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Nyfiken på

Miss Winter

Så här års är det hög tid att fundera
på sommarens konserter. Visor Vid
Vattnet som vi arrangerar i början
av juli varje år har under sina första
fem år haft en sagolik tur med vädergudarna. Förra året var turen slut,
det regnade och blåste och publiken
uteblev. Under vintern har jag funderat mycket på om jag ska våga köra
vidare och hur startfältet ska se ut
i så fall.
Jag har valt att fortsätta, men ändrar inriktning och låter några av våra
begåvade lokala förmågor stå på
scenen under kvällen. Det blir en
blandning av visa, pop, country och
nostalgipop. Du kan läsa mer om vilka som uppträder på sidan 16.
En spännande artist och nykomling
som jag gärna sett på scenen är den

MAGASINET - en produkt av
Mediamix Event & Media

Idol-aktuella Renaida Braun. Tyvärr
tvingades jag tacka nej till henne på
grund av orimliga krav från hennes
manager. Ett samtal som berörde
mig illa. Innan jag går in på vårt samtal vill jag förtydliga följande. Det jag
sett av Renaida berör mig verkligen,
hon har en fantstisk röst och utstrålning. Och jag tror publiken verkligen
hade uppskattat att se henne live. En
ung tjej med en säregen talang. Men
trots allt, ett oprövat kort. För att etablera sig måste hon ut och visa upp
sig. Ett ofta hårt och slitsamt jobb,
men nödvändigt.
Tillbaka till mitt samtal med hennes
manager. Jag berättade om Visor
Vid Vattnet och frågade vad Renaida
kunde erbjuda.
– Tre-fyra låtar, blev svaret.
Jaha, sa jag, lite förvånad. Det var inte
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mycket. Kommer hon med eget band?
– Nej, hon sjunger singback, blev
nästa svar. (Livesång till inspelad
musik).
Nu hade mitt intresse svalnat betänkligt. Men jag tänkte att jag måste fråga vad hon kostar också.
– 25.000 kronor.
Nu blev jag nästan stum. 25.000
kronor för tre-fyra låtar och singback. Jag kunde inte låta bli att svara, lite surt.
– Menar du allvar? Ja, då tackar jag
nej, vänligt men bestämt.
Jag tror inte många arrangörer är
beredda att den summan för tre-fyra
låtar singback. Tyvärr går det ut över
Renaida, som på så sätt ”straffas ut”
från många möjligheter att visa upp
sig och sin talangfulla sång. Det är
min uppfattning. Att vara konsertar-

hushåll i Nyköping och Oxelösund
med omnejd samt finns i ställ i
Nyköping och Oxelösund. Magasinet
är politiskt- och religiöst oberoende.
Vid utebliven tidning, ring SDR
på 011-19 72 50.

rangör är riskfyllt, men det är kul att
ge nya talangfulla ungdomar möjlighet att visa upp sig. Synd att vissa
”managers” fått hybris och omöjliggör det.
”Hur som helst - det blir som sagt i
alla fall en visfest vid Femöre kanal
även denna sommar, vilket känns
kul! Vill också passa på att tacka alla
er som peppat mig till att vilja fortsätta, alla ni som troget kommer till
konserten varje år oavsett väder och
vilka som står på scenen. Tack!”
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Tankar på en ny konsertsommar!
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Gratis synundersökning

Vi säljer och monterar kök, badrum,

gäller för glasögon.
av våra legitimerade optiker och
Synundersökningen utförs av en
debiteras. Kan ej kombineras med
Inget köptvång. Intyg, recept etc.
er t.o.m. 2017-03-26.
Gäll
andra erbjudanden eller rabatter.
Klipp ur och ta med till butiken.

golv, kakel och klinker!

Ring butiken eller boka enkelt på:

På Golvmaterial i Nyköping är vi inte bara experter

ww w. gla so go nm ag asi ne t.s e

VÄRDE

395:-

på golv. Vi kan dessutom det mesta om kök, kakel och
våra duktiga hantverkare gärna till. Med fasta offerter, ROT-

LÄSGLASÖGON UTAN KOSTNAD!

avdrag, gratis hembesök och professionella yrkesmän kan

NÄR DU KÖPER PROGRESSIVA GLASÖGON!

våtutrymmen. Och vill du inte göra jobbet själv så hjälper

du vara säker på att ditt hem blir exakt så fint som du tänkt
dig och exakt till det priset som vi har kommit överens om.

VÄRDE

1295:-

ERBJUDANDE: Vi bjuder på ett par receptslipade,
avstånds- eller läsglasögon med hård yta när du
köper progressiva glasögon.
(Glas 1000 kr och båge upp till 295 kr). T.o.m 170326

NYKÖPING
Västerport Köpcentrum
0155-28 88 53

Hemgårdsvägen 6 • 611 10 Nyköping • Tel 0155-21 19 00
Öppet: Mån-fre 10-18 Lör 10-13 www.golvmaterial.se
GOLV-, KÖK- & BADRUMSBUTIK - ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN
GOLV-, KÖK- & BADRUMSBUTIK - ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

Kvalitet & service till rätt pris!

Linköping
Nygatan 33
013-13 70 71

Norrköping
Drottningg. 14
011-13 18 88

För öppettider, se vår hemsida: w w w . g l a s o g o n m a g a s i n e t . s e

Königs kåseri

Drömmen om Eden
Det kan i det avseendet påpekas att det är en
Hon hade femma i särskild engelska.
betydande skillnad på en Doro och en Iphone.
Han hade Wranglerjeans och polotröja och
Den är som att jämföra en pappersdrake med
kunde hela Brasiliens VM-lag från 1962.
Jas 39 Gripen. Även vad avser priset ut till kund.
Han var betuttad i henne. Möjligen förälskad.
Doros design är gjord för seniorer och den
Men hon hade aldrig lagt märke till honom.
starka ringsignalen uppges även passa användaHon kunde inget om brassarnas laguppställning.
re som hör dåligt. Min hörsel är prima för min
Det var på skoldiskot det hände. Flickan med
ålder, ändå uppfattade jag aldrig ringsignalen.
en femma i särskild engelska frågade pojken
som kunde rabbla Brasiliens fotbollselFörklaringen var att funktionen var
avstängd. Mobilen var istället inställd
va från målvakten Gilmar till vänsterytpå vibration. Tänk vad tekniken kan.
tern Zagallo om han gillade Herman’s
Jag som börjat undra över vad som
Hermits. Han blev varm som en spiskändes som lätta muskelryckningar.
platta om öronsnibbarna och undrade
Doron är försedd med en knapp för
generat: ”I vilket lag spelar han”?
Därmed inte vad som kallas assistans. Vad det
Där rök den chansen. För min del.
Pop har aldrig varit min melodi.
sagt att jag innebär är jag inte riktigt hundra på.
Min gissning är att jag ska trycka
Obesvarad lidelse kan te sig lika plågjämför mig på nämnda assistansknapp om jag
sam som en Arsenal-förlust.
råkar trilla omkull och bryta lårbensEller som ett skavsår på hälen.
med Gustaf halsen. Eller om jag blir rånad. Det
Det går dock att finna tröst i värmblir jag å andra sidan varje gång jag
landsdiktaren Gustaf Frödings strof:
Fröding.
Den drömmen, som aldrig besannats,
lämnar in den alltmer begagnade och
motortrötta bilen på märkesservice.
som dröm var den vacker att få, för den,
Det är svårt att tro att det skulle bli billigare
som ur Eden förbannats, är Eden ett Eden ändå.
om jag trycker på Dorons assistansknapp.
Det är ord att ta till sig av en man med erfaDå är det en bättre idé att köra bilen till skrorenhet av vad verklig lidelse är. Precis som jag.
ten. Och istället satsa på att vårrusta cykeln.
Därmed inte sagt att jag jämför mig med den
folkkäre skalden Gustaf Fröding. För det första
är jag ingen poet, för det andra är jag inte värmMobilens assistansfunktion har vid ett par tilllänning utan sörmlänning och för det tredje har
fällen olyckligtvis aktiverats av misstag.
mitt nedtecknade klotter samma litterära verksDen avger en väl så ljudlig nödsignal.
höjd som en värdemeny på McDonald’s.
Det ringer i huvudet två dagar efteråt.
Dock har jag aldrig drabbats av skrivkramp.
Ungefär som efter att ha tittat på På spåret
Beklagligt nog, enligt somliga belästa läsare.
med den gapiga frågeställaren Kristian Luuk.
Han måste tvunget skrika som en skrattmås
och hysteriskt flaxa med armar och ben.
Nu till nutiden. Jag har köpt en mobiltelefon.
Man undrar var programledaryrket är på väg.
Man vill ju ogärna åthutas som en bromskloss i
Bortsett från den sirenlåtande signalen har
dagens informationsutbytande rusningstrafik.
jag inte märkt att det händer något särskilt som
Postnord tycks dessutom ha kört i diket.
skulle kunna vara mig till hjälp vid ett nödläge.
Det kommer som ett brev på posten, hette det
Hesa Fredrik gör däremot nytta på annat sätt.
på den tiden ett frimärke kostade 80 öre och
Husmössen flyr torpets golv, tak och väggar.
motivet utgjordes av en av Vaxholmsbåtarna.
Doron har ytterligare en finurlig finess.
Det är det ingen som säger längre.
Den kan även användas som ficklampa!
Postnord har väl samma mått av tillförlitlighet
Mycket uppskattat av mig när jag mörka kvälsom flaskpost. Och i stort jämförbar snabbhet.
lar beordrats ut i vedboden för att hämta in ved.
Flaskpost kräver heller ingen frankering.
Det är annars lätt att ta fel i dunklet. Och uppMobilen är av märket Doro. Och skalet rött.
täcka att man istället befinner sig på utedasset.
Principiellt är jag fientligt inställd till all tekNu är det knappast en lysande affär att köpa
nisk apparatur som är smartare än jag själv.
Men jag klarar av att hantera en brödrost.
en mobil enbart för att lysa upp omgivningarna.

Mojängvaruhuset Jula har exempelvis ficklampor för under hundringen. Då utan ringtjänster.
För min egen del saknar detta betydelse. Jag
har ändå ingen att ringa till. Det enda nummer
jag har i adressboken är till Telias kundtjänst.
Det finns nu ingen anledning att ringa dit.
Särskilt inte som den aktuella operatören har
vänligheten att närmast dagligen ringa upp mig.
Detta för att erbjuda mig pangpris på tv- och
bredbandspaket samt kanonpris på 100 GB extra surf. Mitt i försäljarens ordkrevad brukar jag
tacka för påringningen och knäppa av mobilen.
Nämnde jag förresten att Doron på ett utmärkt
sätt fyller sin plats bredvid hålslaget på skrivbordet? Mer behövs inte för att driva enskild firma.
Det skulle i så fall vara en auktoriserad revisor.
Debet och kredit är inget för kreti och pleti.
Jag kan någon gång ha nämnt att jag till och
från anfäktas av njurstensanfall.
Det är inget paradisiskt tillstånd.
Det är en smärta att likna den man känner när
landstingsledningen i Sörmland opererar fritt
med allas våra tillgångar.
Då förstår ni hur ont det gör.
Min briljanta idé var nu att
införskaffa ett ändamålsenligt
stolpiller för att stämma i bäcken
när njurstenen ger sig till känna.
Detta fordrar ett recept.
Jag ställer mig vid luckan på
lasarettets medicinmottagning,
skickas raskt över till luckan på
kirurgmottagningen där en ung
tös uppger sig vara okunnig
på läkemedelsområdet och
hänvisar mig vidare till min
vårdcentral.
Där föreslår man vänligt att
jag vänder mig till lasarettet.
Då åkte jag hem. Och proppade i mig en gräddig semla.
Huruvida det lindrar vid njurstensbesvär är väl tveksamt.
Men man kan alltid hoppas på
en tocken där placeboeffekt.

YRKESMAN 2 – Mats Eriksson

YRKESMÄN – Andreas, Kim, Mikael

”Allt går utom småbarn”, sa glatt den
kreative 48-årige snickaren på Byggkvalité AB och fixade (tillsammans
med Alex Eriksson) till ett underbart
lantkök av vårt hårt slitna kökskyffe.

Den 41-årige elektrikern på Elajo AB visade sig vara en mästare på elinstallationer vid vår köksrenovering. Den som har
turen att få hjälp av noggranne ”Mogge”
slipper oroa sig för framtida elolyckor.

Bygga ett lantkök kräver yrkesproffs med
såväl gott handlag som gott humör. Typ,
folk som Andreas Lindh, Lindhs Golv, Kim
Eklund, Östtorps VVS och Mikael Carlsson, Nyköpings Golv & Kakel.

Gilla oss!
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Välkommen in till oss!

020-SPARBANKEN / 0771-350 350 - sormlandssparbank.se
Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker

VI ÄR DIN
LOKALA
HEMTJÄNST!
VI JOBBAR ALLTID NÄRA DIG!

TEXT LEIF KÖNIG
E-POST leifkonig@telia.com

YRKESMAN 1 – Peter Östlund

t&
Skonsam
gt
Miljövänli

Ge oss några
minuter, så
hjälper vi dig
att få koll på
din pension.

Du väljer själv hur mycket biltvätten
får kosta. Allt biltvättmedel ingår!

Vi har alltid
öppet!

BILTVÄTTEN I OXELÖSUND
Vi finns hörnet Sundsörsvägen/Folkegränd (granne till Netto butiken)

Våra lokala kontor:
Stenkulla-Bryngelstorp, Jupitervägen 21
Oppeby-Landsbygd, Eskilstunav. 7
Brandkärr, Mariebergsvägen 69
Ny lokal från 1/3! Centrum, Bagaregatan 35A

T VÄT TA
SJÄLV DIN BIL
från 20:Betalterminal
för kort
eller kontantbetalning

En riktig tygaffär!

TYGER

2/m5et:e-r

10:/st

Handdukar
Rosa 50 x 70 cm

Välkomna!
www.vionord.se • 0155-60 60 90

Öppet:Vardagar 10-18, lördagar 10-14
V:a Trädgårdsgatan 35, Nyköping • 0155-28 89 10

No.2 MAGASINET 2017

5

TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM FOTO VERONICA JOHANSSON

Nyfiken på – ett samtal med

Miss

NY SKOAFFÄR PÅ ÖSTER!
DE SENASTE TRENDERNA EN GATA BORT!
VÄLKOMMEN!

MOCKANYKOPING
MOCKA

Winter

Miss Winter är Jenny Hillman,
Anna Edman och Linda Pröjtz Ålund
6
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Anna Edman och Linda Pröjtz Ålund
Anna och Linda. Det var naturligt
har jobbat ihop i över 20 år i kon- att jobba med Jocke och Joel, Jocke
stellationen ”Sisters of Soul”. Man
har dessutom producerat alla låtar
var också en del av den populära
på vår senaste EP.
gruppen ”Soulsting” som likt ”The
Commitmens” träffades
Att det skulle bli countryoch uppträdde under
pop var något som alla
ett antal år. Med i grupsnabbt var överens om.
pen var också Greger
– Det kom direkt när vi
Hillman. Greger träffar
började med ”The Road”.
norrländska sångerskan
Vi ville utnyttja allas unika
– Vi ville
Jenny och paret bosätter
röster mixat med mycket
skapa
sig i Sörmland.
stämsång. Sedan har vi
– Vi visste att Jenny spein instrument som
något eget, plockat
lade piano och var en
gett den speciella countryduktig sångerska, säger
känslan.
något
Anna och Linda, så vi
unikt och Ett bra namn är viktigt.
frågade om hon inte ville
spela med oss när en pia- skriva eget
– Vi visste från början att
nist behövdes.
intresset för country är
material.
mycket större utanför SveUnder åren har de spelat
riges gränser. Miss Winter
tillsammans ett flertal
kändes bra och berättade
gånger och när de gjorde en julshow
också att vi var från kalla Norden
tillsammans för tre år sedan så födoch Sverige.
des en liten idé om att göra något
nytt tillsammans. Något eget, något
Inget lämnades åt slumpen för
unikt och en möjlighet att få skriva att skapa ett varumärke av ”Miss
och uppträda med eget material.
Winter”.
– Vi har fått mycket hjälp av Emma
Ganska snart hade man bestämt
Jernberg som skapat en speciell
sig – Countrypop med skandinavisk klädstil och image åt oss. Vi väljer
touch, det skulle bli vårt varumär- att fotografera i specilla miljöer, allt
ke. Vi var överens om vad vi skulle för att forma vårt varumärke.
göra och hur det skulle låta. Och vi
var överens om att vi skulle satsa
helhjärtat. Tillsammans med Jocke
Wik och Joel Rabenius på Timeland
songs skrevs ”The Road” som blev
den första singeln.
Läs mer på sid 8
– Vi skrev låten på en vecka, minns

BarnLörBarndagsliv
Lör-

ÖSTRA STORGATAN 7, NYKÖPING
0155 - 45 18 06, MOCKAGM@OUTLOOK.COM

dagsliv

Magasinet tänker på miljön!
Numera trycks
Magasinet på
FSC-papper,
dessutom är vår
tryckproduktion
svanenmärkt.
Svanens krav på ett tryckeri omfattar hela trycksakens livscykel, från
skogsbruk till återvinning av trycksaken. Svanen ställer bland annat krav
på framställningen av pappret, förarbetet i tryckeriet, trycket, efterbearbetning, råvaror och källsortering.

Forest Stewardship Council (FSC),
är en internationell och oberoende
miljöorganisation. FSC uppmuntrar
till ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk
av världens skogar genom att koppla
samman skogsbruk och konsumtion.
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Anna och Linda har jobbat ihop i
många år. Vi frågar Jenny hur det
gått att komma in i gemenskapen.
– Vi fungerar jättebra ihop, både
musikaliskt och på det personliga
planet. Vi är ju tre mogna kvinnor
som jobbar hårt tillsammans och
har jättekul på resan.
Det hårda arbetet har börjat ge resultat. I mycket hård konkurrens
vann MIss Winter”
”World Wide Music Contest”, en
musiktävling med
1400 bidrag från
hela världen.
– Helt otroligt, vi skickade in vårt bidrag ”Keys in
your pocket” i april förra året, och
fick ett mail några månader senare
att vi hade vunnit i kategorin ”Best
Song” Vi blev helt tagna på sängen,
att en jury av den digniteten lyssnat på vår låt och dessutom valt den
som vinnare kändes helt fantastiskt.

... visst
finns det
drömmar om
verandan i
landet ”over
there”...

Historia

Priset var bland annat att man via
olika radiokampanjer fick sin musik spridd i radiokanaler runt hela
Europa. Kanske var det den möjligheten som bidrog till nästa stora
framgång internationellt.
– Vi ska vara med och spela på Europas största countryfest i mars. Country to Country lockar varje år 80.000
besökare till London, och är den
största countryfesten utanför USA.

Varför ringer
klockstaplarna?

Totalt är det 50 akter som spelas
upp under två dagar. Miss Winter
från Sverige är en akterna och uppträder båda dagarna.
– Vi har nog inte fattat riktigt hur stort
det här är, men samtidigt känns det
som ett kvitto på att vi satsat rätt och
att allt hårt arbete har gett resultat.
Än så länge är Miss Winter lite av
ett sidoprojekt för Anna, Jenny och
Linda, men fortsätter framgångarna
kan saker och ting ändras snabbt.
Just nu planeras det för fullt för
”Country to Country och för sommarens spelningar på olika festivaler. Nyköpings- och Oxelösundspubliken kan se Miss Winter på årets
upplaga av Visor Vid Vattnet. Planerat datum den 8 juli.
– Vårt mål är att med tre unika röster och tillsammans med de bästa
musikerna i vår närhet, skriva, spela
och producera vår egen musik. Och
visst finns det drömmar om verandan
i landet ”over there” avslutar Anna,
Jenny och Linda med en mun. 
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UR ERIK DAHLBERGS Svecia Antiqva et Hodierna. Foto: Sörmlands Museum

TEXT EVA WESTBERG FOTO PETER LUNDSTRÖM

1692 stod den nuvarande klockstapeln på Borgareberget i
Nyköping färdig. Innan dess hade där funnits en provisorisk
klockstapel sedan 1665. Förutom att ringa till gudstjänst
har klockstapeln sedan den uppfördes ringt två gånger om
dagen, en tradition som började på 1600-talet.
Nyköpings stadsbrand 1665 förstörde stora delar av S:t Nicolai kyrka,
bland annat tornet och klockorna.
En provisorisk klockstapel
uppfördes samma år på
Borgareberget.
Den är troligen Nyköpings
äldsta bevarade träbyggnad. Att klockstapeln placerades på Borgareberget
var bland annat för att
man ville hitta en säkrare plats för klockorna vid
brand än i kyrktornet.

10-11 mars deltar Miss Winter i ”Country to Country” en countryfestival i London som lockar cirka 80.000 besökare varje år.

återstod av den västra stadsdelen
var S:ta Anna Qvarn, det höga sädesmagasinet vid slottet, en liten
gård och klockstapeln på
Borgareberget.

Brandvakt,
gudstjänst
och
andakt...

1719 intog ryssarna Nyköping, en
stor brand förstörde stora delar av
stadens bebyggelse, det enda som

Sedan 1781 använde man
klocktornet för stadens
brandvakter. Genom olika
signaler i klockorna kunde
man larma brandförsvaret
till olika kvarter i staden.

Ursprungligen har ringningarna i klockstapeln
haft betydelsen att ge
signal till andakt.Genom klockringning varje morgon och kväll
påminde man folket om angeläg-

ÖSTRA KLOCKSTAPELN
Östra bergen
enheten i att i bön vända sig till
Gud. Klockringningen morgon och
kväll hade också betydelsen att ge
signal till stadens hushåll att elden
på härden fick tändas eller skulle
släckas. Klockstapeln innehåller
tre klockor – en liten, en mellanstor
och en stor. Det är lillklockan, som
efter gammal sed än i dag ringer
varje morgon kl 7.00 och varje kväll
kl 21.00.

VÄSTRA KLOCKSTAPELN
Borgareberget
Klockstapeln på Östra Bergen
byggdes 1725 och ersatte då en
stapel som förstörts 1719. Tidigare klockststaplar hade brunnit
1634 och 1665.
Den innehåller också tre klockor, en
liten en mellan och en stor. Dessa
klockor ringer vid förrättningar i Alla
Helgonakyrkan och styrs numera
automatiskt från kyrkan.
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Öster Malma
WILDLIFE PARK • VILTRESTAURANG • GÅRDSBUTIK • HOTELL • VILTVÅRDSSTIG

PÅSKBUFFÉ

15/4
Boka bord!

Våren bjuder på många aktiviteter – besök vår
hemsida ostermalma.se, där vi berättar mer.
• LUNCH Alla dagar kl 11,30 – 14.
• AFTERNOON TEA Lördagar i slottet.
• SLOTTSMIDDAG med vilttema.
• SPORTLOVSKUL i Wildlife Park.
• PÅSKBUFFÉ Påskafton. Boka bord.
• KONFERENS fr 1.335:- ex moms/pers.

0155-24 62 28 • www.ostermalma.se

TEXT LOTTA ARKEHOLT

Andra med härlig fart. Men alla med
en sak gemensamt. De berör.

Ett annorlunda
Fredagsmys

Catrine Hylander är kyrkomusiker
och känner varmt för denna gudstjänstform (som nästa år har funnits
i tio år). Här spelar hon piano och till
sin hjälp har hon ett varierande antal
personer som vill hjälpa till att leda
sången och musiken just den kvällen. Oftast finns Göran Sollenberg
där med gitarren och Bo Ericson på
saxofon, flöjt eller cajón (trumlåda).
Ibland kommer fler personer med
sina instrument. Och så några som
leder sången. Men tanken är inte alls
att de ska uppträda och sjunga för de
som sitter i bänkarna. Här sjunger
man tillsammans. De som vill. Andra
vill bara sitta i stillhet och lyssna.

De flesta av oss känner väl igen känslan av när fredagskvällen äntligen kommer, att bara vilja krypa in i myskläderna och sjunka ner i soffan. Tillsammans med
familjen eller ensam. Se på en bra film. Äta tacos eller
en räkmacka. Koppla ner. Koppla av.
Så kände även jag varje gång
Magnus Karlsson, vaktmästare
och aktiv i Oppebykyrkan (EFS),
frågade om jag inte skulle
komma på fredagens Lovsångskväll. Varje gång
fick han samma svar.
Nej, jag hade faktiskt
ingen lust. Det tog emot.
Men han gav inte upp och
till sist gav jag med mig. Tänkte att jag väl får ge det en chans
(om inte annat för att han skulle
sluta att fråga!).

Kyrksalen var full av levande ljus,
människor stod och samtalade
på väg in. Några övade på sina
instrument. Jag upptäckte
snabbt att dessa kvällar
inte är som en vanlig
gudstjänst, med sina
fasta punkter (liturgi),
texter, böner, psalmer
och kanske nattvard.

Mellan sångerna läses en text, den
som ansvar för kvällen (ofta kyrkans

”frivilliga”) delar lite tankar och inleder en stund för bön och stillhet.
Ibland ber någon av besökarna
högt, med önskan att församlingen
tillsammans skall bära något svårt.
En annan vill berätta om något glatt
som hänt, kanske en situation där de
känt att de fått oväntad hjälp. Under
denna stilla stund finns också möjlighet att gå och tända ljus för någon
eller något man speciellt tänker på.

verkligen är Fredagsmys. Fredagsmys à la Oppebykyrkan. Och om någon undrar… ja, som alltid i kyrkan
avslutas kvällen med en fika!
Lovsångskvällar i Oppebykyrkan
kl 19.00.
Vårens datum är:
24/3, 28/4, 19/5
Catrine leder även en Lovsångkör
som övar varannan söndag
kl 18.00-19.30.

När sista lovsången klingat ut råder
en förväntansfull stämning. Ska vi få
höra Bo på saxofonen en gång till,
ackompanjerad av Catrines lite jazziga pianospel? När jag
sitter där och
njuter av de
vackra sluttonerna, tänker
jag att detta

Vill du vara med eller har frågor,
kontakta Magnus på
0705-28 89 69.

GUDSTJÄNST MED
TEMA DISNEY

KONSERTER
I MARS

Här står musiken, lovsången i
centrum, med sin lite modernare
stil. En del lugna och melodiösa.

ANNONS

Sanna mina ord...
... det är jag som ligger bakom layout
och design av Magasinet som du
läser just nu. Jag kan hjälpa dig
med allt från idé till koncept och
grafisk produktion.
•
•
•
•
•
•

Annonser till alla tryckta media
Tidningslayout • Nyhetsbrev
Material till sociala medier
Logotyper • Visitkort
Foldrar • Affischer
Kataloger • Vepor

2017 är det 500 år sedan Martin Luther enligt traditionen spikade upp
sina 95 teser på slottskyrkans port i Wittenberg, det som blev startskottet på reformationen. Svenska kyrkan uppmärksammar detta på
många sätt. På vår hemsida uppdateras vårt program fortlöpande.

Best
of S
anna
idé

Sanna Walker, 076 - 403 62 62
sanna@bestofsanna.se

www.bestofsanna.se
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REFORMATIONSÅRET 2017

& de

sign

2/3, 9/3, 16/3, 30/3 18.30
”Samtal runt bordet med Martin
Luther som gäst” i Oppebykyrkan. Inleds med mässa.
9/3 13.30 Gemenskap i Oppeby: ”En stund med Luther” i
Oppebykyrkan.
16/3 19.15 ”Att möta sig
själv och Gud genom Bibeln”.
Föredrag av Eleonore Gustafsson för ungdomar. Alla Helgona

församlingshem, efter mässa i
Alla Helgona kyrka kl 18.30.
19/3 18.00 ”Luther – död eller
levande” med skådespelaren Per
Ragnar i Alla Helgona kyrka.
20/3 13.30 Måndagar på Franciscus ”En stund med Luther” i
Franciscuskapellet
30/3 13.30 Gemenskapsträffen ”En stund med Luther” i Alla
Helgona församlingshem

www.svenskakyrkan.se/nykoping

SOMMARJOBB

Sökes: Sommarvärdar och Unga
vaktmästare. Under sommaren besöker många turister Nyköping och
tusentals människor besöker våra
kyrkor. Kyrkorna är öppna dagligen
för olika typer av besök. Vi söker nu
ungdomar mellan 18-22 år som vill
arbeta hos oss.
Vi erbjuder följande sommarjobb:
Sommarvärd: 8 st 80%-tjänster,
32 tim/v S:t Nicolai kyrka
Ung vaktmästare:
2 st heltids-tjänster, 40 tim/v
Rullande schema i alla tjänster
(vardag och helg).
Läs mer på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/nykoping

Söndag 18 mars kl 15.00
i Franciscuskapellet

Kom och lyssna till de vackra sångerna från olika Disneyfilmer genom
tiderna.
Andrea Wallenberg, solist
Per Gustafsson, musiker
Magdalena Fors, präst
Efter gudstjänsten äter de som vill
”kyrkmat” tillsammans och denna
söndag blir det Hamburgare.
Kostnad 30 kr för vuxna,
gratis för barn

Söndag 5 mars kl 17.00
S:ta Katarina kyrka
Konsert ”ABBA och Gärdestad”
S:ta Katarinakören under ledning av
Marie Frisk. Körsång, allsång och
solosång. På piano och bas, Jenny
och Ulf Tjärnström.
Lördag 25 mars kl 20.30
Alla Helgona kyrka
Earth Hour – världens största
klimatmanifestation
Musik till eftertanke i stearinljusens
sken. Jenny Tjärnström & Christine
Ankarswärd, sopran. Magdalena
Öhrling & Marie Frisk, alt

SINNESROGUDSTJÄNSTER

En gudstjänst till eftertanke och
kraftsamling, med musik, meditation och ljuständning. En möjlighet
att dela både glädje och smärta
och att hjälpa varandra vidare i det
stora äventyr som kallas Livet.
Två onsdagar/månad kl 19.00
Kaffe i kyrkan från kl 18.30
1/3
15/3
5/4
19/4
3/5
17/5

S:t Nicolai kyrka Tålamod
Alla Helgona kyrka Rättvisa
S:t Nicolai kyrka Trofasthet
Alla Helgona kyrka Glädje
S:t Nicolai kyrka Förhoppning
Alla Helgona kyrka Medskapare
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Närproducerat

TEXT & FOTO TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Kim Ericson, Sportchef
i Gripen Hockey

på årets Visor Vid Vattnet
Det blir en fortsättning på Visor Vid
Vattnet 2017. Platsen är som vanligt
den stora gräsytan vid Femöre Kanal
och datum lördag 8 juli. Till årets
upplaga väljer arrangören att helt
fokusera på lokala förmågor.

– Jag tror och hoppas på att vi har

en
hockey
klubb

– Vi är jättenöjda med vår säsong så
här långt. Att ta sig upp i ettan är
inget självklart mål, men vi har en
bra och stark trupp och alla vill göra
så gott man kan, så vi får
se hur långt vi når, fortsätter Kim. Får vi en bra start
kan allt hända.

Vi är
När Nyköpings Hockey
gick i konkurs ändrades
mycket
förutsättningarna.
Femstolta
sex spelare från Nyköpings Hockey tillsammans
över vår
med ett antal hemvändare
förstärkte laget. Gripen verksamhet.
Hockey bestämde sig för
att satsa framåt - målet
var att nå högre upp i seriesyste- Förhandlingar har förts om ett
met. På två säsonger gick klubben
samgående med Nyköpings Hockey
från division 4 till division 2. Nu vän- Ungdom.
tar kvalserie och möjlighet att ta sig
– Jag tror och hoppas på att vi är
upp i division 1.
en klubb innan säsongen är över,
avslöjar Kim. Båda klubbarna har
Kim Ericson började spela hockey
den ambitionen och troligen blir vi
som 7-åring i Nyköpings Hockey.
en del av deras förening och orgaEfter avslutad karriär har han nu
nisation. Det är några formella satagit på sig rollen som sportchef i ker och ekonomiska aspekter som
Gripen Hockey.
måste lösas först. Men vi har valt
– Det har alltid funnits ett stort
att lägga bort all prestige från båda
hockeyintresse i Nyköping. Efter
håll och fokusera på hockeyns bästa
NH:s konkurs blev det naturligt för
i Nyköping.
Gripen Hockey att fylla tomrummet,
säger Kim. Redan från den första
Kim lovordar kompisgänget som
träningsmatchen hade vi över 500
startade upp Gripen Hockey, och
personer i publiken.
som nu kanske får se sin skapelse
gå in i Nyköpings Hockey Ungdom.
Nu väntar alltså kvalserien för Gri– De har gjort ett fantastiskt jobb
pen Hockey.
från början fram till nu. Jag skulle

Skulle Gripen Hockey gå
upp i ettan väntar andra
formella krav som måste
lösas.
– Vi måste ha en juniorverksamhet i föreningen,
än så länge har vi dispens,
men går vi upp är det ett
krav.
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LOTTA MALMSTRÖM &
CLASSE LILJEGREN
Kvinnan med den kanske starkaste kvinnliga rösten i regionen, Lotta
Malmström, framför ”personliga favoriter” med eget piano-komp. Classe,
från Classe & Ingo, tolkar bland annat
John Holm och Pugh Rogefeldt.

Jonathan Fröberg & Band
spelar på årets
Visor vid Vattnet
lördag 8 juli

— Det känns helt rätt att visa upp den
musikaliska bredd och kvalitet som
vi faktiskt har i vårt närområde,
säger Torbjörn Dahlström från
arrangerande Mediamix Event &
Media.
Följande akter kommer att uppträda på Visor Vid Vattnet, lördag 8 juli. Biljettsläpp 1 maj.
GOTT & BLANDAT
Tomas Björklund, Kenneth
Carlsson och Gullmar Bergman har startat upp ”Gott
& Blandat” och sjunger
gamla och moderna låtar i
visform.

i Nyköping innan säsongen är över
Gripen Hockey bildades av ett gäng
grabbar som inte riktigt fick plats
i Nyköpings Hockey samt några
veteraner som ville fortsätta hålla
igång med hockeyn efter
avslutad karriär. Ett kompisgäng som tyckte det
var kul att lira hockey på
motionsbasis.

JONATHAN FRÖBERG & BAND
Oxelösundskillen som fortsätter att
utveckla sig och sitt skrivande. Detta
tillsammans med producenten Jocke
Wiik. Sjunger och skriver svensk pop,
influerad av Kent & Lars Winnerbäck.

MISS WINTER
Jenny Hillman, Anna Edman och Linda Pröjtz Ålund bildar Miss Winter. I
mars har de inbjudits till den årliga
country-festivalen i London Country
2 Country. Fantastiskt stort. Festivalen brukar besökas av ca 80.000
personer. Skriver egen musik inom
country-pop.

Kim i sin vardagliga gärning, på Autolack i Nyköping.

vilja nämna Hampus Hulting, Villiam Åqvist, Morgan Eriksson, Fredrik
Larsson och Christoffer Rangensjö.
Gripen Hockey har format en egen
filosofi kring sin verksamhet.
– Vi är mycket stolta över vår verksamhet och där vi står idag. Vi har
inte ambitionen att värva ihop ett
lag , utan vill skapa något eget, fostra talanger och hela tiden utveckla
verksamheten. Allt med en stabil
ekonomisk grund i botten.

Hockey lycka till på hockeyplan
och i de fortsatta förhandlingarna
om ett samgående med Nyköpings
Hockey Ungdom.

Gott å Blandat

lägga ner gruppen. Det tog allt mer
tid och var svårt att kombinera med
arbete och familj, fortsätter Tomas.
1989 arrangerades E-jolle EM i
Oxelösund och ”Blandat” fick en
förfrågan om man inte kunde sätta
ihop gruppen igen.
— Det gjorde vi och det ledde i sin
tur att vi fick vara med i Café Norrköping, minns Kenneth Karlsson.
Återföreningen ledde även fram till
en ny affärsidé.
— Vi genomförde ett femtiotal ”Taube-aftnar” på Restaurang Läget på
1990-talet.

Kim känner inte bara stöd från
den hockeyälskande publiken i
Nyköping.
– Vi har även ett starkt stöd från näringslivet, det är många företagare
som vill att hockeyn ska må bra i
Nyköping.

Så småningom började bandet glida isär igen, några ströspelningar
genomfördes då och då.
Kenneth Karlsson, Gullmar Bergman och Tomas Björklund bildar bandet ”Gott å Blandat”.

Satsningen på egna spelare har ytterligare en fördel enligt Kim.
– Vår publik vill se spelare från Nyköping - då kommer dom på våra
matcher. En tradition som vi gärna
bevarar.
Närmast väntar kvalspel. Magasinet önskar Kim Ericson och Gripen

Blandat ger igen - nu som

Kim Ericson på en bild från sin karriär i Nyköpings Hockey. Foto: Lasse Jansson.

Det började med en fest. I mitten
av 1970-talet skulle Oxelösunds
Segelsällskap anordna en fest och
behövde några som kunde underhålla på festen.
— Vi var fyra grabbar som var aktiva
seglare och spelade musik på olika
håll. Vi bildade ett band till festen
och det var början till ”Visgruppen

Blandat”, säger Tomas Björklund.
Spelningen gick bra, efter festen
fick bandet allt fler förfrågningar
om spelningar. I slutet av 1970-talet spelade man in två skivor, ”Blandat ger” och ”Blandat ger igen”.
— Vi höll på till början av 1980-talet, sedan tog vi ett beslut om att

Men nu är det dags igen. Av en
slump har bandet fått en nytändning och återuppstått som ”Gott å
blandat” Den här gången med en
helt ny, inte helt okänd, medlem.
— Jag träffade Gullmar Bergman
från ”Mats Bergmans” när SvenIngvars spelade på Jogersö för två
år sedan, berättar Tomas Björklund. Vi började snacka lite löst om

att spela ihop och tycke uppstod
direkt.
Det visade sig att Gullmar lyssnat
mycket på Blandat och beundrat
deras musik.
— Jag har byggt lego till deras skivor, säger Gullmar och ler.
Tomas Björklund, Kenneth Karlsson och Gullmar Bergman bildar nu
gruppen ”Gott å Blandat”.
— Vi spelar gamla och moderna
låtar i visform och med vår egen
”touch” säger killarna, när vi ber om
en programförklaring.

”Gott å Blandat”
spelar på
Visor Vid Vattnet
lördag 8 juli!

Kom och njut!
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på tal om
TEXT CARSTEN PETERSON FOTO UNDERVATTENSFOTOGRAFEN KENT HULT

Carsten Peterson, för flera år sedan verksam på Oceanografiska avdelningen på SMHI, numera panscho och sekreterare i
lokalavdelningen av Klubb Maritim i Oxelösund, berättar om
arbetet med fyren Gustav Dalén.

fyrar
KABLAR KLAMMAS FAST
LÄNGS FYRKROPPEN
Kabelsensorer för mätning av temperatur och salthalt sattes fast
längs fyrkoppen. Allt fördes sedan
ihop inne i fyren till en mikrodator
som skickade informationen vidare
på länk till SMHI i Norrköping.
Vi erhöll mängder av direkta mätvärden som därefter kunde sammanställas och bearbetas, och
tjäna som underlag för modellberäkningar för Östersjön och Västerhavet.

FYREN GUSTAV DALÉN
10 FEBRUARI 1983
Bilden är tagen torsdagen den 10 februari 1983 ute vid Gustav Dalén, ungefär vid lunchtid.

BOJSYSTEMSARBETARE
På den här bilden syns fyra bojsystemsarbetare. De står på akterdäcket på ett oceanografiskt undersökningsfartyg i Östersjön, strax
intill kassunfyren Gustav Dalén - vid
angöringen till Oxelösund och Bråviken. Det är kallt, flera minusgrader i luften och små lätta snöflingor
singlar ner och förstärker det bistra
klimatet. På däcket ligger ett kabelsling som ska bytas ut nere på havsbottnen. Diskussionen ombord gäller logistiken med kabeln. Hur och
när. De båda dykarna är Björn Becker och Carsten Peterson. Till vänster
sitter Bo Juhlin på huk medan Mats
Moberg till höger förklarar de olika
projektfaserna.

STRÖMMÄTNINGSINSTRUMENT

Vi anlände på morgonen och fann
delar av fyrkroppen nerisad, bland
annat lejdaren upp till innandömet
i fyren. Efter någon timmas isknackning blev det möjligt för våra två tekniker att klättra upp till plattformen
på fyrkroppen och in till den datorutrustning som förmedlade oceanografiska data till SMHI i Norrköping.

Vid fyren Oskarsgrundet NO, som
numera är riven på grund av Öresundsbron, placerade vi såväl
strömmätare som vågmätare på
den platta botten, på ett djup av nio
meter. Den mestadels nordgående
strömmen var ibland mycket kraftig,
vilket gjorde det äventyrligt att hålla
sig kvar vid instrumenten i samband
med servicetillfällena.

14

No.2 MAGASINET 2017

Under fyrskeppens tid utfördes en
del oceanografiska mätningar av
folket ombord, men då fasta fyrar
ersatte skeppen upphörde naturligt
nog dessa mätningar. För att råda
bot sneglade SMHIs oceanografer
på några av angöringsfyrarna,
vid vitala inseglingsleder
och ute i det vida havsområdet. Bland annat tittade
vi på förhållandena vid fyren Gustav Dalén utanför
Oxelösund. Där satte vi ner
instrument i vattnet för att mäta
havsströmmens riktning och hastighet, salthalten och havstemperaturen på olika djupnivåer samt vågornas höjd, längd och riktning.
Under en period av tjugo år samlades mätvärden in runt den svenska
kusten för att balansera och verifiera alla modellberäkningar, som
numera ligger till grund för information om strömmar, vågor, termiska
förhållanden och salthalt i Sveriges
omgivande hav.
På tidigt åttiotal placerades mätinstrument ut på havsbotten intill
kassunfyrarna Almagrundet utanför
Stockholms skärgård, Gustav Da-

lén nära Oxelösund, Ölands södra
grund, Oskargrundet NO i Flintrännan nära Malmö och Trubaduren
söder om Vinga vid inseglingen till
Göteborg. Efter hand anslöts fler fyrar till mätvärdesinsamlingen.
Vi satte fast instrumenten på betongfundament, som vi sänkte
ner på havsbotten omkring
hundra meter från fyren.
Därifrån drog vi sedan kabel längs botten fram till
kassunfyren och upp längs
fyrkroppen till den genomföring som finns på alla fyrar. Den
sitter olika djupt belägen, beroende
på vilken fyr det gäller.
Med dyktelefon hade vi förbindelse
upp till våra kollegor på SMHI:s fartyg Sensor, som i sin tur hade walkie talkie-kontakt med den person
som fanns inne i fyren; den som
skulle dra in kabeln.
Det var ett spännande jobb som
kunde strula ordentligt då andra
kabelarrangemang störde i genomföringen. Då vinterkylan gav sig till
känna även under ytan. Då samspelet var viktigt mellan dykaren utanför och teknikern/kabelindraga-ren
innanför fyrens vägg.

Bottenförhållandena var inte likartade på alla platser. Vid Gustav Dalén fanns ett antal släta hällar på
tjugo meters djup. Där satte vi på
ett tidigt stadium ner en åtta meter hög telegrafstolpe och ovanpå
denna ett mätinstrument för havsströmmens rikting och hastighet.
För att staga upp telegrafstolpen
borrade vi fyra hål med tryckluftborr på den släta hällen; ett för

stolpens dubb samt tre för expanderbultar. Sedan säkrade vi upp det
hela med wire och vantskruv i ett
trepunktsfäste. Ett kul och intressant jobb där sikten ibland kunde
spela spratt. Från stolpen och instrumentet drog vi kabel längs botten till kassunfyren.
Några år senare bytte vi ut instrumentet på telegrafstolpen mot en
dopplerströmmätare, som placerades på ett betongfundament på
botten. Det här instrumentet registrerade havsströmmens riktning
och hastighet var femte sekund på
ett antal olika nivåer från ytan till
botten.

Bilden tagen från helikopterlandningsplatsen på fyren Gustav Dalén.

DYKARNA BJÖRN BECKER
OCH CARSTEN PETERSON
HOPPAR I
Vid Trubaduren var sikten oftast
bra. I alla fall ner till drygt tjugo meter. Sedan kom natten. Vågmätar-

stativet stod på trettiofyra meters
djup. För att komma dit följde man
kabeln, och då var man ett tag nere
på fyrtio meter. I kompakt mörker.
Men vi hade förstås handstrålkastare med oss.

Vid Almagrundet lyckades vi ställa
betongfundamenten i någorlunda
våg och föra kablarna längs mindre
raviner i den bergiga bottnen fram
till fyren. Dopplerströmmätaren
och vågmätaren nivellerades sedan
utifrån sina egna lägen på stativen.

VÅGMÄTARE, PLACERAD
PÅ HAVSBOTTEN

FYREN GUSTAV DALÉN...
står på grundet Oståken utanför Oxelösund och
ersatte 1967 fyrskeppet Hävringe.
Fyren är uppkallad efter uppfinnaren och företagsledaren
Gustaf Dalén, som bl a uppfann klippljusapparaten och
solventilen för fyrar och lysbojar.
På Skiftet mellan Åland och Åbo står även där en fyr
med namnet Gustaf Dalén. Uppförd 1947.
Bokstäverna SMHI står för Sveriges Meteorologiska
och Hydrologiska Institut.

Vågmätaren liknade en ishockeypuck, uppriggad på ett stativ med
kabelförbindelse. ”Pucken” skulle
fixeras absolut vågrätt, för att med
exakthet kunna mäta våghöjder och
vågdalar uppe vid ytan. Vattenpass
och fasta nycklar var därför ett måste i bagaget nere i djupet.
Trubadurens undervattensmiljö var
intressant så till vida att djurlivet
stundtals var intensivt. Då kablar
klammades fast längs fyrkroppen
tvingades man ibland knuffa bort
nyfikna större fiskar som ansåg att
vi gjorde intrång i deras revir.
På botten vistades havskatter lite
här och var runt fyrens fastgjutning.
De glodde stint och med obehaglig

blick, och såg allmänt förbannade
ut då man redde ut slingen på kablarna vid bytena. Som om vi klampade in på deras egendom.
Numera är mätningarna vid kassunfyrarna avslutade. I dagsläget
finns i stället en havsboj för meteorologiska och oceanografiska observationer på ostkusten öster om
Huvudskär.
Dessutom finns tre vågbojar - vid
Finngrundet i södra Bottenhavet,
vid Knolls grund i Östersjön mellan
Gotland och fastlandet samt vid Väderöarna utanför Bohuslän.
Datainhämtningen från de här bojarna sker via satellit en gång per
timme, och allt lagras i en databas
på SMHI.

No.2 MAGASINET 2017

15

ANNONS
TEXT HARRIET NILSSON, Verksamhetskoordinator NYSAM

På Scen

Superfredag
Varje fredag kör vi Superfredag men fullspäckat
schema från 11.00 - 01.00

Du vet väl om att vi byggt en scen på Qvarnen och
kör livemusik varje fredag & lördag från 21.30
All info, lunchmeny, eventkalender, bordsboking
m.m hittar ni enkelt på vår hemsida:
www.restaurangqvarnen.se

Alltid fri entré

Q

11.00 till 14.00 -

Grillbuffé “All You Can Eat”
Nöt, fläsk, kryddiga korvar, vegetariska
alternativ, tillbehör & såser
95:- inkl. dryck, kaffe & kaka

16.00 till18.00

AW - “Funky Friday”
DJ som spelar Funk & Soul
på lagom volym. AW-priser på alkoholfritt,
öl, vin, cider & champagne
Handla något i baren så bjuder vi på Gulasch

17.00 till 01.00

Mat & Bar (á la carte & drinkbar)

21.30

Livemusik

Västra Kvarngatan 64
Nyköping

Ny fantastisk meny!

LEDIGA LOKALER

Axploc
k av v

år men
• Oxfilép
y:
lanka se
rv
eras me
rödvinså
d
s, bearn
aisesås
potatism
&
os
• Fish &
chips se
rveras m
remoula
ed
dsås
• Oxfilép
asta serv
eras me
champ
d
injoner,
& vitlök

Öppet för lunch!
Måndag-fredag 11-13.30
Brunnsgatan 41A • 0155-26 99 88 • info@crazycow.se
Måndag - fredag 11 - sent, Lördag 12 - sent, Söndag stängt!
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Nu ligger allt framför igen!

Gilla & följ oss gärna på Facebook

Qvarnen Restaurang
0155 - 21 22 60
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Nyköping i samverkan

NYKÖPING
Kontorslokal 125-195kvm
Västra storgatan 38A

Idbäcksvägen 12 • 611 38 Nyköping
0155-15 01 00 • 070-398 56 32
jurgen.vilhelmsson@sormlandsporten.se
www.sormlandsporten.se

Visst är det härligt när det känns som
hela året ligger framför en! Våren som
ska komma. Med värme och nya möjligheter. Det är som om allt tar sats
igen med kraft och positiva vibbar.
Den mentala målbilden smittas liksom av sig av naturens pånyttfödelse och den stora viljan att vilja
uppleva saker, och då är Nyköping rätt plats! För i år
ska allt bli lite extra. Med
extra krydda av årets jubileum och firande av att vi
i nutid kan bjuda in till fest
utan att det finns ett ont
uppsåt i tanken. Gästbudsåret
2017 kommer att märkas och det är
härligt med allt engagemang för att
bidra med allehanda festligheter.
Åka skridskor på torget, Marknader,
Gatumusikfest och Pride. Tournespel i sann riddaranda och beachvolleyboll på torget. En festvecka i
sommar, div motionsutmaningar och
en massa annat kul. Det känns som
att Nyköpingsborna och tillresta får
jämt göra med att uppleva allt.
Att ha något att samlas kring är viktigt. Att skapa närhet och gemen-

skap. Vi är av naturen ”Flockdjur”. Vi
har redan sett exempel på en fantastisk Nyårspromenad och en smaskig
Midvinterfest.
I NYSAM så har vi ett motto – och
det är att vi ska vara ”Berikande för
oss företagsamma”. Alla kan vara
med. Alla som vill något. Vi har
förmånen att få delta i näringslivets- och föreningslivets utveckling och vi
vill mer! De ”Stråk” som
arbetar med utveckling
har alla samma målbild
och det är att göra det som
är för Nyköping i just det sammanhanget.
Många tror att vi fortfarande är
centrumföreningen – och såklart är
mycket i vår ”verkstad” kopplat till
stadskärnan, men vi vill så mycket
mer. Övervägande del av våra medlemmar kommer från verksamheter i centrum, så det blir naturligt
att vi förvaltar deras investeringar i
NYSAM just där. Men ju fler vi är tillsammans – desto mer kan vi åstadkomma. Tack vara våra partners kan
vi även lyfta blicken och sikta på mer
strategiska utvecklingsområden.

Nyköping växer och förändringens tid
är här. Mycket spännande men också
lite skrämmande. Det som är vårt nuläge kommer imorgon att vara passé
och det är med viss förtjusning vi alla
får hänga med på det tåget.
Då är det ju jätteviktigt att alla är
med. Att det inte blir några som
står kvar i myllan och tycker att
”det var bättre förr”. Det kanske
det i vissa fall var. Men om vi inte
ser spänningen med framtidens utmaningar och deltar i desamma då
är det lätt att bli bitter och gnällig.
Och det stämmer inte med omvärldens bild av Nyköping!
”Alla är så trevliga i Nyköping. Man
hjälper varandra och vågar satsa för
framtiden”. ”Det är så mysigt i Nyköping – med ett rikt utbud”.

kl 14.00-16.00
Kulturhuset Slottsvakten,
Långlivad barnläsning född i
Nyköping
25/2 kl 16.00-18.00
Rosvalla, Svenska Cupen,
Nyköpings BIS – Östersund
28/2 kl 19.00 Culturum,
Easter Parade, Teater
3/3
kl 12.00-16.00
Rosvalla, Joe Labero,
A Magic World
8/3
kl 19.30 Culturum, Premiär
West Side Story med NYMOS
11/3 kl 18.30 Öster Malma,
Slottsmiddag med Vilttema
25/3 kl 10.00-15.00
Nyköpings Stadsbibliotek,
Barnens eget Gästabud
Läs mer på
www.nyköpingsguiden.se
25/2

NYSAM datum att hålla koll på:
24-27 maj International Street
Market – Stora Torget fylls
med mat och delikatesser från
hela världen.
16-17 juni Scandinavian Street
Music Festival –
Stor gatumusikfest i
Nyköpings centrum med
musiker från när och fjärran
26-29 juli Italian Village –
Italiensk mat, delikatesser mm
på Västra Storgatan
Läs mer på
www.streetmusicfestival.se

Dessa evenemang är bara
en liten del av
allt du kan uppleva i
Nyköping! Läs mer på
www.nykopingsguiden.se

Sträck på er – det är er jag menar!
Nu tar vi oss an våren och fyller på
med en massa härliga upplevelser!
Upplevelser som man som vanligt
både kan lägga ut på
www.nykopingsguiden.se om man är
arrangör, men som man framför allt
kan delta i!

www.nysam.se
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KRYSSA OCH VINN MED MAGASINET
Gästabudet på Nyköpingshus 1317 slutade i ond bråd död. Nu, 700 år senare, bjuder Nyköpings
kommun in till ett modernt gästabud och ett välkomnande år för invånare och besökare.
Mer information finns på www.gastabudsaret2017.se

Presentkort!

Vinn ett presentkort
på Frisk värde 500 kr
för din kropp,
träning och hälsa!

www.frisknykoping.se
0155-28 28 38

DET LÖSES
FÖR ETT
SUNDARE
LIV

SKA
SITTER
LIGGA BACKEN
TILL PÅ BÅTEN
SÄNGS

UTSE

SLÅR
TIGER
BRA PÅ
RUNDA
GÖR
KANSKE
FEBRIG

DRAGDJUR
LITEN
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BLÅBÄR
DEN DRAR
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EFTER JUL

SÄTTS I
HÖRN PÅ
BRÄDE
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ÅTERPREFIX
BAKSLAG
MANNEN I
VID JAKT JÄMN
FÖREELLER
TAGET
KAN MAN PASSIV
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KRAMDJUR

HAR
NÅGOT

TRAMPAR
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HJÄRTRUMMET

KRONDEL

TAPPAS
PÅ FAT
BRUKAR
MAN BORD
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MAN REN
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ORDNINGSAM
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LIKE
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KANSKE
MATLAGNINGEN

SAMHÄLLE
KÖPTE
SAAB

ATOMER
IHOP
DUBBAD

MITELLA

Nyköpings Bomässa 18–19 mars på Rosvalla
I Gästabudshallen kan du ta del jubileumsårets höjdpunkter. Det blir
underhållning med bland annat Kalle Moraeus och tävlingar från scenen.

STACK
IVÄG
RYMDFARARE

SÅ KOM
DU TILL
VÄRLDEN
HAR SINA
KANALER

Program: Stipendieutdelning • Turista hemmadagarna • Nyköping Pride
• Festdagarna • Swedish Beach Volley Tour • Veteranbilsträffar • Kalle
Moraeus • Per Ehrlund • Snickar- Björn Christiernsson • ”Sopan” och
mycket mer.

DEN
SNURRAR
MED KULA
Linda Schilen

HUSRUM
KRETSAR
RUNT
OSS

ISSPRICKA

TILLDELA
MEDEL
STOR
TÄVLING

Missa inte årets höjdpunkter!

YTTRA
SIG

ARAFATS
GRUPP
LJUDER
IGEN

Några exempel på vad som händer i år
GULD
BITER I
GRÄSET
FEMTIO
IBLAND

FRÖKEN
JULIE
BYGGS
GUBBAR AV

Midvinterfesten blev välbesökt. 2000 Nyköpingsbor
njöt av den sörmländska maten på Stora torget.
Skridskobanan fylldes av glada barn som testade
sina skridskor.
Jublieumsåret 2017 fortsätter med en mängd aktiviteter. Var med du också – missa inte allt som händer!

SPRIDA
STARK
STRÄNG
PÅ KORV

DRUCKIT
SOM
KATTEN
TRÄD

PRONOMEN
OND

KAN MAN
FARA
UTHUS

MÅLOMRÅDE

BRUKAR
VI VART
4:E ÅR

Gästabudsåret
2017 fortsätter

NORPA
TRÄD
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KATTDJUR

KAN LÄTT
GENOMSKÅDAS
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ÄNGLASTAD
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SKIVA
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HAR
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DE KNYTS
AV FRISK- HYLLADE
SPORTARE

STIMULANSGRÖNSAKER
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PARTISK
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TECKEN
UTSLAGSPLATS

TEKNIK
I VITT
LÄGGER
MATTA

BLIR
PARTER
AV
MEDLARE
ÄR
SÄKER I
SADELN

Mars
• 8–19 mars West Side Story på Culturum
• 11mars Vernissage Galleri Westerlind med
originalmålningarna från Jubileumsboken
• 14 mars Musik under vingarna.
Konsert i F11 Museums flygplanshall.
• 24 mars Dans på Träffen med Matz Bladhs
• 25 mars Barnens Gästabud

Maj
• 20 maj Gästabudsstämma
• 18–21 maj Turista hemmadagar
• 25 maj International Street Market

Augusti
• 9–12 augusti Swedish Beach Volley Tour

Juni
• 16–17 juni Scandinavian Street
Music Festival – gatumusikfestival
• 30 juni–1 juli Nyköping Pride

Oktober
• SM i Gädda

April
• 14 april Dans på Träffen med Claes Lövgrens
• 23 april Jubileumskonsert Sörmlands
Musikkår 35 år

Juli
• 1–29 juli Gästabudsspelen
på Nyköpingshus
• 29 juli–5 augusti Nyköpings Festdagar

September
• 16 september Gästabudsloppet

December
• 10 december avslutning.
Exakt 700 år sedan Nyköpings gästabud.
Programmet för Gästabudsåret
tas fram i samverkan med föreningar,
organisationer och företag.

HUVUDSPONSORER

© MEDIAKRYSS, SVANTE DREJENSTAM

Vinnarens motivering lyder:

För en helg få slippa ”stök och bök”... och istället njuta libanesiskt kök
några dolmar, lite hummus och smått och gott... meze, ett smarrigt ”kosttillskott” Grattis Agneta!

VINNARE korsordet 01/jan 2017: Agneta Duvhagen, Nyköping, vann ett presentkort på Libanon bar & kök till ett värde av 500 kr.
Lösningen utgörs av orden i de gula rutorna i krysset. För att vara med och tävla, skicka dessa ord samt en motivering till varför just du skall vinna till
info@media-mix.nu eller till Mediamix, Ö Kyrkogatan 24, 611 33 NYKÖPING (märk kuvertet med “tävling”). Vi vill ha ditt svar senast 10 mars-17. Lycka till!
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TEXT & FOTO TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Oxelökören firar 50 år!
Allt började 1967. 50 år av sång,
Till sin hjälp har kören lokala musiglädje och gemenskap. Dåvarande
ker som bildat bandet ”The Sixties”.
musikdirektören i Oxelösund, Arne
Lennart Wantzin, Lasse Fornarve,
Sehlstedt samlade ortens herr- och
Tompa Bäckström, Christer Fredamkör på Ringbaren och
driksson och Håkan Herbudskapet var tydligt. Vi
logsson ska se till att
ska bilda en gemensam
backa upp den 40 man
kör. Oxelökören var född,
starka kören.
först under namnet ”Oxelösunds Körsällskap, ett
– Vi trivs Oxelökören har under
namn som med tiden har
åren uppträtt i många oliihop, inte ka sammanhang. Valborg,
blivit kort och gott ”Oxelökören”.
bara med Nationaldagen och Lucia
är tre exempel. Man har
sången.
Nu firar kören 50 år med
även sjungit tillsammans
en jubileumsföreställning
med storheter som Putte
som man har kallat ”KaWickman, Sofia Källgren
baré 67 Nytappat”, där man gestal- och Robert Wells. Varje måndag
tar hur livet såg ut 1967, genom
övar man och en stor del i att man
sång, musik och teateruppträdanlyckats hålla ihop kören i femtio år
de. Grundmaterial till Kabarén har
är den starka gemenskapen.
tagits fram av Karin Aggefors och
Kristina Sandström. Föreställning– Vi trivs ihop, inte bara med sången.
en har sedan utformats i olika ar- Vi har fantastiska fester med teman
betsgrupper i kören och musikaliskt och uppträdanden där folk verkligen
tränats in av Inga Rausgård. Karin bjuder på sig själva, säger Roland LaAggefors har hållit i regi.
gerberg, en av kördeltagarna.
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Inga Rausgård är Oxelökörens dirigent
och musikaliska ledare sedan 18 år
tillbaka. Inga har aviserat att hon slutar efter jubileumsföreställningarna.
– Vi söker med ljus och lykta efter
Ingas efterträdare, är det någon
som är intresserad och läser det
här, är han eller hon hjärtligt välkommen att höra av sig till oss, säger Kristina Sandström.

görapersonliga
ditt personliga
kunna kunna
göra ditt
kök.kök.

Nu pågår repetitionerna för fullt.
Den 18-19 mars är det dags. Platsen är Ramdalsskolans aula. Det
har gått 50 år sedan allt startade
på Ringbaren i Oxelösund. Oxelökören hälsar alla välkomna tillbaka till 1960-talet och ”Kabaré
67 Nytappat”.
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Kabaré 67 Nytappat
50-årsjubileum
Oxelökören med Jubileumsbandet ”The Sixties”
18 och 19 mars 16.00
Ramdalsskolans aula
Biljetter: Koordinaten eller www.oxelosund.se
Pris: 165 kr, barn under 12 år 80 kr.
Serviceavgift ingår.

Hultaberg vann tävlingen årets kök 2015.
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TEXT ARNE ANDERSSON

Minnen från förr

att vi efterliknade filmerna
med lek uppe på Kråkberget,
där det ibland var ett 20- tal
ungar som deltog under rätt
så vilda lekar.

På bio

15 år var gränsen för att
se barnförbjudna filmer,
men redan vid 14- års ålder startade försöken att
komma in på barnförbjudet. Ofta misslyckades
det trots att vi sträckte
på oss för att göra oss så långa
som möjligt! Men några gånger
lyckades de, som på Röda Kvarn
som visade “Sjunde Inseglet” av
Ingmar Bergman. När vi satt i
bänkarna kom det in ett par äldre
grabbar som kände igen oss, och
kommenterade naturligtvis högt –
Vad gör ni här snorungar! Vi befarade att vi skulle åka ut ur salongen, men inget hände.

1950 & 1960- tal

Idag finns ingen biograf i Nyköpings centrum. Annat var
det under 1950- och 1960- talet då det till att börja med
fanns fyra biografer i innerstaden. Det var Saga, som var
minst och låg utmed Storgatan, mellan Bagaregatan
och Brunnsgatan. Röda Kvarn, var belägen där Västeport nu ligger. Royal, låg längre upp på Västra Storgatan, där nu World Class Gym är beläget. Den fjärde biografen var Grand, som även rymde flest personer och låg
på Brunnsgatan. I lokalen finns nu Grand Konferens. En
femte biograf tillkom 1959-1960, då Roxy öppnade på
Östra Storgatan, där entrén fortfarande finns kvar, vilket
den även gör vid Grand.

När sedan intresset för att gå på
bio minskade och biograferna blev
mindre lönsamma kom de en efter
en att lägga ned sin verksamhet.
Ett undantag var Roxy, som
kämpade vidare fram till
2010, men då under namnet Röda Kvarn, ett namn
som många biografer haft.
Namnet härstammar troligen från det historiska och
välkända nöjesetablissemanget Moulin Rouge i Paris. Besöksantalet
kom även att minska på Roxy/Röda
Kvarn. Men istället för att lägga ner
verksamheten tog biografen efter
vad många affärer gjort och etable-

Fotograf okänd. Bild från Bildgruppen Nyköping
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rade sig utanför stadskärnan. Under 2011, öppnade biografen i nya
lokaler utanför Väster Tull, under
namnet Biostaden.

det ha varit för att få köpa biljetter
först! För när det väl var gjort öppnades inte dörrarna till salongen
förrän 13.30.

Som unga under slut 1950och början på 1960- talet
gick vi ofta på bio. I början var det på matinéer
som visades på söndagar
klockan 14.00. Den första
biljetten vi köpte kostade 75 öre.
Då man ofta fick 1 krona av föräldrarna räckte det även till en tablettask för 25 öre. Ofta ställde vi oss
i kö redan 12.30. Av vilken anledning förstår jag inte, för inte kan

I början såg vi Kalle Anka och
andra Disneyfilmer. De tecknade
filmerna visades oftast på Grandbiografen. Något år senare blev det
Tarzan, Kapten Blod, och Cowboyfilmer. När ljuset släcktes och filmen skulle börja var det vanlig att
många ungar vikt biobiljetter på
ett sätt så man kunde vissla högt.
Då tändes ljuset och vaktmästaren
kom ner utefter gången för att försöka få tyst i salongen. Han gick

Fotograf okänd. Bild från Bildgruppen Nyköping

dock snart ut igen, och ljuset släcktes, och naturligtvis visslades det
igen, men nu utan någon reaktion
och filmen startade. Vaktmästaren
ansåg väl det lönlöst att få tyst i
salongen. På de flesta biografer
kunde man få något i nacken när
ljuset släcktes som några ”busungar” kastat ut i salongen. Vanligen
var det godispapper och tomma
tablettaskar. Men på Grand kunde
man ibland få en kaka, bulle och till
och med en bakelse i nacken. Vilka
troligen var inköpta på Göstas Konditoris filial, som låg strax bredvid
biografen. Efter att vi sett cowboyfilmer kunde vi bli så inspirerade

Vi hade även kontroll på vilka
filmer som gick på Tärnan i Oxelösund. Var det någon bra film
kunde vi ta bussen till Oxelösund.
Biljetten kostade 2.50 enkel resa,
men det var det värt då vi ofta
kom in på barnförbjudet, vilket vi
trodde berodde på att vaktmästaren inte kände oss! Även denna
biograf är numera nedlagd.
Efter 15-års ålder gick vi flera
gånger i veckan på bio. Det var
inte ovanligt att man först såg
19-förställningen, för att sedan
snabbt ta sig till en annan biograf
för att se 21-föreställningen. Biljettpriset var 2.75 om man satt
på de 3-4 första bänkarna som
kallades “luffarloge”. Men det var
ändå en fördel då vi fick se filmen
först! En annan fördel var om
framförvarande bänk var tom kunde man göra det bekvämt för sig
och lägga benen över framförvarande ryggstöd. Ibland kom dock
vaktmästaren in för att kontrollera
hur “luffarloge” satt. Längre upp i
salongen kostade det någon krona mer, bortsett från Royal som
högst upp hade två lite lyxigare
loger, en på var sida om ingången.
Det gick heller inte att skratta
på fel ställe. I en äventyrsfilm på
Royal, skulle en person passera en
fors i ett bergigt område. Han hade
dock otur och halkade och for skrikande utför forsen och studsade
hejvilt. Av någon anledning upp-
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fattade vi det på något
sätt som komiskt, och skrattade
så högt att vaktmästaren kom och
körde ut oss!
Filmer på den tiden var kanske
inte så välregisserade då vi i en
Robin Hood film såg en person
som hade armbandsklocka! Och i
en Riddarfilm såg vi ett streck av
iskristaller som flygplan kan avge
då det är kallt. Filmerna som sändes mellan städerna kom i kraftiga kartonger. En film kunde bestå
av 2-3 spolar med celluloidfilm.
Maskinisten laddade den första
rullen och filmen kunde starta.
Innan första rullen var slut hade
han laddat den andra kameran
med följande rulle. Det kom därmed inte att bli något uppehåll
i filmen. Ibland hände det att
filmen gick sönder och allt blev
svart i salongen och då buades
det ofta högljutt. Men ofta var det
snabbt åtgärdat av maskinisten
och filmen fortsatte.
Till varje film följde ett antal affischer som skulle sättas upp ute
på staden för att göra reklam för
film och biograf. En person som i
biosammanhang här måste nämnas är den då (1962) 40 åriga
“Olle”, som under många år såg
till att affischerna blev uppsatta.
Olle jobbade som blomsterbud
på Violas Blomsterhandel, där
han med sin moped körde ut
blommor till kunder. På pakethållaren hade han en bred kartong
där blommorna låg. På kartongen
hade han även satt en mängd olika reklammärken. En annan aktivitet som Olle tog på största allvar
var försäljning av godis och andra varor under fotbollsmatcher
på Folkungavallen, och senare
på Rosvalla. Olle gick runt bland

Olle Andersson 1973 Foto: Bengt Carlfors.

åskådarna med varorna samtidigt
som han ihärdigt upprepade – GODIS-DRICKA-CHOKLAD!
Olle var en välkänd profil i Nyköping. Hans personlighet berörde
många Nyköpingsbor på olika sätt.
Tragiskt nog kom han att avlida efter en mopedolycka i Nyköping. Ytterligare tragiskt är att även hans
far förolyckades i en mopedolycka
i trakten av Stjärnholm. Efter Olles
död skrev den i Nyköping uppväxte

Nyköpingsbio (Saga) även kallat Nypan. En av
Sveriges äldsta biografer. Foto Erik Kling.

sångaren och musikern Staffan Hellstrand låten, Blomsterbudens Himmel, som handlar om Olle vars text
här återges i korthet.

KÄLLOR

Nils-Erik Lilja,
Vaktmästare på
Royal. Marianne Lilja.
Staffan Hellstrand

Arne Andersson
Gästskribent

No.2 MAGASINET 2017

23

OX E L Ö S U N D S F Ö R SA M L I N G
Hundraåringen i öst

handfull krigsveteraner och lottor
som finns kvar i regionen. Vi jobbar aktivt tillsammans med Stödföreningen för krigsveteraner för
att ge dem en bättre tillvaro.

Finland var en del av Sverige i över
700 års tid från medeltiden till
1800-talets början. Sverige och
Ryssland stred under denna tid ett
flertal gånger om vem som skulle
vara makthavaren över Finland. Till
slut anslöts hela Finland år 1809 till
Ryssland, efter att Ryssland
besegrat Sverige i krig.

Finland blir självständigt
Under slutskedet av första världskriget bröt sig Finland loss från Ryssland och Finlands riksdag antog
självständighetsförklaringen den 6
december 1917. Då blev Finland ett
självständigt land och den 6 december firas än idag som Finlands
självständighetsdag.

Vi firar även gudstjänst, det hålls
tal och det är olika program år
från år i samråd och medverkan
med de andra finskspråkiga föreningarna.

Finland tillhörde Ryssland 1809–1917. Under
den här tiden var Finland
autonomt, vilket betyder att
finländarna fick själva bestämma
om många saker. Ryska kejsaren var
ändå regent i Finland.

Vilket innebär att det i år är
det hundra år sedan vårt
grannland i öst – Finland
utropades som självständigt.
För att uppmärksamma detta jubileumsår och alla dess händelser får
Helen Kantokoski Kviby, finsk diakoniassistent i Oxelösunds församling
berätta lite mer.

socieras med att minnas kriget och
de fallna. Det finns olika traditioner
som att presidenten har mottagning och televisionen sänder filmen
Okänd Soldat.

Hur firas själva Självständighetsdagen?
Dagen firas som röd dag med flaggning, festgudstjänst och försvarsmaktens
självständighetsparad.
Det är en allvarlig högtid. Den as-

Men hur firar vi det här i Oxelösund?
I Oxelösund har vi i kyrkan skapat
oss traditioner. På förmiddagen
samlas vi på kyrkogården för att
tända ljus på krigsveteranernas
gravar. En tradition som funnits se-

Det finska språket och den finländska kulturen och ekonomin
utvecklades enormt under Finlands tid som en del av Ryssland. I
början av 1900-talet började dock
Ryssland inskränka det finländska
självstyret, vilket finländarna inte
kunde acceptera.

Hur firas det i år då det är festår?
I år, när Finland fyller 100 år firar
vi under hela året. Mycket olika
konserter, rundtur på SSAB, teater, barndagar, Veterandag mm.
Så håll utkik och häng på!
Diakoniassistent Helen och krigsveteranen Elias Konttinen på en av sångstunderna på Sjötången.

dan länge. Traditionen startades av
krigsveteranen Elias Konttinen som
i flera år gjorde hjärtformade kransar till gravarna. Första året var det
7 kransar och sista året han gjorde
dem var det 18 kransar. Elias har
berättat att det gick åt 2,5 m blåvitt band till varje krans och han
band dem hemma. Ett verk som vi
alla uppskattar. I fjol tände vi över
40 marschaller. Vi hoppas det inte
blir fler i år, så att vi får behålla den

Jag har förstått att det finns mycket aktivitet på finska i Oxelösunds
Församling.
Vad gör ni för saker?
Vi har en aktiv kör, en syförening
som fyller 57 i år, bastukvällar
som rengör kropp och själ, barntimmar med finsk barnsång, sång
på äldreboendena, familjeläger,
familjedagar,
frivilligaktiviteter,
själavård, hembesök och gudstjänster. Allt detta och mycket

mer på hjärtats språk. Med bland
de som bestämmer, i kyrkorådet,
finns även Sverigefinsk Röst i Oxelösunds Församling, en grupp som
vill att församlingen ska möta alla
med hjärtats röst. Kom och prova,
du kanske hittar just din sak att
göra bland våra verksamheter.
Hur ror ni runt allt detta?
Vi är en församling som jobbar
tillsammans med allt detta. Men
all denna verksamhet skulle aldrig fungera om inte det fanns frivilliga. Det finns de som kommer
en gång om året som jultomte, de
som hjälper till med olika saker
flera gånger per vecka och de som
har en speciell uppgift. Utan dem
fanns inget VI.
Har du någon uppmaning till Oxelösunds invånare?
Kom och fira med oss! Vi är ett
flerspråkigt land. Låt oss fira tillsammans.
Helen avslutar med att säga som
Finlands President Sauli Niinistö
avslutade sitt nyårstal i år. ”Jag
önskar er alla ett trevligt 100-årsjubileum och Guds välsignelse!”

Kommunvägledare
Är du en kul, kreativ och kommunikativ person? Vill du bli vår nya kommunvägledare och tillsammans med
oss fortsätta att utveckla Oxelösunds
Kommuncenter?
Vi söker dig med kompetens och erfarenhet inom systemförvaltning och
statistik för att ytterligare förbättra
Kommuncenter och medborgarservicen i Oxelösund.
Läs mer på
www.oxelosund/lediga-jobb

www.oxelosund.se

ANNONS

Oxelösundin
Ruotsinsuomalainen
seurakuntatyö

25o/3
tvid

S:t B 00
.
kl 18

Gudstjänster

26/2 14:00 Familjegudstjänst – Karnevalsfest. Pyssel från ca 13:40.
kl 18:00 Mässa – Fastlagssöndagen
Sebastian Söderberg, Bengt Fridén, Gunilla Östberg.
1/3 18:00 Askonsdagsmässa, Sebastian Söderberg, Irina Söderberg.
5/3 18:00 Mässa – 1 i fastan. Mattias Bähr, Irina Söderberg. Sång:
Näshulta manskör under ledning av Staffi Lontos.
8/3 8:30 Morgonmässa. Mattias Bähr, Bengt Fridén.
12/3 15:00 Finsk mässa. Jyrki Myöhänen, Maria Rasmussen, Helen
Kantokoski Kviby. Kirkkokuoro. kl 18:00 Mässa – 2 i fastan
Sven Björkborg, Bengt Fridén, Eva Henriksson.
15/3 18:00 Kvällsmässa i Taizéanda. Mattias Bähr, Irina Söderberg,
Gunilla Östberg ca 18:50 Bibelstudier
19/3 18:00 Mässa – 3 i fastan. Sebastian Söderberg,
Irina Söderberg, Åsa Sjölund. Diplomering av LUB.
22/3 8:30 Morgonmässa. Sebastian Söderberg, Irina Söderberg.
26/3 14:00 Familjegudstjänst. Pyssel från ca 13:40. kl 18:00 Mässa

KAFFEDRALEN

Onsdagscaféet för alla åldrar i
församlingshemmet 13.30-16.00.
Sångstund för barn kl 15.
Sång- & musik, varannan onsdag
(ojämn vecka) kl 14:
1/3

Kafferep med ukrainska/
ryska sånger med Irina
Söderberg
15/3 Finsk sång & musik

FAMILJEFRUKOST

kl 9-11
i församlingshemmet

10/3

MÅNADENS
KONSERT
Finland 100 år – en konsert som
tillägnas firandet av Finlands
100-åriga självständighet.
Terhi Aho sång, Irina Söderberg piano
& medverkande Mona Rossel fiol.
med bl.a musik av Sibelius, Bach.
Fri entré, men lämna gärna ett
frivilligt bidrag till musikverksamheten i församlingen.
Följ och gilla oss på Facebook!

Kyrkans expedition 0155-293400, öppet må, tis, tors kl 9-15 (lunchstängt kl 12-13) och ons kl 13-15.
Kyrkogårdens expedition Kyrkogårdsv 4, 0155-293420. En sevärd kyrka som är öppen alla dagar 9-16. Guideanläggning finns på olika språk.

VILL DU VARA MED
OCH PÅVERKA?

Birger Svensson (S) 070-316 31 66
Torbritt Bökman (KYB) 070-768 06 94
Tapio Kantokoski (SF) 070-523 44 68
Vill du veta mer?
Gå in på församlingens hemsida/
Kyrkoval 2017.

VÄLGÖRENHETSKONSERT
3/3 kl 18 i S:t Botvid
Sörmland Latin Band. Fri entré,
kollekten går till Världens Barn

27/2, 6/3, 20/3 13-15 Kuoroharjoitukset, S:t Botvidin kirkko
7/3, 21/3 17-19 Ompeluseura,
srk-koti
28/2, 14/3 13.30-15.30 Laulukahvittelut Sjötångenin tiloissa
9/3, 23/3 18-20 Naisten sauna,
Stjärnholm
3/3, 17/3 9.30-11.30 Laulukahvittelut Björntorpin tiloissa
3/3, 17/3 15-17 Kerhotunnit,
lapset aikuisen kanssa
Su 12/3 15.00 Messu St. Botvid.
Jyrki Myöhänen. Kirkkokuoro. Kirkkokahvit. Kirkkotaksi pätee
Kahvittelun jälkeen Suomenkielisen
seurakuntatyön vuosikokous.
Ke 15/3 13.30-16.00 Kaffedralen,
seurakuntasali, Laulua: Teema
Isänmaa
Lau 25/3 Lasten lauantai Koordinatenissa, Mukulatfestivaali
Lau 25/3 Kuukauden konsertti,
suomalaista klassista musiikkia,
sekä uutta että vanhaa. Muusikot
Terhi Aho ja Irina Söderberg.

www.oxelösundsförsamling.se

Sommarjobba
i Oxelösund!
I kommunen finns Sveriges
viktigaste jobb! Under 3 veckor i
sommar har du chans att prova
på något av dessa arbeten.
Vad är det för jobb?
Arbetsplatserna finns bl a inom
vård- och omsorg, kök, barnomsorg
och administration/vaktmästeri.
Vem kan söka?
Du ska vara skriven i Oxelösunds
kommun och sommaren 2017
ha slutat årskurs 9 eller 1:a
eller 2:a året i gymnasiet.
Läs mer på vår hemsida.
www.oxelosund.se
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Vi söker snickare,
trädgårdsmästare,
och städpersonal
Pensionär och
sugen på att jobba
på dina egna villkor?

Ring 0155-400 409

OXELÖSUND

Torggatan 13, Oxelösund
Tel. 0155-316 60
www.tandlakareherbring.se

Bomullsstickat
i vårens
alla färger!

Oxelösunds Centrumförening har
haft årsmöte och sitt första medlemsmöte för året. Styrelsen består
av Torbjörn Dahlström, ordförande,
Mathias Fernqvist, kassör, Pernilla Eriksson, sekreterare samt Julia
Bergman, ledamot.

På medlemsmötet fastslogs en aktivitetsplan för 2017. Under förutsättning att intäkterna blir som tidigare
år bestämdes följande aktiviteter.

19 augusti: Medarrangörer till Folkfesten. Underhållning på torget i
samband med Oxelöloppet.
September: Medarrangörer till Hundens Dag.
September:
Medarrangörer
till
ONYX-dagen.
I:a Advent: Ljus & Värme. Julmarknad på torget och konsert i S:t Botvids kyrka.
Löpande under året: Oxelösunds
trevligaste butikssäljare, i samarbete med SN.

Veckan innan midsommar: Torgfest
med underhållning, allsång och modevisning.

0155-302 10
Järntorget, Oxelösund

LOKAL PERSONLIG SERVICE
• Kameror • Datorer • Bläckpatroner • Mobiltelefoner• Tillbehör • Skrivare
Nostalgisk skivspelare
med USB.
För både 33/45/78 varv,
CD, kassett och radio

Vi fixar ditt
ID- och
körkortsfoto!

Mojje, populär gäst under Folkfesten.

Pippi var på besök under Torgfesten.

Anderssons Hemelektronik AB

3 för 2
på utvald munvård

Apoteket Ejdern
Järntorget 2 Oxelösund
0771-760 760
www.apoteksgruppen.se
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Öppettider
mån-fre 09.30-18.00
lör 10.00-13.00
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Torgfesten 2016; ABBA-medley på
scenen.

Ljus & Värme, Julmarknad på torget
och Julkonsert i S:t Botvids kyrka.

Läs mer på visitoxelosund.se

Ylande vargen & de
tre små grisarna

Seniorcafé
Koordinaten mån & tors 10.00 – 12.00
En mötesplats för seniorer.

Nu är det dags för alla fotograferande
sörmlänningar att börja arbeta inför
Sörmländsk fotosalong, som på sitt
nionde år tar ny form. Magasinet tar
några snabba med Marie Anstadius,
kulturkoordinator i Oxelösund.
Hej! Vad är nytt i fotosalongen?
– Nytt är bland annat att utställningen kommer att visas i Eskilstuna efter att den
har varit här i Oxelösund.
Vi ville helt enkelt att fler
Sörmlänningar skulle få chansen att se salongen och inledde ett
samarbete med Konstfrämjandet och
Sörmlands Museum. Förhoppningsvis kommer den att göra ytterligare
nerslag i länet, men det återstår lite
praktikaliteter att lösa innan vi kan
avslöja var och när. Andra nyheter är
att vi har förenklat för deltagarna att
ansöka och lämna in bilder.
Vilka får vara med?
– Alla! Alla som fotograferar, oavsett ålder och erfarenhet, så länge
de är boende i Sörmland. Bidragen
bedöms av en jury som avgör vilka
bilder som kommer med samt utser
en vinnare av juryns pris, men juryn
får inte veta något om fotografen på
förhand. Det de tittar på är uttrycket i bilden och hur fotografen arbetat
med temat.

Järntorget 1, Oxelösund. Tel: 0155-374 72, Må-Fre 10.00-18.00 lunch 14.00-15.00 Lö 10.00-13.00

På gång i Oxelösund i mars

Koordinaten 18 mar 12.00
Barnteater. Ylande Vargen är en musiker
på flykt från sitt hemland som söker
arbete och tak över huvudet. Under
ett oväder söker han skydd hos de tre
små grisarna... En omvänd version av
en klassisk saga. För barn 4-10 år.

Aktiviteter i centrum
under 2017

Vi möter dig
med omtanke!

2990:-

En fest för alla
fotointresserade

Temat?
– Det blir alltid lite roligare med ett
tema. Det gör att både fotografer
och betraktare får tänka till ett extra
varv. Förra årets jury fick bestämma

temat för i år och de kläckte ur sig
Party! Det stack ut lite från tidigare,
mer stillsamma teman som ”tiden”,
”spår” och ”porträtt”. Jag tycker
det känns både uppfriskande och
opretentiöst och det ska bli enormt
spännande att se hur temat kommer
tolkas av fotograferna.
När är det och hur gör man
om man vill vara med?
– Salongen öppnar 17 juni
och inlämning av bidrag sker
mellan den 13 och 19 maj.
Man kan välja att lämna in verken fysiskt eller digitalt. Alla premisser och
regler finns att läsa om på kommunens hemsida och det går jättebra att
höra av sig om man har frågor.
Några nybörjartips?
Huj, den var svår! Jag skulle möjligtvis säga att less is more. Man behöver
inte överarbeta, den stora berättelsen
finns oftast i enkelheten.

Missa inte …
Musik för drömmare
De har bedårat publiken på såväl
Roskildefestivalen som Operahuset
i Sydney, spelat både på klubbar
och med Köpenhamns filharmoniker. Nu tar den unga, dansk-svenska
folkmusiktrion Dreamers’ Circus vägen förbi Oxelösund och delar med
sig av sitt säregna musikaliska universum. Platsen är Koordinaten och
tiden måndagen den 13 mars klockan 19.00. Konserten är ett samarbete med Scenkonst Sörmland.

2/3

SPF dans

9/3

En resa genom blueshistorien
Scenkonst Sörmland

Dreamers’ Circus

16/3 Á la Taubekören

Konsert på Koordinaten
13 mar 19.00

23/3 Filmvisning med Monica
Tema: Vår & natur

Annika Mikkonen
Galleri K, Koordinaten 11 feb – 7 mar
Konstnären Annika Mikkonen skapar
bilder genom att utforska sina motiv
med akvarellfärger, kol, kritor och blyerts. I Koordinatens Galleri K visar hon
främst får, som är ett favoritmotiv, men
även hus och speglingar i bryggeriets
gamla fönster. Arr: Förening i Konst

Janita Benzman
Galleri O, Koordinaten 11 feb – 7 mar
Fotografier av Oxelösundsbaserade
Janita Benzman. Bland motiven finns
såväl vida vyer som små detaljer från
skärgård, stad och skog. Många av
bilderna föreställer välkända platser i
Oxelösund. Men här ryms också både
Stockholmsmotiv och stilla natur.

Barnlördagsliv 2017 Kabaré 67 Nytappat
Koordinaten 25 mar 10.00 – 15.00
En lördag full av roliga aktiviteter för
hela familjen: bokutdelning, pyssel,
tipspromenad, workshops och gratis
fika till alla barn. Arr: Svenska kyrkan,
Lions, Kultur och fritid m.fl.

Ramdalsskolans aula 18 – 19 mar 16.00
Oxelökören firar 50 år med att bjuda
in till en jubileumsföreställning
tillsammans med The Sixties – ett
nybildat band med lokala 60-talsmusiker. Publiken får återuppleva året
1967, då vi höll till höger, demonstrerade till vänster, lät håret växa, klippte
av kjolen – och Oxelökören bildades.

Ha koll på vad som händer! Följ Visit Oxelösund i sociala medier:
www.facebook.com/
visitoxelosund

www.instagram.com/
visitoxelosund
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Uffe Bertilsson

Varför är du så rädd för isar?
Ingen snörik vinter i år. Däremot har vi haft underbart härliga glansisar på sjöar och havsvikar. Vecka efter vecka.
Men, kan man fråga sig, varför har inte fler varit ute och
åkt skridsko?
talet dödsolyckor i vägtrafiken
Som gammal hockeyspelare
brukar vara mellan 20 och
älskar jag att åka skridsko.
30 gånger fler. Ifjol dog 263
Speciellt utomhus. Vilket
personer i trafikolyckor.
mjukt och skonsamt sätt att
Det sistnämnda rapporteras
ta sig fram!
av myndigheter och medier
Med långfärdskridskor på
som – positivt. Visserligen var
fötterna och vinden i ryggen
det några fler döda
behöver man inte
i trafiken än 2015,
ta i, ibland känns
men den långsiktiga
det som man svävar
trenden viker och
fram. Okej, i kraftig
det är ju bra… Att
motvind kan ben... obojen
musklerna få jobba.
trafiken orsakar flera
och korv- tusen svårt skadade
Men vadå?
Ju mer man tar i,
varje år negligeras
mackan...
desto godare smakar
oftast helt.
obojen och korvMen, när det handmackan när det är dags att
lar om isolyckor, ja då rapporvittja matsäcken. Och desto
teras det och då varnas det
mer hettar det om kinderna
och det så omsorgsfullt att de
av väder och vind när man
flesta på fullt allvar verkar tro
kliver in i stugvärmen igen.
att det är farligare att vara ute
på 15 centimeter kärnis än att
Den moderna människan är
åka bil till Stockholm.
generellt alldeles för orörlig
och för lite utomhus. Vi sitter
Härom året var jag och ungframför teven och tittar på
arna nere på Stadsfjärden
folk som idrottar, vi sitter i
och lirade hockey. Jag hade
bilen och svär över folk som
givetvis knackat igenom isen
cyklar och promenerar och
och konstaterat att den var
är i vägen… Latmasken är en
tillräckligt tjock för att bära en
tuff motståndare!
elefant.
Men när det gäller att vara
Plötsligt hörde vi, på land
ute på sjö- och havsisar finns
bakom den höga vassen, en
det en motståndare till, dödsmansröst skrika närmast
ångesten. Ångesten för att gå
hysteriskt:
igenom isen och drunkna.
– Ge er iväg! Det är livsfarI snitt omkommer tio
ligt på isen! Försvinn därifrån
svenskar per år i isolyckor. An- genast!

– Tack för att du bryr dig,
men vi har full koll!
– Försvinn… Livsfara…
Har fortfarande ingen aning
vem denne anonyme man var.
Däremot vet jag att han aldrig
gömt sig bakom något träd
och gallskrikit när jag satt mig
i bilen för att köra iväg.
Människans rädsla för döden
är inte rationell. Smygande
dödsorsaker som rökning,
bilavgaser, stress, stillasittande förknippar vi inte med oss
själva. Sådant drabbar andra,
inte mig.
En plötslig död skrämmer
mycket mer. Speciellt om den
är ovanlig, som en isolycka.
Bilolyckor är mycket vanligare,
vi vänjer oss och trubbas av.
Medierna har del i den här
logiska kullerbyttan. I nyhetssammanhang är en ovanlig
dödsolycka en mycket större
nyhet än en vanlig. Därför
kan det hända att en död i en
isolycka ges större utrymme,
fler uppföljningar och varningar än tre döda och två svårt
skadade i en trafikolycka.
Jag säger inte att det ofarligt att vistas på isar. Man
måste vara försiktig, vara rätt
utrustad, lära sig läsa isar,
vara flera och så vidare. Men
försiktig, ha bilen rätt utrustad, ha genomgått en grundlig
utbildning för att få körkort,
kunna kommunicera med andra gäller också i trafiken.
Så varför inte släppa en
gnutta på rädslan för isar?

Och få en härlig vinteraktivitet
på köpet!

***
Kul med Gripen som är på
väg att skapa något bra igen
av det stora ishockeyintresset
i Nyköping!
Här, i all välmening, två
saker som måste rättas till på
vägen:
• Spelarna åker för ofta på
”en skridsko” i matcherna.
• I idrotts-Sverige är Gripen
ett bandylag
från Trollhättan. Byt
namn till
något med
Nyköping
i. Eller gå
ihop med
Nyköpings
Hockey
Ungdom!

TEXT Ulf Bertilsson
MEJL ulf.bertilsson@uffeskrivare.se
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Vill du bli testpilot
... för en ny smart styrning av din fjärrvärmecentral?
Just nu har du möjligheten att bli testpilot för
den nya smarta styrenheten för fjärrvärme,
Ngenic. Gör du en nyinstallation av fjärrvärme
eller byter till en ny värmeväxlare får du med
Ngenic-enheten på köpet.
Med Ngenic kan du via en app styra innetemperaturen och till exempel sänka den under en
tid om du är i väg på semester. Ngenic hjälper
dig att styra värmen i huset enligt dina önskemål genom att samla information om väder,
solstrålning samt inne- och utetemperatur. Systemet är självlärande vilket gör att det minns hur
mycket värme ditt hus kan lagra och hur mycket
fastigheten påverkas av solljus. Därmed får du
en jämnare inomhus-temperatur.

Oxelö Energi söker nu 20 stycken testpiloter
i Oxelösund, för att i en första omgång testa
dessa enheter under 2017 och göra en utvärdering av tekniken. Är du inte nöjd efter testperioden så återställs din anläggning utan kostnad. Är du nöjd behåller du den.
Har du redan fjärrvärme kan du välja att enbart
köpa Ngenic-enheten och få den installerad av
Oxelö Energi till en kostnad av 3 680 kr inklusive moms och installation. Är du inte nöjd häver
vi köpet och återställer din anläggning.
Har du frågor, kontakta Oxelö Energi på telefon
0155-388 40.

Vad kostar det att anslutas till fjärrvärme?
• Anslutningsavgift 65 000 kr. Då ingår
grävjobb, värmeväxlare och installation.
• Fast årlig avgift 1 942 kr
• Energipris 51,84 öre/kWh inklusive moms

Om du bor i ett område där fjärrvärme finns idag: Prisexempel för en villa med fjärrvärme exklusive hushållsel med en årsförbrukning på 15 000 kWh/år:

• 0,5184 kr x 15 000 kWh = 7 760 kr
• Total kostnad per år 9 622,50 kr
inklusive moms
• Service avtal 800 kr/år

Vad kostar det att byta värmeväxlare?

Nu kan du bli testpilot och styra fjärrvärmen
via en app i din mobil.

Prisexemplet är gjord för en villa i Oxelösund
(ca 150 kvm) och varierar utifrån olika förutsättningar och avser 2016 års priser. Kontakta
oss för mer info på telefon 0155-388 40.

Standardpriset för värmeväxlarbyte är 34 000 kr inklusive moms.

Sommarjobb 2017

Intresserad av båtplats
i Oxelösund?

Vi söker nu ett antal engagerade
och serviceinriktade medarbetare
till sommaren 2017!

Oxelösunds kustnära läge
och närhet till E4:an gör att du
snabbt kommer ut i skärgården oavsett vilken av våra
småbåtshamnar du väljer. Vi har
fortfarande ett antal båtplatser
lediga inför säsongen 2017.

Läs mer om tjänsterna på
www.kustbostader.se

På Kustbostäders hemsida
www.kustbostader.se gör du
enkelt din intresseanmälan.
Eller kontakta oss via telefon
på 0155- 388 50.

Jobbsugen pensionär?

– Vi söker dig som är snickare, målare, elektriker
eller rörmokare i Oxelösund & Nyköping.
Ring 0155-400 409

ANNONS

www.veteranpoolen.se
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ANNONS

Kommuncenter har
medborgaren i fokus

Om det kommer många medborgarfrågor om

Går du i giftastankar? Vill du bygga ett Attefallshus? Har femörefåren rymt? Dessa
och många andra frågor kan du få hjälp med på Kommuncenter.

något ämne diskuteras detta med de berörda
förvaltningarna för att hitta alternativa lösningar. Kan ett informationsutskick göras mer lättläst? Behöver en e-tjänst utvecklas mer? Allt
för att underlätta för oxelösundaren!

Har du varit på Koordinaten den senaste tiden

– Detta är ett tydligt kvitto på att Kommuncen-

har du kanske lagt märke till att Kommuncenter

ter gör skillnad för dem som vill komma i kon-

har en informationsdisk där? Dit kan du vända

takt med kommunen. Det känns fantastiskt bra,

Mer än en växel

dig med alla möjliga frågor som har med kom-

säger kommunvägledare Sara Littorin.

Kommuncenter är mycket mer än en kommun-

munens verksamhet att göra.

– Även Kommuncenters egen statistik visar

växel. Kommunvägledarna har högskolekom-

Tanken med Kommuncenter är att lösa fler

att man hanterar fler och fler ärenden direkt

petens, är lösningsfokuserade och har en hög

av kommuninvånarnas frågor direkt. Du som

vid första kontakten. På så

servicenivå.

medborgare ska inte behöva

sätt slipper kunden skickas

Vill du fortsätta att utveckla medborgarservicen

runt och övriga verksamheter i

i Oxelösund? Just nu söker Kommuncenter en

kommunen kan jobba med rätt

ny medarbetare med system och statistikkom-

saker, fortsätter Littorin.

petens. Läs mer om tjänsten på www.oxelo-

vänta på att en enskild tjänsteman är på plats på sitt kontor

Sagt om
Kommuncenter:

för att få hjälp med dina frågor.

”Bra att samla all

– På Kommuncenter kan man

information på ett ställe.

få hjälp med allt från att an-

Bra service och gott

söka om ekonomiskt bistånd

bemötande”

Att Kommuncenter är ett fram-

”Trevlig stämning, bra

gångsrecept ser man också

och hjälp med kommunens
e-tjänster till trilskande grävlingar, säger Malin Lindén som
är kommunvägledare.
Servicen har ökat

på förfrågningar från andra

”Jag tycker att det

besök.

fungerar mycket bra, en
naturlig plats att möta

Den 1 december 2015 öppnade Kommuncenter på Ko-

”Ni gör ett kanonjobb.

att kommunen, med hjälp av

Oxelösund en förebild

med tillgänglighet”.

hela kommunen.”

ordinaten. Nu visar mätningar

sund.se/lediga-jobb

”Bra med en väg in.”

kommuner som vill komma på
– Det är jätteroligt. I veckan
hade vi studiebesök av Vimmerby kommun som ville veta
mer om vår verksamhet, säger
Malin Lindén.

Kommuncenter, har ökat tillgängligheten och

Medborgaren i fokus

förbättrat sin service, både när det gäller tele-

På Kommuncenter är det 100% fokus på med-

fon och e-post. När företaget som gjort mät-

borgaren, utvecklingsarbetet pågår ständigt och

ningen vägt samman resultaten från de delta-

målet är att svara på 80% av alla inkomma med-

gande 141 kommunerna hamnar Oxelösund

borgarfrågor. I Kommuncenters uppdrag ligger

på plats 24. Föregående år hamnade Oxel-

också att utifrån medborgarkontakter bidra till

sund på plats 100.

utvecklingen av kommunens verksamheter.

Tillgänglighet
Kommuncenter kan du nå 8-17 alla vardagar. Du får hjälp på svenska, engelska
och arabiska dagligen. På torsdagförmiddagar kan du också få hjälp på finska.

Kommuncenter
Kommuncenter öppnade
1 dec 2015. Hit kan invånare,
företagare och besökare vända
sig med alla typer av ärenden.
Kommuncenter tar emot 90 -150
ärenden dagligen.
Man kan kontakta Kommuncenter via telefon 0155-380 000,
e-post kommun@oxelosund.se
eller ett besök på Koordinaten.
Kommuncenter svarar på de
vanligaste frågorna som kommer till kommunen och förbereder vissa typer av ärenden för
vidare handläggning. Vid behov
slussas samtalen vidare till rätt
person på förvaltningarna.

På Kommuncenter finns det ett samtalsrum för den som vill prata enskilt med en
kommunvägledare. Enklast gör man det
genom att säga till kommunvägledaren
vid disken eller ringa och boka en tid.
www.oxelosund.se
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Allt för köket!

I vår nya avdelning ”Allt för köket” har vi gjort det lättare och enklare för dig som kund att hitta de tillbehör du behöver i köket.
Alltid till ett bra pris. Välkommen att besöka vår nyinredda avdelning där du kan hitta stekpannor, kastruller, köksredskap, köksmaskiner, ljus, servetter och mycker mer. Allt för köket - alltid till ett bra pris!

Gilla

ebook: www.fa
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