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Vingåkersvetande för hela familjen

Vingåkersvetande
Vingåkers kommun har anor från 1600-talet, men vid arkeologiska
utgrävningar vid Forsby Kalkbrott hittade Stiftelsen Miljöskyddsvård
flera boplatser som dateras till stenåldern.

Välkommen till en året runt-bygd i framkant

Vingåker har nära till allt, vilket ju betyder att allt också har nära till Vingåker.
Här är vi stolta över vår levande landsbygd, vårt rika näringsliv, starka kultur och alla de
aktiviteter som hålls året runt. För vi är en ort för både sommar och vinter, höst och vår.
I Vingåker kan en familj åka och spela golf på förmiddagen och sedan
åka skidor ett stenkast bort på e
 ftermiddagen.
Vår aktiva landsbygd får orten att leva upp med sin fantas
tiska natur. Vårt föreningsliv ger möjlighet för både invånare
och besökare att aktivera sig och vi har företagare inom en
rad branscher, vilket ger en bra dynamik.

Vi brukar säga att i Vingåker är det ingen risk att försvinna
i mängden, utan vi går framgångsrikt tillsammans.
I en mindre kommun hjälps man åt och det tar vi fasta på
i Vingåker och alla de vackra kransorter som finns här.

Vi hoppas att du ska trivas och hitta något för just dig. Förutsättningarna har aldrig varit bättre!

INSTALLATION SERVICE SÄKERHET
ENTREPRENAD BUTIK
Katrineholm 0150-48 91 00 • Vingåker 0151-51 84 80
www.oppundael.se

Vi är servicelämnare för John Deere’s skogsmaskiner.
Vi erbjuder allt från reparationer till underhållsprodukter och
tillbehör. I vår välsorterade butik hittar du kvalitetsprodukter
från kända leverantörer. Välkommen in till oss!

0151-107 60 www.jacobssonssmide.se

Du hittar oss vid Hacksta vägskäl

Ett slott mitt i byn
Säfstaholms slott byggdes år 1620 och har alltså hänfört besökare
i Vingåker i mer än 400 år. Det som började med en enkel huvudbyggnad
i trä har nu resulterat i ett stort stenslott som renoverades så sent
som år 2020. Säfstaholms slott fick sitt nationella genombrott år 2003 med
utställningen ”Hon har talang – tyvärr”, som belyste kvinnliga konstnärer
under 1800-talet. I dag har vi utställningar året om, en restaurang och
kreativa verkstäder på tredje våningen. Säfstaholms slott vill bli
vingåkerbornas vardagsrum. Det ska vara ett slott för alla.

Det aktiva biblioteket
På Vingåkers bibliotek är det alltid liv och rörelse.
Här bjuds det på evenemang både i det stora och i
det lilla. Författarmöten, föreläsningar och barnteater
samsas under samma tak och genom digitala aktiviteter
och evenemang når vi våra besökare även när de inte
är här.

Storyspot för den historieintresserade
Vill du lära dig mer om Vingåkers kommun?
Då är Storyspot appen för dig. Bankrån, juvelstölder,
fotbollstjärnor och bonden som sålde mirakelkrämer
världen över. Vi har laddat med tio nya spännande
berättelser från Vingåker som du kan lyssna på under
promenaden eller utflykten.

Vingåkersvetande
Under den riksbekante excellensen Gustaf Trolle-Bondes
tid på 1800-talet fanns här en av Sveriges största privata
konstsamlingar.

Vingåkersvetande
Näckrosleden som går genom hela Sörmland är 700 kilometer
lång och etapp 6 går mellan Vingåker och Julita. Under turen
kommer man att passera både Båsenberga golfbana, natur
reservatet Igelbålen och kalkbrottet.

Naturen i Vingåker är fantastisk!
Nu har vi gjort det ännu enklare för dig att hitta ut till guldkornen, genom
vår Naturkarta som finns både som app och på vår hemsida. Närheten till naturen är
något som uppskattas av såväl invånare som besökare. Missa inte Båsenberga
fritidsområde, slalombacken, mountainbike-spåren eller den unika
naturen med de många fågeltornen. Här finns också gott om grillplatser
och tysta platser, där allt du hör är naturen. Passa också gärna på att stanna
på våra ställplatser och njut av lugnet.

Sju vackra badplatser
Vingåkers närhet till Hjälmaren ger fina möjligheter
till ett dopp under sommarmånaderna och Vingåker
har inte mindre än sju nyrenoverade badplatser
i bygden som är mycket populära i regionen.
Vart du än befinner dig i Vingåker har du inte
längre än ett par mil till en badplats.

I Vingåker både uppskattar vi och värnar om naturen.
Därför är det en självklarhet för oss att arbeta efter
de globala målen för ett hållbart samhälle.

Fiske och vandring
Bredden i fritidslivet är vi stolta över och den gäller
även naturlivet i Vingåker. Här finns fina fiskevatten,
100 kilometer cykelled via Näckrosleden, långa
vandringsspår och flera vackra naturreservat.
Oavsett om du vill uppleva vacker natur, spännande
kultur eller skön avslappning finns något för dig!

VÄLKOMNA TILL OSS PÅ
STIFTELSEN LINDEN!
Stiftelsen Linden grundades 1990 av fyra eldsjälar med ett starkt engagemang för personer
som har autism och funktionsnedsättning och deras rätt till ett kvalitativt gott vuxenliv.
Vem vi än är och var vi än står i livet så behöver vi utveckling. Vi behöver ha en människosyn som
genomsyrar vår verksamhet på Stiftelsen Linden. Vi tror på att alla människor kan utvecklas utifrån sin
förmåga och sina förutsättningar, om vi skapar den miljö som är rätt för just den personen.
Är du intresserad av att göra skillnad för en människa? Din uppgift som vår medarbetare är att ge vård
och omsorg, att bidra till att den personen du jobbar med får uppleva härliga dagar på sina villkor. Du
är med och bidrar till ett gott liv för en människa som har många svårigheter att förhålla sig till. Om du
har ett stort intresse och engagemang för människor så vill vi gärna ha med dig i vår stiftelse.

Vretsta Poppelgård 1, 643 91 Vingåker | 0151-52 31 01 | info@stiftelsenlinden.se | www.stiftelsenlinden.se

Tegelstaden Bygg AB är ett familjeägt
företag med ca 100 anställda.
Inom företaget fi nns ett eget fastighetsbestånd med ca
800 lägenheter som vi äger och förvaltar. Ca 200 av dessa
lägenheter är nyproducerade av oss själva de senaste åren.
Företaget har en bred kompetensnivå inom trä-, betongoch mureriarbeten.
Vi utför nyproduktion av fl erbostadshus, skolor, äldreboenden, industrier, fönster- och stambyten, samt har en
stor serviceavdelning. Gör som många av våra kunder, tag
in Tegelstaden Bygg AB i ett tidigt skede på ditt projekt så
ska vi tryggt guida dig till den produkt som du efterfrågar i
enlighet med tid och ekonomiska möjligheter.

AKTUELLT JUST NU

Kv. Pionen med 27 hyresrätter
- Inflyttningsklart september 2021
Det centrala läget, ett stenkast från
Katrineholms järnvägsstation, gör att
boendet erbjuder dig att njuta av alla
fördelar av småstaden och samtidigt
enkelt kunna resa till ditt arbete eller
nöjen i våra storstäder.
Vid Stortorget i Katrineholm fi nns allt
som du behöver i form av mataffärer,
butiker, serviceinrättningar, caféer och
kommunikation.

KOMMANDE PROJEKT

Kv. Abborren – Inflyttning 2023/2024

Backa 6:2 Flerbostadshus och småhus

Sandbäcken 3:1 Flerbostadshus och småhus

Tennisparken
Om Säfstaholms slott är vingåkerbornas vardagsrum
så är Tennisparken Vingåkers hjärta. Den naturliga
mötesplatsen som knyter samman centralorten, en
riktig träffpunkt. I Tennisparken hålls aktiviteter och
evenemang. Här anordnar vi Stortinget, allsång och
utomhusbio och det finns en stor lekplats och ett
utegym.
Badhuset
Till Vingåkers badhus kommer människor från
hela regionen. Vi har öppet året runt och anordnar
simskolor. Vi är stolta över att vara ett badhus för
hela familjen, där de minsta kan besöka bassängen
Våga med sitt lekland och de vuxna kan hålla
tempot på någon av de fyra motionsbanorna.
Dessutom finns här klättervägg, rutchkanor,
bubbelpool och bastu.

Vingåkersvetande
Det var den då 15-årige vinslövsbon Robin Stensson
som 2019 var drivande i kommunens satsning på
discgolf när han skickade in ett förslag om att anlägga
kommunens första egna bana.

Discgolf
I Vingåkers närområde har vi flera fina discgolfbanor.
De kreativt utformade banorna ger en utmaning
till både nybörjaren och experten. Att spela discgolf
är både ett roligt och billigt nöje, besök gärna vår
fritidsbank om du vill låna discar.

Vingåkersvetande
En av alla elever som gått på skola i Vingåker gick och blev
statsminister. Socialdemokraten Göran Persson föddes i
Vingåker 1949 och 48 år senare efterträdde han Ingvar
Carlsson som partiledare och statsminister.

Den smarta landsbygden
Vingåker var i främsta ledet när det skulle byggas upp
bredband och frukterna av det kan vi skörda nu. I dag är vårt
bredbandsnät utbyggd till största delen av landsbygden, vil
ket ger möjlighet för invånarna att både jobba hemifrån och
vara i kontakt med hela världen. Närhet till omvärlden får vi
också genom alla goda kommunikationer till och från orten.
Men den smarta landsbygden är inte bara tekniska lösning
ar, det ger också möjligheter till samarbete och utveckling
för invånarna. Närheten till varandra och våra resurser
tillsammans med modern teknik ger möjligheter till bättre
service, trygghet och tillgänglighet på landsbygden.

Vingåker har som målsättning att växa. Därför har vi satsat stort
på framtiden – barn och ungdomar. Under år 2020 invigde vi både
en ny högstadieskola och en fritidsgård. Vi bygger nya förskolor
och har lokala utvecklingsgrupper som arbetar i kransorterna.
Det finns flera lediga tomter både i centralorten och kransorterna
och Vingåker växer stadigt. I Vingåkersbygden är det lätt att stan
na några extra nätter, eller varför inte flytta hit? Läs mer om hur du
hittar ditt drömboende på vingaker.se

Värna om vattnet

– vårt viktigaste livsmedel
Går du i nybyggnadstankar?
sjotorpshus.se

facebook.com/sjotorpshus

Shopping i världsklass
Vingåker och kläder är tätt sammanknutna. En av Sveriges
första konfektionsverkstäder grundades här redan 1896 och i dag lockar Vingåkers
outletområde hundratusentals besökare årligen och har en självklar plats i bygdens
utveckling och attraktionskraft. Men shoppinglivet är större än så.
Något som u
 ppskattas är våra två större antikförsäljare, de fantastiska fiken
i orten och alla matställen. Är du trädgårdsintresserad
finns den vackra handelsträdgården som varit verksam sedan 1946.
På vår hemsida hittar du den kompletta listan!

Upplev mer av Vingåkersbygden!
Om du tröttnar på shopping så finns det en rad guld
korn i vår vackra kommun. Spana in...

■ Kalkstensbrottet, beläget i den natursköna Ving
åkersbygden, är häpnadsväckande med sin utsikts
plats. De gamla fraktkorgarna har blivit moderna
konstverk att beskåda och här finns en fin grillplats
som mellanlandning för utflyktsmålet.

■ Österåker är en kulturbygd klassad som riksintres
sant för den svenska kulturminnesvården med röda
små kåkar, slingrande grusvägar och långa ekalléer.
De små bullerbyarna påminner om Astrid Lindgrens
sagor.

■ Det berömda Säfstaholmsäpplet odlas i både Sve
rige, Norge, Finland och Danmark. Men det kommer
från Vingåker. Det var 1851 som ett litet äppelträd
i sista stund räddades från att huggas ned och det
trädet blev senare moderträd till
det berömda äpplet. Sedan 1921 är trädet kultur
minnesmärkt.

Vingåkersvetande
Vingåkersdräkten är en av Sveriges äldsta folkdräkter och
finns omnämnd i texter från 1500-talet. Om en skräddare
eller privatperson ändrade på dräktens utseende kunde han
eller hon dömas till böter.

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

Vingåkers kommun
0151-191 00
turism@vingaker.se

Vårnäs- Öppet intag
Du som upplever att DU har missbruksproblem ska inte riskera att bli utan
den hjälp och det stöd du behöver, när Du behöver det. Alla som bor i
Vingåker kan, via Öppet intag, själva ta kontakt med Vårnäs behandlingshem
för att boka tid för behandling. Alla kontakter med Vårnäs behandlingshem
omfattas av sekretess – även i relation till hemkommunernas socialtjänst!
Du når oss på telefon 0151-5180 90
Familjerådgivning
Familjerådgivning är, en för kommunerna lagstadgad verksamhet. Vårt mål
är att förebygga och minska relationsproblem genom att erbjuda hjälp med
att bearbeta samlevnadskonflikter hos par. Familjerådgivningen arbetar med
sträng sekretess och för inga journaler. Samtalen kostar 200 kr.
Kontakt: Om ni vill beställa tid på familjerådgivningen, ring på telefon
016-12 10 50 så tar en familjerådgivare emot ditt samtal. Övrig tid går det
bra att lämna meddelande på vår telefonsvarare så ringer vi upp.

vfsormland.se

• 20638 • www.jssverige.se

Upplev
Vingåkersbygden:

