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SATSA PÅ DIN HEMMILJÖ!
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Var ska nu Stålmannen byta om?
1997 blev jag stolt ägare till min första mobiltelefon. Inhandlad i Kobe i Japan där vi 
bodde då. Telefonen var liten, relativt tunn och man kunde ringa med den – inte så 
mycket mer. Det var praktiskt att ha en telefon då det ofta uppstod situationer där jag 
behövde hjälp i detta nya land – mobiltelefonen blev flitigt använd.

Numera är mobilen så mycket 
mer än en telefon. Jag använder 
förstoringsglaset på mobilen när 
jag ska läsa den pyttelilla texten 
på innehållsdeklarationen på mat-
varorna i affären, jag läser mail, 
betalar fakturor, swishar, betalar 
parkering, googlar, sufar, skypar, 
chattar, kollar nyheterna, twittrar, 
spelar spel mm. Häromdagen tog 
batterierna i pannlampan slut när 
jag red i mörkret – räddningen var 
”ficklampan” på mobilen.
 
Dottern tillhör generationen som, vad 
de minns, alltid har haft en mobil-
telefon. Hon frågade mig häromda-
gen; – Men hur kunde ni veta när och 
var du och dina vänner skulle träffas 
när ni inte hade mobiltelefon?!  

När jag var ung använde vi hemte-
lefonen, ett ålderdomligt verktyg 
för kommunikation – en fast tele-
fon i hemmet. Man höll stenhårt på 
tiden och platsen. Det gick inte att 
skicka ett sms och säga att man 
blev sen eller att något roligare 
dykt upp – det var bara att hålla 
sin del av överenskommelsen och 
dyka upp. Sen träffades vi över en 

fika och pratade, och då menar jag 
MED varandra inte med någon an-
nan i våra mobiler.
 
Som 16-åring bodde jag i Zambia 
en sommar. En gång i veckan, på 
avtalad tid, telegraferade mina för-
äldrar till en central på den lokala 
skolan i byn där jag bodde - det var 
härligt att kunna få ett livstecken 
hemifrån. Själv skrev jag dagbok 
som postades och 10-15 dagar se-
nare helt fantastiskt dök upp i mina 
föräldrars brevlåda.
 
Med mobilens intåg försvann tele-
fonkioskerna. Ett tag hade vi över 
44 000 stycken i Sverige. 2015 
togs den sista bort, efter 130 år. 
Var ska nu Stålmannen byta om?
 
Mina barn minns knappt tiden utan 
egen mobil. Mobilen är som en del 
av dem – något som de alltid har 
nära. Trots att jag var vuxen när 
jag fick min är jag väldigt fäst vid 
min mobil och använder den flitigt. 
Mina föräldrar använder också mo-
bil men tycker ibland att den inte 
förstår dem. Min mor undrade vem 
tusan Siri är som plötsligt pratar 

med henne ”utan att hon gjort 
något med mobilen”. Siri fråg-
ar artigt vad hon kan hjälpa 
till med och mamma mutt-
rar; – Du är knäpp! Varpå Siri 
svarar: ”Ingen är helt normal 
om man tittar efter riktigt 
noga har jag hört”. Vi fick av-
aktivera Siri…
 
Igår skypade jag med sonen 
som bor i Kanada, hur en-
kelt som helst och vi kan 
både se och höra var-
andra. Kan inte låta 
bli att fundera lite på 
hur vi kommunicerar 
om 20-30 år, behöver 
vi ens träffas?
 
Tänk vad mycket tid vi sparar 
genom att använda mobiltele-
fonen, tid som vi kan använda 
till så mycket annat, som att...
... greja med mobilen.
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MED TOYOTA FLEX BILL ÅN

*FINANSIERING VIA TOYOTA FINANCIAL SERVICES: EXEMPEL PÅ MÅNADSKOSTNAD MED TOYOTA FLEX BILLÅN, 35 MÅNADER, KAMPANJRÄNTA 1,95% (ORD. RÖRLIG RÄNTA 3,95% JAN - 16), 30% KONTANT/INBYTE, 44% SLUTBETALNING/GARANTERAT ÅTERKÖPSVÄRDE PÅ AURIS HSD, 
45% PÅ YARIS HSD/PRIUS OCH 54% PÅ RAV4 HSD. TOTAL KÖRSTRÄCKA OM MAX 4.500 MIL. DET GARANTERADE ÅTERKÖPSVÄRDET ÄR BASERAT PÅ ORD. PRIS. EFFEKTIV RÄNTA VID ETT BILPRIS PÅ 100.000 KR OCH ETT GARANTERAT ÅTERKÖPSVÄRDE/SLUTBETALNING PÅ 42% ÄR 3,41%. 
UPPLÄGGNINGSAVGIFT OCH AVIAVGIFT TILLKOMMER. KAMPANJRÄNTA 1,95% GÄLLER ENDAST HYBRID OCH KREDITANSÖKNINGAR MED TOYOTA FLEX BILLÅN 14-21 MARS 2016. BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH CO2-UTSLÄPP VID BLANDAD KÖRNING: 3,0 -5,0 L/100 KM OCH 70-117 G/KM. 
MILJÖKLASS EURO6. BILARNA PÅ BILDERNA ÄR EXTRAUTRUSTADE. MED RESERVATION FÖR EV. PRISÄNDRINGAR, AVVIKELSER OCH TRYCKFEL.  

NYKÖPING, 
INDUSTRIGATAN 10,  
Tel: 0155-21 71 70  

 

UPPLEV NYA GENERATIONEN PRIUS PÅ PLATS I HALLEN  

1.424 kr/mån* 1.814 kr/mån* 1.299 kr/mån* 1.491 kr/mån* 2.311 kr/mån* 

Industrigatan 10, Nyköping 0155-21 71 70  

ÖPPETTIDER:
Bilförsäljning: Mån-Fre 10-18, Lör 10-14
Verkstad och Reservdelar: Mån-Fre 07-17
www.toyotanykoping.se
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1.627 kr/mån*
MED TOYOTA FLEX BILLÅN

*FINANSIERING VIA TOYOTA FINANCIAL SERVICES: EXEMPEL PÅ MÅNADSKOSTNAD MED TOYOTA FLEX BILLÅN, 
35 MÅNADER, RÖRLIG RÄNTA 3,95%, 30% KONTANT/INBYTE, 44% SLUTBETALNING/GARANTERAT ÅTERKÖPS-
VÄRDE PÅ AURIS HSD, 45% PÅ YARIS HSD/PRIUS OCH 54% PÅ RAV4 HSD. TOTAL KÖRSTRÄCKA OM MAX 4.500 
MIL. DET GARANTERADE ÅTERKÖPSVÄRDET ÄR BASERAT PÅ ORD. PRIS. UPPLÄGGNINGSAVGIFT OCH AVIAVGIFT 
TILLKOMMER. BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH CO2-UTSLÄPP VID BLANDAD KÖRNING: 3,0 -5,0 L/100 KM OCH 
70-117 G/KM. MILJÖKLASS EURO6. BILARNA PÅ BILDERNA ÄR EXTRAUTRUSTADE. MED RESERVATION FÖR EV. 
PRISÄNDRINGAR, AVVIKELSER OCH TRYCKFEL. 
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45% PÅ YARIS HSD/PRIUS OCH 54% PÅ RAV4 HSD. TOTAL KÖRSTRÄCKA OM MAX 4.500 MIL. DET GARANTERADE ÅTERKÖPSVÄRDET ÄR BASERAT PÅ ORD. PRIS. EFFEKTIV RÄNTA VID ETT BILPRIS PÅ 100.000 KR OCH ETT GARANTERAT ÅTERKÖPSVÄRDE/SLUTBETALNING PÅ 42% ÄR 3,41%. 
UPPLÄGGNINGSAVGIFT OCH AVIAVGIFT TILLKOMMER. KAMPANJRÄNTA 1,95% GÄLLER ENDAST HYBRID OCH KREDITANSÖKNINGAR MED TOYOTA FLEX BILLÅN 14-21 MARS 2016. BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH CO2-UTSLÄPP VID BLANDAD KÖRNING: 3,0 -5,0 L/100 KM OCH 70-117 G/KM. 
MILJÖKLASS EURO6. BILARNA PÅ BILDERNA ÄR EXTRAUTRUSTADE. MED RESERVATION FÖR EV. PRISÄNDRINGAR, AVVIKELSER OCH TRYCKFEL.  

NYKÖPING, 
INDUSTRIGATAN 10,  
Tel: 0155-21 71 70  

 

UPPLEV NYA GENERATIONEN PRIUS PÅ PLATS I HALLEN  

1.424 kr/mån* 1.814 kr/mån* 1.299 kr/mån* 1.491 kr/mån* 2.311 kr/mån* NYA AVENSIS TOURING SPORTS
ACTIVE PLUS

FRÅN

Med Toyota Flex Billån

NYKÖPING, 
INDUSTRIGATAN 10,  
Tel: 0155-21 71 70  

Premiärerbjudandet med fri uppgradering från Active till ActivePlus gäller vid köp av nya Avensis tom 30 juni 2015. Kan ej kombineras med avtal och övriga rabatter. *Finansiering via Toyota Financial Services: exempel på månadskostnad med Toyota Flex Billån, 
35 månader, förlanseringsränta 2,95 % (ord. rörlig ränta 4,45 % maj-15), 30 % kontant/inbyte, 45 % slutbetalning/garanterat återköpsvärde och total körsträcka om max 4.500 mil. Det garanterade återköpsvärdet är baserat på ord. pris. Effektiv ränta 3,5 %. 
Förlanseringsränta 2,95 % gäller kreditansökningar med Toyota Flex Billån tom 30 juni 2015. Uppläggningsavgift och aviavgift tillkommer. Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp vid blandad körning: 4,2–6,7 l/100 km och 108–155 g/km. Bilen på bilden kan vara 
extrautrustad. Med reservation för eventuella prisändringar, avvikelser och tryckfel.  
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2,95 % 

NYA TOYOTA AVENSIS 
 

Nya Avensis är utrustad med Toyota Safety Sense som standard, ett säkerhetssystem som aktivt 
upptäcker faror och minskar risken för olyckor. Förutom den höga säkerhetsnivån får du just nu extra 
utrustning till ett värde upp till 26.000 kronor i form av en fri uppgradering från Active till ActivePlus. 
Välkommen och upptäck mer av nya Avensis hos oss!  

I ACTIVE PLUS INGÅR BLAND ANNAT: Toyota Safety Sense • 17-tums lättmetallfälgar • LED-lampor • Dimljus fram med kurvljusfunktion 
• Mörktonade rutor • Smart Start & Smart Entry • Toyota Touch 2 multimediasystem med 8 tum pekskärm • Backkamera • Klädsel i tyg/Alcantara  

1.830 kr /mån* 

FRÅN: 250.900 KR 
ORD. PRIS: 276.900 KR 
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Königs kåseri

Opassande språkdräkt 

TEXT LEIF KÖNIG 
E-POST leifkonig@telia.com

Jag nickar 
bistert 

och lämnar 
mathallen 

med hopbitna 
käkar.

LÄSVÄRT 1  – Jan Bonnier  
Den 66-årige moderatens friska de-
battinlägg i ortsbladet om tillståndet 
vid Nyköpings läroanstalter väcker liv 
i slumrande kommunpolitiker i alla 
läger, inklusive i det egna lägret.

LÄSVÄRT 3 –  ”Spinna vidare” 
Boken är utgiven av Textilhistoriska grup-
pen och är en fascinerande berättelse om 
Fors Ullspinneri. Den livaktiga föreningen 
har även planer på att ge ut böcker om 
spinnerierna i Harg och vid Perioden.

LÄSVÄRT 2 – Seglingshistorik 
Historikgruppen i Oxelösunds Segelsäll-
skap har på klubbens hemsida samman-
ställt ett omfattande text- och bildmate-
rial om seglingssporten i hamnstaden 
från slutet av 1800-talet till dags dagar.

Det ger mig anledning att här låta er ta del av 
ett mångbottnat diktverk:

”Påskmust många har längtat till
likaså ett bord fullt av sill.”
Skalden bakom raderna är okänd.
Vilket kan vara förståeligt.
Det är inte direkt Tomas Tranströmer.
Det kan verka uppblåst att ta bort skäppan och 

rikta ljuset mot mig själv men för att ni 
ska förstå diskrepansen mellan grötrim 
och högtstående lyrik har jag i all an-
språklöshet författat ett eget poem:

Inte alla till sill och snaps hyser lust
utan firar påsk med lösgodis och must.
Jag förväntar mig nu inte att ovan 

poesismycke ska få kulturredaktören 
på Dagens Nyheter att höra av sig.

Jag är inte den som krusar någon. 
Det finns andra forum för oss samti-

dens missförstådda diktare.
Som SM i kylskåpspoesi.

Jag uppskattar artighet. Absolut.
Att önska någon ”en fortsatt trevlig 

dag” kan vara välment. Men troligare inövat.
Jag ställer mig avvaktande till överdriven frynt-

lighet. Samt mot folk som tilltalar mig med Leif.
Vilket oftast är rappkäftade telefonförsäljare.
Det är ingen yrkesgrupp som kännetecknas 

av ett uppträdande enligt konvenansens regler, 
men väl av en imponerande förmåga att kunna 
slå dövörat till inför ett klart och tydligt nej tack. 

Det är nu inget som bekommer mig.
Jag lägger på redan när hen frågar efter Leif.
Det fungerar utmärkt. Om man är konsekvent.
Det är jag. Vilket olyckligtvis även fått till följd 

att min bekantskapskrets minskat drastiskt.
Det som känns viktigt att upplysa om är den 

förbisedda skillnaden mellan att önska någon en 
”trevlig dag” och ”en fortsatt trevlig dag”. 

Det senare förutsätter antagandet att min dag 
hittillsdags varit trevlig och att den ska fortsätta 
i samma trevliga anda. Så är inte alltid fallet.

Som ni kan konstatera i spalten härintill.
Problemet här är ordet ”fortsatt”. 
Det tjorvar till det på samma sätt som den nya 

cirkulationsplatsen vid Västra viadukten.
Jag är lika glad varje gång jag lyckas hitta rätt 

bland alla körfält och pilmarkeringar och kan 
fortsätta färden mot hemmet i Bergshammar.

Det har faktiskt hänt att jag vid något tillfälle 
istället hamnat på Vipsgrillens kundparkering.

Det var för den skull ingen ko på isen.
Det är aldrig fel med en grillad special.
Jag kan ursäkta kassörskan på Coop Extra.
Hon praktiserade säkert vad butikschefen lärt 

henne om affärsmässigt kundbemötande.
Där det ingår klemande med surmulna gubbar.
Det finns dock områden där den populära fra-

sen ”Ha en fortsatt trevlig dag” tillämpas på ett 
sätt som måste beskrivas som vårdslöst.

Till exempel efter en så kallad gastroskopi.
Jag pratar i det fallet av egen erfarenhet.
Tjänstgörande endoskopist skickade efter un-

dersökningen ut mig från mottagningen med ett 
uppfriskande: ”Ha en fortsatt trevlig dag”.

Det var tillika en önskan svår att återgälda.
Det är inte alldeles lätt att hitta talet efter att 

ha haft en böjlig gummislang nedkörd i halsen.

Min syntes är att bruket av allehanda artighets-
fraser är ett spel för galleriet.

Likt grodors kvackande. 
Typfall är Sveriges Radio när lyssnarna via tele-

fon ges chansen  att medverka i direktsändning.
Den i etern framsläppta allmän-

heten svamlar på om allt från 
svenska mjölkpriser till privata 
besvär med utslitna höftleder.

Programledaren lyckas till slut få 
hejdsel på monologen:

”Du ska ha tack för ditt samtal”, 
följt av slutklämmen: 

”Hälsa Alingsås”.
”Det ska jag göra”, lovar den 

avbrutne inringaren, och  vad 
man kan höra besviken över 
att inte få fortsätta delge ra-
diolyssnarna sina krämpor.

Håhåjaja. Fler berikande pro-
graminslag av det slaget och 
public service kan hälsa hem.

Det säger jag med full för-
ståelse för den som lider av 
begynnande höftledsartros.

Ha en trevlig dag!

Jag läser förundrat platsannonsen.
Oxelösund söker lärare med humor.
Det står inget om pedagogiska krav. 
Det kan nog uppfattas som lite lustigt.
Det kanske räcker med att kunna dra en lagom 

ekivok Bellmanhistoria.
Det var annat under förra seklet när under-

tecknad gjorde sina lärospån på D-skolan.
Inte ens roliga timmen var rolig.
Klassföreståndaren högläste ur Jan 

Fridegårds roman ”Trägudars land”.
Det måste ses som en förmildrande 

omständighet till min höga frånvaro.
Däremot läste jag Rekordmagasinet.
Tyvärr var det inget skolämne.
Det blev inte muntrare av den 

tidens svårflörtade skolfuxars strama 
syn på mopsiga rackarungar.

Vilket bekräftas av mitt betyg.
Underkänt i ordning och uppförande.
Det lockade ingalunda till skratt.
Det fanns en gräns för målsmans 

fördragsamhet med den egna sonen.
Det förstod jag av den indragna 

veckopengen.

Ny dag, nya möjligheter.
Jag är skeptisk till den typen av hobbyfilosofi. 
Verkligheten visar sig ofta vara den motsatta.
Ny dag, nya motgångar.
Det börjar redan vid frukosten.
Det är slut på kaviaren till äggen.
Dessutom har jag känningar av ischias.
Det ska till en sann optimist för att på allvar 

ändå tro på en lattjo lajbans dag.
Därtill tillkommer meddelandet att bilen fått 

en buckla på dörren under ett verkstadsbesök.
Det förklarar bilverkstädernas strålande tider.
Det är med tungt sinne och tunga steg jag 

lunkar fram till varubandet på Coop Extra.
Betalningsproceduren är snabbt överstökad 

och den alerta jäntan i kassan fyrar av ett gene-
röst och bländande Pepsodentleende:

”Ha en fortsatt trevlig dag.”
Jag nickar bistert och lämnar mathallen med 

sammanbitna käkar.
Det är lätt för henne att säga.
”Ha en fortsatt trevlig dag.”
Det är en välönskan i dessa tider lika populär 

som Apotekarnes Påskmust.
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Vi får din trädgård att blomstra
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tippen. Eller något annat på din att-göra-lista. 
Ring oss idag 0155-400 409 www.veteranpoolen.se
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Problemet här är ordet ”fortsatt”. 
Det tjorvar till det på samma sätt som den nya 

cirkulationsplatsen vid Västra viadukten.
Jag är lika glad varje gång jag lyckas hitta rätt 

bland alla körfält och pilmarkeringar och kan 
fortsätta färden mot hemmet i Bergshammar.

Det har faktiskt hänt att jag vid något tillfälle 
istället hamnat på Vipsgrillens kundparkering.

Det var för den skull ingen ko på isen.
Det är aldrig fel med en grillad special.
Jag kan ursäkta kassörskan på Coop Extra.
Hon praktiserade säkert vad butikschefen lärt 

henne om affärsmässigt kundbemötande.
Där det ingår klemande med surmulna gubbar.
Det finns dock områden där den populära fra-

sen ”Ha en fortsatt trevlig dag” tillämpas på ett 
sätt som måste beskrivas som vårdslöst.

Till exempel efter en så kallad gastroskopi.
Jag pratar i det fallet av egen erfarenhet.
Tjänstgörande endoskopist skickade efter un-

dersökningen ut mig från mottagningen med ett 
uppfriskande: ”Ha en fortsatt trevlig dag”.

Det var tillika en önskan svår att återgälda.
Det är inte alldeles lätt att hitta talet efter att 

ha haft en böjlig gummislang nedkörd i halsen.

Min syntes är att bruket av allehanda artighets-
fraser är ett spel för galleriet.

Likt grodors kvackande. 
Typfall är Sveriges Radio när lyssnarna via tele-

fon ges chansen  att medverka i direktsändning.
Den i etern framsläppta allmän-

heten svamlar på om allt från 
svenska mjölkpriser till privata 
besvär med utslitna höftleder.

Programledaren lyckas till slut få 
hejdsel på monologen:

”Du ska ha tack för ditt samtal”, 
följt av slutklämmen: 

”Hälsa Alingsås”.
”Det ska jag göra”, lovar den 

avbrutne inringaren, och  vad 
man kan höra besviken över 
att inte få fortsätta delge ra-
diolyssnarna sina krämpor.

Håhåjaja. Fler berikande pro-
graminslag av det slaget och 
public service kan hälsa hem.

Det säger jag med full för-
ståelse för den som lider av 
begynnande höftledsartros.

Ha en trevlig dag!

Jag läser förundrat platsannonsen.
Oxelösund söker lärare med humor.
Det står inget om pedagogiska krav. 
Det kan nog uppfattas som lite lustigt.
Det kanske räcker med att kunna dra en lagom 

ekivok Bellmanhistoria.
Det var annat under förra seklet när under-

tecknad gjorde sina lärospån på D-skolan.
Inte ens roliga timmen var rolig.
Klassföreståndaren högläste ur Jan 

Fridegårds roman ”Trägudars land”.
Det måste ses som en förmildrande 

omständighet till min höga frånvaro.
Däremot läste jag Rekordmagasinet.
Tyvärr var det inget skolämne.
Det blev inte muntrare av den 

tidens svårflörtade skolfuxars strama 
syn på mopsiga rackarungar.

Vilket bekräftas av mitt betyg.
Underkänt i ordning och uppförande.
Det lockade ingalunda till skratt.
Det fanns en gräns för målsmans 

fördragsamhet med den egna sonen.
Det förstod jag av den indragna 

veckopengen.

Ny dag, nya möjligheter.
Jag är skeptisk till den typen av hobbyfilosofi. 
Verkligheten visar sig ofta vara den motsatta.
Ny dag, nya motgångar.
Det börjar redan vid frukosten.
Det är slut på kaviaren till äggen.
Dessutom har jag känningar av ischias.
Det ska till en sann optimist för att på allvar 

ändå tro på en lattjo lajbans dag.
Därtill tillkommer meddelandet att bilen fått 

en buckla på dörren under ett verkstadsbesök.
Det förklarar bilverkstädernas strålande tider.
Det är med tungt sinne och tunga steg jag 

lunkar fram till varubandet på Coop Extra.
Betalningsproceduren är snabbt överstökad 

och den alerta jäntan i kassan fyrar av ett gene-
röst och bländande Pepsodentleende:

”Ha en fortsatt trevlig dag.”
Jag nickar bistert och lämnar mathallen med 

sammanbitna käkar.
Det är lätt för henne att säga.
”Ha en fortsatt trevlig dag.”
Det är en välönskan i dessa tider lika populär 

som Apotekarnes Påskmust.

SENIOR (65+)
Gratis synundersökning eller
1000:- rabatt på valfria 
progressiva glasögon
Gratis synundersökning se “villkor”.
Dessa erbjudanden kan inte kombineras 
med varandra eller med andra erbjudanden.

Kvalitet & service till rätt pris!

NYKÖPING 
Västerport Köpcentrum
0155-28 88 53

TIME 
Alvin

TIME 
Teresa

PROGRESSIVA SOLGLASÖGON

2795:-Värde

ENKELSLIPADE SOLGLASÖGON

1595:-Värde

Välj bland flera snygga modeller från solsortimentet.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

SLIPADE SOLGLASÖGON PÅ KÖPET! 

Villkor: Synundersökning (värd 395:-), avser glasögon och utförs av optiker, legitim-
erade av Socialstyrelsen. Inget köptvång. Dessa erbjudanden kan inte kombineras 
med varandra eller med andra erbjudanden. Intyg, recept, remiss etc. debiteras. 
Alla erbjudanden i denna annons gäller t.o.m. 2016-05-29

GRATIS  SYNUNDERSÖKNING                  
500:- RABATT  VID KÖP AV GLASÖGON

 Du väljer!

eller

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

Köper du valfria glasögon till ordinarie pris nu, så bjuder vi på motsvarande kompletta 
slipade solglasögon med dina styrkor från vårt solsortiment. Värde enligt nedan.



– Jag växte upp i Oxelösund och har 
många goda minnen kvar därifrån, 
säger Robert. Grundskoletiden till-
bringade jag på Sunda-
skolan och Ramdalssko-
lan och gymnasietiden 
på Gripenskolan i grann-
staden Nyköping.

Robert var redan i ung 
ålder en företagsam 
person. Förutom det ti-
diga intresset för musik 
och dans var idrott ett 
stort intresse.
– Jag spelade tennis, 
handboll, badminton, hockey-bockey 
och det som på den tiden kallades 
”korgboll” minns Robert. Många av 
mina kompisar var idrottsintres-
serade och en stor del av vår fritid 
ägnades åt olika sporter. Det fanns 
ju inga skärmar eller plattor att sitta 
och glo på vid den här tiden...

Fritidsgården var en populär sam-
lingsplats för ortens ungdomar.
– Jag minns två favoriter i Charlie An-
dersson och Hasse Appelqvist. Vilka 
fantastiskt engagerade ledare. 

På Fritidsgården spelade Robert 
med i ett punkband.
– Vi hette ”Dizzy manzanas” (fritt 
översatt ”Yra äpplen”) och spelade 
garagerock med ganska hög volym. 
Jag minns också ett annat band som 
spelade samtidigt, Stjärnfallet, tror 
jag dom hette, med en fantastisk 
gitarrist, tror att namnet var Anton 
Solli. 

Som sagt, många minnen från upp-
växten i Oxelösund. 
– Jag minns också att jag gjorde min 
första musikal när jag gick i nian,  
den hette ”Askmannen” och spela-
des i Ramdalsskolans aula under lu-
cia ett år. Jag minns också klorlukten 
från Ramdalsskolan när man gick i 
korridorerna till badet och till kios-
ken där man köpte ”Riff” som var då-
tidens tuggummi, med lakritssmak. 
Under sin aktiva tid i Oxelösunds 

Tennisklubb var Robert med och 
samlade in pengar till en ny ten-
nishall.

– Vi arrangerade en nationell 
tennistävling som drog spe-
lare från hela landet, Oxelö-
spelen hette tävlingen. 

Tillbaka till punkbandet 
”Dizzy mananas”  och spel-
ningarna på Fritidsgården.
– Vi spelade högt och det 
tjöt i öronen efter varje spel-
ning. Till slut sa min mam-
ma ifrån, du får sluta spela. 
Jag anmälde mig istället till 

- Dansen 
kom in i 

mitt liv av 
en slump!

Nyfiken på – ett samtal med
TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM FOTO PETER KNUTSON

en buggkurs på Träffen i Nyköping. 
Minns faktiskt exakt vilket datum det 
var och att instruktören hette Henryk 
Blotznicky. 

Redan nu kan man av samtalet med 
Robert konstatera att det är tvära 
svängar och snabba kast i hans liv.
– Jag började bugga och ett år senare 
vann jag ett SM-guld i bugg. Dansen 
kom in i mitt liv av en slump, säkert 
som en ersättning för spelandet och 
tack vare att min mor sa åt mig att 
sluta innan jag förstörde min hörsel. 

Under sin tid på Gripenskolan fort-
satte Robert att odla en talang som 
senare skulle visa sig bli ett yrkes-
val.
– Jag satte upp en revy som hette 
”Tändhatten” tillsammans med då-
varande musikläraren, Stig Emmoth. 
Jag minns också att Jazzgymnas-
terna med Gunnel Thunström i spet-
sen hjälpte  till med arrangemanget. 

Hela min familj var engagerad, min 
syster, far och mor. Det gick bra, det 
kom mycket folk och tittade. 

1984 kom Robert in på Svenska 
Balettskolan och genomgick en två-
årig utbildning. 
– Efter min utbildning fick jag ett 
erbjudande att åka till Spanien och 
jobba, men jag valde att stanna i 
Sverige och fick förmånen att spela 
med i Nils Poppes ”Den vita hästen” 
med den underbara koreografen Al-
bert Goubie. 

Nu följer en hektisk period 
i Roberts liv.
– Jag fick ett erbjudande om att 
vara med i Kullbergsuppsättningen 
”Nyköpings Gästabud”. Men de 
ringde en kvart för sent, jag hade 
redan tackat ja till After dark och 
deras show. 

Läs mer på sid 8

Den 8 april kommer den kritikerrosade musikalen ”Snö-
vit” till Nyköpings arenor, Rosvalla. Bakom musikalen 
står produktionsbolaget Dröse & Norberg som har sin 
bas i Stockholm med hela Sverige som sitt arbetsfält. 
Robert Dröse driver företaget tillsammans med sin sam-
bo Anna Norberg. 

Robert Dröse
– Jag har varit ambassadör för Oxelösund!
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BOKA PÅ 0155-24 62 28
MER INFO www.ostermalma.se

MÖT VÅREN PÅ ÖSTER MALMA
• HELGLUNCH Lörd kl 11,30 – 14. Alltid en 
vilträtt med kött från eget vårt slakteri och 
kaffe med hembakad kaka. Pris 175 kr/pers.

• DAGENS LUNCH Månd – fred kl 11.30 – 14. 
Pris 130 kr/pers.

• AFTERNOON TEA Klassisk tebjudning.  
I slottet, lörd tom 30/4. Pris 225 kr/pers.

• SLOTTSMIDDAG Tvårätters middag med 
vilttema, välj till dessert eller osttallrik.  
Lörd 9/4, 23/4 och 14/5 fr kl 18,30.  
Pris 350 kr.

• SÖNDAGSBUFFÉ med mycket vilt, men 
även fisk. Ost och dessert som av slutning. 
Söndagar t o m 29/5 kl 12–15. Pris 345 kr.

VILTRESTAURANG • BOENDE • GÅRDSBUTIK •  WILDLIFE PARK

Öster Malma
 

Berätta mer om ditt företag...

Mediamix
event & media

Mediamix
event & media

Ö. Kyrkogatan 24, Nyk 
Höjdgatan 24, Oxd 

www.media-mix.nu

i en helt 
egen 
bilaga i
Magasinet

Upplaga 
34.000 ex

För mer info och prisuppgift 
Eva Westberg  076-048 87 22
eva@media-mix.nu
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En tidning om verksamheten i Nyköpings Hockey UngdomNHUtid

 • Ishockey • Konståkning • Skridskoskola

Puttes Smörgåsbar • Oppeby Torg 2 A, Nyköping • 0155 - 28 49 55
Öppet måndag-fredag 06-14 • puttes.se

Studentbuffé: 
Rostbiff, skinka, kalkon, 
ananas, passionsfrukt, 
melon, potatissallad, 
smör och bröd.

Studentbuffé
boka bästa buffén bums

80:-
/persUpplagd 

och klar



– Jag växte upp i Oxelösund och har 
många goda minnen kvar därifrån, 
säger Robert. Grundskoletiden till-
bringade jag på Sunda-
skolan och Ramdalssko-
lan och gymnasietiden 
på Gripenskolan i grann-
staden Nyköping.

Robert var redan i ung 
ålder en företagsam 
person. Förutom det ti-
diga intresset för musik 
och dans var idrott ett 
stort intresse.
– Jag spelade tennis, 
handboll, badminton, hockey-bockey 
och det som på den tiden kallades 
”korgboll” minns Robert. Många av 
mina kompisar var idrottsintres-
serade och en stor del av vår fritid 
ägnades åt olika sporter. Det fanns 
ju inga skärmar eller plattor att sitta 
och glo på vid den här tiden...

Fritidsgården var en populär sam-
lingsplats för ortens ungdomar.
– Jag minns två favoriter i Charlie An-
dersson och Hasse Appelqvist. Vilka 
fantastiskt engagerade ledare. 

På Fritidsgården spelade Robert 
med i ett punkband.
– Vi hette ”Dizzy manzanas” (fritt 
översatt ”Yra äpplen”) och spelade 
garagerock med ganska hög volym. 
Jag minns också ett annat band som 
spelade samtidigt, Stjärnfallet, tror 
jag dom hette, med en fantastisk 
gitarrist, tror att namnet var Anton 
Solli. 

Som sagt, många minnen från upp-
växten i Oxelösund. 
– Jag minns också att jag gjorde min 
första musikal när jag gick i nian,  
den hette ”Askmannen” och spela-
des i Ramdalsskolans aula under lu-
cia ett år. Jag minns också klorlukten 
från Ramdalsskolan när man gick i 
korridorerna till badet och till kios-
ken där man köpte ”Riff” som var då-
tidens tuggummi, med lakritssmak. 
Under sin aktiva tid i Oxelösunds 

Tennisklubb var Robert med och 
samlade in pengar till en ny ten-
nishall.

– Vi arrangerade en nationell 
tennistävling som drog spe-
lare från hela landet, Oxelö-
spelen hette tävlingen. 

Tillbaka till punkbandet 
”Dizzy mananas”  och spel-
ningarna på Fritidsgården.
– Vi spelade högt och det 
tjöt i öronen efter varje spel-
ning. Till slut sa min mam-
ma ifrån, du får sluta spela. 
Jag anmälde mig istället till 

- Dansen 
kom in i 

mitt liv av 
en slump!

Nyfiken på – ett samtal med
TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM FOTO PETER KNUTSON

en buggkurs på Träffen i Nyköping. 
Minns faktiskt exakt vilket datum det 
var och att instruktören hette Henryk 
Blotznicky. 

Redan nu kan man av samtalet med 
Robert konstatera att det är tvära 
svängar och snabba kast i hans liv.
– Jag började bugga och ett år senare 
vann jag ett SM-guld i bugg. Dansen 
kom in i mitt liv av en slump, säkert 
som en ersättning för spelandet och 
tack vare att min mor sa åt mig att 
sluta innan jag förstörde min hörsel. 

Under sin tid på Gripenskolan fort-
satte Robert att odla en talang som 
senare skulle visa sig bli ett yrkes-
val.
– Jag satte upp en revy som hette 
”Tändhatten” tillsammans med då-
varande musikläraren, Stig Emmoth. 
Jag minns också att Jazzgymnas-
terna med Gunnel Thunström i spet-
sen hjälpte  till med arrangemanget. 

Hela min familj var engagerad, min 
syster, far och mor. Det gick bra, det 
kom mycket folk och tittade. 

1984 kom Robert in på Svenska 
Balettskolan och genomgick en två-
årig utbildning. 
– Efter min utbildning fick jag ett 
erbjudande att åka till Spanien och 
jobba, men jag valde att stanna i 
Sverige och fick förmånen att spela 
med i Nils Poppes ”Den vita hästen” 
med den underbara koreografen Al-
bert Goubie. 

Nu följer en hektisk period 
i Roberts liv.
– Jag fick ett erbjudande om att 
vara med i Kullbergsuppsättningen 
”Nyköpings Gästabud”. Men de 
ringde en kvart för sent, jag hade 
redan tackat ja till After dark och 
deras show. 

Läs mer på sid 8

Den 8 april kommer den kritikerrosade musikalen ”Snö-
vit” till Nyköpings arenor, Rosvalla. Bakom musikalen 
står produktionsbolaget Dröse & Norberg som har sin 
bas i Stockholm med hela Sverige som sitt arbetsfält. 
Robert Dröse driver företaget tillsammans med sin sam-
bo Anna Norberg. 

Robert Dröse
– Jag har varit ambassadör för Oxelösund!
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Därefter spelade jag med i musika-
ler som Sweet Charity och Annie Get 
your Gun. I musikalen Grease 1991, 
träffar jag för första gången min 
nuvarande sambo och kompanjon, 
Anna Norberg.

1994 träffar Robert Has-
se Wallman. 
– Han ville jag skulle 
hjälpa honom att ”styra 
upp” en pjäs med bland 
annat Sven Mellander. 
Det var första gången 
jag klev ner från scenen 
och började regissera is-
tället.  

Samarbetet med Hasse 
Wallman fortsatte.
– Mellan 1994-97 fick jag 
uppdraget att driva ”Golden Hits”. Nu 
började jag på allvar producera och 
skriva istället för att stå på scenen. 

1996 bestämmer sig Robert och 
sambon Anna att starta sitt egna 
företag, Dröse & Norberg.
– Vi levererade olika typer av under-
hållning till företag. 

1999 bestämmer sig Robert att vi-
dareutbilda sig.
– Jag läste till TV-producent i två år 
och deltog i ett antal tv-produktio-
ner; från Fame Factory till Siv och 
Viv på TV4. Efter det bestämde sig 
Anna och jag att ta en time-out. Vi 
flyttade till Sundsvall och startade 
en liten privatteater. 

Paret återvänder till Stockholm 
och sätter upp produktioner som 
”Trollkarlen från Oz” och den nu 
aktuella ”Snövit”.

– I Trollkarlen från Oz hade vi för-
månen att få jobba med Markoolio 
och Tobbe Trollkarl, och i Snövit job-
bar vi med bland annat Yohio och 
Nanne Grönvall. 

Snövit spelas på Maximteatern till 
den 3 april, därefter är det dags att 
ge sig ut på turne, med stopp i Ny-
köping 8 april.
– Vi har fått ett fantastiskt gensvar 

och haft fullt i stort sett alla före-
ställningar på Maximteatern. Jätte-
kul tycker vi. Hoppas även nyköping- 
och oxelösundspubliken möter upp. 

Tillbaka till Oxelösund. Robert har 
kvar sin mor i staden där han växte 
upp.
– Jag besöker min mor och Oxelö-
sund så ofta jag kan. Oxelösund har 
fantastiska kvalitéer med sitt vatten 

och sin skärgård. När jag flyttade 
från Oxelösund blev jag utsedd till 
”Ambassadör för Oxelösund”. Vet 
inte om jag fortfarande bär den ti-
teln, men jag har inget emot det och 
sprider gärna positiva budskap om 

min hemstad. 

... ut på 
turné, med 

stop i 
Nyköping 8 

april.

Robert 
Dröse och 

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

Välkomna!

Tillfälligt parti 
TYGER

25:-
per meter

• Akutmottagning  
• Kirurgi  
• Röntgen 
• Ortopediska utredningar
• Hudutredningar
• HD/ED Röntgen  
• Laboratorium 
• Ögonlysning 
• Tandbehandlingar 
• Medicinska utredningar
• Foderförsäljning
• Kostrådgivning
• Ultraljud  

Spinnarvägen 3, Nyköping (vid Kråkberget) 

Tidsbokning/Rådgivning 0155-26 73 60 från kl 07.30 alla vardagar 

www.evidensia.se/nyköping

 Nu öppnar vi telefonen kl. 07:30!

Trapprenovering • Golvslipning • Kök & Badrum • Inredningssnickeri • Golvläggning • Försäljning

Vi kompenserar dig!

www.linhus.se • Blommenhovsvägen 26 Nyköping • 0155-520 50

Beställ golvslipning 
eller trapprenovering 
hos oss!
Nu när ROT-avdraget är 30% (arbetskostnaden) 
ger vi dig ytterligare 10% på arbetskostnaden 
och 10% på materialet. 

*gäller för jobb som beställs fram till 30 april.



Det är 
inte utan att
vi sträcker lite extra på oss då Nykö-
ping utnämns som Sörmlands ro-
ligaste stad. Ett brett utbud av hög-
kvalitativa restauranger och caféer 
tillsammans med Kultur, Idrott och 
upplevelser av hög klass är receptet!

Alla dessa mötesplatser är det som 
kommer att hamna i fokus då arbetet 
med att göra Nyköping till ”Ett Bar-
nens Huvudstad” har dragit igång. 
Banden har knutits mellan ett antal 
aktörer och det är under NYSAM:s 
flagg som projektet driftas med Liz 
Baarrögård Lindberg vid rodret. Jag 
har tidigare berättat om NYSAM:s 
Stråkgrupper med olika fokusom-
råden och det senaste tillskottet är 
alltså nämnda stråk! Att skapa förut-
sättningar och utveckling för famil-
jens bästa, men med barnen i fokus 

är som att inte se ”skogen för alla 
träd”. Så otroligt självklart och 

enkelt sätt att göra avtryck i 
platsmarknadsföringen av 

Nyköping.

Alla ska med! Det hand-
lar inte om att ansluta 
sig till något som kos-

tar en massa pengar och 
så gör någon annan jobbet. 

Jobbet ska genomföras av alla. 
Hitta möjligheter att ”skruva till” sin 
verksamhet så att den välkomnar 
barnen oavsett om de är målgrup-
pen i affärsidén eller inte.

Tänk dig att besöka Nyköping….ta in 
på något av våra hotell där barnen är 
i fokus redan vid entrén. Incheckning 
sker med barnen och barnen får väl-
ja egen kudde, badhanduk mm och 
”kittet” med tandborste eller sygre-
jor byts ut mot kritor och ballonger. I 
denna takt fortsätter det sedan med 
upplevelser i shopping och med café 
eller restaurangbesök. 
Det är barnen som välkomnats 
först…det är barnen som får välja 
från menyn som fungerar lika bra på 
barn som vuxna. Att vi sedan redan 
idag har mycket att erbjuda barn ska 
förstärkas ännu mer för att Nyköping 
så småningom verkligen kan bli ”Bar-
nens Huvudstad”.

TEXT HARRIET NILSSON, Verksamhetskoordinator NYSAM

Nyköping i samverkan

www.nysam.se

International 
Street Market
Handlare från hela världen, mat, 
delikatesser, konfektyr, 
hantverk, 
blommor 
mm...

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

Nyköping
20-23 april

Stora
Torget

ANNONS

Aktörer Barnens Huvudstad – Från vänster Ann-Kristin Rahm - Utflyktsvägen och Väg 223 - Robert Wessberg - Visit Nykoping-Oxelösund, 
Catarina Hagstrand, ordförande i Företagarna Nyköping Oxelösund, Jan Bergman, MINO, Marknadsföreningen i Nyköping Oxelösund, Har-
riet Nilsson - NYSAM, Jubileumsgeneralen Ulf Westman, Nyköpings Kommmun, Per Rödseth, Besöksnäringen Oxelösund och Femörefortet 
och Idégivare och projektledare Liz Barrögård-Lindberg, Barnens Huvudstad. Foto: Thomas Kihlman

Banden har knutits – Nyköping Barnens Huvudstad

I framtiden kanske Nyköping även 
blir en naturlig plats för möten kring 
frågor som rör barn. Skola, fritid och 
omsorg. Organisationer som arbetar 
med att främja barns tillvaro m fl.

Om Du är nyfiken och vill vara med 
och bidra kan du kontakta oss via 
hej@barnenshuvudstad.se eller via 
www.barnenshuvudstad.se. Alla bi-
drag är välkomna i form av handling, 
engagemang och idéer! Och vi kom-
mer att hålla dig underrättad om 
framstegen, var så säker!

Matvandring 
i Nyköping - en succé! 
De matvandringar vi hittills arrang-
erat har snabbt blivit fullbokade och 
vår strävan är att erbjuda dessa en 
gång per månad med olika teman. 
I Nyköping finns fantastiska krogar 
och mötesplatser kring mat och in-
tresset är stort att få ta del av dessa. 
Nästa vandring planeras till den 15 
april. Håll utkik efter mer info!

Träffa nya vänner - hör restauranger-
nas berättelser kring mat - ta del av 
guidernas kunskap om Nyköping.

Våren står för dörren och vi väl-
komnar Norra Europas största 
matmarknad till Stora Torget i 
Nyköping. Det är ”International 
Street Market” som landar med 
allehanda delikatesser från värl-
dens alla hörn. Kängruburgare, 
krokodilfilé, paella, tapas, lang-
os, gyros, oliver, ostar, salami 
att både äta på plats och att fyl-
la förråden med. Blommor från 
Holland, hantverk och fudge 
från England, bakverk och kon-
ditorivaror… Missa inte – måste 
upplevas! Den 20-23 april ses vi 
på Stora Torget i Nyköping. Även 
lokala näringsidkare bjuds med 
i festligheterna som fortsätter 
hela vägen ned till Bönornas 
Delikatesser.
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El & Bygg i
Sörmland AB

Njut av vårsolen
så fixar vi resten!

El och bygg i Sörmland AB är ett el- och byggföretag 
som har växt starkt de senaste åren. Vi jobbar främst 
med  elinstallationer, mark-, byggnads-, snickeriarbete 
och därmed förenlig verksamhet i södermanlands län. 

070 - 873 99 35
Info@elochbyggnykoping.se

Arnö industriområde

10% 
rabatt

på maskin-
arbetet! 

När du bokar innan 
30 april 2016.

Utnyttja 

ROT-
avdraget!

Antik
HÖRNAN

Maila din fråga med bild till petri@media-mix.nu 
eller posta till Mediamix ”Antikhörnan” Östra 
Kyrkogatan 24, 611 33 Nyköping
OBS! Bilder returneras inte. Jag väljer ut de klen-
oder som jag anser ska värderas och publiceras 
här i varje nummer.

Vill du ha hjälp att fota dina klenoder?
Jag kommer gärna hem till dig i Nyköpingsområdet och fotar 
dina saker utan kostnad. Boka en tid på 073-330 32 71. 
Mvh, Petri Jörstål på 53:ans Antik, Husbygård

Insänt av 
Gun, Nyköping

Svar: Hej Gun! Carl Malmstens (1888-1972) "Un-
dantaget" kostar idag ny omkring 38 000 kr. Som 
begagnat säljs den på auktion från ca 5000 kr upp till 
20 000 kr. Utrop ligger oftast runt 10 000 kr.  Lami-
nofåtöljen, designad av Yngve Ekström (1913-1988) 
är så populär idag så att de kostar nästan lika mycket 
på auktion som nya i affären. Nypris 10-12 000 kr 
och tillhörande fotpall 4500-5000 kr. Skeden till höger 
i Engelsk snäckmodell från 1800-talet, värde ca 400 kr. 
Den vänstra är tillverkad 
av mästaren Anders 
Hjulström (1785-1816) 
i Köping år 1796 (O2), 
värdet ca 800 kr.

Fråga: Hej! Jag köpte denna ljusstake på en loppis i 
Oxelösund för 155 kr. Jag undrar hur gammal den är 
och vem tillverkaren är. Jag undrar också om den är 
värd något?

Svar: Hej Izabella, ditt bordslyster är svensktillverkat 
vid 1900-talets mitt och värdet är dubbla inköpspriset.

Fråga: Hej Petri! Vad är min 
Pyrokanna värd idag?
Svar: Hej Gudrun! Din 
klassiska Pyro (1930-1955) 
designad av Wilhelm Kåge 
tillverkad vid Gustavsberg har 
tyvärr sjunkit i värde, kannan 

kostar idag bara några hund-
ralappar.

Insänt av 
Gudrun, Stigtomta

200:-

Insänt av Izabella Blom 300:-

5.000:-
till

20.000:-
400:-

800:-

14.500:-
till

17.000:-

Fråga: Hej! Vad är mitt 
vitrinskåp, Laminofåtölj 
och silverskedar värda?

Uno Svenningsson • Tommy Nilsson • Patrik Isaksson

”På turné i Sommarsverige”
Jogersö Havsbad, lördag 20 augusti
För mer info: www.media-mix.nu

JOGERSÖ 
20 augusti 2016



Det vet Roland Lundh i Bettna. För drygt 40 år sedan 
blev han sjanghajad i Oxelösunds hamn.

Vi träffar Roland i Klubb Maritims 
lokaler vid Strandvägen i Oxelö-
sund, i Sjöfartsmuseet. Roland är 
gammal medlem och ända fram till 
för något år sedan även kassör i lo-
kalföreningen. Han börjar 
sin berättelse.
– Det var en måndagsmor-
gon i september 1972 som 
hamnens agent ringde. 
Det gällde ett brådskande 
arbete i maskinrummet 
på Grängesfartyget M/S 
Laidaure som låg vid 
kaj och lastade malm. 
Sprickor hade uppstått 
vid ramarna för fästen av 
vevhusluckorna. Här kräv-
des svetsningsarbeten. 
Jag skickade iväg två man och sa 
att det var bråttom – fartyget skulle 
gå klockan tio och de hade en dryg 
timme på sig.

– Samtidigt åkte jag iväg med två 
andra kollegor till ett underhållsjobb 
på dåvarande Gränges järnverk.
På vägen tillbaka körde jag längs 
kajen och stannade till vid Laidaure. 
Mina medarbetare stod på däck och 
lutade sig över brädgången. En av 
dem ropade: ”Det är inget fel på fäs-
tena för vevhusluckorna. Däremot 
är det sprickor i domen till avgas-
pannan. Du måste komma hit och 
följa med ner i maskin.”

Roland skrattar till då minnena 
tränger på.
– Jag lät bilen gå på tomgång och 
sprang ombord över landgången, 
och följde med kollegorna ner i ma-
skin. Som naturligtvis var igång, 
eftersom man närmade sig full last 

och den utsatta avgångstiden. Vi 
pratade med maskinchefen och gick 
sedan bort till avgaspannan. Där kon-
staterade vi efter en stunds under-
sökning, att det var en spricka mel-

lan plåtar och rökkanal. Det 
gick in vatten i eldstaden. 
Här krävdes alltså svets-
ningsjobb. Ett ganska om-
fattande sådant. Otillgäng-
ligt och tidsmässigt drygt.

– Jag fick tag i maskin-
chefen på övre gretingen 
och meddelade att det här 
klarar vi inte nu. Det är ett 
alldeles för stort jobb, och 
ni ska ju snart gå. Då sva-
rade chefen: ”Vi har redan 

gått! Förtöjningarna är loss och vi 
är på väg. Vi är snart ute. Bogser-
båtarna ska alldeles strax kopplas 
ifrån.” Jag glodde på honom som 
om blixten slagit ner.

– Men min bil står på kajen och går 
på tomgång. Vart ska ni? Vi har ju 
inga pass och inga kläder.
”Gå upp till telegrafisten så hjälper 
han er att ringa hustrurna. Be dem 
köra bort till lotsplatsen med allt vad 
ni behöver”, blev svaret. Men vår bil 
står på kajen och vi bor fem mil häri-
från? ”Säg åt din fru att hon tar taxi.”

– Ute vid Hävringe genomförde be-
sättningen på Laidaure en livbåts-
manöver vilket gav visst andrum 
för våra hustrur. De hann tidsmäs-
sigt skicka med pass, kläder och 
necessärer med lotsbåten. Under 
tiden stod min bil kvar på kajen. 
Hur länge motorn gick har jag ingen 
aning om.

Historia
TEXT CARSTEN PETERSON/KLUBB MARITIM OXELÖSUND

– Men min 
bil står på 
kajen och 

går på 
tomgång.

I en hamn 
kan allting hända

Vi skjuter in en fråga till Roland – 
vart skulle M/S Laidaure?
– Laidaure hade lastat malm som 
skulle till Antwerpen i Belgien. Och 
plötsligt var vi också på väg ner till 
kontinenten, utan egen förskyl-
lan. Vi satte genast igång 
med arbetet i avgaspan-
nan och delade upp vår 
arbetstid i pass för att ef-
fektivisera jobbet. Det var 
trångt att ta sig genom den 
lilla ovala manluckan in i domen 
och det var mellan 70 och 80 gra-
der varmt inne i pannan. Den var 
förvisso avstängd men avgaserna 
som leddes förbi höll hög tempera-
tur och påverkade omgivningen. Vi 
delade in oss i 20-minuters pass. 
En man i pannan – en man utanför 
som säkerhet – och en man i friska 
luften på däck.

– Ute på Nordsjön fick vi informa-
tion om att åtta palestinier hade 

stormat OS-byn i München och dö-
dat två israeliska idrottsmän. Nio 
israeler hade tagits som gisslan. Det 
här hände den 5 september. Spelen 
avbröts, förhandlingar gick i stå och 

gisslan samt fem palestinier 
och en västtysk polisman dö-
dades dagen därpå.

– Det blev alltså en resa 
på fyra dygn för oss. Un-

der den här tiden mejslade 
vi ut sprickorna i pannan och 

svetsade ihop det hela. Ett inte helt 
enkelt jobb, där man endast kunde 
använda vänster arm och tvinga-
des ha en spegel uppsatt för att se 
vad man höll på med på baksidan. 
Lloyds agent i Antwerpen klassade 
och godkände arbetet, och vi var 
nöjda med det men inte speciellt 
förvånade. Vi visste ju vad vi kunde.

– Efter övernattning på hotell i 
Antwerpen for vi med flyg hem till 

Sverige. På flygplatsen i Bryssel 
var säkerheten förhöjd på grund av 
attentaten i München. En av kolle-
gorna hade glömt livremmen och 
då han av säkerhetspersonalen 
bads höja armarna högt i luften ka-
sade brallorna ner till anklarna – till 
allmänhetens jubel. Ytterligare en 
poäng i det osannolika skeendet.

Avslutningsvis frågar vi Roland; Vil-
ket företag arbetade ni på, ni tre?

– På Larsson & Kjellberg. De hade 
på den tiden sitt kontor i Nyköping. 
Vi höll till i Oxelösund. I hamnens 
nuvarande truckverkstad. Det var 
en filial och vi kallade oss Oxelö-
sunds Mekaniska. Jag arbetade i 
33 år på företaget, sedan gick jag 
över till att lära ut svetsning i skol-

miljö. Roland Lundh vid kajen där sjanghajningen ägde rum för många år sedan. Han 
minns historien mycket väl än idag, och berättar för vår fotograf  att han precis 
hunnit ställa in matlådan på jobbet den där måndagen innan han blev utkallad. 
”Matlådan, bruna bönor och fläsk, stod kvar nästa vecka som inget hade hänt. 
Dock var den då inte längre av bästa kvalité”. Foto: Torbjörn Dahlstöm.

M/S Laidaure byggdes på Arendalsvarvet i Göteborg 1964 som ett bulkfartyg, avsett framför-
allt för malmlaster. Hon var systerfartyg till Laponia och hon var det andra fartyget i Gränges-
rederiet med namnet Laidaure. Namnet kom från Lappland som många av Grängesfartygens 
namn gjorde. Laidaure är sjön där Rapadalens flöden i Sarek mynnar ut. Där vakar den mäk-
tiga Skierfeklippan och där ruvar det mörka berget Nammatj.

M/S Laidaure II var det 75e fartyget av totalt 85 som Grängesrederiet byggde under sin 
82-åriga rederiverksamhet. Fartyget hade en längd på 203 m, bredd 27 m och djupgående 
vid last 15,8 m. Hon lastade 38 100 ton och hade en marschfart på 15 knop. Hon såldes 
1978 till Liberia i samband med att Grängesrederiet successivt avvecklades. Hon höggs upp 
i Kina 1985. Bild från Klubb Maritims arkiv.

- Men min 
bil står på 
kajen och 

går på 
tomgång...
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nöjda med det men inte speciellt 
förvånade. Vi visste ju vad vi kunde.

– Efter övernattning på hotell i 
Antwerpen for vi med flyg hem till 

Sverige. På flygplatsen i Bryssel 
var säkerheten förhöjd på grund av 
attentaten i München. En av kolle-
gorna hade glömt livremmen och 
då han av säkerhetspersonalen 
bads höja armarna högt i luften ka-
sade brallorna ner till anklarna – till 
allmänhetens jubel. Ytterligare en 
poäng i det osannolika skeendet.

Avslutningsvis frågar vi Roland; Vil-
ket företag arbetade ni på, ni tre?

– På Larsson & Kjellberg. De hade 
på den tiden sitt kontor i Nyköping. 
Vi höll till i Oxelösund. I hamnens 
nuvarande truckverkstad. Det var 
en filial och vi kallade oss Oxelö-
sunds Mekaniska. Jag arbetade i 
33 år på företaget, sedan gick jag 
över till att lära ut svetsning i skol-

miljö. Roland Lundh vid kajen där sjanghajningen ägde rum för många år sedan. Han 
minns historien mycket väl än idag, och berättar för vår fotograf  att han precis 
hunnit ställa in matlådan på jobbet den där måndagen innan han blev utkallad. 
”Matlådan, bruna bönor och fläsk, stod kvar nästa vecka som inget hade hänt. 
Dock var den då inte längre av bästa kvalité”. Foto: Torbjörn Dahlstöm.

M/S Laidaure byggdes på Arendalsvarvet i Göteborg 1964 som ett bulkfartyg, avsett framför-
allt för malmlaster. Hon var systerfartyg till Laponia och hon var det andra fartyget i Gränges-
rederiet med namnet Laidaure. Namnet kom från Lappland som många av Grängesfartygens 
namn gjorde. Laidaure är sjön där Rapadalens flöden i Sarek mynnar ut. Där vakar den mäk-
tiga Skierfeklippan och där ruvar det mörka berget Nammatj.

M/S Laidaure II var det 75e fartyget av totalt 85 som Grängesrederiet byggde under sin 
82-åriga rederiverksamhet. Fartyget hade en längd på 203 m, bredd 27 m och djupgående 
vid last 15,8 m. Hon lastade 38 100 ton och hade en marschfart på 15 knop. Hon såldes 
1978 till Liberia i samband med att Grängesrederiet successivt avvecklades. Hon höggs upp 
i Kina 1985. Bild från Klubb Maritims arkiv.

- Men min 
bil står på 
kajen och 

går på 
tomgång...
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Uffe Bertilsson

Slalom i Chamonix och Malmköping

TEXT Ulf Bertilsson
BLOGG uffeskrivare.se
MEJL ulf.bertilsson@uffeskrivare.se

runda snöpösiga Mont Blanc, 
ner på de vassnästa uppkom-
lingarna runt omkring.

Väljer omsorgsfullt ut ett 
ställe i snön där jag kan ta 
del av den magnifika utsikten 
och skala min apelsin i lugn 
och ro, utan att riskera att få 
en av mina söner eller någon 
annan vildsint offpiståkande 
ungtupp i skallen.

Lägger skidorna upp och 
ned så att de formar en 
avlång bänk och sätter mig 
ovanligt stelt och klumpigt. 
Åldern, den höga höjden och 
de långa och bitvis branta pis-
terna har fyllt lårmusklerna 
till bredden med mjölksyra.

Märkligt, apelsinerna är all-
tid goare och saftigare utom-
hus. Och allra godast då man 
vilar i lugn och ro med sina 
egna tankar efter en kroppslig 
ansträngning med ett natur-
panorama framför ögonen. 

Så stor och grann och om-
växlande den är, jorden. Så 
små vi människor ändå är…

***

– Pappa, kan du skala en 
apelsin åt mig?

Dottern har aldrig gillat att 
åka lift. Men idag har det gått 
riktigt bra. Hon är rosig och 
glad och vi delar upp klyftorna 
i det soliga skogsbrynet bred-
vid backen.

– Vad god och saftig apelsi-
nen är, säger hon belåtet.

Det har gått en dryg vecka. 
Nyss i Chamonix med de 
vuxna sönerna. Nu i Malma-
backen i Malmköping med 
den tolvåriga dottern, för den 
relativa rättvisans skull.

Chamonix och Malmköping. 
Två olika planeter. Samtidigt 
två sidor av samma mynt.

Det beror 
liksom på 
hur man 
ser på 
saken. 
Och om 
man vär-
desätter 
den inre 
resan 
mer 
än 
den 
yttre.

Aldrig tidigare har så många 
flugit så mycket som just nu. 
Upp och ner. Kors och tvärs. 
Hit och dit. 

Spär på växthus-
effekten? De flesta 
tycks inte bry sig. Jag 
och några till har ett 
molande gnag i sam-
vetet. Men alla andra 
flyger ju, vad spelar 
det för roll om jag 
stannar hemma eller 
inte… Äh, man lever 
bara en gång!   

En ensam man i 50-årsåldern 
sätter sig vid bordet bredvid. 
Han har gjort vad han kan, 
och lite till, för att se så ung 
och fräsch ut som möjligt. För 
att synas och sticka ut. 

En överarbetad nyklippt frisyr 
med en framtung lugg som 
oklanderligt viker åt höger med 
hjälp av spray eller vax. En 
orange märkesjacka som skri-
ker lika mycket som han själv 
gör i sin mobil på övre-medel-
klass-stockholmska. En rejäl 
solbränna som ska dölja hans 
åldersrynkor, men som dess 
värre bara accentuerar dem.

”Ja tjena… Jag är på väg till 
Schweiz. Lite business och lite 
alpint vet du…”

Mannen sneglar åt alla håll 
för att avgöra hur många som 
betraktar honom. När han 
kikar på mig blir han säkert 

besviken. Jag har en 
osviklig förmåga att 
fullständigt nonchale-
ra amatörskådespela-
re av karaktären ego 
boy. 

Människan är ett 
flockdjur. Har alltid 
haft och kommer all-
tid att ha ett behov av 

att positionera och rangordna 
sig. I förrgår största jordkulan, 
igår snabbaste hästen till kyr-
kan, idag ballaste flygresan. 

Ju längre och statusfyllda 
resmål, desto bättre känns 
det att droppa destinationen 
på Facebook eller lagom högt 
över häcken så att samtliga 
grannar hör. Inte bara den 
man pratar med för stunden.

Den inre resan betyder ing-
et, den yttre allt.

***
Solen skiner från klarblå 
himmel över de franska Al-
perna. Där borta i horisonten 
ser Europas högsta punkt, det 

Sitter i en klinisk bar på Arlanda och väntar på en försenad 
avgång till Geneve. Sippar på en lager och tuggar en svin-
dyr grillad skinkmacka. 
Runt omkring sitter världsmedborgare och wannabes och 
knappar på sina datorer och mobiler och ser så där lagom 
märkvärdiga och viktiga ut och jag tänker:
Vad har jag här att göra?

... för den 
relativa 

rättvisans 
skull.
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Vi sörmlänningar har det väl för-
spänt – det finns många plat-

ser i vår närhet som lämpar 
sig väl för just uteaktivite-
ter. En av dessa platser är 
gården Palstorp, strax ut-

anför Nyköping i vackra Kila-
dalen. Palstorps hage är sedan 

15 år tillbaka en omtyckt lek- och 
upplevelsegård, som förra året fick 
sällskap av Palstorps skogsby – ett 
oförglömligt campingboende mitt i 
den sörmländska naturen.

Sedan år 2011 ägs och drivs Pals-
torps hage av Marie Hansson med 
familj. Marie är född i norra Väst-
manland men flyttade till regionen 
i början av 2000-talet, då hon fick 
jobb på Oxelösunds turismavdel-
ning. Ett jobb hon behöll i närmare 
10 år, tills dess att hon och maken 
Lars köpte Palstorp och tog över 
verksamheten i hagen.

– Jag hade många fina år i Oxelö-
sund, och lärde mig jättemycket. 
Tack vare att jag jobbade med tu-
rism hade jag god kunskap om Pals-
torps hage när vi såg att gården var 
till salu. Det var ett stort beslut för 
oss, men vi kände att det var dags 
att våga chansa. Det som nog av-
gjorde det hela var att vi såg möjlig-
heten att få en helt ny vardag med 
mer livskvalité, berättar Marie.

TEXT MEDIAMIX FOTO PALSTORPS HAGE

Äntligen är sommarhalvåret 
här – dags för oss vinter-
frusna skandinaver att tanka 
dagsljus och energi i det fria!

... en 
kontrast 
till dagens 
moderna 

samhälle...

Skoj för hela familjen! Skapa roliga minnen tillsammans i Palstorps hage, där reglerna är få 
och barn tillåts vara barn – med nyfikenhet, äventyrslusta och lekfullhet som ledord.

Palstorps skogsby – en mötesplats som 
omfamnar det enkla. Umgås med dem du 
tycker om i en avkopplande miljö långt bort 
från stadens brus. I dagsläget finns sex stu-
gor att övernatta i, tillsammans med ett fullt 
utrustat utekök. I framtiden planeras också 
för en Spa- och relaxdel i samma stil, med 
vedeldad bastu och vedeldade badkar.

Marie Hansson driver Palstorps hage och 
Palstorps skogsby. År 2015 fick hon ta emot 
pris för ”Mest innovativa besöksnäringsföre-
tagare i Nyköping” vid besöksnäringsforum. 
”En riktig överraskning, och ett pris jag är 
väldigt glad och stolt över” säger Marie. 

Foto: Mediamix

Det är nu fem år sedan familjen 
Hansson tog över Palstorps hage. 
De har i sin utveckling av verksam-
heten varit måna det fina grund-
koncept som ärvdes av de tidigare 
ägarna Håkan och Helena Nilsson.
– Första året gjorde vi egentligen 
ingenting mer än att bara ha verk-
samheten öppen för att känna oss 
för. Men därefter har vi moderni-
serat och plockat in nya element, 
bland annat har vi idag en 
leklada på 300 kvm där 
man kan roa sig under 
tak. Vi har också en stor 
kiosk och butik vid entrén. 
Varje säsong har det till-
kommit ett par nyheter, 
förutom att vi ständigt 
förbättrar de befintliga 
attraktionerna.

En av årets nyheter är att 
djurområdet, där barnen 
får klappa mysiga djur, får 
ny utformning med mer kunskaps-
tänk. Dessutom nya invånare i form av 
minigrisar, något som Marie tror kom-
mer bli populärt bland besökarna.
– Vi vill alltid att gästerna ska vara 
jättenöjda när de lämnar oss, och 
det är viktigt för oss att vi tar till oss 
eventuell feedback och utvecklas. 
Verksamheten blir ju smått syno-
nym med vår familj eftersom vi bor 
här, därför är det extra viktigt att vi 
kan stå för vad vi gör.

Förra årets största nyhet på Pals-
torp skedde dock inte i hagen, utan i 
form av den nya verksamheten Pals-
torps skogsby, som liksom hagen är 
skapad för att vara en upplevelse för 
hela familjen. Skogsbyn ligger just 
intill hagen och består av sex unika 
och omsorgsfullt byggda stugor för 
övernattning samt ett stort utomhus-
kök med vedeldad bakugn, vedspis, 
grill och öppen eld. Temat är enkel-
het – stugorna har ingen elektricitet 
eller rinnande vatten.

– Vi ville skapa en kontrast till dagens 
moderna samhälle, där det är lätt att 
springa om varandra – även för en fa-
milj som bor i samma hus. I skogsbyn 
är det lite ”back to basic” som gäller. 
Man hjälps åt att hugga ved, hämta 
vatten, laga mat och man umgås på 
ett enkelt och otvunget sätt. Många är 
sällan ute i naturen idag och jag tror 
att vi rent generellt skulle må bättre av 
att vara ute mer, och att umgås med 
våra nära och kära utan TV, telefoner 
och datorer, menar Marie.

Skogsbyn öppnade som sagt redan 
förra året och det märks att den lig-

ger Marie varmt om hjärtat.
– Det är vårt projekt från start till 
mål. Skogsbyn symboliserar nå-
got jag verkligen brinner för. Det är 
fantastiskt att få jobba med det jag 
tycker är så kul!

Maten i skogsbyn lagar man som 
gäst på egen hand i uteköket. Fru-
kost ingår i vistelsen och där får 
man en korg med råvaror levererat 

på morgonkvisten. Vad 
gäller middag kan man 
själv ta med vad man vill 
äta – eller så beställer
man råvaror att tillaga 
från ”skogsmenyn”. Me-
nyn är komponerad av 
kockarna Niklas Läth och 
Claus Jarding på Virå 
bruk, och bygger på det 
sörmländska skafferiet.

Till sommaren 2016 kan 
man passa på att utöka 

sitt skogsbyäventyr med en tema-
tiserad vistelse, där Marie tar hjälp 
av lokala samarbetspartners.
– Till exempel så kommer vi erbjuda 
övernattning med tema hantverk, 
där besökarna får jobba med trä-
slöjd eller ull. Dessutom kommer vi 
ha ett vandringspaket, där man bör-
jar med lek i hagen, egenlagad mid-
dag och enkelt boende i skogsbyn 
dag ett. Efter frukost dag två beger 
man sig ut på en omkring fyra tim-
mar lätt vandring i Kiladalen. Tiden 
är beräknad på att barn finns med 
i sällskapet, samt att man stannar 
längs vägen för olika små projekt. 
Vandringen tar slut vid Tuna Bed & 
Breakfast, där man bjuds på en lite 
”lyxigare” serverad middag samt 
övernattning.

Palstorps hage öppnar för säsong-
en i maj. Vill man övernatta i skogs-
byn får man vänta till juni månad.
– Vi öppnar inte skogsbyn förrän 
det är varmt nog att sova utomhus. 
Även om man sover i stugorna så 
brukar vårnätterna vara lite väl ky-
liga för att det ska vara behagligt. 
Samma sak gäller för hösten, när 
det börjar bli för kallt är det dags 
att avsluta säsongen. Men jag kan 
verkligen rekommendera en 
övernattning i augusti-sep-
tember, då är det mörkt 
och murrigt i skogen
och en riktig upple-
velse att sitta vid 
lägerelden och 
höra naturens 
alla ljud, avslu-

tar Marie. 
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N Y K Ö P I N G
Röda Korset-
galan firar tio år
Årets Röda Korset gala i Culturum 

den 3 maj arrangeras för tionde året 

i rad. Den lokala artisteliten kryddad 

med några gäster ställer upp helt 

ideellt för att dra in pengar till väl-

görande ändamål. Målet i år är att 

komma upp i totalt 1 miljon kronor 

under de tio åren galan arrangerats. 

För att nå dit krävs ett netto för 

årets gala på cirka 100.000 kronor. 

Hela överskottet går till Röda Kor-

sets lokala verksamhet. Lägg tisdag 

3 maj på minnet!

Öppet: må-to 11-18, fr 11-16, lö 11-14
Östra Storgatan 25D, Nyköping

kajsa@renovaradinbostad.se • 070-560 72 72

S T Ä D T J Ä N S T E R

HEMSTÄD • BUTIKSSTÄD • GOLVVÅRD • FLYTTSTÄD • BYGGSTÄD MM

Städtjänster med lite extra 

hjärta och omsorg!

Västra Kvarngatan 26, Nyköping, 0155-21 08 50, info@albertsons.se
www.albertsons.se

400:- inkl böcker, fika och syntest.

HANDLEDARKURSER

Öppet: Må-To: 8-12.30, 13.30-16, Fr 8-12.30 Västra Kvarng 54, 0155-28 72 30

Per Strömberg

ÅKROKENS

Mitt i centrum!
BILSERVICE

Öppet: må-to 11-18, fr 11-16, lö 11-14
Östra Storgatan 25D, Nyköping

kajsa@renovaradinbostad.se • 070-560 72 72

S T Ä D T J Ä N S T E R

KÖK • LUCKBYTEN • TRAPPRENOVERING • BADRUM • SNICKERIARBETEN
FÖNSTER- OCH DÖRRBYTEN • GOLV- OCH LISTVERK • UTERUM • MM

KÖK- & LUCKBYTE!
15% på beställningar fram till 30 april. 

Boka hembesök.

JUST NU! 
Ska ni beställa kök i Flat-

pack? Vid köp av montering 
bjuder vi på... • Måttning • 

Ritning • Beställning 
av varorna.

Östra Storgatan 36, Nyköping •  0704-581 081
telgeakupunktur@outlook.com • telgeakupunktur.com

• LPG – cellulitbehandling, liftmassage mm
• Förnya huden med Microneedling
• Zonterapi

Vad kan traditionell kinesisk 
medicin göra för dig?

Ingela Johansson
B. Chin Med

• Massage & SPA-behandlingar
• Medicinsk laser • Kinesisk medicin
• Hårmineralanalys • Kostrådgivning

Prosten Pihls gränd 1, Nyköping • www.halsokallan-ingerbucht.com • 0706-885 982

H Ä L S O
K Ä L L A N

Akupressur TCM • Örtmedicin • TuiNa massage • Stresshantering • Hårmineralanalys • Kosttillskott

Bordsbokning 0155 - 21 21 55, Östra Storgatan 8, www.sanktanne.com

Nattklubb • À la carte • Lunchmeny

Må-Ti 11-23, On 11-01, To 11-23, Fr 11-02, Lö 12-02

Gilla oss på

På buffébordet 
hittar du:
• Soppa • Sushi
• Vårrullar • Nudlar
• Kycklingwok
• Biffwok • Köttbullar
• Friterad kyckling
• Lasagne
• Ris/Potatis
• Salladsbord

Lunchbuffé!NYHET! Start 4 april!

89:-

Må-fr 11-15

BAR &

LOUNGE

Östra Storgatan 7 • 0155-29 42 42 • www.rekohalsobod.se • Må-Fr 11-18, Lö 10-14

Hälsokost • Massage 
Kraniosakralterapi

       

Ons 6/4, 18.00  Föreläsning om en giftfri  

 vardag med Madeleine Limé

Lör 9/4, 14.00  Kristallkurs med 

 Maria Svärd Ndoye

Vårschema:

Gilla oss på facebook!

Ons 6/4 kl.18.00  Föreläsning om en giftfri vardag med Madeleine Limé

Lör 9/4 kl.14.00  Kristallkurs med Maria Svärd Ndoye

Tis 26/4 kl.14.00 Lär dig göra hudcreme & örtschampoo med Alexandra De Paoli

Lör 30/4  Kurs i attraktionslagen Helena-Magdalena Ivekrans

Mer info på 
hemsidan!

Tis 26/4, 14.00 Lär dig göra hudcreme  

 & örtschampoo 

 Alexandra De Paoli

Lör 30/4  Kurs i attraktionslagen  

 Helena-Magdalena

 Ivekrans

IVPR är ett nytt samarbete i Nykö-

pings kommun mellan räddnings-

tjänsten och hemtjänstens natt-

patrull för att människor i 

akuta situationer snabbare 

ska kunna få hjälp.

Tanken är att nyttja kommu-

nens gemensamma resurser 

för att hjälp så snabbt som 

möjligt ska kunna vara på 

plats när olyckan är framme. 

Hemtjänstens nattpatrull rör sig i 

hela kommunen med fem bilar varje 

natt, utrustade med hjärtstartare, 

brandsläckare och sjukvårdsma-

terial. 30 undersköterskor i natt-

patrullen har fått specialutbildning 

i brand och sjukvård, vilket också 

stärker deras kompetens i de van-

liga arbetsuppgifterna.

Nattpatrullen ersätter inte 

räddningstjänsten, utan de 

fungerar som en extra resurs 

när de har möjlighet att vara 

på plats tidigare än rädd-

ningstjänsten. Viktigt att 

påpeka i detta är också att 

nattpatrullen aldrig lämnar en hem-

tjänstkund under pågående besök – 

de åker bara på larm om de har tid 

för det. Hemtjänstarbetet går fortfa-

rande i första hand.

IVPR 
– i väntan på räddningstjänst

Grattis Nyköping...
… till inte mindre än 4 White guide-restauranger 

i stan! Bernhard Kök Å Deli, Skafferiet, 

Qvarnen och Erik i Forsen – tack för att ni 

bidrar till en spännande och välsmakan-

de lokal matkultur!

White Guide är Nordens ledande 

guidesystem, som listar Sveriges 

bästa restauranger och caféer. 

Läs mer på 

www.whiteguide.se

   

Västra Kvarngatan 24, 0155-210478

VÅRNYHETER
varje vecka!

UTFÖR-
SÄLJNING 

30%
till

70% 
RABATT

på 
utvalda 

kvalitets-
kläder
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Det blir en stor ensemble som 
tillsammans tolkar det omtyckta 
verket ”Förklädd Gud”. Allahel-
gonakören får nämligen sällskap 
av Svärtakören, solisterna Han-
nah Holgersson (sopran) och An-
dreas Olsson (baryton), musiker 

från Filharmoniska sällskapet i 
Nyköping och skådespelaren To-
mas Bolme som recitatör – allt 
som allt omkring 80 personer.
– Det är första gången vi gör 
den här typen av projekt tillsam-
mans, det är en utmaning men 

TEXT & FOTO MEDIAMIX

Körkonsert 
i Alla Helgona kyrka

ANNONS

VÅR- OCH 
PÅSKSÅNGER
S:t Nicolai kyrka
Söndag 10 april kl 16.00
 
Fru Musica och Motettkören
Ledning: Gunnar Björkvall
Andakt: Hanna Pettersson
 
Efter konserten blir 
det förtäring i 
församlingshemmet 
för de som önskar, 
från kl 17.00.

Avsluta gärna 
kvällen med 
mässa 
kl 18.00.

ONSDAGAR PÅ
FRANCISCUS 
Franciscusgården
Onsdagar kl 13.00-16.00
 
Du väljer själv vad du vill göra, t ex 
bara umgås och prata, sticka, lyss-
na på musik, läsa läxor eller spela 
spel. Ibland någon överraskning i 
form av t ex sångstund, bakning, 
pyssel, målning eller annat. Fika 
med hembakat bröd står framdu-
kat. För dig som går i skolan är 
mellanmålet gratis.Vi har en andakt 
tillsammans under eftermiddagen.

Välkommen att tillbringa 
onsdagseftermiddagarna med 
oss på Franciscusgården!

www.svenskakyrkan.se/nykoping

Den 24 april kl. 18.00 bjuds det in till en härlig musik-
alisk upplevelse i Alla Helgona kyrka, i form av en kör-
konsert utöver det vanliga.

också väldigt roligt, säger Jenny 
Tjärnström, organist i Alla Helgona 
kyrka.

Hon får medhåll av kollegan Per 
Gustafsson som leder Svärtakören.
– Det krävs mycket logistik för att 
få ihop det hela. Vi har bara fyra 
tillfällen där körerna får öva tillsam-
mans, plus genrepet tillsammans 
med orkestern. Där emellan får vi 
repa på varsitt håll, och då varvas 
det med våra ordinarie övningar 
inför mässor och påskhelgen. 

Resultatet kommer vara väl 
värt det extra arbetet. Det 
kan skribenten intyga, efter 
att ha fått ett litet smakprov 
under körernas första gemen-
samma övningstillfälle. Mäktigt är 
bara förnamnet – det är onekligen en 
storslagen känsla att höra så många 
röster arbeta tillsammans.

”Förklädd Gud” skapades av Lars-
Erik Larsson år 1940, med texter 
från Hjalmar Gullbergs diktsam-
ling Kärlek i tjugonde seklet (1933). 
Det var då ett beställningsverk och 
skrevs för radiopubliken. Det är 
mycket uppskattat inom sin genre 
och budskapen som förs fram i tex-
terna är minst sagt tidlösa.
– Det kom ju ut mitt under andra 

FÖRKLÄDD GUD 
Alla Helgona kyrka
Söndag 24 april kl 18.00
 
Medverkande:

• Allahelgonakören

• Svärtakören

• Nyköpings Filharmoniska 

   sällskap

• Hannah Holgersson, sopran

• Andreas Olsson, baryton

• Tomas Bolme, recitatör

• Jenny Tjärnström, dirigent

Biljetter finns att hämta på för-
samlingsexpeditionen i Kyrkans 
hus (Västra Storgatan 33) från 
den 13 april.

Öppettider:  Mån, tis, tor, fre 
10.00-12.00, 13.00-15.00, 
ons 13.00-15.00

världskriget, i en tid då 
människor behövde tröst 

och hopp om framtiden. 
Tyvärr är ju världen även idag 

en rätt orolig plats, vilket gör att det 
är minst lika aktuellt i dagsläget, 
menar Per.

Upplägget på körkonserten är som 
så att de olika satserna blandas 
med uppläsning. Publiken bjuds 
därmed på en dynamisk upplevelse.
– Som sagt, det krävs lite logistik 
för att få ihop det hela. Men det är 
också ett väldigt tacksamt verk att 
jobba med. För körernas del är det 
en utmaning, men samtidigt inte för 
svårt, säger Jenny.

Körmedlemmarna är entusiastiska 
inför sin uppgift, vad det verkar. 
Sonja Nyström har sjungit i kör se-
dan 1974 (i Allahelgonakören sedan 
1987) och är därmed en riktig kör-
veteran.
– Jag gillar att sjunga, och det är en 
fantastisk känsla av gemenskap att 
sjunga i kör! ”Förklädd Gud” har jag 
sjungit tidigare och det är ett väldigt 
fint verk. Det tar ett tag att ta det till 
sig, men det är väldigt kul och nyt-
tigt att få jobba tillsammans med en 
annan kör.

Håkan Bergvall är kaplan i Alla Hel-
gona kyrka, men sjunger sedan två 
år tillbaka i Svärtakören.
– Att sjunga i kör är både kul och 

avkopplande – sällan andas man så 
bra som under körövningen, och man 
blir verkligen glad av det. Dessutom 
är det spännande att jobba med olika 
typer av musik och följa sin egen och 
körens utveckling. Vi ser fram emot 
att få uppträda den 24 april!

Som alltid när det gäller konserter i 
församlingens kyrkor är inträdet kost-
nadsfritt – däremot tas kollekt upp 
under kvällen. Antalet publikplatser 
är dock begränsat. Biljetter till körkon-
serten kan hämtas vid Kyrkans hus på 
Västra Storgatan 33 från och med ons-
dag 13 april – först till kvarn!

FAMILJEMÄSSOR
- En enklare form av mässa som 
passar bra för hela familjen
 
S:ta Katarina kyrka
10 april och 8 maj kl 16.00
Per Frycklund, Eva Henriksson, 
Marie Frisk, Lina Björkborg. 
Efter mässan äter vi tillsammans 
(30 kr vuxen, gratis för barn)
 
Alla Helgona kyrka
17 april och 22 maj kl 10.00
Emelie Nyström (22/5 även Håkan 
Bergvall), Jenny Tjärnström, Cecilia 
Norinder Fagrell, barnkörerna.
Kyrkkorv (20 kr vuxen, gratis för barn)
 
S:t Nicolai kyrka
22 maj kl 16.00
Yvonne Bolin Bolorin

Foto: Alex & Martin/IKON

GOSPEL-
WORKSHOP
- Kom och sjung med 
Kiladalens gospel!

S:t Nicolai kyrka
Söndag 17 april kl 14.00

Vi repeterar in några låtar tillsam-
mans med Kiladalens gospel, som 
vi sedan framför i mässan kl 18.00.

Ledare: Åsa Camara. 
Präst: Kim Bredefeldt.
 
Anmälan senast 13/4 till 
Kim Bredefeldt, 
tel 0155-751 82 eller 
kim.bredefeldt@svenskakyrkan.se

Glada körsångare - Håkan 
Bergvall och Sonja Nyström.

Per Gustafsson och Jenny Tjärnström leder 
körerna som uppträder den 24 april.

Allahelgonakören och Svärta-
kören repeterar "Förklädd Gud".

Foto: Janne Höglund

NYTT
KONSERT

KONSERT
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Välkommen till vår värld - i Oxelösund!

• Nya och begagnade Husbilar
• Nya och begagnade båtar
• Tillbehörsbutik
• Uthyrning av husbilar
• Vinterförvaring
• Service

Besök vår utställningshall 
för att upptäcka vår värld 
- till sjöss och på land!

Husbil & Båt

HR 442 SC 113.700:-
918 kr/mån*

år

1966 - 2016

Carado T 449 587.000:-
2.833 kr/mån*

 0155-319 00 • www.oxbom.se



     

Det blir en stor ensemble som 
tillsammans tolkar det omtyckta 
verket ”Förklädd Gud”. Allahel-
gonakören får nämligen sällskap 
av Svärtakören, solisterna Han-
nah Holgersson (sopran) och An-
dreas Olsson (baryton), musiker 

från Filharmoniska sällskapet i 
Nyköping och skådespelaren To-
mas Bolme som recitatör – allt 
som allt omkring 80 personer.
– Det är första gången vi gör 
den här typen av projekt tillsam-
mans, det är en utmaning men 

TEXT & FOTO MEDIAMIX

Körkonsert 
i Alla Helgona kyrka

ANNONS

VÅR- OCH 
PÅSKSÅNGER
S:t Nicolai kyrka
Söndag 10 april kl 16.00
 
Fru Musica och Motettkören
Ledning: Gunnar Björkvall
Andakt: Hanna Pettersson
 
Efter konserten blir 
det förtäring i 
församlingshemmet 
för de som önskar, 
från kl 17.00.

Avsluta gärna 
kvällen med 
mässa 
kl 18.00.

ONSDAGAR PÅ
FRANCISCUS 
Franciscusgården
Onsdagar kl 13.00-16.00
 
Du väljer själv vad du vill göra, t ex 
bara umgås och prata, sticka, lyss-
na på musik, läsa läxor eller spela 
spel. Ibland någon överraskning i 
form av t ex sångstund, bakning, 
pyssel, målning eller annat. Fika 
med hembakat bröd står framdu-
kat. För dig som går i skolan är 
mellanmålet gratis.Vi har en andakt 
tillsammans under eftermiddagen.

Välkommen att tillbringa 
onsdagseftermiddagarna med 
oss på Franciscusgården!

www.svenskakyrkan.se/nykoping

Den 24 april kl. 18.00 bjuds det in till en härlig musik-
alisk upplevelse i Alla Helgona kyrka, i form av en kör-
konsert utöver det vanliga.

också väldigt roligt, säger Jenny 
Tjärnström, organist i Alla Helgona 
kyrka.

Hon får medhåll av kollegan Per 
Gustafsson som leder Svärtakören.
– Det krävs mycket logistik för att 
få ihop det hela. Vi har bara fyra 
tillfällen där körerna får öva tillsam-
mans, plus genrepet tillsammans 
med orkestern. Där emellan får vi 
repa på varsitt håll, och då varvas 
det med våra ordinarie övningar 
inför mässor och påskhelgen. 

Resultatet kommer vara väl 
värt det extra arbetet. Det 
kan skribenten intyga, efter 
att ha fått ett litet smakprov 
under körernas första gemen-
samma övningstillfälle. Mäktigt är 
bara förnamnet – det är onekligen en 
storslagen känsla att höra så många 
röster arbeta tillsammans.

”Förklädd Gud” skapades av Lars-
Erik Larsson år 1940, med texter 
från Hjalmar Gullbergs diktsam-
ling Kärlek i tjugonde seklet (1933). 
Det var då ett beställningsverk och 
skrevs för radiopubliken. Det är 
mycket uppskattat inom sin genre 
och budskapen som förs fram i tex-
terna är minst sagt tidlösa.
– Det kom ju ut mitt under andra 

FÖRKLÄDD GUD 
Alla Helgona kyrka
Söndag 24 april kl 18.00
 
Medverkande:

• Allahelgonakören

• Svärtakören

• Nyköpings Filharmoniska 

   sällskap

• Hannah Holgersson, sopran

• Andreas Olsson, baryton

• Tomas Bolme, recitatör

• Jenny Tjärnström, dirigent

Biljetter finns att hämta på för-
samlingsexpeditionen i Kyrkans 
hus (Västra Storgatan 33) från 
den 13 april.

Öppettider:  Mån, tis, tor, fre 
10.00-12.00, 13.00-15.00, 
ons 13.00-15.00

världskriget, i en tid då 
människor behövde tröst 

och hopp om framtiden. 
Tyvärr är ju världen även idag 

en rätt orolig plats, vilket gör att det 
är minst lika aktuellt i dagsläget, 
menar Per.

Upplägget på körkonserten är som 
så att de olika satserna blandas 
med uppläsning. Publiken bjuds 
därmed på en dynamisk upplevelse.
– Som sagt, det krävs lite logistik 
för att få ihop det hela. Men det är 
också ett väldigt tacksamt verk att 
jobba med. För körernas del är det 
en utmaning, men samtidigt inte för 
svårt, säger Jenny.
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Sonja Nyström har sjungit i kör se-
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1987) och är därmed en riktig kör-
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fint verk. Det tar ett tag att ta det till 
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annan kör.

Håkan Bergvall är kaplan i Alla Hel-
gona kyrka, men sjunger sedan två 
år tillbaka i Svärtakören.
– Att sjunga i kör är både kul och 

avkopplande – sällan andas man så 
bra som under körövningen, och man 
blir verkligen glad av det. Dessutom 
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Som alltid när det gäller konserter i 
församlingens kyrkor är inträdet kost-
nadsfritt – däremot tas kollekt upp 
under kvällen. Antalet publikplatser 
är dock begränsat. Biljetter till körkon-
serten kan hämtas vid Kyrkans hus på 
Västra Storgatan 33 från och med ons-
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FAMILJEMÄSSOR
- En enklare form av mässa som 
passar bra för hela familjen
 
S:ta Katarina kyrka
10 april och 8 maj kl 16.00
Per Frycklund, Eva Henriksson, 
Marie Frisk, Lina Björkborg. 
Efter mässan äter vi tillsammans 
(30 kr vuxen, gratis för barn)
 
Alla Helgona kyrka
17 april och 22 maj kl 10.00
Emelie Nyström (22/5 även Håkan 
Bergvall), Jenny Tjärnström, Cecilia 
Norinder Fagrell, barnkörerna.
Kyrkkorv (20 kr vuxen, gratis för barn)
 
S:t Nicolai kyrka
22 maj kl 16.00
Yvonne Bolin Bolorin

Foto: Alex & Martin/IKON

GOSPEL-
WORKSHOP
- Kom och sjung med 
Kiladalens gospel!

S:t Nicolai kyrka
Söndag 17 april kl 14.00

Vi repeterar in några låtar tillsam-
mans med Kiladalens gospel, som 
vi sedan framför i mässan kl 18.00.

Ledare: Åsa Camara. 
Präst: Kim Bredefeldt.
 
Anmälan senast 13/4 till 
Kim Bredefeldt, 
tel 0155-751 82 eller 
kim.bredefeldt@svenskakyrkan.se

Glada körsångare - Håkan 
Bergvall och Sonja Nyström.

Per Gustafsson och Jenny Tjärnström leder 
körerna som uppträder den 24 april.

Allahelgonakören och Svärta-
kören repeterar "Förklädd Gud".

Foto: Janne Höglund

NYTT
KONSERT

KONSERT
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Det blir ett kärt återseende på årets 
Visor Vid Vattnet, Staffan Hellstrand 
gästar åter igen Oxelösund och 
Femöre Kanal. Här är ett axplock ur 
hans digra musikaliska liv.

Staffan föddes på Sabbatsbergs BB i 
Stockholm, men flyttade fem år gam-
mal till Nyköping med föräldrar och 
två bröder. Bodde sedan också två år 
i USA. Efter att som tonåring åkt runt 
i Sverige och Danmark och försörjt 
sej på att spela på ålderdomshem 
och på gator och torg bildar han det 
symfonirockinfluerade bandet Dim-
mornas Bro, som släpper tre plattor 
innan Staffan hoppar av. Då hade 
Staffan redan flyttat till Stockholm 
och börjat på Journalisthögskolan.

1984 släpps debutsingeln ”Östber-
lin”, som Staffan skrev efter att ha 
blivit arresterad och kvarhållen i sam-
ma stad. Hans första ”riktiga” solo-
album ”DEN STORA BLÅ VÄGEN” 
kom 1991. Med radiohiten 
”Hela vägen hem” började 
dörrarna plötsligt öppnas 
för en bredare publik. 1992 
fick han en grammis som 
årets svenska manliga artist.

I september 1993 släpper Staffan 
albumet ”REGN” som bland annat 
innehåller singeln ”Lilla Fågel Blå”, 
en sång om en barndomsvän som 
försvann in i schizofreni. Plötsligt 
var Staffan etta på alla listor och 
fick oväntat se sej som en folkkär 
rikskändis som drog fulla hus över-
allt. Han fick både Rockbjörn och 
Grammis för Årets Låt 1993.

1995 skrev och producerade Staf-
fan större delen av Idde Schultz de-
butalbum med bla annat monster-
hiten ”Fiskarna i Haven”, som även 
den fick Rockbjörn för Årets Låt. 

1998 & 1999 kom skivorna ”UN-
DERLAND” och ”UNDERBARN”, det 
sistnämnda ett avskalat gitarrba-
serat album, som blev ett av Hell-
strands mest kritikerrosade. Som 
livslång fotbollsfantast fick han 
år 2000 uppdraget att skriva det 
svenska fotbollslandslagets officiel-
la EM-låt. ”Explodera” sålde nästan 
40 000 ex trots ett svenskt miss-

lyckande i fotbolls-EM och Staffan 
fick sin första platina-singel.

Samma år åkte han på Karavan-turné 
med DiLeva och Lisa Nilsson. Efter 
flera skivor, flera stora turnéer och en 
enorm exponering i press, radio och 
TV valde Staffan att dra sej tillbaka 
från all offentlighet för att tänka över 
vad han ville göra i fortsättningen.

I september 2002 släpptes albumet 
”SOCKER & SYNDER” och singeln 
”15-15-16” blev en av vårens och 
sommarens mest spelade svenska 
singlar i radio. Under sommaren 
2003 gjorde Staffan en turné med 
DOM GALNA HUNDARNA, det vill 
säga Olle Ljungström, The Nomads, 
poeten Bob Hansson & Staffan själv.

2009 släpps samlingsplattan ”Lilla 
Fågel Blå” en dubbel-cd, som speg-
lar in Staffans då 20-åriga karriär, 

som soloartist. 2012 kommer så 
Staffans första studioalbum 

på fem år – ett album, som 
kort och gott heter ”Staffan 
Hellstrand”. Med albumets 
countrytouch tar Staffan yt-

terligare ett musikaliskt kliv. 
”Hungrig väg”, en singel från 

plattan blir en flitigt spelad radiolåt.

Våren 2015 släpps albumet ”Blod & 
Tårar” där Staffan samarbetat med 
två helt nya producenter Johannes 
Berglund & Mikael Häggström.

Parallellt med sin egen karriär har 
Staffan varit en flitigt anlitad kom-
positör och textförfattare åt andra 
artister. Hans låtar har spelats in 
av en brokig samling, alltifrån Sven-
Ingvars, Svante Thuresson och Lisa 
Nilsson till The Nomads, Lasse 
Winnerbäck, Anna Maria Espinosa 
och Thorsten Flinck. Hösten 2008 
släpptes även ett nytt album med 
Uno Svenningsson.

Staffan har även skrivit två låtar till 
Martina Dahlström, som är kvällens 
värdinna under Visor Vid Vattnet. 
”Låt slutet bli en början” där Staffan 
och Martina gör en duett och en helt 
nyskriven låt som förhoppningsvis 
spelas för första gången inför publik 
under kvällen den 2 juli. 

Nyheter på 
Jogersö Camping

Man behöver inte vara campinggäst 

för att uppleva Jogersö Campings 

bekvämligheter! Från och med bör-

jan av maj månad kommer en bastu-

stuga för 2-6 personer att stå 

färdig.

– Vem som helst kan hyra 

bastustugan, oavsett man 

bor på campingen eller ej – 

det vill vi vara tydliga med. 

Vi ser gärna att även lokalbor 

bokar in sig, säger Susann Borg som 

driver Jogersö Camping.

I bastustugan kommer det även fin-

nas vatten, avlopp och ett litet pen-

try. En perfekt plats för en stunds 

avkoppling med vänner och familj. 

Utöver bastustugan finns också en 

vacker vinterträdgård med tillhör-

ande stor altan utomhus att hyra för 

den som önskar. Vinterträdgården 

rymmer omkring 20-30 personer 

(beroende på aktivitet) och är en fin 

plats för mindre föreläsningar, släkt-

kalas eller enklare konferenser.

Varför inte kombinera ett 

möte i vinterträdgården 

med bastu-

bad, föreslår Susann.

– Vi har en fantastisk natur-

nära miljö här på Jogersö, och 

den vill vi att fler ska kunna uppleva. 

Hyr man bastu-stugan eller vinter-

trädgården kan man ta med egen 

mat och dryck. Om man vill finns 

också möjlighet att låna vår nybygg-

da grillplats samtidigt som man hyr 

någon av lokalerna. Annars kan jag 

varmt rekommendera att beställa 

catering från Conny på Källan – väl-

komna till oss på Jogersö!

O X E L Ö S U N D

0155-302 10
Järntorget, Oxelösund

i flera färger
Dam & Herr

PIKÉ TRÖJOR

299:-
/st

LINDQVIST 
GUMMIVERKSTAD

DEN KOMPLETTA DÄCKVERKSTADEN

www.lindqvistgummi.se • Båggatan 14, Oxelösund • Tel 0155-329 00

Dags att boka tid 
för hjulbyte!

KOM IN OCH PRATA 
SOMMARDÄCK 
MED OSS

I VÅR BUTIK HAR VI:
■ Lampor  
■ Torkarblad 
■ Bilbatteri
■ Självtvätthall

■ Spolarvätska  
■ Olja  
■ Bilkem
... boka tid!

Öppettider: Butiken 8.00-17.00
Gummiverkstaden må-to 7-15.30 fr 7-15

Apoteket Ejdern
Järntorget 2 Oxelösund
0771-760 760
www.apoteksgruppen.se

Öppettider
mån-fre 09.30-18.00
lör 10.00-13.00

Provsmakning
av Meritene Energis

Fredag 1/4 

kl.10.30-13

Vi öppnar måndag 
4 april, välkomna in!

Gabriel och Joseph

”Där kvalitén alltid är högre än priset!”

Järntorget 7 (Folkets Hus) Oxelösund

Nu är vi tillbaka!
Öppnings-

erbjudande!

Ordinarie priser: 
Dam & Herr 180:- 
Pensionär 160:-, 

Barn (under 10år) 140:-

Klippning 

99:-
Gäller 4/4-30/4-16

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

körkorts-
foto!

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

2990:-

Den nybyggda grillplatsen på Jogersö Camping. I bakgrunden skymtas vinterträdgården.

Staffan Hellstrand 
- ett helt liv med musik

2 juli

Staffan Hellstrand kommer till Visor Vid Vattnet, lördag 2 juli, tillsammans med 
Shirley Clamp och en ytterligare artist som vi berättar om i nästa Magasinet.
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Loppmarknad och 
städdag
Lördag 23 april
9.00-11.00 Städdag
Vi vårstädar hela Oxelösund tillsammans!
Alla som städar bjuds på fika på Koordinaten och har chans att vinna fina priser. 
Bland annat en resa till Barcelona, en heldag för hela familjen på Bodaborg och 
två iPads.
Läs mer under evenemang på www.oxeloenergi.se

Järntorget
10.00-14.00 Loppmarknad
En plats på loppmarknaden kostar 50 kronor, eget bord medtages.
Anmälan till marianne.heman@oxelosund.se, 0155-388 03 senast 20/4.

10.00-14.00 Cykelmarknad
Sälj, köp eller byt din cykel! Du sköter försäljningen, vi tillhandahåller plats på 
torget. Cykel och Nyckelservice visar årets cykelmodeller och kan serva din cykel.
Oxelösunds Energi- och Klimatrådgivare ger dig tips hur du sparar energi. 
Alla cykelburna bjuds på fika.

11.00-14.00 Underhållning från scen med Robert Wärn
11.00-13.00 Ansiktsmålning för alla barn
12.00 och 13.00 Godisregn till alla miljöhjältar
13.30 Dragning av fina priser för alla som städat
10.00-14.00 Bokloppis på Koordinaten

Vårstäda!
Passa på att lämna dina gamla glödlampor och batterier i 
Oxelö Energis tält. 

www.oxeloenergi.se
www.oxelosund.se

  

Loppmarknad och Städdag
Järntorget lördag 24 april 10.00-15.00

 Loppmarknad för föreningar, skolklasser och privatpersoner på Järntorget
Bokloppis på Koordinaten
Städdag med underhållning och utlottning på Järntorget
Oxelösunds Föreningsdag

Loppmarknad
Vill du vara med och sälja dina prylar på loppmark-
naden? Plats (3x2 m) kostar 50 kr och anmälan görs till 
marianne.heman@oxelosund.se senast fredag 9 april.

Vill du skänka saker till försäljning? Lämna dina 
gåvor på Återvinningscentralen, Föreningsgatan 43, 
under ordinarie öppettid, från och med tisdag 6 april. 
Vi ombesörjer försäljningen av alla gåvor och skänker 
vinsten oavkortat till välgörande ändamål för barn och 
ungdomar i Oxelösund.

Oxelösunds Föreningsdag
Under dagen har alla föreningar möjlighet att visa 
upp sin verksamhet på valfritt sätt. Allt sker på Järn-
torget, Koordinaten och längs Hälsans Stig. För mer 
information, kontakta Fredrik Sköld och Anette Ivarsson, 
fritid@oxelosund.se, 0155-383 70, 383 72.
 
Städdag
Vill du vinna en resa till Barcelona eller en bärbar 
PC? Lördag 24 april mellan 10.00-13.00 ska hela Oxe-
lösund städas. Du städar ditt närområde under ledning 
av en städcoach. Du som städar får en lott och deltar i 
utlottningen på Järntorget samma dag 14.00.

Tack för ditt intresse att delta under denna dag eller ditt 
bidrag till insamlingen!

www.oxelosund.se

Loppmarknad
Järntorget lördag 16 april 10.00-15.00

www.oxelosund.se

Loppmarknad för föreningar, skolklasser och privatpersoner
I år även Barnloppis där barn får sälja sina leksaker 

Gratis hoppborg för alla barn 

Fika på torget. Rulltårta och kaffe eller festis 10 kronor.

På Koordinaten

Bokloppis 

Do Redo - återbruk, hantverkare visar och säljer sina produkter

Miljöutställning med filmvisning ”Framtiden börjar nu” 

Bygg din egen skräpskulptur 
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Var med och städa - vinn en resa 
till Barcelona eller en i-Pad

Två iPads lottas ut bland alla ung-
domar (upp till 18 år) som städat.

Lördag 23 april är det dags att städa 
Oxelösund igen. Är du med och städar 
deltar du i utlottningen av en resa till 
Barcelona, en heldag för hela familjen 
på Bodaborg och två iPads.

Oxelösund delas in i elva städom-
råden. Varje städområde leds av 
en städcoach som också delar ut 
fikabiljett och en lott till varje del-
tagare. Städning sker mellan 9.00 
och 11.00

Från 11.00 blir det ett gemensamt 
program för Städdag och Loppis på 
Järntorget i centrala Oxelösund. 
Musikunderhållning med Robert 
Wärn står bland annat på program-
met. 

Här sker också dragningen av alla 
priser för alla som städat. 
Du måste vara på plats med din 
lott för att vinna.

 

Robert Wärn underhåller på torget
mellan 11.00 och 14.00.
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Var med och städa - vinn en resa till 
Barcelona eller en i-Pad
Lördag 27 april är det dags att städa 
Oxelösund igen. Är du med och städar 
deltar du i utlottningen av en resa till 
Barcelona, två i-Pads, en heldag för 
hela familjen på Bodaborg samt många 
andra fina priser. 

Oxelösund delas in i elva städområden. 
Varje städområde leds av en städcoach 
som också delar ut en lott till varje del-
tagare. Städning sker mellan 09.00 och 
11.00

Från 13.00 blir det ett gemensamt pro-
gram för Städdag och Cykeldag på Järn-
torget i centrala Oxelösund. Trollkarl, och 
musikunderhållning med Robert Wärn 
står bland annat på programmet.

Här sker också dragningen av resan till 
Barcelona, två i-Pads samt en heldag på 
Bodaborg. Du måste vara på plats med 
din lott för att vinna. 

För utförligt program med tider, 
se sidan 13.

Här är alla städområden och samlingsplatser

Arrangör: Oxelösunds 
kommun, 
Samarbetspartners

Barcelona

Vinn en resa till Barcelona, eller en heldag på Boda Borg. Allt du behöver göra är att 
städa ditt närområde.

Ungdomspris 
Två i-Pads lottas ut bland alla ungdomar 
(upp till 18 år) som städat.

- tänk i nya banor -

Vi har öppet 
hela jullovet

Kom till Boda Borg i Oxelösund.
En riktigt bra familjeaktivitet för
alla mellan 7 och 70 år.

Här behövs starka tjejer och
kluriga killar lika mycket. Kreativitet
och lite fysiska utmaningar.

Snabbtänkta och balanskonst-
närer sida vid sida. Vi garanterar
många glada skratt och minnen.

Information och bokning
www.bodaborg.se/oxelosund

Tel 0155 - 308 08

Jullovskul på 
Bodaborg

Öppettider under jullovet 
Fram till 21 dec kl. 9-19 

Stängt 22-25 dec 
26 till 30 dec kl 9-19 

Stängt Nyårsafton och nyårsdan 
Från 2 jan kl 9-19 alla dagar

 Förboka alltid ditt besök 
0155-308 08 eller skicka ett mail till

oxelosund@bodaborg.se
 

Se våra nya banor på –
 www.bodaborg.se/oxelosund

FORIA AB, Box 551, 611 10 NYKÖPING
Tel: 0155-26 22 00, Fax: 0155-26 22 99, E-post: info@foria.seTel: 0155-26 22 00, Fax: 0155-26 22 99, E-post: info@foria.se

Vi vill tacka alla kunder för det förtroende vi fått under vårt första år! 
Trots snökaos så väl föregående vinter som denna har vi tillsammans 
med er lyckats att göra vårt jobb. Stort tack till er alla som håller rent 

från snö fram till sopkärlen så att vi kan komma fram!

Förändringar av sophämtningen under jul, nyår och 
trettondagen meddelas med lapp i brevlådan.

Vi på renhållningen i Oxelösund önskar 
alla en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Robert Wärn underhåller på torget
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8 = Samlingsplats

Nr Områdesnamn Ansvarig

1 Inskogen

2 Peterslund

3 Utterberget

4 Danvikshagen

5 Vallsund

6 Mastvägen

7 Dalgången

8 Frösäng

9 Centrum S

10 Centrum N

11 Gamla Oxelösund

Oxelösund delas in i elva städområden. 
Vid varje uppsamlingsplats (se nedan) finns en städcoach som delar ut sopsäckar 
och handskar. Efter städning får varje deltagare en lott av respektive städcoach. 
Städning sker mellan 09.00 och 11.00.

Här hittar du de olika uppsamlingsplatserna

 
1 Inskogen – Kurvan Isakslundsv./Inskogsleden
2 Peterslund – Framsida Peterslundsskolan
3 Utterberget – Vägkorsning Vallsunds- Skrakvägen
4 Danvikshagen – Vägkorsning Näsuddsv/Koltrastvägen
5 Vallsund – Garage Linjalvägen
6 Mastvägen – Enars segelmakeri

7 Dalgången – Stenviks Förskola
8 Frösäng – P-plats Matöppet
9 Centrum S - Kommunhus
10 Centrum N - P-plats Centralförrådet
11 G:a Oxd – Bryggor vid vändplan

1 V

2

3

4
5

6 7

8

9

10

11

Här är alla 
städområden 

och 
samlings-

platser

Vinn en resa till Barcelona.

Städning sker mellan 9.00 och 11.00. 



      

Den handlar om att se sig själv i 
spegeln, att se på sig själv som Gud 
ser oss. En av ungdomarna går runt 
i ringen och håller upp en 
spegel. Jag får se min egen 
spegelbild. Jag ler. Ler åt 
mig själv i spegeln och vet. 
Jag vet att jag är värdefull - 
precis bara för att jag är jag.

Andakten fortsätter. Vi 
sitter på kuddar på gol-
vet. Några ljus bildar ett 
stort kors mitt på golvet. 
Vi sjunger tillsammans, någon läser 
en kort berättelse och så kommer 
ängeln... Den vackra stenängeln 

färdas från den enas händer till den 
andres. "Hur lever livet med dig?" 
Det är frågan. 

Den som har ängeln i sin 
hand är den enda som får 
prata. Vi berättar för var-
andra om hur vi mår och 
hur vi har det där hemma, 
i skolan, på jobbet, med 
vänner och med Kärle-
ken... Vill man inte, kan 
man bara skicka ängeln vi-
dare. Man får en ny chans 

att berätta nästa vecka. Vi avslutar 
andakten med att be och sjunga Väl-
signelsen. 

TEXT THERESE CAMBRANT BERG & LARS-GÖRAN LANNERGÅRD

Det är vi som tar Oxelösunds församling 

in i framtiden!
Levande ljus. Överallt i rummet. Levande, lugnande, 
värmande ljus. Vi samlas som vanligt i en ring, fast med 
ryggarna mot varandra den här gången. Tystnad.  Så klingar 
vackra toner ut i högtalarna...

ANNONS

MÅNADENS KONSERT

När musiken 
talar!
Familjen Power:
Alice Power (f.00) – piano
Alexander Power (f.06) – piano
Andrej Nikolaev – violin
Victoria Power – piano

Entré 100 kr 
Pensionär och studerande 50 kr
Upp t o m 18 år går gratis.

GUDSTJÄNSTER
27/3  Påskdagsmässa, S:t Botvid 
 kl 11. Tvåspråkig. 
 Kyrkokören medverkar.
28/3  Pilgrimsmässa, S:t Botvid kl 18. 
3/4  Taizémässa, S:t Botvid kl 18.
6/4  Morgonmässa, S:t Botvid 
 kl 8:30.
10/4  Finsk mässa, S:t Botvid kl 15.
10/4  Söndagsmässa, S:t Botvid kl 18.
17/4  Söndagsmässa, S:t Botvid 
 kl 18. Kyrkokören medverkar. 
20/4  Morgonmässa, S:t Botvid 
 kl 8:30. 
24/4 Lovsångsmässa, S:t Botvid 
 kl 18.

KAFFEDRALEN
Onsdagscaféet för alla åldrar i 
församlingshemmet 13.30-16.00.
Sångstund för barn kl 14.00

Ojämna veckor Sång/musik-
program kl 14.30:
30/3  Jenny Kullnes & 
 Ulf  Lundqvist
13/4  Finsk musik med Janne 
 Johansson & sångerska

Oxelösundin 
Ruotsinsuomalainen 
seurakuntatyö

OXELÖSUNDS  FÖRSAMLING

DUVAN
Fairtradebutiken på Järntorget 
är öppen tisdagar och fredagar 12-18 
samt lördagar 10.30-13.

4/4, 18/4 13-15 Kuoroharjoi-

tukset, S:t Botvidin kirkko

5/4, 19/4 17-19 Ompeluseu-

ra, srk-koti

30/3, 13/3 9.30-11.30 Laulu-

kahvittelut Sjötångenin tiloissa 

7/4, 21/4 18-20 Naisten 

sauna, Stjärnholm

1/4, 15/4 9.30-11.30 Laulu-

kahvittelut Björntorpin tiloissa 

1/4, 15/4 15-17 Kerhotunnit 

0-6v. Miniorit 7-11v. srk-koti 

Su 10/4 15.00 Messu 

St.Botvid. Martti Paananen. 

Kirkkokahvit. Kirkkotaksi 

pätee. 

La 16/4 Vapaaehtoispäivä 

KAIKILLE Uppsalassa. 

Ilmoittautuminen Helenille 

293407 ennen 1/4.

Kyrkans expedition 0155-293400, öppet måndag-torsdag 9-15 (lunchstängt 12-13). Församlingshemmet Kyrkog 12. 
Kyrkogårdens expedition Kyrkogårdsv 4, 0155-293420. En sevärd kyrka som är öppen alla dagar 9-16. Guideanläggning finns på olika språk. www.oxelösundsförsamling.se

Det har skrivits många artiklar om 
Betongbarnen de senaste åren. 
2012 blev vi "Årets Strängnässtif-
tare". Vi har satt upp två musikaler; 
"Vem bryr sig?" 2012 och "Hårda 
Bud" 2014, som gjorde stor 
succé i Oxelösund. Våra 
ungdomsmässor Just Do 
It, är vida kända, men...

Vad gör Betongbarnen en 
vanlig torsdag? Och vad är det 
som gör att Oxelösunds ungdomar 
kommer tillbaka vecka efter vecka?
– Gemenskapen!, svarar ungdomar-
na. Och att man alltid kan vara sig 
själv, oavsett hur man mår.
– Vi äter mycket!, skrattar en av tje-
jerna, och de andra nickar leende.
Och visst är det så, att kring matbor-
det flödar samtalsämnena.  

Det pratas om stort och smått. Allt 
från nästa veckas prov i skolan till 
drogmissbruket i stan. Någon vill 
tala om sommarjobb en annan om 
fjällsemester.  Men så frågar någon 
om Gud. Det blir tyst en stund. Alla 
funderar. Så kommer samtalet igång 
igen. Vem är Gud? Vem är jag? Vad 
är meningen med livet? Vad betyder 
jag? Finns det en plan? Kan jag vara 
trygg? Måste man gå i kyrkan?

På senaste tiden har vi ofta kommit 
tillbaka till våra Bucket List's - alltså 
saker vi vill göra eller platser vi vill 
se innan vi dör. Allt ryms här. Någon 

vill se världen, en annan vill bli 
superrik och köpa en yacht, 

SÖNDAGSMÄSSA 
17/4 KL 18.00
Kyrkokören medverkar. Internatio-
nella gruppen säljer bröd och Fair-
trade produkter.

en tredje vill bli präst. Allvar och 
skratt blandas friskt, men en sak 
är säker: 

De här ungdomarna vågar 
drömma! Gör du?

Vi ses varje torsdag, kl. 17-20. 
Under de tre timmarna kan allt 
hända! Är du 15 år eller äldre så 
är du mer än välkommen att vara 
med! För Dig som är äldre, 20-30 
år, finns Unga Vuxna.

Några av Betongbarnens många medlemmar. 

23/4
S:t Botvid
kl 18.00

Följ och gilla oss 
på Facebook!



Vi har alltid öppet!

VÄLKOMMEN TILL 

ÖPPET HUS 
2 APRIL KL 10-16

Vi tvättar 
bilen åt er!



Ta med denna kupong till oss 
så tvättar vi din bil 

den 2 april för 180 kr
dessutom får du 

två extra poletter 
som du kan använda nästa gång 

du vill tvätta din bil själv.

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

Betalterminal för kort

eller kontant-

betalning

TVÄTTA 

SJÄLV DIN BIL

från 20:-
Gilla oss!

      

Den handlar om att se sig själv i 
spegeln, att se på sig själv som Gud 
ser oss. En av ungdomarna går runt 
i ringen och håller upp en 
spegel. Jag får se min egen 
spegelbild. Jag ler. Ler åt 
mig själv i spegeln och vet. 
Jag vet att jag är värdefull - 
precis bara för att jag är jag.

Andakten fortsätter. Vi 
sitter på kuddar på gol-
vet. Några ljus bildar ett 
stort kors mitt på golvet. 
Vi sjunger tillsammans, någon läser 
en kort berättelse och så kommer 
ängeln... Den vackra stenängeln 

färdas från den enas händer till den 
andres. "Hur lever livet med dig?" 
Det är frågan. 

Den som har ängeln i sin 
hand är den enda som får 
prata. Vi berättar för var-
andra om hur vi mår och 
hur vi har det där hemma, 
i skolan, på jobbet, med 
vänner och med Kärle-
ken... Vill man inte, kan 
man bara skicka ängeln vi-
dare. Man får en ny chans 

att berätta nästa vecka. Vi avslutar 
andakten med att be och sjunga Väl-
signelsen. 

TEXT THERESE CAMBRANT BERG & LARS-GÖRAN LANNERGÅRD

Det är vi som tar Oxelösunds församling 

in i framtiden!
Levande ljus. Överallt i rummet. Levande, lugnande, 
värmande ljus. Vi samlas som vanligt i en ring, fast med 
ryggarna mot varandra den här gången. Tystnad.  Så klingar 
vackra toner ut i högtalarna...

ANNONS

MÅNADENS KONSERT

När musiken 
talar!
Familjen Power:
Alice Power (f.00) – piano
Alexander Power (f.06) – piano
Andrej Nikolaev – violin
Victoria Power – piano

Entré 100 kr 
Pensionär och studerande 50 kr
Upp t o m 18 år går gratis.

GUDSTJÄNSTER
27/3  Påskdagsmässa, S:t Botvid 
 kl 11. Tvåspråkig. 
 Kyrkokören medverkar.
28/3  Pilgrimsmässa, S:t Botvid kl 18. 
3/4  Taizémässa, S:t Botvid kl 18.
6/4  Morgonmässa, S:t Botvid 
 kl 8:30.
10/4  Finsk mässa, S:t Botvid kl 15.
10/4  Söndagsmässa, S:t Botvid kl 18.
17/4  Söndagsmässa, S:t Botvid 
 kl 18. Kyrkokören medverkar. 
20/4  Morgonmässa, S:t Botvid 
 kl 8:30. 
24/4 Lovsångsmässa, S:t Botvid 
 kl 18.

KAFFEDRALEN
Onsdagscaféet för alla åldrar i 
församlingshemmet 13.30-16.00.
Sångstund för barn kl 14.00

Ojämna veckor Sång/musik-
program kl 14.30:
30/3  Jenny Kullnes & 
 Ulf  Lundqvist
13/4  Finsk musik med Janne 
 Johansson & sångerska

Oxelösundin 
Ruotsinsuomalainen 
seurakuntatyö

OXELÖSUNDS  FÖRSAMLING

DUVAN
Fairtradebutiken på Järntorget 
är öppen tisdagar och fredagar 12-18 
samt lördagar 10.30-13.

4/4, 18/4 13-15 Kuoroharjoi-

tukset, S:t Botvidin kirkko

5/4, 19/4 17-19 Ompeluseu-

ra, srk-koti

30/3, 13/3 9.30-11.30 Laulu-

kahvittelut Sjötångenin tiloissa 

7/4, 21/4 18-20 Naisten 

sauna, Stjärnholm

1/4, 15/4 9.30-11.30 Laulu-

kahvittelut Björntorpin tiloissa 

1/4, 15/4 15-17 Kerhotunnit 

0-6v. Miniorit 7-11v. srk-koti 

Su 10/4 15.00 Messu 

St.Botvid. Martti Paananen. 

Kirkkokahvit. Kirkkotaksi 

pätee. 

La 16/4 Vapaaehtoispäivä 

KAIKILLE Uppsalassa. 

Ilmoittautuminen Helenille 

293407 ennen 1/4.

Kyrkans expedition 0155-293400, öppet måndag-torsdag 9-15 (lunchstängt 12-13). Församlingshemmet Kyrkog 12. 
Kyrkogårdens expedition Kyrkogårdsv 4, 0155-293420. En sevärd kyrka som är öppen alla dagar 9-16. Guideanläggning finns på olika språk. www.oxelösundsförsamling.se

Det har skrivits många artiklar om 
Betongbarnen de senaste åren. 
2012 blev vi "Årets Strängnässtif-
tare". Vi har satt upp två musikaler; 
"Vem bryr sig?" 2012 och "Hårda 
Bud" 2014, som gjorde stor 
succé i Oxelösund. Våra 
ungdomsmässor Just Do 
It, är vida kända, men...

Vad gör Betongbarnen en 
vanlig torsdag? Och vad är det 
som gör att Oxelösunds ungdomar 
kommer tillbaka vecka efter vecka?
– Gemenskapen!, svarar ungdomar-
na. Och att man alltid kan vara sig 
själv, oavsett hur man mår.
– Vi äter mycket!, skrattar en av tje-
jerna, och de andra nickar leende.
Och visst är det så, att kring matbor-
det flödar samtalsämnena.  

Det pratas om stort och smått. Allt 
från nästa veckas prov i skolan till 
drogmissbruket i stan. Någon vill 
tala om sommarjobb en annan om 
fjällsemester.  Men så frågar någon 
om Gud. Det blir tyst en stund. Alla 
funderar. Så kommer samtalet igång 
igen. Vem är Gud? Vem är jag? Vad 
är meningen med livet? Vad betyder 
jag? Finns det en plan? Kan jag vara 
trygg? Måste man gå i kyrkan?

På senaste tiden har vi ofta kommit 
tillbaka till våra Bucket List's - alltså 
saker vi vill göra eller platser vi vill 
se innan vi dör. Allt ryms här. Någon 

vill se världen, en annan vill bli 
superrik och köpa en yacht, 

SÖNDAGSMÄSSA 
17/4 KL 18.00
Kyrkokören medverkar. Internatio-
nella gruppen säljer bröd och Fair-
trade produkter.

en tredje vill bli präst. Allvar och 
skratt blandas friskt, men en sak 
är säker: 

De här ungdomarna vågar 
drömma! Gör du?

Vi ses varje torsdag, kl. 17-20. 
Under de tre timmarna kan allt 
hända! Är du 15 år eller äldre så 
är du mer än välkommen att vara 
med! För Dig som är äldre, 20-30 
år, finns Unga Vuxna.

Några av Betongbarnens många medlemmar. 

23/4
S:t Botvid
kl 18.00

Följ och gilla oss 
på Facebook!
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made with Liberty Art FabricsLife Well Crafted.
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Han är aktuell som  
den charmige 
prinsen i en  
nyskriven variant 
av en klassisk saga 
av bröderna Grimm. 
Vad heter föreställ-
ningen?

på Hellmans

Dags för en ny 
stil till våren? 
Vinn ett presentkort värt 500kr. 

DET LILLA HUSET PÅ HELLMANSKA SAMT 
GALANTERIET MODE - V. Storgatan 30, Nyköping 
0727-145 145 (Det Lilla huset på Hellmanska), 
0725-152 152 (Galanteriet Mode)
facebook: Galanteriet mode/Det Lilla Huset

• Morris Lady • Stenströms • Newhouse • Bitte Kai Rand 
• Stockholms klänningsfabrik • Modes Stockholm • NYDJ
• Lexington • Superga • Tommy Hilfiger skor • Claire.dk
• MonRow • Sebago • Saint James • Alan Paine • Gardeur
• Harris Tweed • Gloverall

VåraMärken

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 april. Lycka till!

VINNARE korsordet 02/februari 2016: Margareta Nilsson, Stigtomta, vann ett presentkort hos Anki Adventures till ett värde av 500 kr.
VINNARE Snövit the musical: Linda Lindqvist, Oxelösund, och Ulrica Andersson, Nyköping, vann 4 biljetter vardera till musikalen. Grattis!
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Hoppsan! 
40 procent av matavfallet i Oxelösund hamnar 
inte i kompostpåsen och kan därför inte hjälpa 
bussar och bilar framåt. För visste du att avfallet i 
kompostpåsarna gör just det?

Efter att du slängt matavfallet i påsarna skickas 
de vidare till Tekniska verken i Linköping. Där får 
maten ligga och röta sig och blir till slut biogas. 
Biogasen kan sedan användas som drivmedel till 
bussar och bilar. Smart va? 

Ge resterna en
chans att göra nytta!

Delta i kampanjen på
tackformaten.nu

Tävla & vinn en 
matkasse!

ANNONS

Loppmarknad 
på Järntorget 10-14

Plats kostar 50 kr, anmälan senast 18/4, till 
marianne.heman@oxelosund.se 0155-388 03, eget bord 

medtages. Mer info på www.oxeloenergi.se

Dags för Loppis 
och Städdag

lördag 23 april i Oxelösund
Städning 9-11 i valfritt område. Alla som städar bjuds på 

fika och har chans att vinna en resa eller en Ipad. 
Läs mer på www.oxeloenergi.se

Bra jobbat Oxelösund15% mer i rätt påse!

Under november genomfördes en ny ploc-
kanalys i Oxelösund. Delar av hushållens 
sopor, det som kastas i den gröna tunnan, 
samlades in och sorterades in i minsta detalj. 
Och Oxelösundarna har varit duktiga. Hela 15 
procent mindre mat har hamnat i det bränn-
bara avfallet!
- Resultatet visar att vi har blivit mycket bättre på 
att sortera ut matavfall och slänga det i den bru-
na tunnan istället för den gröna. För tre år sedan 
återfanns 40 % av matavfallet i den gröna tunnan 
medan den sista plockanalysen från november 
nu visar att endast 25 % av matavfallet hamnar 

fel. Vilket givetvis är en stor förbättring, berättar 
Karin von Kronhelm, ansvarig chef för renhåll-
ningen på Oxelö Energi.
  I Oxelösund är vi även duktiga på att sortera ut 
farligt avfall och elektronik
- För att underlätta för Oxelösundarna så har vi  
installerat ytterligare en Samlare, ett miljöskåp 
för farligt avfall, på Matöppet, Frösäng. Nu kan 
man passa på och ta med sig det farliga avfal-
let samtidigt som man handlar. En Samlare finns 
även sedan tidigare på Ica Kvantum.
- Men visst kan vi bli ännu bättre. 65 % av det av-
fallet som hittades i den gröna tunnan är egent-

Bra jobbat Oxelösund
15% mindre mat i soporna!

ligen sådant som ska  sorteras ut som till exem-
pel tidningar, förpackningar, plast med mera. 
- Vi har och kommer att fortsätta att jobba med 
dessa frågor genom olika aktiviteter, avslutar 
Karin von Kronhelm.

Oxelösundarna har blivit bättre på att sortera ut sitt matavfall.
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www.oxelosund.se

Integrationsfrågan är het i hela Sverige. Inte minst i 
Oxelösund som tagit emot ett par hundra flyktingar 
de senaste åren. De flesta från Syrien, Eritrea och  
Afghanistan.

I höstas beslutade därför kommunfullmäktige att 
inrätta en centralt placerad tjänst som flykting- och 
integrationssamordnare. Efter årsskiftet tillträdde 
Therese Elmecrantz jobbet.
- Min uppgift är att på bästa sätt samordna servicen 
till de nyanlända så den blir så rätt som möjligt för 
den enskilde, säger Therese.

Det handlar om att få koll på vad de olika förvaltning-
arna gör i organisationen. På så sätt ska det ska bli 
både mer tids- och kostnadseffektivt för kommunen. 
För den enskilde individen innebär det att kunna få 

rätt stöd i rätt tid.
Flykting- och integrationssamordnarens jobb hand-
lar också om att samordna med det civila samhället. 
Det kan handla om kontakter med föreningar, tros-
samfund, myndigheter och aktörer som exempelvis 
Röda korset.

INTEGRATIONSPLAN
Som stöd för sitt arbete har Therese den integra-
tionsplan som antogs av kommunfullmäktige i hös-
tas. Det var också under arbetet med integrations-
planen som behovet av samordning för att få grepp 
om helheten blev tydligt.

- I planen finns ett antal områden vi ska jobba med 
för att främja integration. Forskning visar att de en-
skilt viktigaste parametrarna för att lyckas med inte-

Samordningen viktig för kommunen
Oxelösunds kommun tar idag emot betydligt fler flyktingar än tidigare år. Den nya situatio-
nen kräver resurser och ställer stora krav på samverkan mellan kommunens förvaltningar 
och övriga offentliga aktörer om arbetet med integrationen ska lyckas.

Eleverna sitter samlade i Breviksskolans aula. På 
scenen står Catharina Fredriksson, kommunalråd, 
Dag Bergentoft, oppositionsråd och läraren Maya-
da Chehadé som översätter allt till arabiska.

Det är samhällsorientering för nyanlända, en 
12-veckor lång kurs. Eleverna kommer från Syrien 
och Palestina och har varit i Sverige i 10 månader 
eller längre. Alla har fått asyl. Det måste man ha 
fått för att få gå samhällsorienteringen. Eleverna 
har varierande bakgrund, men bland dem finns till 
exempel läkare och flera ingenjörer.

BERÄTTAR OM DEMOKRATI
Att Catharina Fredriksson och Dag Bergentoft häl-
sar välkomna och föreläser är bara 2 timmar av de 
nyanländas 12 veckor långa samhällsorientering. 

Samhälls-
orientering 
för nyanlända
Samhällsorientering är en kurs om Sverige 
för den som fått asyl i Sverige. Här får ny-
anlända kunskaper om sina rättigheter och 
skyldigheter, om svensk demokrati och om 
hur det svenska samhället fungerar.

grationen är att det finns 
SFI (Svenska för invand-
rare) och bostäder, säger 
Therese.

LÅNGA HANDLÄGG-
NINGSTIDER
Det är lång väntan för att 
få asyl, i dagsläget minst 
15 månader. Under den 
tiden finns vare sig möjlig-
het till SFI eller samhälls-
orienteringskurs.
- Här är det viktigt att det 
civila samhället hjälps åt med aktiviteter. Till exem-
pel har studieförbundet ABF fått projektpengar för 
svenskundervisning, säger Therese.

Det finns också ett antal olika språkcaféer på olika 
håll i Oxelösund och  Koordinaten är en jätteviktig 
träffpunkt. - Integration handlar inte bara om att de 
nyanlända ska lära sig vår kultur och våra sociala 
koder. Vi behöver också integreras. Vi behöver lära 
oss mer om varandra, säger Therese.

Vill du bli flyktingguide eller språkvän. 
Kontakta Kommuncenter på Koordina-
ten (biblioteket), 0155-38 000,  kom-
mun@oxelosund.se eller besök oss 
på Järntorget så får du veta mer! På 
Kommuncenter finns också kompetens 
i språken arabiska och tigrinja.

Vill du hjälpa till?

Catharina och Dag be-
rättar om Oxelösunds 
kommun, förklarar vilka 
partier de represente-
rar, berättar om demo-
krati och yttrandefri-
het och hur partierna 
arbetar tillsammans. 
Eleverna lyssnar upp-
märksamt och ställer 
frågor. Catharina och 
Dag berättar att de inte 
alltid tycker lika, men är 
vänner i alla fall.
- Det är en del av den 
demokratiska proces-
sen att få tycka olika, 
säger Catharina.
- Det är viktigt i en kommun att det finns en bra op-
position. Det skulle inte bli så bra om ett parti var 
störst och bestämde allting, säger Dag.

Några har frågor om miljön, SSAB och utsläpp. Hur 
är det att bo här? Det luktade starkt i hela Oxelö-
sund i går. Är det farligt? Catharina och Dag svarar 
på svenska och läraren översätter till arabiska.

KOMMUNERNAS FUNKTION
Andra saker som berörs under de två timmarna 
är tryckfrihetsförordingen, religionsfrihet och jäm-
ställdhet. Eleverna får också lära sig om kommu-
nernas funktion och att kommunen ansvarar för 
merparten av den samhällsservice som finns där vi 
bor. De får veta hur man som kommunmedborgare 

kan påverka genom att vart fjärde år gå och rösta 
fram dem som ska styra i kommunen.
- Vi hoppas att ni ska tycka att det känns bra att 
bo och verka i Oxelösund, avslutar Catharina och 
hälsar återigen alla välkomna.

Flera myndigheter är berörda av mot-
tagandet av ensamkommande barn och 
ungdomar. 

Vem ansvarar för vad? Migrationsverket, länsstyrelserna, kommu-
ner och landsting ansvarar för olika delar.

För en fullständig lista över vem som an-
svar för vad se www.migrationsverket.se.  
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rare) och bostäder, säger 
Therese.

LÅNGA HANDLÄGG-
NINGSTIDER
Det är lång väntan för att 
få asyl, i dagsläget minst 
15 månader. Under den 
tiden finns vare sig möjlig-
het till SFI eller samhälls-
orienteringskurs.
- Här är det viktigt att det 
civila samhället hjälps åt med aktiviteter. Till exem-
pel har studieförbundet ABF fått projektpengar för 
svenskundervisning, säger Therese.

Det finns också ett antal olika språkcaféer på olika 
håll i Oxelösund och  Koordinaten är en jätteviktig 
träffpunkt. - Integration handlar inte bara om att de 
nyanlända ska lära sig vår kultur och våra sociala 
koder. Vi behöver också integreras. Vi behöver lära 
oss mer om varandra, säger Therese.

Vill du bli flyktingguide eller språkvän. 
Kontakta Kommuncenter på Koordina-
ten (biblioteket), 0155-38 000,  kom-
mun@oxelosund.se eller besök oss 
på Järntorget så får du veta mer! På 
Kommuncenter finns också kompetens 
i språken arabiska och tigrinja.

Vill du hjälpa till?

Catharina och Dag be-
rättar om Oxelösunds 
kommun, förklarar vilka 
partier de represente-
rar, berättar om demo-
krati och yttrandefri-
het och hur partierna 
arbetar tillsammans. 
Eleverna lyssnar upp-
märksamt och ställer 
frågor. Catharina och 
Dag berättar att de inte 
alltid tycker lika, men är 
vänner i alla fall.
- Det är en del av den 
demokratiska proces-
sen att få tycka olika, 
säger Catharina.
- Det är viktigt i en kommun att det finns en bra op-
position. Det skulle inte bli så bra om ett parti var 
störst och bestämde allting, säger Dag.

Några har frågor om miljön, SSAB och utsläpp. Hur 
är det att bo här? Det luktade starkt i hela Oxelö-
sund i går. Är det farligt? Catharina och Dag svarar 
på svenska och läraren översätter till arabiska.

KOMMUNERNAS FUNKTION
Andra saker som berörs under de två timmarna 
är tryckfrihetsförordingen, religionsfrihet och jäm-
ställdhet. Eleverna får också lära sig om kommu-
nernas funktion och att kommunen ansvarar för 
merparten av den samhällsservice som finns där vi 
bor. De får veta hur man som kommunmedborgare 

kan påverka genom att vart fjärde år gå och rösta 
fram dem som ska styra i kommunen.
- Vi hoppas att ni ska tycka att det känns bra att 
bo och verka i Oxelösund, avslutar Catharina och 
hälsar återigen alla välkomna.

Flera myndigheter är berörda av mot-
tagandet av ensamkommande barn och 
ungdomar. 

Vem ansvarar för vad? Migrationsverket, länsstyrelserna, kommu-
ner och landsting ansvarar för olika delar.

För en fullständig lista över vem som an-
svar för vad se www.migrationsverket.se.  
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      V
älkommen till din naturliga matvarubutik!

8-21VI HAR ÖPPET
ALLA DAGAR     

      
      

       
        

       G
illa oss på facebook: www.facebook.com/icakvantumoxelosund

Nu är glassen här!

Ett säkert vårtecken hos oss på ICA Kvantum - nu finns det möjlighet att köpa 
mjukglass och kulglass i vårt café. Givetvis med alla tillbehör du önskar.

Tävla med dig själv 
- och oss på ICA Kvantum

Bilder, tas onsdag 
• Glassgänget

• Matig smörgås
• Kaffe och någon kondisbit /bulle
• Kaffe och semla

Häng med på ICA-klassikern! Den består av samma fyra 
moment som En Svensk Klassiker: 300 kilometer cykling, 3 
kilometer simning, 30 kilometer löpning/gång och 90 kilo-
meter längdskidor/stavgång. Skillnaden är att du har flera 
veckor på dig att klara av varje moment. För mer info och 
anmälan gå in på ica.se/klassikern

Här hittar du allt från snabb-
lunchen till en god kopp 
kaffe och något nybakat 
från vårt eget bageri. Prova 
gärna våra nygrillade Pani-
nis med olika sorters fyll-
ning. Och, ännu bättre, snart 
öppnar vår uteservering!

Häng med på ICA-klassikern, uppmanar Anna-Lena och Liselotte på ICA Kvantum.

Koppla av i vårt café!


