

 

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.

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

Berglinds
Entreprenad

Maskinkörning:

Kantklippning • Slåtter

Pressning • Gödselkörning

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

Joakim Berglind
Nedre Åkerby, 697 91 Pålsboda

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, 
frukt & grönt, hjälmargös 
och chark till trädgårds-
redskap och djurfoder.

Nu närmar sig våren!
Vi har fyllt på butiken 
med blomjord, gödsel, 
fröer, sättpotatis, 
dahliaknölar med 
mera för att få våren 
att blomstra!

Varmt
välkomna!

Musik på
Vinöns Värdshus
sommaren 2023!

Fredag 30 juni
Ebbot (Tickster)

Lördag 8 juli
Erik Harrström och friends,

Musik i Kubik
(Ticketmaster)

Lördag 15 juli
Marit Bergman (Tickster)

Lördag 22 juli
Eva Eastwood

med The Major Keys
(Ticketmaster)

Lördag 29 juli
Solala (Ticketmaster)

Lördag 5 augusti
Double inn (Ticketmaster)

Lördag 12 augusti
Caroline af Ugglas

(Tickster)

Fredag 18 augusti
Allsångsproffsen

(Ticketmaster)

Lördag 19 augusti
Chris Kläfford (Tickster)

Fredag 25 augusti
Thomas Di Leva (Tickster)

Lördag 26 augusti
Thomas Järvheden (Tickster)

Sommarens konserter är
ett samarbete mellan Vinöns
värdshus, Hjälmarpärlor AB

och Kulturaktiebolaget.
Det finns även

konsertmeny att beställa.
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Hans Johansson yrkesfiskare

I drygt 35 år har yrkesfiskaren Hans Johansson i Göksholm livnärt 
sig på fisket i Hjälmaren och levt ett liv i samklang med naturen. 
Hans är en av 34 yrkesfiskare som är verksamma på Hjälmaren 
liksom både hans far och farfar tidigare varit. Tidigare arbetade 
Hans med kopieringsmaskiner, men sedan blev det fisk på heltid, 
ett val han aldrig ångrar.
 

Hans berättar att han egentligen inte vil-
le bli fiskare från början, men numera 
är även sonen engagerad i fisket. Både 
Hans far och farfar fiskade, men Hans 
hade andra planer. Ett tag hade han tre 
olika jobb samtidigt, bland annat servade 
han kopieringsmaskiner i Örebro. Ibland 
följde han också med ut och hjälpte till 
med familjefisket och där blev han till 
sist kvar och nu har det gått ungefär 35 
år sedan han senast servade en kopiator.

 

Isen ligger kvar på Hjälmaren, men bä-
righeten är inte att lita på så här års. När 
isen så att säga varken bär eller brister 
blir det inte mycket fisk fångad. Istället 
läggs tiden på att underhålla materiel 
och förbereda för nästa säsong. Båtar 
och motorer skall gås igenom och repa-
reras, nät skall lagas och mycket annat 
finns att pyssla med i väntan på att fisket 
kommer igång igen.

Runt om på tomten står det vagnar med 
genomgångna nät täckta av blåa presen-
ningar. I ett förråd ligger ett bottengarn 
utlagt som ska gås igenom. Ett botten-
garn kan närmast jämföras med en gi-
gantisk kräftbur där fisken simmar in i 
ena änden och blir kvar till bottengarnet 
tas upp. Hans förklarar att man monterar 
in ”fönster” i garnet för att fiskar som är 
för små ska kunna simma ut ur garnet, 
medan de större blir kvar.
 

För ålfiske finns ett särskilt fönster fram-
taget med runda hål som släpper ut de 
mindre ålarna. Ålfisket är lite kontrover-
siellt, men också viktigt eftersom ålarna 
i Hjälmaren fungerar som referensexem-
plar, vilket innebär att viktiga data kan 
samlas in till forskningen. Snart är dock 
ålfiskaren mer sällsynt än den skyddade 
ålen själv eftersom licenserna inte längre 
förnyas, så när den sista ålfiskaren läg-
ger näten på hyllan blir det heller kanske 
inga mer forskningsdata från Hjälmaren.
 

– Ingen dag är den andra lik, det är väd-
ret som styre dagen, förklarar Hans och 
berättar att jobbet blir tyngre när det blå-
ser mycket. En vanlig dag går han upp 
vid sex på morgonen för att cirka en 
halvtimme senare vara ute på sjön. Vid 

13-14-tiden har han hunnit göra flera 
vändor ut till olika platser på sjön. Fis-
ken tas upp, sköljs, vägs och isas innan 
den läggs i kylrum i väntan på att gros-
sist hämtar vid kaj, vilket sker minst två 
gånger i veckan.
 
Mycket har hänt under åren och förutom 
att dra upp fisk som skall hamna på mat-
bordet har Hans kommit att arbeta med 
olika utvecklingsfrågor som leder ändå 
till Bryssel. SIC, MSC och andra trebok-
stavsförkortningar är vardag för Hans 
som bläddrar i sin pärm när han redogör 
för olika frågor han är involverad i som 
vice ordförande i fiskareförbundet, bland 
annat sitter Hans också med i Svenska 
Insjöfiskares Centralförbund som samlar 
yrkesfiskare i alla insjöar. 

Hans representerar också Hjälmar-fis-
karna i Hjälmarens Vattenvårdsförbund 
där de man arbetar med vattenfrågor. 
– Vattnet är ju viktigt för fisket och det 
gäller att Hjälmaren mår bra för att fis-
ken skall må bra, förklarar Hans.
 

Ett annat arbete som Hans är involve-
rad i tillsammans med många andra går 
ut på att Hjälmargösen ska få en skyd-
dad ursprungsbeteckning genom EU. 
– Kvalitet är ledordet som är styrande 
för hanteringen av fångsten och för att 
framhålla att vi har en unik produkt vill 
vi skydda namnet, förklarar Hans. Ett 
annat spännande projekt som Hans be-
rättar om går ut på att ta vara på Braxen 
till annat än kräftbete och bland annat  
producera grönmärkt Braxenfärs, ett ar-
bete som pågår för fullt i samarbete med 
fiskare i Mälaren, avslutar Hans innan 
han ger sig iväg in i verkstan.

Text och foto: Bengt Bronner 

Företagsspresentation!

Arkivbild: Isad fisk klar för leverans.

Hans Johansson visar ett av näten som är klara för säsongen.

På båtarna finns rensbord monterade så att oönskad fisk snabbt kan släppas 
tillbaka i vattnet.

Isen ligger fortfarande kvar på Hjälma-
ren och på land är båt och nät redo 
för våren.

Närbild på ett bottengarn med den stora 
”struten” närmast kameran.

För att kunna släppa ut småfisk gör 
man ett hål i nätet och sätter i ett så 
kallat selektionsfönster.
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Din
extraresurs

Flyttröjning

Bemanning

Busk- & trädvård

RUT- och ROT-arbeten

019-44 62 55

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.

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

Rig s öp v!
Sovi oh Rof

0727-446 246

– Btig Gådut

Välkom
men 

till

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

Nordic Energy Partner AB - Din lokala installationsfirma!
Fler vill ha våra produkter och tjänster, för att minska kostnaden för uppvärmning och elförbrukning.

Därför söker dig som vill vara med att utvecklas med oss där vi bygger energisystem 
med värmepumpar och solenergi, batterisystem, billaddare och smarta värmesystem. 

Just nu söker vi: Elektriker,  Kyl- och Värmepumpstekniker 

Kontakta oss på info@nepab.nu 
för frågor eller ansökningar. 

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

SOLENERGI         VÄRMEPUMPAR

www.odensbackensfc.se

440 m2 hyresledigt
i Odensbacken

Högt i tak och stora portar samt rymlig p-plats

q  Takhöjd, ca 6 meter 

q   Porthöjd ca 4,4 meter

q   3-fas framdragen

q   Fiber framdragen

4
4

Takhöjden och de tre stora portarna gör detta till en idealisk lokal för 
verkstad, produktion och lager. Hör av dig, detta är lokalen för dig som 
vill ha rejäla ytor!

Vid intresse, kontakta Christian Öhrling på 070-645 06 19.

4
4
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Fredagen 19 maj
Start och mål i Tennisparken Vingåker.

Lilla loppet på 1 km:
För barn födda 2011 och senare.
Kostnad 50:-
(Efteranmälan på plats 100:-)

Stora loppet på 5,2 km:
För ungdomar och vuxna födda 2010 och tidigare.
Kostnad 150:-
(Efteranmälan på plats 300:-)

Priser till alla som deltager.

Tider:
14:00 Möjlighet till efteranmälan i Tennisparken. 
(OBS! Begränsat antal)

16:30 Uppvärmning inför Lilla loppet i Tennisparken
17:00 Start för de som är födda 2015 och senare
17:15 Start för de som är födda 2011 - 2014

17:30 Uppvärmning inför Stora loppet i Tennisparken
18:00 Start för Stora loppet, födda 2010 och tidigare

Anmälan sker på: 
http://entry.racetimer.se/sv/events/214/
Följ oss på sociala medier, Vingåkersloppet.

Vingåkers
Loppet

2023


