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Kvalitet & service till rätt pris!

NYKÖPING 
Västerport Köpcentrum
0155-28 88 53

Linköping
Nygatan 33
013-13 70 71 

Norrköping
Drottninggatan 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

Slipade solglasögon 
på köpet!

0 kr i uppläggningsavgift, 0 kr i aviavgift, 0 kr i ränta vid 
10 månaders delbetalning. Effektiv ränta vid 10 000 kr är 
0% vid 10 månaders återbetalning.

DELBETALA 
KOSTNADSFRITT!  

Erbjudandet kan kombineras med gratis synundersökning. Om första par är enkelslipat blir 
även solglasen det (solglas 1000:- & båge 1295:-). Progressivt första par ger progressiva 
solglas (solglas 2200:- + båge 1295:-). Pris på första paret enkelslipade från 1895 kr och 
progressiva 2195:- (komplett med iProtection NT).

Duke

Köp kompletta glasögon med  iProtection NT och få 
receptslipade solglasögon med din styrka på köpet! 

Tail

Välj bland 15 modeller. 

Octane

Mika

Synundersökningen avser glasögon 
och utförs av legitimerad optiker. 
Inget köptvång. 
Intyg, recept etc. debiteras. 
Gäller t.o.m. 2017-06-19. 

Boka din synundersökning enkelt på: 

www.glasogonmagasinet.se 

VÄRDE  395:-
GRATIS SYNUNDERSÖKNING

Erbjudandets värde:  Progressiva:  3495:-  Enkelslipade:  2295:- 

Vårens solglasögonklipp!

Nästa nummer: 30/4 2017
Omslagsfoto: Torbjörn Dahlström
På omslaget: Julia Bergman
Tryck: Strokirk-Landströms
Distribution: Svensk Direktreklam
Upplaga: 27.000, distribueras till 

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

TORBJÖRN DAHLSTRÖM
Ansvarig utgivare/Försäljning
070 433 43 32
tobbe@media-mix.nu

LEIF ”DALA” DAHLSTRÖM
Försäljning
070 722 04 19
dala@media-mix.nu 

Regionen växer!

Torbjörn Dahlström

Vi bor i en expansiv region, visst är 
det så. Nya siffror visar att Nyköping 
ökar sin befolkning med 662 perso-
ner och Oxelösund med 220. Totalt 
bor 66 845 i vår region. Nya byggpla-
ner i både Nyköping och Oxelösund. 
I det här numret träffar ni två perso-
ner som vardagligen arbetar med att 
marknadsföra våra kommuner, Pala-
emona Mörner i Nyköping och Julia 
Bergman i Oxelösund. Detta under 
vår nya vinjett - Raka frågor - Raka 
svar.

För elfte året i rad arrrangeras Röda 
Korset galan på Culturum i bör-
jan av maj. Vilken kraft det blir när 
många går samman och jobbar mot 
ett utsatt mål. Regionens artistelit 
har under åren samlat ihop över en 
miljon kronor netto till Röda Korsets 
lokala arbete. Jag hoppas att vi ses 
på Culturum tisdagen den 9 maj. Att 

gå och njuta av föreställningen är ett 
bra sätt att bidra till välgörenhet på 
lokal nivå.

Det händer mycket i vår region, även 
på arrangemangsfronten i stort och 
smått. Förutom Röda Korset galan så 
kommer här ett axplock. Jubileums-
år i Nyköping, Städdag och Lopp-
marknad i Oxelösund, ICA Kvantum 
firar 20 år i Oxelösund, kyrkans lö-
pande arrangemang i både Nyköping 
och Oxelösund, Veteranjärnvägen kör 
ett antal resor, Sophie Zelmani upp-
träder på Culturum och Visor Vid 
Vattnet fortsätter med en lokal profil 
i juli. Allt detta kan ni läsa mer om i 
detta Magasin. Trevlig läsning!

   

SANNA WALKER
Layout/Art Director
076 403 62 62
sannaw@media-mix.nu

MAGASINET - en produkt av 

Mediamix Event & Media

GOLV-, KÖK- & BADRUMSBUTIK - ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

Vi säljer och monterar kök, badrum, 

golv, kakel och klinker!
På Golvmaterial i Nyköping är vi inte bara experter 

på golv. Vi kan dessutom det mesta om kök, kakel och 

våtutrymmen. Och vill du inte göra jobbet själv så hjälper 

våra duktiga hantverkare gärna till. Med fasta offerter, ROT-

avdrag, gratis hembesök och professionella yrkesmän kan 

du vara säker på att ditt hem blir exakt så fint  som du tänkt 

dig och exakt till det priset som vi har kommit överens om.

SATSA PÅ DIN HEMMILJÖ!

Hemgårdsvägen 6 • 611 10 Nyköping • Tel 0155-21 19 00 

Öppet: Mån-fre 10-18 Lör 10-13 www.golvmaterial.se

SATSA PÅ DIN HEMMILJÖ!

GOLV-, KÖK- & BADRUMSBUTIK - ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN 

Svara på frågan och skicka in ditt    
   svar till info@media-mix.nu   
     eller Mediamix, Ö Kyrkogatan     
         24, 611 33 Nyköping. Vi 
            behöver ditt svar senast 
                     15 april.

TÄVLA & VINN 
Tävla och vinn biljetter till 

Sophie Zelmanis konsert på 
Culturum 20/4! 

3 vinnare får två biljetter var.

Fråga: Vad heter Sophie Zelmanis 
senaste album?



 

Königs kåseri

Pålitlig opålitlighet

TEXT LEIF KÖNIG 
E-POST leifkonig@telia.com

Det var i 
väntan på 

pendeltåget 
resan 

spårade ur. 

Låt mig på tal om detta citera berömdheten 
Per Olov Enquist. Så här skriver den gamla höjd-
hopparen från Hjoggböle i en av sina böcker:

”Söker man en ny värld får man inte vara rädd 
för den gamla lera som kletar runt benen.”

Det är ett bra exempel på att det kommer 
mycket gott från Västerbotten. Och då inte 
enbart lagrad ost från Burträsk.

Jag ska vara ärlig och ärligt talat 
fattar jag inte vad Enquist talar om.

Det kan bero på att jag oftast be-
finner mig i tillvarons periferi och att 
min lust till längre utflykter är mått-
lig. Jag känner mig mer eller mindre 
bortkommen bortom postlådan.

Det är annat med min sambo. Hon 
skräms vare sig av geggamoja eller 
äventyrliga färder till världens alla 
hörn. Senast beställde hon oför-
skräckt en resa till Södertälje med 
tanken att använda sig av kollektivtra-
fiken. Det var något obetänksamt.

Åtminstone valet av färdsätt.
Det hävdas att det enda pålitliga med kollek-

tivtrafiken är dess opålitlighet. Den går när den 
går och kommer när den kommer. Det enda 
undantaget är när den varken går eller kommer.

Det gör tidtabellen lika giltig som en kommu-
nal upphandling vid ett beslutat badhusbygge.

Färdbiljetten avsåg buss från Nyköping till 
Gnesta och pendeltåg från Gnesta till Södertälje.

Bussresan förlöpte utan problem. Det var i 
väntan på pendeltåget hela resan spårade ur.

Plötsligt knastrade det till i högtalaren på 
perrongen och en röst lät meddela att tåget 
var inställt och ersatt av buss. Samma besked 
delgavs på stationens trafikinformationstavla.

Inte fasen dök det upp en ersättningsbuss inte.
Vid kontakt med Stockholms Lokaltrafik, SL, 

uppmanades den nu något frusna och frustrera-
de skaran resenärer att beställa taxi. Ersättning 
skulle utgå i efterhand, uppgav personen på SL.

Min andra hälft anlände nu till kringelstaden 
i droskbil och en timme försenad. Därtill 500 
spänn fattigare vilket var vad taxiresan kostade.

Helt klart finns det värre saker att gnöla över.
Som till exempel att tvingas bo i Södertälje!
Jag tar ingen ställning i den frågan, men det 

bästa med den staden sägs vara E 20 därifrån.

Kvinnan i denna berättelse är en helt igenom 
ärlig person och noggrann med att göra rätt.

Hon fyller till punkt och pricka i ansökningsfor-
muläret från SL om ersättning för inställd pen-
deltrafik kompletterat med biljett och taxikvitto.

Längst ned på formuläret anges på ett kund-
vänligt innovativt vis: ”Bedrägeri polisanmäls!”.

Svaret från SL är kort: ersättningskrav avslås.
Tjänstemannen anger i telefon att det inte finns 

någon uppgift i SL:s datorer om att pendeln ska 
ha varit inställd den dagen och den tidpunkten.

Vad en hoper förbaskade och övergivna resenä-
rer på Gnesta station säger saknar betydelse.

Det är SL:s datorer som gäller. Punkt slut.
Det är samma tankesätt som i en militärfars 

med Elof  Ahrle, stämmer inte kartan överens 
med verkligheten, så är det kartan som gäller.

Den resenär som framhärdar att det istället 
borde vara verkligheten som gäller hänvisas av 
SL till resenärsombudsmannen, RO.

Lämpligt nog avlönad av SL.

Nu blir min partner något upprörd och lite röd 
om kinderna och kontaktar istället Trafikverket.

Trafikverket bekräftar i alla delar 
hennes redovisade uppgifter. Och 
lägger till att det rört sig om ett 
sedan länge planerat trafikstopp 
på sträckan på grund av ett repe-
rationsarbete vid Mölnbo. 

Det är oemotsägliga besked 
som får datanissarna på SL att 
huka bakom sina skärmar och 
skyndsamt betala ut den begär-
da ersättningen.

Denna lämnade rapport från 
verkligheten får oss att i all 
vänlighet fästa SL:s upp-
märksamhet på en insiktsfull 
sentens att djupt begrunda: 

”Dumhet är en Herrans gåva, 
men bör inte missbrukas.”

Amen.

Här ska ni få ta del av en sällsam historia.
Den är hämtad ur levande livet, även om det är 

förståeligt om ni skulle hysa tvivel.
Den kvinna med vilken jag ingått stockholm-

säktenskap besökte häromsistens Tierp på egen 
hand och därstädes ortens second hand-butik.

Jodå, det är den uppländska ort där kråkorna 
flyger på rygg för att slippa se bedrövelsen. 

Jag har själv varit där och är något 
positivare än kommunens koloni av 
kräsna kråkfåglar. Tierp är trots allt ett 
urstarkt varumärke. Du hittar namnet 
på varenda brunnslock landet runt.

Gift på stockholmska är för övrigt en 
åldrig benämning på vad borgarklas-
sen ansåg vara ett syndigt leverne. 

Nuförtiden använder vi som bekant 
det mer lättsinniga begreppet sambo. 

Det kan jag i min tur tycka är synd.
Det är en egenhet hos min livspart-

ner att hon under bilutflykter jäm-
ställer floran av loppisskyltar utefter 
dikeskanterna med stopplikt. Man kan 
inte säga annat än att hennes lockelse till dessa 
billighetsbasarer med åren haft ett gott utfall. 

Det går svårligen att öppna dörren till något 
av uthusen hemma utan att det trillar ut en 
gammal spinnrock från Hälsingland. Eller en av 
möss illa åtgången lampskärm från gud vet var.

Det innnebär som ni förstår att jag för egen 
del saknar utrymme för mina personliga pinaler.  

Å andra sidan äger jag i stort sett bara en 
arbetsdator och en blodtrycksmätare. Båda får 
rum på skrivbordet. Det får man vara glad för.

Väderförhållandena i Tierp med omnejd gör att 
min sambo, som alltså för dagen lättsinnigt för-
löpt hemmet, bär en funktionell sportkeps. Väl 
ute på trottoaren igen upptäcker den köpglada 
att den stilfulla smäcken tycks alldeles försvun-
nen. Riktigt så illa är det nu inte.

Huvudbonaden återfinns så gott som genast i 
den rågade påsen med förvärvade loppisprylar. 

Kepsen är därtill enligt god affärssed upptagen 
på kassakvittot. Till ett pris av endast 20 kronor.

Min sambo har alltså köpt sin egen keps! Om 
än till fyndpris. Med sådana kunder behöver 
knappast Sveriges näringsidkare oroa sig.

Hon är annars en stark och självständig kvinna 
med ständig nyfikenhet på nya destinationer.

ELDSJÄL 1 – Sten-Åke Olsson 
Han kallas ”Stugan”, den 59-årige 
idrottsprofilen som i över fyra decen-
nier funnits med som ledare, tränare 
och materialförvaltare inom Nykö-
pings handboll, fotboll och ishockey. 

ELDSJÄL 3 –  Oxelösound Big Band
Ett stycke lokal storbandshistoria. 
Tommy Törnqvist, trumpet och Berndt 
Andersson, altsaxofon, har funnits med 
i nära ett halvt sekel sedan Oxelösound 
startade under namnet Hans Nordmarks. 

ELDSJÄL 2  – Karin Klingfeldt  
Den 77-åriga ordföranden i ideella 
föreningen Väntjänsten i Nyköping håller 
i den verksamhet vars syfte är att lindra 
ensamheten hos gamla och handikappa-
de i samhället. En stor insats i det tysta. 
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Välkommen till en äkta sparbank
Sörmlands Sparbank är en liten bank med den stora bankens resurser. All vår 
personal känner väl till vårt sörmländska samhälle. Vi är en partner för trygghet

 - idag och i framtiden. Vi erbjuder personlig rådgivning och vill vara din 
samtalspartner genom livets olika skeden. 

Ung Entreprenör 
Vi hjälper ungdomar att starta och 
driva företag under sommaren. 
Startbidrag, utbildning, mentor 
samt tips och råd får de från oss.

Skickar vidare - Kunskap
Kunskap är både kul och viktigt. 
Grundskolorna i våra kommuner 
har möjlighet att söka bidrag och 
sedan 1999 har vi beviljat över 
20 miljoner till olika skolprojekt.

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

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

Vi har alltid 
öppet!Skonsamt & 

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

Betalterminal för korteller kontant-
betalning

TVÄTTA SJÄLV DIN BILfrån 20:- 0155 - 20 51 30, www.kungshem.se

Nu har vi nya öppettider 
Besöksadress: Kungsgatan 5, Nyköping
Måndag-tisdag, torsdag: 08.00-17.00, 

Onsdag: 08.00-19.00, Fredag: 08.00-15.00
Uthyrning måndag-tisdag, torsdag-fredag: 13.00-15.00

Lunchstängt mellan 12.00 - 13.00.

Besöksadress: Södra Malmgatan 16, Oxelösund
Uthyrning onsdag: 13.00-15.00, med tolk tillgänglig

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

Välkomna!

En riktig tygaffär!

Butiken 
är fylld 
av VÅR-

NYHETER



TEXT OCH FOTO TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Raka frågor – Raka svar

Uppväxt?
– Född och uppvuxen på en gård 
utanför Nyköping. Gick låg- och 
mellanstadiet i Tystberga skola. 
Skickades till internatskola vid 12 
års ålder så jag gick aldrig i skola 
i Nyköping.

Intressen i tidiga år?
– Hästar och teater.

Yrkes-tankar i unga år?
– Journalist.

Utbildning?
– Gymnasieekonom. Allmän och eko- 
nomisk historia vid Stockholms 
universitet. Språkvetenskap med 
grammatikteori, och språk-historia 
vid New York University. Enstaka 
kurser vid samma universitet i 
matematik och logik.

Varför kommunikation/
marknadsföring?
– Startade Stockholms Musik- 
Dramatiska Ensemble med två 
kompisar och min roll blev där dels 
att översätta operatexter, dels att 
ansvara för publikarbetet. Funderade 
då mycket på hur man gör för att 
intressera andra för det som jag då 
tyckte var viktigast i världen: kultur 
i allmänhet och opera i synnerhet. 
Som journalist hade jag lärt mig att 
skriva begripligt och få till kärnfulla 
ingresser, bildtexter och rubriker. Det 
gällde helt enkelt att vara väldigt rak 
och direkt för att få folk att stanna 
upp och lyssna.

Arbeten innan Nyköpings kommun?
– Journalist på Södermanlands 
Nyheter, på SvD:s södertidningar, på 
Dagens Nyheter och tidningen Barn i 
Hem Skola Samhälle. Korrespondent 
i New York för svenska rockmusik-
tidningar. Översatte Strindberg till 
modern amerikanska och var 

”script consultant” vid några större 
uppsättningar i New York. Producent 
på Stockholms MusikDramatiska 
Ensemble och på Folkoperan. 
Marknadschef  vid Malmö Musik-
teater - Storan, Informations- och 
marknadschef  när Stockholm 

var Kulturhuvudstad 1998,
Informationschef  vid Söder-
törns högskola, Kommuni-
kationschef  vid Stiftelsen 
för Kunskaps och kompetens-
utveckling, KK-stiftelsen.

När började du i Nyköpings 
kommun? 
– 2006. En god vän såg annonsen 
och rekommenderade mig att söka 
jobbet. Hon sade att det skulle 
passa mig perfekt. Jag tänkte att 
det skulle vara skönt att slippa 
pendla. Jobbet har överträffat alla 
mina förväntningar. Jag har aldrig 
haft ett så roligt och stimulerande 
jobb och aldrig stannat så länge på 
samma plats.

Nyköpings utveckling under de år 
du varit här?
– Vi har en stadig tillväxt, och vi 
har långsamt vaknat upp inför 
faktum att vi rör oss från att vara 
en småstadskommun till att bli 
en medelstor kommun med god 
service, ekonomiska muskler och 
gott självförtroende. Allt fler inser 
att vi har mycket att erbjuda och att 
vi har gott om plats för många fler.

Nyköpings framtid? 
– Nyköpings framtid är ljus, vi 
har det bästa av lägen mellan två 
storstadsregioner och sju minuter 
till en internationell flygplats. Vi 
har utmärkta kommunikationer och 
dessutom en av Sveriges viktigaste 
hamnar nästgårds. Med Ostlänken 
kommer många företag att etableras 
här och vår arbetsmarknad växer 

betydligt. Befolkningen kommer att 
blandas upp med människor från 
när och fjärran och det blir alltmer 
attraktivt att flytta hit. Vi kommer 
att se mycket mer och varierande 
kulturevenemang i Nyköping, fler 
butiker och restauranger och vi 
får en större valfrihet inom många 
områden.

Regionens framtid?
– Jag hoppas på ett fortsatt 
gott och nära samarbete mellan 
Nyköping och Oxelösund. För den 
utomstående som funderar på att 
etablera företag här eller bara att 
besöka oss spelar kommungränsen 
ingen roll.

Intressen utanför jobbet?
– Jag bor på landet och är 
intresserad av allt det som hör 
lantlivet till: trädgården, skogen, 
havet, hästar, hundar, hantverk.... 
Dessutom förstås god litteratur, 
bra musik, film och samhällsfrågor. 
Och familjen, det behöver jag väl 
knappast säga.

Personliga egenskaper?
– Fråga gärna andra om det....

”Det visste vi inte om Palaemona 
Mörner”.
– Bakar ett väldigt gott surdegsbröd 
och är rätt styv på att stå på 
huvudet. 

Palaemona 
Mörner 
Kommunikationschef på Nyköpings kommun
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Visor Vid Vattnet
Lördag 8 juli kl 19.00 vid Femöre Kanal

Biljetter: www.visitoxelosund.se • Koordinaten • ICA Kvantum, förbutiken • ICA Oppeby, förbutiken
Ingen servering på konsertområdet, medtag egen picknick-korg med mat och dryck. 

Mer info på: www.media-mix.nu

Mediamix Event & Media presenterar

OBS! Köp din biljett tidigt och få rabatt! Biljettpris Maj-juni 150:-, juli 250:-. Biljettsläpp 1 maj. Serviceavgift tillkommer.

Miss Winter

Gott & Blandat

Klas Liljegren & 
Lotta Malmström

Jonathan Fröberg

N Ä R P R O D U C E R A T  2 0 1 7

info@monasimskola.com • 070-373 17 82 • Nyköping
www.monasimskola.com

Vuxensim •  Privatlektioner •  Vattengympa för gravida 

Simskola med fokus på resultat. För både barn och vuxna.

Vi gör vattnet roligt för dig!

Babysim 
För barn från 3 mån 
till 2 år. 

Mysig, trygg och 
rolig stund för 
föräldrar och barn.

Sommar-
läger
För barn 5-10 år, 5d
Simning, bollsport, 
minigolf, skogsmys, 
pyssel, dans, besök 
på Busiz mm. 

Barnkalas 
Bad, bus och värl-
dens godaste tårta.

Alternativ: 
Pysselkalas och 
temakalas.

För barn från 4 år.
Vi har många olika kurser i 
vårt program beroende på 

ålder och kunskap.

Välkomna!

Simskola

BESTÄLL GOLVSLIPNING, GOLVLÄGGNING ELLER  
TRAPPRENOVERING HOS OSS! 

Trapprenovering  Golvslipning  Golvläggning 
Infärgning  Försäljning  Ekparkett  Furutiljor  
www.linhus.se • 0155-520 50 • info@linhus.se
Besöksadress: Blommenhovsvägen 26 Nyköping

NU HAR VI KAMPANJ

Vi säljer även laminat, Marmoleum och trägolv! 
Vänd er med trygghet till oss, vi kan golv och trappor!

PÅ TRAPPOR OCH GOLV
fram till 31 maj! 

För mer information ring 0155-520 50 så berättar vi mer!

Den lokala artisteliten ställer 
upp utan ersättning för att samla 
in pengar till välgörande ända-
mål. Överskottet från galan går 
oavkortat till Röda Korsets lokala 
arbete. Årets gala äger rum tis-
dag 9 maj och platsen är som 
vanligt Culturum. 

Årets program innehåller föl-
jande akter/artister; Nyköpings 
Stads Teater, Nyköpingsrevyn, 
Robin Stegmar. Esteterna Tessin-
skolan, Pwnd Gravity, Harps Joy, 
Oscar Stolpe Bello med band, 
Miss Winter, Staffan Hellstrand, 
Why Not, Emelie Lindquist & 
Erik Henriksson, A’ la Taube och 
Tony Irving. 

Biljetter finns att köpa från 1 
april och på Kupan, Röda Korset 
och Culturum.

Välkomna till årets 
Röda Korset Gala 

i Nyköping



      

En ko kan 
rädda liv

Internationella gruppen i Nyköpings församling 
engagerar många i arbetet för en bättre värld. Vi som 
är med har olika bakgrund, yrke och ålder. Några 
är anställda i kyrkan, men de flesta är ideella. Alla 
behövs och kan bidra med något, sin kunskap, sin tid 
och sina kontakter. Vi träffas på kvällstid, ungefär en 
gång i månaden.

ANNONS

www.svenskakyrkan.se/nykoping

TEXT KARIN ECKERDAL FOTO MAGNUS ARONSON/IKON

Just nu är vi mitt uppe i årets 
fasteinsamling, då vi samlar in 
pengar till ett ko-kalvprojekt i 
Tanzania. Det är ett projekt för 
hjälp till självhjälp för de allra 
fattigaste. Lutherska kyrkan i 
Tanzania hjälper utsatta familjer 
att ansöka om att få en dräktig 
kviga. Familjen får utbildning i 
hållbart jordbruk och koskötsel. 

Att få en ko förbättrar hela 
familjens liv. Det ger en trygg 
inkomst, näring till barnen, 
förbättrad hälsa och gödsel till 
jordbruket. Om kvinnan i familjen 
är den som får utbildning och 

ansvar för kon bidrar det till 
att stärka kvinnans ställning. 
Resultatet blir en resa ur 
fattigdom och en återupprättad 
värdighet. Detta kallar vi ko-
effekten!   

I februari gjorde eleverna i åk 6 
på Östra skolan fina skolarbeten 
om olika länder i Afrika. Då blev 
vi inbjudna för att berätta om 
Tanzania. Vi informerade om ko-
effekten och att det kostar 5 800 
kr att ge en dräktig kviga till en 
fattig familj. 
– Hur ska vi få in så mycket 
pengar? undrade en elev.

Några av medlemmarna i Internationella gruppen i Nyköpings församling. Foto: Anna Blåder

– Om alla bidrar med lite så blir det 
mycket, fick vi förklara. Det finns 
kyrkor i varenda stad i Sverige som 
hjälper till med samma insamling.  
Och det fina är att det finns kyrkor i 
nästan varenda by i Tanzania också 
som vi kan samarbeta med för att 
hjälpen ska nå fram.  

Barnen i några av körerna i 
Nyköpings församling har fått en 
fasteinsamlingsbössa i papp att 
ha hemma. Kanske hamnar den på 
familjens köksbord. I bästa fall blir 
det inte bara pengar i bössan utan 
även en chans för alla familjer att 
samtala om att dela med sig. 
 
Att engagera sig i internationella 
gruppen är inget mindre än ett 
sätt att vara med i Guds mission 
i världen, med den Gud som vill 
återupprätta oss alla. Det låter 

kanske högtravande, men samtidigt 
är det något mycket vardagligt. Det 
är i vardagen vi väljer ett sätt att leva 
som kan ge positiva avtryck och en 
eftervärme hos våra medmänniskor. 
Vi kan alla bidra med de gåvor vi har.  

Hör gärna av dig till Nyköpings 
församling om du vill vara med i 
internationella gruppen. 

Läs mer om ko-kalvprojektet på 
www.svenskakyrkan.se/
fastekampanjen eller följ 
#koeffekten #maträtten och kontot 
@internationellt_arbete 
på Instagram. 
@svenskakyrkaninternationellt 
på Facebook. 
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Idbäcksvägen 12 • 611 38 Nyköping 
0155-15 01 00 • 070-398 56 32

jurgen.vilhelmsson@sormlandsporten.se
www.sormlandsporten.se

LEDIGA LOKALER

NYKÖPING

Kontorslokal 125-195kvm  
Västra storgatan 38A

Öster Malma
WILDLIFE PARK • VILTRESTAURANG • GÅRDSBUTIK • HOTELL • VILTVÅRDSSTIG 

0155-24 62 28 • www.ostermalma.se

Våren bjuder på många aktiviteter – besök vår 
hemsida ostermalma.se, där vi berättar mer.

• LUNCH Alla dagar kl 11,30 – 14.

• AFTERNOON TEA Lördagar i slottet.

• PÅSKBUFFÉ Påskafton. Boka bord.

• WILDLIFE PARK Se skogens vilda djur på   
 nära håll. För öppettider: ostermalma.se.

• KONFERENS fr 1.335:- ex moms/pers.

PÅSKBUFFÉ 
15/4  

Boka bord!



Vi såg upp till de flesta spelarna, 
men framför allt de som var lite 
yngre. Under en tid var det Janne 
Rundkvist, som under matcher 
ofta hade en vit stickad mössa lite 
tufft på sned (många av spelarna 
hade förövrigt varken mössa eller 
hjälm). En annan tid var det Kurt 
Fredriksson, som redan som 
16-åring blev ordinarie i AIK. Han 
kom att flytta till Västerås där han 
spelade i VIK, som då var i högsta 
serien. 

Andra spelare i AIK, som jag 
särskilt minns var Kalle ”Pom-
Pom” (senare enbart ”Pommis”) 
Ardeheim, Kurre Kedén, ”Putte” 
Sundström, Åke Nilson, och 
”Böckling” Jansson. I NSK, var det 
målvakten ”Lulle” Larsson, Anders 
”Putte” Karlsson, och Robby 
Bruse, som för den här tiden var en 
hårdför forward. När han spelade 
hade han ögonlinser, eller var det 
glasögon? Vilket som, avstannade 
spelet under en match, och de 
flesta på rinken letade efter lins 
eller glas, utan att hitta något. 

Matcherna på ”Vallen” spelades 
på utomhusrink, som under vintern 
monterades upp på kortsidan, 
bakom fotbollsplanen, och  utmed 
Nyköpingsån. När konstfruset 
inte fanns var det ibland svårt 
att få åkbar is om det inte varit 
minusgrader under en längre tid. 
Isen spolade vaktmästarna med en 
slang som de drog runt på rinken. 
Under matcher när det snöat 
ymnigt kunde det bli lite kaos med 

Minnen från förr
TEXT ARNE ANDERSSON

En höjdpunkt för många idrottsintresserade ungar under 1950- talet, var att se ishockey 
på Folkungavallen när de lokala lagen AIK och NSK spelade sina hemmamatcher.

Arne Andersson
Gästskribent 

Folkungavallen, Rosvalla och 

ISHOCKEY    

flera centimeter snö på isen. Även 
om en gammal traktor ibland 
användes för att få bort snön 
gjordes det ofta manuellt. 

Vaktmästarna fick ofta bistånd av 
hjälpsamma åskådare. Till detta 
fanns ett flertal snöskrapor, och 
skovlar att tillgå. Om det hade 
fallit mycket snö skrapades 
isen ofta tvärs över, när 
det var betydligt lättare 
än att gå utmed hela 
rinken. Sedan skyfflades 
snön över sargen så snön 
under en del vintrar nådde 
upp över sargkanten, vilket blev 
perfekt för oss ungar att sitta på. 
Under vintrar med mindre snö 
kunde publiken stå och luta sig 
mot sargen på långsidorna där 
det inte fanns något skydd för 
publiken (senare avspärrades det 
närmsta området invid sargen). 
Bakom målen, och utmed 
kortsidorna fanns det endast ett 
lågt nätstängsel som ansågs vara 
tillräckligt för att skydda publiken 
från ”höga puckar”, då slagskott 
ännu inte var ”uppfunnet”. 

För att bidra och påskynda 
byggandet av en konstfrusen 
isbana gick föreningarna ihop 

under namnet ”Nyköpings-
alliansen”. Under ett flertal år 
sålde de lotter från en kiosk invid 
Stadsbron på Storgatan. Vilket 
bland många andra utfördes 
det av ”Sessan” Ohlsson. På 
utsidan av lottkiosken fanns 
det en skylt där det stod något 
liknande som: ”Köp lotter och 

bidra till konstfrusen isbana 
i Nyköping”. Isbanan blev 
sedan verklighet 1960, 
när den konstfrusna 
utebanan invigdes på 
Rosvalla. Till att börja med 

spelade både AIK och NSK 
sina matcher på Rosvalla, för 

att under årsskiftet 1965-66, gå 
samman i en förening, Nyköpings 
Boll och Idrottssällskap, NBIS, 
som i dagligt tal blev ”Bissarna”.

En av många minnesrika matcher 
spelade Bissarna 1969, då laget 
kvalspelade för att försöka nå 
landets högsta serie. Det var 
över 20 grader kallt när Färjestad 
var på besök. Färjestad vann 
matchen, och blev ett av lagen 
som avancerade till högsta serien 
för att därefter bli ett av Sveriges 
bästa lag med ett flertal SM-guld. 
Bissarna däremot fick återgå till 
att spela i den näst högsta serien. 

Men som tröst slog kanske Ny-
köpingsborna ändå ett inofficiellt 
världsrekord under kvällen. I 
Guinness Rekordbok kan man bl.a. 
läsa om hur många personer som 
kan rymmas i en bil. Men på en 
toalett finns ingen uppgift! Under 
periodpauserna den kalla dagen 
sökte många frusna åskådare upp 
den enda plats där de kunde värma 
sig, vilket var toaletten på gaveln 
på omklädningshuset med ingång 
utifrån. I den proppfulla toaletten 
på ca 4 kvadratmeter trängdes i 
periodpauserna uppskattningsvis 
25-30 åskådare – Världsrekord?

När dörren öppnades och nödiga 
personer var på väg in, insåg de 
snabbt att det var omöjligt, då ingen 
flyttade sig! Var dessa uträttade 
sina behov är okänt. 

Bättre för både spelare och publik 
blev det 1970, då det tillkom ett 
stort tält över över rinken. Publiken 
fick även tillgång till fler toaletter i 
en korridor tillhörande fotbollen. 
Men efter en snöstorm 1977, 
kollapsade tältet av trycket av tung 

blötsnö. Under 1982 invigdes till 
slut den första ”riktiga ishallen” 
som i dag omnämns som ”lilla 
hallen” efter att en betydligt större 
Ishall invigdes 2003. 

Tre AIK:are på Folkungavallen under 1950- 
talet. ”Ludde” Dahlström, Kalle ”Pommis” 
Ardeheim, och Åke Nilsson.

Fyra spelare från 1969. Från vänster, Lars-Åke ”Mutti” Johansson, Gösta Westerlund, Göte 
”Goton” Hellström, (lagledare) Janne Karlsson, och Staffan Widmark. Fotograf okänd, bild 
från Lars Juteryds fotosamling.

KÄLLOR
Curt Hjelm
Vaktmästare, Rosvalla
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peder@pederfranssonbygg.se, Kumminvägen 20, Nyköping 
www.pederfranssonbygg.se

Välkommen till det proffsiga 
byggföretaget med glimten i ögat!

& inredning.ab

Ring mig för 
en gratis offert!

Peder Fransson
070-776 88 57

Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg 
- FSVJ 

Res	  med	  veterantåget	  22	  april	  2017	  
Oxelösund	  –	  Nyköping	  Södra	  –	  Vrena	  –	  Hälleforsnäs	  -‐	  Eskilstuna	  

Skapa	  din	  egen	  utflykt	  och	  res	  mellan	  valfria	  stationer	  eller	  boka	  något	  av	  våra	  fullmatade	  
upplevelsepaket	  inkl.	  måltid	  i	  Eskilstuna.	  

Paketresorna	  innehåller:	  
Guidad	  stadsvandring,	  Besök	  i	  ånghallarna	  där	  maskiner	  körs,	  Sveriges	  första	  ånglok,	  
Munktellmuseet	  samt	  lunch	  eller	  middag.	  	  Avgång	  på	  morgon	  eller	  lunchtid.	  

På	  morgon	  avgången	  erbjuds	  att	  förboka	  frukost,	  annars	  är	  vår	  kiosk	  öppen	  med	  fika,	  godis	  
och	  sovenirer	  under	  resorna.	  	  

Tidtabell:	  

 
Ankomst Avgång Ankomst Avgång Ankomst Avgång 

Oxelösund   07:00   12:10   17:31 
Nyköping S 07:14 07:20 12:24 12:30 17:45 17:55 
Vrena 07:42 07:48 12:52 12:58 18:17 18:23 
Hälleforsnäs 08:26 08:37 13:35 13:39 19:00 19:04 
Eskilstuna 09:00   14:04   19:27   

  Ankomst Avgång Ankomst Avgång Ankomst Avgång 
Eskilstuna   09:20   14:35   19:52 
Hälleforsnäs 09:52 09:56 15:06 15:10 20:22 20:36 
Vrena 10:58 11:04 16:02 16:15 21:13 21:19 
Nyköping S 11:27 11:37 16:38 16:59 21:42 21:48 
Oxelösund 11:49   17:11   22:00   
	  

Prisexempel:	  Vuxen	  t/r	  	  

Oxelösund	  –	  Nyköping	  eller	  vv	  	   	   100	  kr	  
Oxelösund/Nyköping	  –	  Vrena	  eller	  vv	   	   200	  kr	  
Oxelösund/Nyköping/Vrena	  –	  Eskilstuna	  eller	  vv	   300	  kr	  

Paketresa	  ink	  måltid:	  	   	   	   650	  kr	  

Bokning	  av	  resor	  görs	  via	  epost	  boka@fsvj.se,	  	  

Fullständig	  information	  om	  resorna	  hittar	  du	  på	  www.fsvj.se	  

	  

Dags att lufta Emma igen!
Ma ”Emma” 408 – en aktiv flörtande 
pensionär med egen Facebooksida.

- Även om hon är försedd med namnet 
Henry på hyttsidorna så är ett lok en 
”Hon”. Så tror vi i FSVJ- Föreningen 
Sörmlands Veteranjärnväg att det all-
tid kommer att vara. Ett lok är en Hon, 
inte Hen eller Han.

Ma 408 flyttade till Oxelösund den 15 
januari 2013, lagom till föreningens 
ordförades födelsedag. FSVJ hade 
under december 2012 köpt loket av 
transportföretaget Green Cargo. Loket 
gick från att vara i full aktiv kommer-
siell tjänst till ett mer stillsamt liv som 
pensionär i FSVJ och Oxelösund.

- Internt inom föreningen skämtas det 
ordentligt hur det egentligen kommer 

sig att loket levererades just på ordfö-
randens födelsedag. 
Att ”få” ett 105 ton tungt elektrolok i 
födelsedagspresent är nästan i samma 
klass som när Stig Helmer Olsson får 
ett tuffande ånglok i bröllopspresent 
i filmen Sällskapsresan 2. Skillnaden 
här var att det snöade kraftigt när en 
samling medlemmar och intresserade 
ivrigt väntade på att Ma 408 skulle 
ankomma Oxelösund. 

- Loket var visserligen flaggförsett 
men saknade den stora röda rosetten 
som Stig Helmer fick på sitt lok. 
Kolskyffel behövs inte för detta lok, 
men däremot en och annan kolslitske-
na för strömavtagaren säger Micke 
Däckfors.

Res med veterantåget 22 april 2017
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Välkomna!

Kommande resor och aktiviteter

29 mars 
TGOJ Afton, En resa i bilder med Eric Henriks-
son. Adress Esplanaden 8C. Inträde 200 kronor
(150 kronor för medlem)

22 april             
Veterantåg till Eskilstuna, via Nyköping, Vrena 
och Hälleforsnäs.Tre tur och retur under dagen.

23 april 
Tågsläpp i Oxelösunds Lokstall klockan 10 –16.

Fullständig information om våra 
arrangemang hittar du på www.fsvj.se

Nu även 
luncher 
vardagar 
11-14!

Tävla och vinn ett 
presentkort på 

500kr!
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Pingsten kallas 
också för...

Pingstliljan tillhör familjen...

K R Y S S A  O C H  V I N N  M E D  M A G A S I N E T 

VINNARE korsordet 02/feb 2017: Margot Åslund, Nävekvarn, vann ett presentkort hos Frisk till ett värde av 500 kr.
Lösningen utgörs av orden i de gula rutorna i krysset. För att vara med och tävla, skicka dessa ord samt en motivering till varför just du skall vinna till 

info@media-mix.nu eller till Mediamix, Ö Kyrkogatan 24, 611 33 NYKÖPING (märk kuvertet med “tävling”). Vi vill ha ditt svar senast 15 april Lycka till!

Tel. 0155-29 42 62
Östra Kyrkogatan 13, Nyköping

Populärt pris! Därför får ni 
nu en ny chans att vinna!

Sophie Zelmani.  
20 april på Culturum. 
Köp biljetter: www.nykopingsguiden.se/program 
eller på Rosvalla, Culturum, Koordinaten  
och Nyköpings Turistbyrå.  
Boka biljett: 0155-24 82 00.



TEXT HARRIET NILSSON, Verksamhetskoordinator NYSAM

Nyköping i samverkan

www.nysam.se

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

ANNONS

1 april kl 17.00 Culturum 
 Filharmoniska Sällskapet
2 april kl 16.00-18.00 Nyköpings  
 Teater, Ronny Erilksson –  
 Oförhappandes
2 april kl 10.00-14.00 Träffen
 Cykelbytardag
3 april kl 18.30-21.30 Culturum  
 Kjell Enhager, Jag AB 2.0
7 april kl 19.30 Culturum,
 Tommy Nilsson
9 april kl 15.00 Culturum
 Läderlappen
20 april kl 20.00 Culturum
 Sophie Zelmani
22 april 11.00-12.00 Rosvalla
 Mora Träsk
Läs mer på 
www.nyköpingsguiden.se

Shoppa i centrum – 2000 P-platser
Visste du att Nyköpings centrum har mer än 2000 
centrala parkeringsplatser och att flera av dessa 
inte har någon tidsbegränsning. Parkeringsavgif-
terna ligger lägre än i många kringliggande städer 
och att det i Nyköping finns ett rikt utbud av unika 
och speciella butiker. I Nyköping har vi även ett pre-

sentkort som gäller i många av de butikerna, som 
service till alla kunder som värnar om att handla 
lokalt. Utbud och efterfrågan är ju anpassat till hur 
vi som kunder väljer att gynna våra egna butiker. Ju 
fler konsumenter desto rikare utbud… som vi alla 
är vinnare i. Handla i Nyköping – det lönar sig!

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

Brunnsgatan 41A • 0155-26 99 88 • info@crazycow.se
Måndag - fredag 11 - sent, Lördag 12 - sent, Söndag stängt!

Öppet för lunch!
Måndag-fredag 11-13.30

Axplock av vår meny:• Oxfiléplanka serveras med rödvinsås, bearnaisesås & potatismos• Fish & chips serveras med remouladsås• Oxfilépasta serveras med champinjoner, & vitlök

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

Q
Qvarnen Restaurang

0155 - 21 22 60

Superfredag
Varje fredag kör vi Superfredag men fullspäckat

schema från 11.00 - 01.00

11.00 till 14.00 -

16.00 till18.00

17.00 till 01.00

21.30 

Grillbu�é “All You Can Eat”
Nöt, �äsk, kryddiga korvar, vegetariska 
alternativ, tillbehör & såser
95:- inkl. dryck, ka�e & kaka

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

Mat & Bar (á la carte & drinkbar)

Livemusik

På Scen
Du vet väl om att vi byggt en scen på Qvarnen och
kör livemusik varje fredag & lördag från 21.30

    Alltid fri entré

All info, lunchmeny, eventkalender, bordsboking
m.m hittar ni enkelt på vår hemsida:
www.restaurangqvarnen.se

Gilla & följ oss gärna på Facebook

Västra Kvarngatan 64
Nyköping
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Industrigatan 10, Nyköping 0155-21 71 70  

ÖPPETTIDER: Bilförsäljning: Mån-Fre 10-18, Lör 10-14, Verkstad och Reservdelar: Mån-Fre 07-17

*TOYOTA FINANCIAL SERVICES: EXEMPEL MED FLEX PRIVATLEASING, MÅNADSKOSTNAD 
INKL. SERVICE, BASERAD PÅ FAST RÄNTA, 36 MÅNADER, 4.500 MIL, OCH GARANTERAT 
RESTVÄRDE. ÖVERMIL (10 KR/MIL) OCH SKADOR UTÖVER NORMALT SLITAGE DEBITERAS 
VID ÅTERLÄMNING AV BILEN. UPPLÄGGNINGS- OCH AVIAVGIFT SAMT SKATT OCH AVGIF-
TER FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN TILLKOMMER. MED RESERVATION FÖR EV. TRYCKFEL 
OCH PRISÄNDRINGAR. ERBJUDANDET GILTIGT TOM 31 MARS 2017. BRÄNSLEFÖRBRUK-
NING BLANDAD KÖRNING 3,8-3,9 L/100 KM, CO2-UTSLÄPP 86-87 G/KM. MILJÖKLASS 
EURO6.MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER, PRISÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL. BILEN PÅ 
BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD.

C-HR 1,8 HYBRID 
Style & Executive
PREMIÄRERBJUDANDE FRÅN

3.495 kr/mån*
MED TOYOTA FLEX BILL ÅN

AURIS HYBRID 

ACTIVE PLUS

Månadskostnad från

 
MED TOYOTA FLEX BILL ÅN

RAV4 HYBRID 

ACTIVE

Månadskostnad från

  
MED TOYOTA FLEX BILL ÅN

PRIUS 

LIFE

Månadskostnad från

  
MED TOYOTA FLEX BILL ÅN

Månadskostnad från

  
MED TOYOTA FLEX BILL ÅN

YARIS HYBRID 

ACTIVE

AURIS TOURING 

SPORTS HYBRID 

ACTIVE PLUS

Månadskostnad från

  
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  

HYBRIDKRAFT ÅT ALLA!  

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

C-HR 1,8 HYBRID Style & Executive
Premiärerbjudande från

MED TOYOTA FLEX PRIVATLEASING

P R E M I Ä R  F Ö R  T O Y O T A

LJUDANLÄGGNING 
FRÅN JBL PÅ KÖPET. 

GÄLLER STYLE 
OCH EXECUTIVE.(VÄRDE 9.500KR)

 

*TOYOTA FINANCIAL SERVICES: EXEMPEL MED FLEX PRIVATLEASING, MÅNADSKOSTNAD INKL. SERVICE, BASERAD PÅ FAST RÄNTA, 36 MÅNADER, 4.500 MIL, OCH GARANTERAT RESTVÄRDE. ÖVERMIL (10 KR/MIL) OCH SKADOR UTÖVER NORMALT SLITAGE DEBITERAS VID ÅTERLÄMNING AV 
BILEN. UPPLÄGGNINGS- OCH AVIAVGIFT SAMT SKATT OCH AVGIFTER FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN TILLKOMMER. MED RESERVATION FÖR EV. TRYCKFEL OCH PRISÄNDRINGAR. ERBJUDANDET GILTIGT TOM 31 MARS 2017. BRÄNSLEFÖRBRUKNING BLANDAD KÖRNING 3,8-3,9 L/100 KM, 
CO2-UTSLÄPP 86-87 G/KM. MILJÖKLASS EURO6.MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER, PRISÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD.  

3.495 kr/mån* 

C-HR 1,8 HYBRID Style & Executive
Premiärerbjudande från

MED TOYOTA FLEX PRIVATLEASING

P R E M I Ä R  F Ö R  T O Y O T A

LJUDANLÄGGNING 
FRÅN JBL PÅ KÖPET. 

GÄLLER STYLE 
OCH EXECUTIVE.(VÄRDE 9.500KR)

 

*TOYOTA FINANCIAL SERVICES: EXEMPEL MED FLEX PRIVATLEASING, MÅNADSKOSTNAD INKL. SERVICE, BASERAD PÅ FAST RÄNTA, 36 MÅNADER, 4.500 MIL, OCH GARANTERAT RESTVÄRDE. ÖVERMIL (10 KR/MIL) OCH SKADOR UTÖVER NORMALT SLITAGE DEBITERAS VID ÅTERLÄMNING AV 
BILEN. UPPLÄGGNINGS- OCH AVIAVGIFT SAMT SKATT OCH AVGIFTER FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN TILLKOMMER. MED RESERVATION FÖR EV. TRYCKFEL OCH PRISÄNDRINGAR. ERBJUDANDET GILTIGT TOM 31 MARS 2017. BRÄNSLEFÖRBRUKNING BLANDAD KÖRNING 3,8-3,9 L/100 KM, 
CO2-UTSLÄPP 86-87 G/KM. MILJÖKLASS EURO6.MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER, PRISÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD.  

3.495 kr/mån* 

MOTORCIT Y  •  NYK ÖP I NG
HUVUDSPONSORER

Sörmlands Musikkår fyller 35 år. Välkommen till en konsert med en 
blandning av symfonisk blåsmusik och militärmusik med anknytning 
till Sörmland.

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

Jubileumskonsert med 
Sörmlands Musikkår
23 april • kl 16.00 • Nyköpings Teater

April 
• 7 april Medeltida dräkt – Föreläsning
• 14 april Dans på Träffen – Claes Lövgrens
• 22 April En tur i medeltidens hjulspår
•  23 april Jubileumskonsert  

Sörmlands Musikkår 35 år

Maj
• 18–21 maj Turista hemma-dagar
• 20 maj Gästabudsstämma     
• 24–27 maj International Street Market

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

Juli
•  1–29 juli Gästabudsspelen, Nyköpingshus
• 28–29 juli Veteranbåtar i Hamnen
•  26–29 juli Italian Village 
•  29 juli–5 augusti Nyköpings Festdagar

Augusti
• 5 augusti Nyköping Swimrun
•  9–12 augusti Swedish Beach Volley Tour

September
• 3 september Flyg & Motordagen
• 7–9 september FORUM Nyköping
• 16 september Gästabudsloppet 

Oktober
• 1 okt Sjungikör 2017
• 20 oktober LitterArt Gästabud
• 20–22 oktober SM i Gädda

December
•  10 december avslutning.  

Exakt 700 år sedan Nyköpings gästabud

Programmet för Gästabudsåret tas fram  
i samverkan med föreningar,  
organisationer och företag.

Du hittar allt som händer på 
nykopingsguiden.se

Här ser du mer av vad som händer i år 

Kom och dansa bugg, foxtrot eller 
en sväng gammalt. 
Kl 20.00–00.00
• 14 april Claes Lövgrens
• 5 maj Micke Ahlgrens

Danskvällar  
på Träffen



20 No.3 MAGASINET 2017  No.3 MAGASINET 2017         21

Var med och städa - vinn en resa 
till Barcelona eller en i-Pad

Två iPads lottas ut bland alla 
ungdomar (upp till 18 år) som 
städat.

Lördag 29 april är det dags att städa 
Oxelösund igen. Är du med och städar 
bjuder vi på fika och du deltar i 
utlottningen av en resa till Barcelona 
eller två iPads.
Oxelösund delas in i elva städområden. 
Varje städområde leds av en städcoach 
som också delar ut fikabiljett och en 
lott till varje deltagare. Städningen 
pågår mellan 9.00 och 11.00.

Från 11.00 blir det ett gemensamt 
program för Städdag och Loppis 
på Järntorget i centrala Oxelösund. 
Godisregn, ansiktsmålning och 
musikunderhållning med gruppen 
”Skrot”står bland annat på 
programmet. 

Här sker också dragningen av 
resan, en heldag för en hel familj på 
Bodaborg och två iPads för alla som 
städat. Du måste vara på plats med 
din lott för att vinna.
Välkommen!

Kom och lyssna på gruppen ”Skrot”, 
Järntorget 11.00.

OXELÖSUNDSTIDNINGEN  April 2013    12

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

Städa i Oxelösund och vinn en resa 
till Barcelona.

Kartan hittar du även på 
www.oxeloenergi.se

Lördag 29 april
9.00-11.00 Städdag
Vi vårstädar hela Oxelösund tillsammans!
Alla som städar bjuds på fika på torget och har chans att vinna fina priser som en 
resa till Barcelona, en heldag för hela familjen på Bodaborg och två iPads. 
Dessutom tröstpriser från handlarna runt torget.
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 21/4.
Pengarna går till Räddningsplankan.

11.00-11.40 Konsert på scen med gruppen Skrot
Gruppen Skrot kombinerar återvinning och miljö med musikintresse, 
och spelar på instrument byggda av återvunnet material.

10.00-14.00  Bokloppis på Koordinaten 
   Ingen kostnad för dig som vill sälja böcker, filmer, 
   spel eller musikskivor. Anmälan: 0155-383 50

12.00    Miljönärsmärkning av Koordinaten

   För alla barn 
11.00-13.00  Ansiktsmålning
12.20   Godisregn  
11.40-12.30  Gör ditt eget skrotinstrument på Koordinaten
12.30   Uppträd i Oxelösunds egen ”Skrotorkester”    
   tillsammans med Oxelösunds Musikskola  
  
11.40-12.00  Ett hållbart Oxelösund  
   Möt Karin von Kronhelm, Verksamhetschef Renhållning, 
   Mats Lindahl, Gatuchef med flera.

13.00	 	 	 Dragning	av	fina	priser	för	alla	som	städat
     
Vårstäda!
Passa på att lämna dina gamla glödlampor och batterier i 
Oxelö Energis tält och få en miljötratt.

Öppet hus på Återvinningscentralen
Ta med ditt avfall, så hjälper vi dig att ta hand om det.
ICA Kvantum bjuder på fika.

www.oxeloenergi.se
www.oxelosund.se

Loppmarknad och städdag

  

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 

27

www.oxelosund.se

Städdag
Oxelösunds Föreningsdag
Ramdalsanläggningen 
lördag 7 maj 10.00-15.00

Program
10.00		 Städning	startar	ute	i	bostadsområdena

10.00-	 Föreningar	visar	upp	sin	verksamhet	vid	

14.00		 Ramdalsanläggningen,	utställningar,	informationsbord,	

	 	 försäljning,	uppvisning,	prova-på-aktiviteter,	agilitytävling.

	 	 Öppet	Hus	lägerboende.

	 	 Låna	”Gåstavar”	-	prova	på	att	gå	Hälsans	Stig.

	 	 Prova	på	boule

	 	 För barnen

	 	 Ansiktsmålning	10.00-12.00	

	 	 Cirkusskola	med	Junis	11.00-13.00

	 	 Åk	häst	och	vagn	10.00-14.00

	 	 Mr	Zeth	trollar	12.00	(Cafeterian	Ramdalens	Friskvårdscenter)

12.00		 Städningen	avslutas	i	bostadsområdena.

	 	

Ramdalens Friskvårdscenter, cafeterian
12.00		 Mr	Zeth	trollar	för	alla	barn.

12.20		 Föredrag	Caxton	Njuki,	”Tillsammans	är	vi	vinnare”.

13.00		 Underhållning	Jenny	Hillman.

13.15		 Lottdragning	Städdag	-	vinn	lap-tops,	resa	till	Barcelona			 	

	 	 och	en	heldag	på	Bodaborg.	 	

	 	 Vinstutdelning	tävling	”Oxelösunds	Föreningsdag”

	 	 Välkomna!

	 	



TEXT OCH FOTO TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Uppväxt?
– Född och uppvuxen i Göteborg. 

Intressen i tidiga år?
– Orientering, pingis, sång, musik 
och teater. Var mycket aktiv i unga 
år. Sydde mycket kläder, gärna färg-
starka kreationer.  Jag och en 
kompis terroriserade klas-
sen varje vecka med sket-
cher och roliga historier på 
”Roliga timmen”. 

Yrkes-tankar i unga år?
– Skådespelare eller författare. 

Utbildning?
– Samhällsvetenskaplig linje på 
gymnasiet. Tog ett friår under gym-
nasietiden och studerade i Schweiz. 
Pluggade marknadsföring på hög-
skola i Vaxjö med ett påbyggnadsår 
i Frankrike. Lärde mig Desktop Pu-
blishing, har alltid varit intresserad 
av färg och form. Utbildad Journa-
list på Poppius och  har också gått 
en reklamutbildning på IHR.

Varför kommunikation/marknads-
föring?
– Jag gick på gymnasiet under 
”Yuppie-erans” glansdagar och tyckte 
den framväxande reklambranschen 
var spännande och inspirerande.

Arbeten innan du kom till Oxelösund?
– Efter utbildning flyttade jag till 
Stockholm, där fanns jobben. Jag 
arbetade på Burke med marknads-
undersökningar, som konsult på 
Aftonbladet, på en reklambyrå som 
hette Intra i Uppsala, hos Nokia 
och som marknadschef  på Utfors. 

En oerhört hektisk tid med mycket 
jobb och mycket festande. 

När började du i Oxelösunds kom-
munkoncern? 
– 2006. Efter att jag fått barn kom 
andra värderingar in i mitt liv. Jag 

ville ha mer lugn och ro, och 
till sist kom övertygelsen om 
att söka ett lugnare liv med 
mer livskvalitet. Min man 
och jag började snegla på 
att flytta till regionen Trosa, 

Nyköping och Oxelösund. 
En självständig egen stad, men 

med närhet till Stockholm. Genom 
SN fick jag syn på en tjänst hos 
Kustbostäder och Oxelö Energi som 
marknadschef. Sökte och fick job-
bet och började i september 2006. 

Oxelösunds utveckling under de år 
du varit här?
– En mycket spännande utveckling. 
En stad utvecklas långsamt, men 
jag känner att Oxelösund verkligen 
öppnat upp sig och växer för varje 
år. Bygget av husen på Motorbåts-
vägen banade väg och visade på nya 
möjligheter. I Oxelösund är männ-
iskor nära varandra, det innebär att 
man får jobba med både små och 
stora frågor i vardagen, något som 
jag gillar och inspireras av. 

Oxelösunds framtid?
– Jag hoppas att fler och fler en-
treprenörer upptäcker Oxelö-sund, 
gärna inom turist- och besöks-nä-
ringen och ”Må bra spåret”. Oxe-
lösund skulle mycket väl kunna bli 
en modern ”kurort” för stressade 
Stockholmare. Kanske etableras en 

”Ekoby” för människor som vill odla 
själva, och backa tillbaka till sina 
rötter. Oxelösunds är jordnära och 
genuint och här finns många eldsjä-
lar som bär upp staden.  

Regionens framtid?
– Vi lever i en utvecklingsregion som 
har en fantastisk potential. Vi måste 
fortsätta lyfta fram de möjligheter 
regionen har, inte minst med 
närheten till motorväg och Skavsta 
flygplats.

Intressen utanför jobbet?
– Jag brinner för entreprenörskap 
och är engagerad i Företagarnas 
styrelse. Har även ett stort intresse 
för kultur, natur och utvecklingen 
mot en hållbar värld. Prövade en 
oförglömlig timmerflottsfärd i som-
ras då familjen gemensamt byggde 
en flotte av 1,5 ton stockar som vi 
tog oss nerför Klarälven på.

Personliga egenskaper?
– Jag är en obotlig optimist som 
tror på det goda hos människan. 
”Tankens kraft” är oerhört viktig. 
Allt blir som vi tänker. Om du ser 
möjligheterna så finns dom där. 
Något som absolut även gäller 
Oxelösunds framtid. 

”Det visste vi inte om Julia 
Bergman”.
– Jag är utbildad yoga- och 
meditationslärare och ett annat 
stort intresse är att måla. Jag målar 
”Vedic Art”, ett speciellt uttryck 
inom målarkonsten. 

Raka frågor – Raka svar

Julia
Bergman 
Marknadschef på Kustbostäder och Oxelö Energi
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MÅNADENS 
KONSERT
Gemma och S:t Botvids kyrkokör
”1300-talets melodifestival - 
Enda chansen i S:t Botvids ära”

ANNONS

Gudstjänster

Oxelösundin 
Ruotsinsuomalainen 
seurakuntatyö

OXELÖSUNDS  FÖRSAMLING

www.oxelösundsförsamling.se

27/3, 3/4, 10/4, 24/4  13-15 
Kuoroharjoitukset, S:t Botvidin 
kirkko
4/4 17-19 Ompeluseura, srk-koti
28/3, 25/4 13.30-15.30 
Laulukahvittelut Sjötångenin tiloissa 
6/4, 20/4 18-20 Naisten sauna, 
Stjärnholm
31/3, 28/4 9.30-11.30 
Laulukahvittelut Björntorpin tiloissa 
31/3, 28/4 15-17 Kerhotunnit, 
lapset aikuisen kanssa

Viikko 15 Hiljainen viikko 
Ti 28/3 17:00 Lutherelokuva osa 2, 
seurakuntakoti
Su 16/4 11.00 Kaksikielinen 
Pääsiäispäivän messu. St.Botvid. 
Kirkkotaksi pätee 
Su 16/4 12.00 Pääsiäislounas 
seurakuntakodissa, 
ilmoittautuminen 293400.
Ti 18/4 17:00 Konsertti – 
Kevätpurojen solinaa - Kirkkokuoro 
ja Vilundankuoro & Kenttälä
To 27/4 14.00 Kansallinen 
veteraanipäivä, seurakuntakoti

KEVÄTPUROJEN 
SOLINAA
(Vårbäcks porlande)
18/4 Finska Kyrkokören sjunger 
tillsammans med Vilundakören 
uner ledning av Jani Kenttälä.
Fri entré.

FAMILJE-
FRUKOST
kl 9-11 
i församlingshemmet

7/4

26/3  kl 14:00 Familjegudstjänst Pyssel från ca 13:40.
 kl 18:00 Mässa –  Jungfru Maria bebådelsedag
2/4  kl 18:00 Mässa – 5 i fastan
5/4  kl 8:30 Morgonmässa
9/4  kl 18:00 Mässa – Palmsöndagen
10/4  kl 19:00 Passionsandakt
11/4  kl 19:00 Passionsandakt
13/4  kl 14:30 Mässa, Sjötången, kl 15:30 Mässa, Björntorp
 kl 19:00 Skärtorsdagsmässa, S:t Botvid
14/4  kl 15:00 Långfredagsgudstjänst
 medverkande: Lisbeth Strand Järpehag, Helen Eiderborn.
15/4 kl 23:30 Påsknattsmässa medverkande: Christine Ankarswärd
16/4  kl 11:00 Tvåspråkig mässa – Påskdagen
17/4  kl 18:00 Pilgrimsmässa – Annandag påsk
19/4  kl 8:30 Morgonmässa
23/4  kl 18:00 Mässa – 2 i påsktiden, medverkande: 5sax&komp

Foto: Oscar Lucero Oliva

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

8/4
S:t Botvid

kl 18.00

Från semla till kärlek

KAFFEDRALEN
Onsdagscaféet för alla åldrar i 
församlingshemmet 13.30-16.00.
Sångstund för barn kl 15.
Sång- & musik, varannan onsdag 
(ojämn vecka) kl 14:
29/3 Maria Rasmussen
12/4 Tony Larsson  

Följ och gilla oss på Facebook!

Det är Fet-tisdagen när jag skriver 
detta, då många av oss köper eller 
bakar härligt saftiga semlor och 
passar på att njuta av det som är 
underbart men kort. Eller så har 
vi redan ätit så många semlor 
att bara synen av den där sista 
semlan får magen att vända sig. I 
vilket fall, om vi är så mätta är vi 
också förberedda inför fastan. Fet-

tisdagen är nämligen dagen då vi 
fettar upp och dessutom dagen 
innan Ask-onsdagen, då fastan 
börjar klockan 18.00. 

Fler och fler upptäcker dessa gamla 
traditioner som finns till för att ge 
en extra krydda i vardagen eller 
mening för livet. Jag har märkt de 
senaste åren att längtan efter att 

upptäcka våra rötter blir starkare 
och starkare och då menar jag inte 
bara efter att kunna se sina fötter 
efter att ha smällt i sig alla dessa 
semlor. Det vill vi nog alla kunna 
göra, men allt fler har de senaste 
åren också upptäckt att Fet-tisdagen 
och Ask-onsdagen inte bara är som 
Kanelbullens dag eller Fössta 
Tossdan i Mass-dagen (säg 
det på småländsk dialekt), 
utan en dag i kalendern 
full av mening. 

Framförallt ungdomar, hör 
och häpna, gillar traditioner och 
ritualer. Inte så att de längtar efter 
hemliga sällskap med ockulta riter 
- förutom möjligtvis Harry Potter - 
de upplever och ser ändå så mycket 
märkligt på Youtube och Snapchat. 
Däremot uppskattar de nästan 
alltid traditioner som ger mening 
åt livet. Till exempel en så enkel 
sak som att smälla i sig en semla 
på Fet-tisdagen som en symbolisk 
förberedelse inför fastan och på 

Ask-onsdagen få ett kors ritat i 
pannan av prästen i den lokala 
kyrkan som ett tecken på att fastan 
nu börjat.

Denna fasta är dessutom en 
förberedelse, får de lära sig, inför 
påsken. Under 40 dagar, eller 
10 eller 7 för de lite yngre, får de 
sedan fasta från något de bestämt 
sig för. De får fundera över vad de är 
beroende av, till exempel Snapchat 

och helt enkelt se om de kan vara 
utan? Meningen, får de lära 
sig, är inte att späka sig 
själv eller att vara tuffast 
och starkast i fasta, utan 
att öva sig på att skapa 

plats inombords för något 
annat. Gissa vad? Jo, det där 

gamla som din konfirmationspräst 
försökte förklara om Guds kärlek 
och hur vi ska älska varandra, inte 
”förälskelse” alltså utan den andra 
sortens kärlek, typ föräldra- eller 
syskonkärlek, fast till alla.

Påsken, får de sen lära sig, är en 
högtid och tradition som handlar 
om kärlek och kärlek handlar om 
frihet. Den man älskar ger man 
friheten att leva, utvecklas och 

älska tillbaka. Därför lät Gud 
besegra döden på Påsk-dagen och 
ge människorna friheten tillbaka 
att leva i kärlek, växa i kärlek 
och älska Gud tillbaka utan att 
döden kommer emellan. Låter det 
komplicerat? Det är det, det blir 
så när något är sant. Ungdomarna 
får i vilket fall lära sig att livet är 
fullt av meningsfulla traditioner 
som hjälper oss att växa i själ och 

ande, rotas i vår gemensamma 
historia och aldrig behöva uppleva 
meningslöshet igen.

Kom och fira påsk med oss 
förresten! Din lokala kyrka är full 
av kärlek, växt och mening. Gå dit 
och använda dela knappen, fast på 
riktigt. 

/Sebastian Söderberg

”Våra ritualer kring påsk är fulla av traditioner och mening” berättar Sebastian Söderberg.

18/4
S:t Botvid

kl 17.00

Fri entré, men lämna gärna ett 
frivilligt bidrag till musik-
verksamheten i församlingen.

PÅSKDAGS-
LUNCH
16/4 kl 12
i församlingshemmet
Föranmälan 0155-29 34 00 
före 5/4. 50:-, gratis upp till 18 år.

VÄLGÖRENHETS-
KONSERT
i passionstid i S:t Botvid 
kl 19.00

12/4
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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 må-to 8-17, fr 8-16

Gummiverkstaden må-to 7-15.30 fr 7-15

5/4 klo 10 Terveyskeskuksen kurssi senioreille alkaa Koordinatenissa (6 vko)
26/4 klo 19 Susanna Alakosken näytelmä ”Laina och fåglarna” Koordinatenissa
9/5 klo 18 Kaikille avoin neuvonpito Koordinatenissa, teema vanhustenhoito
11/5 klo 10 Harmonikkataituri Ari Haatainen Koordinatenissa

Lisätietoja/Mer information: Päivi Hellberg, 0155-38172
paivi.hellberg@oxelosund.se www.oxelosund.se/suomeksi
 

Aika Tapahtuma       Paikka
Maanantai klo 9  Käsitöitä, istumajumppaa Kipinä
Maanantai klo 13  Kuoro  S:t Botvid
Tiistai klo 11.30  Lounas  Suomi-seura
Tiistai klo 13.30  Kahvittelu  Sjötången
Tiistai klo 17**  Ompeluseura  Srk-koti
Keskiviikko klo 12  Kahvihetki  Kipinä
Torstai klo 10  Tarinatupa  Koordinaten
Torstai klo 12  Lounas  Suomi-seura
Torstai klo 18**  Naisten sauna  Stjärnholm
Perjantai klo 9.30  Kahvittelu  Björntorp
Perjantai klo 15*  Kerhotunnit (0-11v)  Srk-koti
Lauantai klo 17**  Elokuvia  Suomi-seura
Sunnuntai klo 13.45  Bingo  Suomi-seura
*parittomilla/**parillisilla viikoilla

 

Suomenkielistä toimintaa
Järj. Oxelösundin kunta, ruots.suom. seurakuntatyö sekä eri yhdistykset
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O X E L Ö S U N D

Koordinaten förvandlas till en 
tablao, en flamencoscen enligt 
konstens alla regler, när den åtta-
hövdade flamencokonstellationen 
Flamenco All Stars intar kuststaden 
den 30 mars. Magasinet ställer fem 
frågor till Pia del Norte, dansare 
och drivkraft i gruppen.
 
Vilka är ni?
Man skulle kunna säga att 
vi är ett flamencokollektiv 
som grundats på efterfrå-
gan. Gruppen består av hus-
bandet plus publikfavoriter från det 
populära evenemanget Flamencofre-
dag i Stockholm. Vi är väl runt en 
fem olika nationaliteter i gänget och 
de flesta av oss bor i Norden för när-
varande.  Det blir sådan härlig kraft 
när vi är många. Det är också väldigt 
roligt att vi fått med oss Afra Rubino 
och Antonia Jimenez, de är gitarris-
ter i världsklass.
 
Hur skulle du förklara flamenco för 
den som inte vet?
Flamenco är en konstform som föd-
des i Andalusien i södra Spanien 
bland människor som levde lite ut-
anför samhället, främst romer men 
även judar och andra som hamnat 
vid sidan av. Här mötte musiktradi-
tioner från världens olika hörn den 
spanska folkmusiken och flamencon 
växte fram. Den bygger på tre be-
ståndsdelar, sång, gitarr och dans. 
Det är mycket rytmer och starka 
men samtidigt kontrollerade käns-
louttryck. Flamenco är verkligen en 
universell konstform och det finns 
utövare och scener över hela världen. 
I Japan finns det till exempel fler fla-
mencoscener än i Spanien!
 

Hur kom det sig att du halkade in 
på flamenco?
När jag var tre år gammal var jag och 
min familj i Spanien och där hamna-
de vi en sen kväll på en flamencoför-
eställning. Jag blev helt betagen av 
musiken och dansen, höll nästan på 

att klättra upp på scenen och 
klappade med. Efter den 
upplevelsen svarade jag all-
tid flamencodansör på frå-
gan om vad jag ville bli när 

jag blev stor och så blev det!
 

Kan alla lära sig dansa flamenco?
Efter att ha undervisat människor i 
alla åldrar och en mängd bakgrunder 
i Flamenco kan jag svara ja på den 
frågan. Med mina ungdomar finns 
mycket häftig power, teknik, rytmer 
och beats, med seniorerna kan jag 
känna att ju mer livserfarenhet de-
sto bättre! Flamencon har visserligen 
sina fasta ramar men du fyller dem 
med din egen grej, det är det indivi-
duella uttrycket som ”gör det”.
 
Hur känns det att komma till Oxe-
lösund? 
Åh, jag ser jättemycket fram emot 
det! Jag var ju där för några år se-
dan med min flamencogrupp Aire de 
Vida. Det var så bra ljud och framför 
allt en väldigt fin publik!

Flamenco All Stars består av
Rodrigo Gonzalez (dans), Pia del 
Norte (dans), Antonia Jimenez (gi-
tarr), Afra Rubino (gitarr), Per Len-
ner (gitarr), Ellen Pontara (sång), 
Robin Cochrane (slagverk), Roberto 
Gonzalez (presentation).
 

Flamencokollektiv 
till Koordinaten

SKROT-orkestern 
uppträder på torget under Städdagen

På gång i Oxelösund i april
Läs mer på visitoxelosund.se

Seniorcafé
Koordinaten mån & tors 10.00 – 12.00
En mötesplats för seniorer. På mån-
dagar är det fika och umgänge. Varje 
torsdag erbjuds fika och underhåll-
ning för bara 20 kronor. 

Program den kommande månaden: 

Ha koll på vad som händer! Följ Visit Oxelösund i sociala medier:

www.facebook.com/
visitoxelosund

www.instagram.com/
visitoxelosund

Galleri O, Koordinaten 11 mar – 4 apr
I utställningen ”Sol, vind och vatten” 
visas akvareller föreställande somma-
ren när den är som finast. De flesta 
motiven är hämtade från Oxelösund 
med omnejd, eftersom konstnären 
säger att hon vill visa hur vackert det 
är i vår kuststad.

Maarit Helander

Galleri K, Koordinaten 10 mar – 4 apr
Konstnären Anna Sandell ställer ut 
måleri och stengods på Koordinaten. 
Hennes konst är mycket inspirerad av 
den renhet och enkelhet som finns i 
konst från Kina och Japan. I måleriet 
kan man kan avläsa sinnesstämningar 
och hon lägger stor vikt vid färgen.
Arr: Konstföreningen Fokus

Anna Sandell

Teater: 
Laina och fåglarna
Koordinaten 26 apr 19.00
Ett poetiskt drama om människor på 
väg. Bort, till, från. En mångfacetterad 
berättelse om de sverigefinska syst-
rarna Laina och Linda. Manus är 
specialskrivet för Scenkonst Sörm-
land av författaren och Augustpris-
tagaren Susanna Alakoski. 

Flamenco All Stars
Konsert och dans på Koordinaten 
30 mar 19.00

30/3   

6/4 

13/4

20/4

27/4

Tunabälgarna
Sång och dragspelsmusik

Alla tiders stråkkvartett
Scenkonst Sörmland

Oscar Stolpe Bello
Piano & dragspel

Trio Angels
Scenkonst Sörmland

Les Strings
Från Evert Taube till Beatles

Ge din bild av Oxelösund!
Turistinformationen, Koordinaten
8 april – 2 maj 
Välkommen till en utställning där du 
har chans att lämna dina tankar kring 
kultur och besöksmål i Oxelösund.

Arr: Kultur och fritid, Anhörigcentrum
och frivilligorganisationerna i Oxelösund

Lördag 29 april är det gemensam 
Städdag och Loppmarknad i Oxelö-
sund. På torget uppträder orkestern 
”Skrot”. I dessa miljö- och återvin-
ningstider har Skrotorkestern hittat 
en nisch som kombinerar åter-
vinning och miljö med mu-
sikintresse.SKROTs skrot-
musikinstrument öppnar 
dörrarna in till instrumen-
ten så de blir synliga som 
de fantastiska uppfinningar 
som musikinstrument är.
– Konserterna är nästan som en 
instrumentbyggar-utbildning och 
för varje musikinstrumentgrupp 
som vi hittar, pusslar vi ihop vår mu-
sikmaskin på scenen. Vi provar och 
testar och till sist hittar vi den där 
sista pusselbiten till musikmaski-
nen så att vi kan få höra den, säger 
en av gruppens grundare, Martin 
Harborg.
– Med tillräcklig kunskap kan man 
bygga vilket musikinstrument som 
helst. Det är fantasin som får dig 
att se att en grönsak eller ett pla-
strör eller ett mammutben kan bli 
till en flöjt.

Det är verkligen ingen tvekan om 
att barnen gillar ämnet.  
– Vi spelar både för och med bar-

nen på instrument som vi själva 
har konstruerat och det är uppen-
bart att vi har gjort dem själva, för 
en del är så konstiga! Till exempel, 
vägkonstuba, frankensax, el-spade, 
foonkie, elrörsflöjter, VVSophone, 

vattenkannegitarr, hankdrums 
med mera. 

Martin förklarar varför det 
blev musik på skrotinstru-
ment. Det hela började med 

ett stort teknikintresse.
– Det är någonting med att skru-

va isär saker och sätta ihop dem 
som är väldigt tilltalande, säger han 
med ett småleende och fortsätter:
– Jag undrar ofta hur saker fungerar. 
Det kan vara så skilda saker som en 
rostig brödrost eller en fagott. När 
man väl har sett hur det fungerar 
kan man ersätta de kanske ”lite 
dyrare bitarna” med en morot eller 
en bit plast som man hittat någon-
stans.

Hur det låter när Skrot-orkestern 
spelar? Kom till Järntorget den 29 
april så får du höra. Efter konserten 
finns möjlighet för alla barn att byg-
ga egna instrument av återvunnet 
material. 

Foto: Lari Järnefelt

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:-

Torggatan 13, Oxelösund
Tel. 0155-316 60

www.tandlakareherbring.se

Vi möter dig 
med omtanke!

0155-302 10
Järntorget, Oxelösund

Jerseykavaj 

1.695:-

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

Öppettider
mån-fre 09.30-18.00
lör 10.00-13.00

25% 
på utvald ansiktsvård

Boka oss idag

0155-400 409
www.veteranpoolen.se

Vi tar gärna hand 
om din trädgård.
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Återbruk på gång i Oxelösund
Full aktivitet råder på återvinningscentralen i Oxe-
lösund. En ombyggnation ska ge ett bättre flöde för 
biltrafiken och ett efterlängtat återbruk är förhopp-
ningsvis på plats innan sommaren.

Varför ett återbruk?
- Vi är glada att snart kunna öppna ett litet lokalt 
återbruk inne på återvinningscentralen, berättar 
Karin von Kronhelm, chef för renhållningen i Oxe-
lösund.  Möjlighet att lämna in saker finns ju redan 
i dag till exempel till Myrorna,  men vi har ofta fått 
frågan om varför vi inte har en plats där det går att 
lämna saker,  som sen andra, om de hittar något 
användbart kan ta med sig.

- I Återbruket kommer vi att ta emot allt från kläder, 
skor, cyklar, böcker till möbler. Det ska dock vara 
hela och funktionsdugliga saker som lämnas och 
personalen kommer se över utbudet och rensa ut 
sådant som i stället bör kastas.  Från återbruket 
kan både privatpersoner och föreningar välja att ta 
med saker som de vill ha utan kostnad, berättar 

Karin vidare.   I samarbete med Lions  finns även 
möjlighet att lämna in glasögon för återvinning. 
Glasögonen skänks vidare till en ideell organisa-
tion, Vision For All.

Fler fraktioner ger bättre återvinning
I och med ombyggnationen har  antalet fraktioner 
utökats något, vilket ökar möjligheten att samla in 
ett renare material. Sopor delas upp beroende på 
material, i olika fraktioner. Till exempel plast, tegel, 
glas och papper.  Ju renare fraktioner desto bättre 
återvinning av materialet, vilket i slutändan gynnar 
miljön. Till exempel kan det nu lämnas in flaskor 
med fett och frityrolja istället för att det läggs i 
brännbart avfall.  Det gör att fettet och oljan kan 
återvinnas och återanvändas i tillverkningen av 
bland annat tvål, stearin, gummi och biobränsle.

- Lördag 29 april har vi öppet hus här på återvin-
ningscentralen. Vi bjuder på fika så passa på och 
kom ner och prata avfall och återvinning med oss, 
avslutar Karin von Kronhelm. 

Lämna dina gamla 
batterier och glödlampor
 
Lördag 29 april är vi på plats på Järntorget mellan 10.00-14.00.
Passa på och rensa hemma och ta med dina gamla batterier och 
glödlampor och du får en miljötratt som gåva.
 

Miljötratt 
i gåva!

Loppmarknad 
på Järntorget 

Lördag 29 april 
  

Plats kostar 50 kr, anmälan 
senast fredag 21 april, bokas via 
marianne.heman@oxelosund.se 
0155-388 03, ta med eget bord.

Öppet hus 
på ÅVC 

Lördag 29 april har vi öppet hus på återvinningscentralen, Föreningsgatan mellan 10-14.
Kom och lämna ditt avfall, så hjälper vi dig ta hand om det. Vi bjuder på fika i samarbete med ICA Kvantum.
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Uffe Bertilsson

Äntligen ett nytt resecentrum!
För många besökare är den-

na sopstation första intrycket 
av Nyköping. Sämre skyltföns-
ter får man leta efter.

Fast nu, äntligen, är ett nytt 
resecentrum på gång. Men, 
har du hört någon Nyköpings-
bo som säger: ”Bra att det 
satsas på att göra kollektivtra-
fiken mer attraktiv. Vi måste 
minska användningen av fos-
sila bränslen för klimatets och 
människans fortlevnads skull!

Inte ens den lokala Natur-
skyddsföreningen lyckas lyfta 
blicken och se de stora linjer-
na i projektet. Istället fastnar 
man, liksom alla andra, i 
detaljer som grumlar sikten.

På riksplanet pläderar SNF 
för storsatsningar på tåget 
som fortskaffningsmedel. 
På lokalplanet är föreningen 
en av många gnällspikar i 
remissfloran. 

– Oförenliga…, sa Bill.
– Åsikter…, sa Bull.

Visst är det viktigt att upp-
märksamma detaljerna. Ju 
fler bra detaljer, desto bättre 
slutresultat är ett givet axiom. 

Men snälla. Kan inte någon 
enda säga:

– Äntligen ska vi få ett nytt 
och modernt resecentrum!

Nähä. Då gör jag det då.

***
Fackförbundet Byggnads 
har bara en massa gubbar i 
styrelsen. På internationella 
kvinnodagen härom veck-
an visade de sin solidaritet 

genom att bära ”pussy hats”. 
En symbol för kvinnors kamp 
i USA efter att Donald Trump 
valdes till president.

Byggnads hånades hej vilt 
av de kända feministiska 
åsiktsmaskinerna. Själv tyckte 
jag att tilltaget var kul. Äntli-
gen lite humor och självdis-
tans i fackföreningsrörelsen! 

Nu väntar jag bara på att 
feministerna ska få oss att 
dra på munnen. Men det är 
kanske att begära för mycket?

***
Tjoho! Det 
är ljust när 
man vaknar 
och ljust när 
man går hem 
från jobbet. 
Våren är 
här! Ut 
och njut!

Människan, och därmed 
också sörmlänningen, är en 
åsiktsmaskin. Ungefär som 
en kaffeautomat. Tryck på 
knappen så flödar det…

De flesta av oss 
härbärgerar ett 
sammelsurium av 
åsikter, som ofta är 
oförenliga: Sol, vind 
och vatten är bättre 
för miljön och kli-
matet än kärnkraft, 
olja och kol. Javisst, 
det tycker de flesta 
av oss.

Men när frågan 
ställs på sin spets och det är 
dags att placera ut vindkraft-
verk i den sörmländska leran 
gastar plötsligt alla berörda: 
”NEJ, INTE HÄR! De förstör 
utsikten. Förfular vårt vackra 
landskap. Ugglor kan flyga in i 
roterbladen och dö…”

Det där sörmländska gas-
tandet har medfört att vi är 
landets sämsta län när det 
gäller vindkraft. Här är det 
i princip kemiskt rent från 
vindkraftverk.

Inte ens den lilla utbild-
ningssnurran vid Gripensko-
lan fick stå kvar. De boende 
protesterade och överklagade 
och fick rotorbladets vinande 

ljud att tystna. ”Tack och lov, 
oljudet störde ju friden.”

Friden? Ett stenkast från bo-
stadsområdet ligger Sveriges 
mest trafikerade Europaväg, 

E4:an. Trafikbullret 
därifrån är i mina 
öron mångdubbelt 
störande jämfört med 
det modesta vinandet 
från den lilla vinds-
nurran.

– Jodå, visst är jag 
för sol, vind och vat-
ten. BARA INTE HÄR!

– Vi måste vara so-
lidariska och ta emot 

folk som är på flykt… Va? 
Planerar de en flyktingförlägg-
ning i vårt bostadsområde? 
ALDRIG! 

– Nu måste politikerna ta 
tag i klimatfrågan, på allvar… 
En skatt för att minska flygre-
sandet? Det var det DUMMAS-
TE jag hört! Det partiet tänker 
jag aldrig rösta på!

– Oförenliga…, sa Bill.
– Åsikter…, sa Bull.

Och så har vi det här med 
Nyköpings sorgligt vanskötta 
tågstation. Livsfarlig blankis 
och becksvart på cykelparke-
ringen. En trasig klocka på sta-
tionshuset utan visare. Lövsly 
och skräp på spårområdet… 

Den växande pendlarstaden Nyköping har en tågstation 
som är ungefär lika ruffig som återvinningsstationen på 
Björshult.
Nu är äntligen ett nytt resecentrum på gång. Men vad 
händer? Jo nästan alla protesterar, till och med den loka-
la Naturskyddsföreningen.

TEXT Ulf Bertilsson
MEJL ulf.bertilsson@uffeskrivare.se

... kemiskt 
rent från 
vindkraft-

verk.

Vi får din trädgård att blomstra
– Låt oss klippa gräs, rensa, trimma häcken & köra till 

tippen. Eller något annat på din att-göra-lista.
Ring oss idag 0155-400 409 www.veteranpoolen.se
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www.oxelosund.se

Åsa Ågren är enhetschef för ekonomiskt 
bistånd. Hon menar att det finns mycket att 
vinna på att ansökan nu blir elektronisk.
- I dag kan en oxelösundare som behöver 
hjälp med pengar behöva vänta tre veckor. Vi 
har lång handläggningstid jämfört med andra 
kommuner. Det beror på att vi är ganska få 
handläggare som jobbar med det.

Får pengar snabbare
Det finns andra som redan jobbar så här. 
Trelleborgs kommun är ett exempel.
- Vi tittade runt på andra kommuner och blev 
tipsade av Kommuncenter att Trelleborg hade 
en bra modell.

I Trelleborg har man kört den här modellen 
i över ett år. Den innebär att den som söker 
ekonomiskt bistånd får eget ansvar i stället 
för att bli servad. Kommunen går inte in och 
granskar, utan den som söker fyller i sina 
uppgifter på heder och samvete.
- Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har 
granskat förfarandet och har inget att anmärka 
på, säger Åsa.

När man skickat sin ansökan får man träffa en 
jobbcoach ganska tätt inpå.
-  Efter att den sökande träffat coachen är målet 
att han eller hon ska få pengar utbetalade inom 
48 timmar, säger hon.

I  början kommer det vara täta stickkontroller 
för att se att allt funkar som det ska.
- Vi följer statistiken så att vi ser om ekonomiskt 
bistånd plötsligt ökar, säger Åsa.

Mål: fler ska jobba
Målet är att minska andelen som söker 
ekonomiskt bistånd med 2 procent under 2017. 
I dag är det runt 750 personer som söker varje 
år. Kravet från politikerna är att få ut 234 av de 
personerna i jobb i år.

Allt sker i nära samarbete med arbets-
förmedlingen. Två handläggare och jobb-
coacherna har fått utbildning i hur man 
coachar personer som står långt från 
arbetsmarknaden.
Många har hamnat utanför försäkringssystemet 
och det handlar också om hur man får in dem i 
systemet igen. Det kan handla om till exempel 
arbetsträning eller språkträning.
-  Det hör också ihop med Drivhuset, säger Åsa.

Drivhuset
Drivhuset är en tanke som föddes för ett år 
sedan. Grunden är att människor behöver 
känna sig behövda och ha arbetsuppgifter. 
På Drivhuset öppnas möjligheter för 
utbildning, hjälp att starta eget, olika sorters 
sysselsättningar och café. Man jobbar ihop med 
Campus, Arbetsförmedlingen, Landstinget och 
Försäkringskassan. 
- Vi kommer att mer aktivt se till att 
människor hamnar i sysselsättning och bli 
egenförsörjande, säger Åsa.
 
Mer än en e-tjänst
E-tjänsten för ekonomiskt bistånd innebär så 
mycket mer än bara en e-tjänst. Den kommer 
att frigöra tid som kan läggas på att möta och 
hjälpa människor i stället för att hantera papper.

17 april lanseras en e-tjänst för att 
söka ekonomiskt bistånd. Det kanske 
inte låter så märkvärdigt men tanken 
är att kommunen på det sättet ska 
kunna hjälpa behövande snabbare och 
på ett helt annat sätt än idag.

Så mycket mer 
än en ny e-tjänst

Alla våra e-tjänster
På https://etjanster.oxelosund.se kan 
du som medborgare, företagare eller 
förening utföra ärenden när det passar 
dig. För en del av tjänsterna behöver 
du e-legitimation för att identifiera dig 
på ett säkert sätt. Då kan du logga in, 

spara dina uppgifter och enkelt följa ditt 
ärende under fliken mina ärenden. Nya 
e-tjänster utvecklas hela tiden. Saknar 
du en e-tjänst eller har förslag på en 
e-tjänst som inte finns idag? 

Skicka gärna ett mail och berätta: 
etjanst@oxelosund.se 

Mer om e-tjänster
E-tjänster är en service för medborgare 
och företag. Syftet är att man ska kunna 
uträtta olika kommunala ärenden direkt 
via sin dator eller mobiltelefon oavsett 
tidpunkt på dygnet.

Oxelösund ligger långt fram när det 
gäller e-tjänster. 
-  Enligt leverantören är vi i Oxelösund 
ledande i vårt arbete med e-tjänster, säger 
Åsa Camara, webbstrateg. Åsa Camara 
processkartlägger en ny blivande e-tjänst 
i veckan just nu så tempot är högt. Några 
exempel på andra e-tjänster som är på 
gång under 2017 är:

● Anmälan om folköls- och   
 tobaksförsäljning
● Ansökan om bostads-
 anpassningsbidrag
● Ansökan om inackorderingsbidrag 
 för gymnasieelev
● Ansökan om ledighet för 
 grundskoleelever
● Anmälan och avanmälan till 
 musikskolan
● Ansökan om specialkost för 
 grundskoleelever
● Nominera stipendiat
● Borgerlig vigsel

Den sökande kommer att få en närmare 
kontakt med handläggaren.

Handläggarna kommer att få mer tid att 
jobba med att vägleda och coacha de 
sökande ut i arbete i stället för att lägga tid 
på pappersarbete. I dag läggs mycket tid på 
granskning av ansökningarna.

- Det är tid som man kan använda för att få 
människor motiverade och komma ut i arbete 
igen, säger Åsa.
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     Välkommen till din naturliga matvarubutik!

8-21VI HAR ÖPPET
ALLA DAGAR     

      
       

        
         

    Gilla oss på facebook: www.facebook.com/icakvantumoxelosund

Tisdag 18 april
Seniordag XL. Vanlig seniorrabatt 
gäller. Vi bjuder på kaffe med kaka. 
Trissaktiviteter. 50 % på allt garn. 
PRO och SPF finns på plats i buti-
ken. Oxelösunds Boulesällskap ut-
anför butiken.

Onsdag och torsdag 
19-20 april
Matfest under namnet ”Gränslös 
matglädje”. Avsmakningar utanför 
och i butiken. Tävlingar.

Fredag 21 april
Stort födelsedagskalas. Vi bjuder 
på kaffe och tårta. Kvantums ju-
bileums-tipspromenad med fina 
priser.

Lördag 22 april
Barn- och familjedag på torget. 
Paprikaloppet - löpartävling för 
alla barn mellan 3-12 år. Vi värmer 
upp till Zumbadans med Nathalie 
Bergkvist. Föreningar visar upp 
sin verksamhet. Underhållning. 
Uppträdande av ”Rackartygarna”. 
Caxton Njuki är konferencier och 
intervjuar lokala idrottsprofiler.  

ICA Kvantum 
20 år i Oxelösund!
- det firar vi 18-22 april

Den 21 april 1997 öppnade vi 
ICA Kvantum i Oxelösund!

Nu firar vi 20 år och det vill 
vi göra tillsammans med 
alla våra kunder. Tisdag 
18 april till lördag 22 april 
firar vi, det blir fem dagar 
fyllda av aktiviteter, både 
i och utanför butiken.

Dessutom har vi laddat 
butiken med massor av ju-
bileumspiser under dessa 
dagar.

Martin Agerstig

Sveriges största extrem- och 
actiongrupp på Youtube! 

Rasmus Frisk

Olle Lundqvist

Här kommer ett axplock av vad som 
händer under vårt jubileum:

RACKARTYGARNA


