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Ett helt liv med musik
Så många mil. Så många år. SvenErik Magnusson levde ett helt liv
med musiken. En av mina största
idoler genom livet har lämnat oss.
Kvar finns en fantastisk låtskatt och
många underbara minnen.
2015 åkte Sven-Ingvars på en sista
turné genom Sverige under namnet
”Sista sommaren”. Efter 60 år på
svenska scener var det dags att runda av med en jubileumsturné. Jag
var en av alla
lyckliga
som
fick möjligheten
att
arrangera
en konsert på
Jogersö i Oxelösund. Arenan
där vi tidigare
lyckats
engagera storheter

MAGASINET - en produkt av
Mediamix Event & Media

som Tom Jones, Tomas Ledin och
Gyllene Tider. Men för mig var det
något alldeles speciellt att få stå
som arrangör till Sven-Ingvars.
Innan konserten fick jag möjlighet
att göra en intervju med Sven-Erik.
Han svarade inte första gången jag
ringde, men ringde upp efter ett tag.
Jag minns de första orden han sa:
”Hej Tobbe, jag ber om ursäkt att
jag inte svarade när du ringde, men
jag har varit på mitt barnbarns skolavslutning”.
Sven-Erik Magnusson kallade mig
för Tobbe och bad mig om ursäkt
för att han inte hade svarat när
jag ringde. Det var stort för mig. Vi
hade ett långt och givande samtal
där vi pratade om allt från musiken till Sven-Eriks övriga intressen
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i livet, hans fru och sonen Oscar
som numera var en del av gruppen.
Sven-Erik visade sig vara precis så
ödmjuk och öppen som jag hade
uppfattat honom.
Tack Sven-Erik för all underbar musik och all glädje du förmedlat. Jag
har varit med sedan första klass då
jag tillsammans med en av mina
bästa och ”äldsta” kompisar sjöng
”Fröken Fräken” och ”Börja om från
början” inför klassen. Du är borta,
men din musik lever kvar.
OBS! För dig som är intresserad
av att läsa intervjun med Sven-Erik
Magnusson, gå in på media-mix.nu/
Magasinet och tidigare utgåvor.
Magasinet nr 6 2015,
sidan 9-10.

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.
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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, ROTavdrag, 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.

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

Mika

Tail

Välj bland 15 modeller.

Duke

Octane

Erbjudandets värde: Progressiva: 3495:- Enkelslipade: 2295:NYKÖPING
Västerport Köpcentrum
0155-28 88 53

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

Kvalitet & service till rätt pris!

Linköping
Nygatan 33
013-13 70 71

Norrköping
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

Königs kåseri

Välkomstgest
Det kan ändå finnas goda skäl att turista i och
Den slutade innan den började.
uppleva genuina och charmiga Oxelösund.
Min karriär som boxare.
Det är en gammal boplats där tiden stått stilla
Det tillskriver jag delvis min naturliga fallenhet
så länge att den kan vara svår att få igång igen.
för att i tid och otid sticka fram hakspetsen.
Det var nu inte den stängseldiskussion som
Det egenskapen gör ingen till en champion
stridstuppen ifråga tänkt sig. Det framgick av
utan snarare till en så kallad korsordsboxare.
hans uppbragta fråga: ”Vill du ha stryk?”.
In lodrätt, ut vågrätt.
Det ville jag inte. Men det blir inte alltid som
Jag provade vid ett tillfälle i min ungdom att
man vill. Beviset för detta var den
snöra på mig vadderade handskar.
pappersservett som två förbipasseDet gick galant. Själva snörningen.
rande flickor snällt erbjöd mig för att
Boxningen fungerade sämre.
stoppa blodflödet från kranen.
Nu är det så i livet att man kan få sig
Den tilltygade näsan rättade med
en snyting även utanför ringen.
Den bittra erfarenheten bär jag med
Den bittra tiden till sig. Däremot blev aldrig den
döfräcka safarijackan vad den en
mig alltsedan jag utvandrade från min
gång varit. Den fick kastas. Synd.
kära hemstad Oxelösund till den fagra
erfarenDet är min absoluta tro att mogrannstaden Nyköping på 1970-talet.
heten bär deplagget ifråga ökade min status
Jag klev frimodigt av bussen, sneddahos omgivningen. Jag var ju nästan
de över Teaterparken, där väntade en
jag med
ensam i länsdelen om att strutta ommottagningskommitté. Dock inte med
kring som en storviltsjägare i Afrika
en välkomnande blomsterkvast.
mig.
Jag har efter alla år inom residensUtan med en utdelad sittopp.
stadens hank och stör anpassat mig
Det var nu inget att uppröras över.
hyggligt till dess sedvänjor och bruk. Dock kan
Man får ta seden dit man kommer.
jag ibland uppleva den infödde Nyköpingsbon
Den kärva välkomsthälsningen medförde att
som något reserverad inför oss inflyttade Nykömin ack så framträdande näsa sprang i blod.
pingsbor. Det har jag inga större problem med.
Därtill ledde det ymniga blodflödet till att min
Bättre det än fler smällar på käften.
nya vita safarijacka antog ett polkagrisrandigt
mönster vilket i sin tur medförde att jag framstod som medlem i ett dixielandjazzband.
Det var för övrigt nära att jag även fick mig en
Fattades gjorde bara kornetten.
lavett under min tid som infanterist i Linköping.
Och en för genren utmärkande halmhatt.
Härsken var han i alla fall. Kompanichefen. För
att inte säga arg som en illa tillfreds avelstjur.
Vårsolen spirade på regementsgården och solNu kanske någon vill veta vad som startade det
daterna var anbefallda att bära sommarmössa.
blodiga Slaget vid Teaterparken?
Det gjorde alla. Utom jag då. Naturligtvis.
Jo, den unge man och hans trupp av kamrater
Jag rättade in mig i ledet vid uppställningen
som strategiskt etablerat en stridslinje på platiförd vintermössa med tjockfodrade öronlappar.
sen utbrast vid åsynen av min lantliga person:
”Varför bär soldat König inte sommarmössa?”
”Det borde vara stängsel runt hela Oxelösund.”
vrålade kompanichefen. Vrålandet sannolikt för
Det höll jag med om i sak. Vi hade däremot
att jag med säkerhet skulle höra frågan bakom
motsatta åsikter om ändamålet med stängslet.
mina nedfällda och tjockfodrade öronlapppar.
Stridstuppen ville stänga inne Oxelösundar”Jag fryser om öronen”, sa jag. Det tyckte jag
na, medan jag var mer inne på att stänga ute
var roligt sagt. Till skillnad mot kompanichefen.
Nyköpingsborna. Främst för att freda friluftslivet
Det var onekligen omoget av mig. Ska man
och berömda beachen Playa del Jogersö och
försvara fosterlandet ska man också lyda order.
därmed undvika att Oxelösund exploaterades till
Det skulle se ut det om soldaterna tilläts vimen turistfälla i stil med palmkantade Mallorca.
sa omkring i vilka huvudbonader som helst.
Kanske en överdriven oro, emedan kuststaden
Föreställ er en skyttesoldat i en Elfsborg-keps.
varken kan bjuda på kosmopolitisk atmosfär, en
Det skrämmer knappast vettet ur någon fiende.
gotisk katedral eller ens jolmiga kokosdrinkar.

Nu ska sägas att kompanichefen i stort var en
hygglig karl. Om än med drag åt det koleriska.
Till och med fick jag beröm vid den första
skjutövningen vi nyinryckta hade på skjutvallen.
”Bra träffbild, soldat König!” löd kompanichefens uppmuntrande ord efter att jag brassat av
en serie med k-pisten mot måltavlan 50 meter
längre fram. Samtliga mina skott träffade i själva
verket sandvallen, och inget skott måltavlan.
Det var en sarkastisk typ, den där kompanichefen, som i syrliga ordalag dessutom påpekade:
”Soldat König blundar med fel öga!”.
Det blev inget mer skjutande för min del. Kompanichefen degraderade mig raskt från infanterist till icke vapenför värnpliktig. Eller för att
uttrycka det prosaiskt: jag vidarebefordrades till
den färgstarka skaran av kronvrak och malajer.
Tjänstgöringen som malaj innebar att jag upphöjdes till regementets lastbilschaufför.
Det började olyckligt där också.
Jag råkade backa på överstens ”Bubbla” vilket
resulterade i att bilens framdörr olyckligtvis
ramlade av. Och i en ursinnig överste.
”Vad syssslar ni med, karl!”,
brölade han relativt högljutt.
”Jag tränar backning”, upplyste
jag något mer dämpat.
Som jag upplevde det gick svaret mottagaren spårlöst förbi. Den
slutsatsen drog jag av överstens
pionröda ansikte och kippande
efter luft.
Det var dock långtifrån tal
om handgripligheter. Även om
översten fäktade med armarna
så att jag tvingades hålla mig
i lastbilsflaket för att inte trilla
baklänges.
Jag lever förresten efter Jesu
ord att i varje situation i livet
vända den andra kinden till.
Vilket vad jag minns av mitt
enda framträdande i boxningsringen gladde min kombattant.

TEXT LEIF KÖNIG
E-POST leifkonig@telia.com

VISION 1 – Cykelvägnät

VISION 2 – Badplats

VISION 3 – Å-promenad

Fler cykel- och gångvägar i länets
tätorter och en utbyggnad av turistcykelleder i Sörmland. Regionförbundet
Sörmlands framtagna cykelstrategi
för länet ska öka vardagscyklingen.

Vad händer med Stenviksbadet i Oxelösund? Här finns tusen och åter tusen
möjligheter att göra något bra. Var finns
framtidssynen och var finns idéerna för
denna oas för bad och vederkvickelse?

Rusta upp stigar och vägar och rensa
bland träd och sly längs Nyköpingsån.
Och gör även ån till ett fiskeeldorado.
Det föreslår ett antal framträdande Nyköpingsbor i ett brev till kommunen.

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
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Dags att
bygga om?
Eller köpa
ny bil?

Välkommen och ansök om lån hos oss!
Besök något av våra kontor, ring oss på 0771-350 350 eller besök sormlandssparbank.se

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

Röda Korset gala
Culturum, Nyköping 9 maj 19.00
Medverkande
Nyköpings Stads teater
Nyköpingsrevyn
Staffan Hellstrand
Nomad
Miss Winter
Why Not
Emelie Lindqvist &
Erik Henriksson
Robin Stegmar
A la Taube
Oscar Stolpe Bello
Gulle Gullans Gullefjun
Pwned By Gravity

En riktig tygaffär!

Alla intäkter går oavkortat till
Röda Korsets lokala arbete i Nyköping

Markisväv

Kvällens värd: Lasse Lindberg
Arrangör: Röda Korset, Nyköping
Biljettpris:Vuxna 200:-, Ungdom t o m 19 år, 100:Serviceavgift tillkommer.
Biljetter: Kupan, Röda Korset samt Culturum

98:/meter

Triggen Förvaltning

Christers
Blommor

www.veteranpoolen.se

Just nu! Fri uppläggningsavgift

Välkomna!
Öppet:Vardagar 10-18, lördagar 10-14
V:a Trädgårdsgatan 35, Nyköping • 0155-28 89 10
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TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM FOTO PETER KNUTSON

Nyfiken på – ett samtal med

Renaida
BRAUN

Hon blev Idol-Renaida med hela svenska folket. Nu väntar nästa stora utmaning för den 20-åriga sångfågeln från
Nyköping. I den nyskrivna musikalen ”Äventyret Aladdin”
har hon fått en av huvudrollerna, som prinsessan Safa.
─ Jättekul, vem vill inte spela prinsessa, säger Renaida och ler med
hela ansiktet. Jag ser verkligen
fram emot att få spela och sjunga
tillsammans med Markoolio, Claes
Malmberg, Kim Sulocki och Charlie
Grönvall. Extra kul att vi kommer till
Nyköping med musikalen i början
av nästa år.
Renaida flyttade till Nyköping när
hon var fyra år. Hon föddes
i Tanzania.

─ Min svenska mamma Helen Braun
läste i en tidning om ett arbete i
Tanzania och bestämde sig för att
åka dit och jobba som biståndsarbetare. Slumpen gjorde att hon träffade min pappa.
När Helen var i Tanzania letade
hon efter någon som kunde måla
hennes hus.
─ Det blev min pappa Domiciani,
de blev goda vänner och Helen blev

hembjuden till min familj och fick
träffa mig för första gången, jag var
nyfödd, säger Renaida.
Tyvärr inträffade saker som vände
upp och ner på livet för Renaidas
familj.
─ Min biologiska mamma Adelaida
blev påkörd av en lastbil.
Hon lever men fick stora
skador i hjärnan. Kort därefter blev min pappa sjuk i
malaria och gick bort.

Renaida var inte speciellt intresserad från början. Hon hade sökt
redan 2013 och åkt ut på slutaudition.
─ Jag sa först nej, men tänkte sedan ”varför inte”, och sökte.

Välkommen till Frisk!
Hej Nathalie, hur känns det i din nya roll
som platschef på Frisk?
─ Tack det känns bara bra. Det är ett
spännande uppdrag att få vara med och
utveckla denna friskvårdsanläggning.

Samma dag som audition var i
Stockholm ändrade sig
Renaida igen.
─ Jag vaknade tidigt, sa
att jag inte ville åka, och
somnade om igen.

– Jag
Renaidas farfar frågade
Nu var mamma Helen lite
Helen om hon kunde ta
var mycket smart.
hand om Renaida.
─ Mamma sa att vi kan väl
tveksam
─ Mamma Helen fick
åka upp och hälsa på min
adoptera mig och vi flytsyster som bodde i närtill att
tade till Nyköping när jag
heten av Tele2 Arena, där
var fyra år. Det är jag jät- söka Idol! audition hölls. Vi åkte upp
teglad för. Idag mår min
senare på dagen och när
mamma i Tanzania bättre,
vi åkte förbi arenan var
men det är fortfarande vissa saker
det ingen kö längre, så jag tänkte,
som inte fungerar. Vi åker och hälokey jag provar väl då....
sar på så ofta vi kan, mamma Helen
och jag. Så nu har jag två mammor,
Idol-äventyret innehöll mycket
säger Renaida.
känslor.
─ Det var som en berg- och dalbana
I Nyköping gick Renaida på Västra
med mycket nervös väntan på att få
skolan och Borgmästarhagens muuppträda. Men självklart jättekul,
sikklass. Intresset för musik födsäger Renaida, som till slut kom på
des tidigt i hennes liv.
sjätte plats i tävlingen.
─ Jag har alltid sjungit och alltid sagt
─ För mig har det inneburit en rejäl
att jag vill bli artist. Därför var det
skjuts framåt, jag hade bara sjungit
naturligt för mig att söka musikklass
i skolan och på smågigg tidigare.
på högstadiet och Kulturama musikNu känner folk igen mig på gatan
klass i Stockholm på gymnasiet.
och jag har fått presenter av helt
okända människor.
Andra året på gymnasiet valde
Renaida att plugga på svenska
Även Anna Norberg och Robert
skolan i Kenya.
Dröse fick upp ögonen för Renaida
─ En fantastisk erfarenhet, bland
och erbjöd henne rollen som prindet bästa jag gjort i mitt liv. Jag
sessan Safa i sin nyskrivna musikal
kände ingen när jag kom dit men
”Äventyret Aladdin”, som har prefick många underbara kamrater
miär den 26 december.
under tiden i Kenya.
─ Det ska bli fantastiskt att stå på
scen och möta publiken och få speVäl hemma igen var det dags
la och sjunga med så rutinerade och
att ta upp sången. Renaida
duktiga människor. Jag ser verklihade inte sjungit på ett år.
gen fram emot det och kommer lära
─ Jag gick årskurs tre på
mig massor. Jag tror rollen passar
Kulturama och nu kom
mig perfekt, jag är, precis som prindiskusionen om Idol upp.
sessan, lite kaxig och själständig,
Mina kompisar tjatade på
säger Renaida med glimten i ögat.
mig att jag skulle söka.
Just nu jobbar Renaida intensivt
med att skriva egen musik.
─ Jag hoppas att kunna släppa en
första singel inom kort. Jag är lyckligt lottad som får jobba med det
jag tycker är roligast av allt.

Beskriv kort er verksamhet.
─ Vi satsar hårt på seniorer och har gjort
ett paket som innehåller både träning och
fritidsaktiviteter. Vi vill skapa en rolig och
bra verksamhet för de äldre. Vi har dessutom
en av Sveriges bästa kiropraktorer på plats,
så vi kommer att jobba hårt för att skapa ett
samarbete med både företag och idrottsföreningar. Sen brinner jag för dansverksamhet,
så det kommer att bli mycket dans här.
Tillsist... vad vill du hälsa
Magasinets läsare?
─ Att alla är välkomna hit!
Ta kontakt med mig så bokar vi en
tid för info och rundvandring.

Nathalie Bergqvist

Elitdansare
Zumbainstruktör
Utbildad på
SDO-pardans
Vatteninstruktör
Cirkeltränare
Instruktör på
Sinclair dansskola

Hälsovägen 3,
0155-28 28 38
frisknykoping.se

Back2Basic

17 & 18 maj kl 15.30 på Nyköpings Teater
Lola, sångerska och
storyteller, tolkar:
30/40-TAL
med Billie Holiday
CHANSON
med Edith Piaf
CABARET
med Liza Minnelli
Renaida om Renaida
─ Jag är en glad och positiv tjej med nära till skratt, som
gillar att träna på gymmet och älskar min mammas mat.
─ Jag vet vad jag vill, men är lite lat ibland.Tur att mamma
Helen tjatar på mig så jag får saker gjorda...

Pris 100kr. Biljetter köpes på www.nykopingsguiden.se
Vid frågor 070-722 04 19

Arrangör:

Läs mer på sid 8
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Robert Dröse

om uppväxten i Oxelösund
Bakom musikalen ”Äventyret Aladdin” står produktionsbolaget Dröse
& Norberg som har sin bas i Stockholm med hela Sverige som sitt arbetsfält. Robert Dröse driver företaget tillsammans med sin sambo
Anna Norberg.
– Jag växte upp i Oxelösund och har
många goda minnen kvar därifrån,
säger Robert. Grundskoletiden tillbringade jag på Sundaskolan och
Ramdalsskolan och gymnasietiden på
Gripenskolan i grannstaden Nyköping.
Det finns som sagt, många minnen
från uppväxten i Oxelösund.
– Jag minns också att jag gjorde
min första musikal när jag gick i
nian, den hette ”Askmannen” och
spelades i Ramdalsskolans aula
under lucia ett år. Jag minns också
klorlukten från Ramdalsskolan när
man gick i korridorerna till badet
och till kiosken där man köpte ”Riff”
som var dåtidens tuggummi, med
lakritssmak.

Under sin tid på Gripenskolan odlade Robert en talang som senare
skulle visa sig bli ett yrkesval.
– Jag satte upp en revy som hette
”Tändhatten” tillsammans med
dåvarande
musikläraren,
Stig Emmoth. Jag minns
också att Jazzgymnasterna med Gunnel Thunström
i spetsen 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 tvåårig 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 Albert 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.
1996 bestämmer sig Robert och
sambon Anna att starta sitt egna
företag, Dröse & Norberg.
– Vi levererade olika typer av underhållning till företag.

PREMIÄR FÖR TOYOTA
Tillbaka till Oxelösund. Robert
PREMIÄR FÖR TOYOTA
har kvar sin mor i staden där han
växte upp.
– Jag besöker min mor och Oxelösund 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 titeln, men jag har inget emot det och
sprider gärna positiva budskap om
min hemstad. 
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1999 bestämmer sig Robert att
vidareutbilda sig.
– Jag läste till TV-producent
i två år och deltog i ett antal tv-produktioner; från
Fame Factory till Siv och Viv
på TV4. Efter det bestämde
sig Anna och jag att ta en timeout. Vi flyttade till Sundsvall och
startade en liten privatteater.
Paret återvänder till Stockholm och
sätter upp produktioner som ”Trollkarlen från Oz” , ”Snövit” och den
nu aktuella ”Äventyret Aladdin”.
– I Trollkarlen från Oz hade vi förmånen att få jobba med Markoolio
och Tobbe Trollkarl, och i Snövit jobbade vi med bland annat Yohio och
Nanne Grönvall. Och nu är det alltså
dags för ”Äventyret Aladdin” med
bland annat Renaida Braun.

R)

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

3.495
kr/mån*
C-HR 1,8 HYBRID
Style
& Executive
MED TOYOTA FLEX PRIVATLEASING

Premiärerbjudande från
*TOYOTA FINANCIAL SERVICES: EXEMPEL MED FLEX PRIVATLEASING, MÅNADSKOSTNAD

3.495 kr/mån*

C-HR 1,8 HYBRID

INKL. SERVICE, BASERAD PÅ FAST RÄNTA, 36 MÅNADER, 4.500 MIL, OCH GARANTERAT
Style & Executive
RESTVÄRDE. ÖVERMIL (10 KR/MIL) OCH SKADOR UTÖVER NORMALT SLITAGE DEBITERAS
*TOYOTA FINANCIAL SERVICES: EXEMPEL
MED
FLEX PRIVATLEASING,
MÅNADSKOSTNAD
INKL. SERVICE,
BASERAD
PÅ FAST SAMT
RÄNTA, 36
MÅNADER,
MIL, OCH GARANTERAT RESTVÄRDE. ÖVERMIL (10 KR/MIL) OCH SKADOR UTÖVER NORMALT SLITAGE DEBITERAS VID ÅTERLÄMNING AV
VID
ÅTERLÄMNING
AV BILEN.
UPPLÄGGNINGSOCH
AVIAVGIFT
SKATT
OCH4.500
AVGIFPREMIÄRERBJUDANDE
FRÅN
BILEN.
UPPLÄGGNINGSOCH
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,
MED TOYOTA FLEX PRIVATLEASING
FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
MEDTRYCKFEL.
RESERVATION
EV.
EURO6.MED
RESERVATION FÖR AVVIKELSER,TILLKOMMER.
PRISÄNDRINGAR OCH
BILEN PÅ FÖR
BILDEN
ÄRTRYCKFEL
EXTRAUTRUSTAD.
Robert Dröse och Anna NorbergCO2-UTSLÄPP 86-87 G/KM. MILJÖKLASSTER
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
MED TOYOTA FLEX BILL ÅN
BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD.

3.495 kr/mån

*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.

Foto: Peter Knutson Form: Sasko Design

PRODUCENTERNA AV SNÖVIT THE MUSICAL & TROLLKARLEN FRÅN OZ PRESENTERAR STOLT

. 500K

10 miljoner sålda hybrider, 50.000 i Sverige!

MARKOOLIO, CLAES MALMBERG, KIM SULOCKI, CHARLIE GRÖNVALL, RENAIDA BRAUN
STOR ENSEMBLE REGI & MANUS: ROBERT DRÖSE

Nyköpings Arenor, Rosvalla Sön 14 jan 13.00, 2018

M OTO RCI T Y • NYK ÖP I N G

Bilj: ticketmaster.se 077-170 70 70, drosenorberg.se

Industrigatan 10, Nyköping 0155-21 71 70
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eller som vuxen. Är barnet som
ska döpas under 18 år måste båda
vårdnadshavarna vara överens om
att barnet ska döpas. Är du vuxen
och vill bli döpt är det bra om du
kontaktar en präst i din församling
först, så att du kan få dopundervisning innan dopet äger rum.

TEXT ANNA BLÅDER FOTO MAGNUS ARONSON

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

MORSDAGSBUFFÉ

28/5 Boka bord!

Våren bjuder på många aktiviteter – besök vår
hemsida ostermalma.se, där vi berättar mer.
• LUNCH Alla dagar kl 11.30 – 14.
• MORSDAGSBUFFÉ 28/5. Boka bord.

Dop helt enkelt...

Drop-in!
Kanske blev det aldrig tid för dop, kanske kändes det
för stort och omständligt. Drop in-dop är en möjlighet
att komma till kyrkan och bli döpt eller låta döpa sitt
barn utan att behöva boka tid. Vi ordnar allt och bjuder även på dopkalas!

• WILDLIFE PARK Se skogens vilda djur på

nära håll. För öppettider: ostermalma.se.

• KONFERENS fr 1.335:- ex moms/pers.

0155-24 62 28 • www.ostermalma.se

LEDIGA LOKALER

Det är mycket som ska hinnas
med under de första småbarnsåren. Kanske känns det som att
tiden inte räcker till för att planera och ordna med ett dop också.
Men egentligen behöver det inte
vara så krångligt, menar Magdalena Fors, präst i Nyköpings församling.

─ Dop kan lätt bli så stort, i alla fall
föreställer man sig det. Men det viktigaste med dopet är att vi får välkomna den som döps in i kyrkans
stora gemenskap. Att man som förälder får tacka Gud för sitt barn och
be för det. Därför vill vi göra möjligheten till dop enkel och ett sätt är
att erbjuda drop in-dop.

MUSIKALISK
RETREAT

”Universums vackraste blomma”
Franciscuskapellet
Lördag 13 maj kl 18.00

Kontorslokaler
400-1000 kvm

10
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Det fina med dopet är att det inte
spelar någon roll hur gammal man
är, man kan döpas som liten bebis

Alla som döps blir fotograferade och bilderna sätts
upp på en tavla i kyrkan.
Och ett halvår efter dopet är
det dags för fest igen! Då inbjuds
alla som har döpts de senaste sex
månaderna till en dopfest i kyrkan
för att gemensamt fira alla som har
tagits upp i Guds stora världsvida
familj. Varmt välkommen, du också!
PS. Det går förstås alltid bra att
boka en egen doptid också. Ring
vår församlingsexpedition tel
0155-75102 så hjälper de dig!

ANNONS

NYKÖPING

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

Ett drop in-dop följer samma ordning som ett ”vanligt” dop, och är
precis lika festligt och högtidligt.
Så här går det till: Kom till Alla Helgona församlingshem vid valfri
tid mellan klockan 11 och
16 lördagen den 6 maj. Där
får du träffa dopprästen,
samtala om dopet och bestämma vilka psalmer som
ska sjungas. Om du vill kan
du även välja bland ett antal
solosånger, som vår solist Christine
Ankarswärd sjunger. Dopklänning
finns att låna men det går också
bra att döpas i sina vanliga kläder.
Dopet sker inne i Alla Helgona kyrka och direkt efteråt står dopkalas
uppdukat i församlingshemmet.

─ Många föräldrar passar på att låta
döpa flera av sina barn samtidigt när
vi har drop in-dop. Är barnet för stort
för prästen att hålla får det stå själv på
en pall bredvid dopfunten. Jag minns
en liten flicka jag skulle döpa som först
var lite tveksam till att få vatten på
huvudet. Då fick jag döpa dockan
först, sedan gick det bra! berättar Magdalena.

Sara Isaksson och Josefine Johansson, sång, Catrine Hylander, piano,
Jan Holst, klarinett, Catharina
Johansson-Söderström, trombon,
Marcus Johansson, flygelhorn, Ola
Granroth, bas, Stig Söderström,
saxofon och recitation.
Andakt: Magdalena Fors

www.svenskakyrkan.se/nykoping

Vernissage innan konserten kl
17.00 av utställning med oljemålningar av Stig Söderström.
Utställningen pågår 13 maj-18 juni.

KONFA-DAGS!

Du som är född 2003 eller tidigare:
Välkommen som konfirmand i
Nyköpings församling!
När du är konfirmand finns möjlighet att fundera på sådant som du
kanske inte tänker på varje dag.
Vad är viktigt för ett bra liv? Vem är
jag och vem vill jag vara?
Du får också ta reda på vad kristen
tro är, åka på läger, lära känna nya
människor eller lära känna gamla
vänner på ett nytt sätt. Skratt och
allvar blandas när vi tillsammans
med kompisar och ledare försöker
söka svar på livets stora frågor.
Läs mer på: www.svenskakyrkan.
se/konfanykoping

KONSERTER

Alla Helgona kyrka
Söndag 21 maj kl 18.00
”Det är vackrast när det skymmer”
Jenny Ohlson Akre, sopran
Jenny Tjärnström, piano
S:t Nicolai kyrka
Onsdag 31 maj kl 19.00
”Försommarkonsert”
Körkonsert med Motettkören
Då sommaren står för dörren får
vi lyssna till bland annat ”Den
blomstertid nu kommer” och ”Sommarpsalm”.
Tommy Andersson, flöjt
Bengt Fridén, piano och orgel
Dirigent: Gunnar Björkvall

GÖKOTTA

Torsdag 25 maj
Kristi Himmelsfärds dag
07.00 ”Rosenkälla kulle”
(Nära Franciscuskapellet)
Ulf & Gun Hjertén.
Trumpet Michael Erensjö.
Vid dåligt väder är vi i
kapellet
08.00 Scoutstugan Ekebykullen
(Från vägskälet Hargsvägen/
Stenbrovägen: Kör Runtunavägen, ca 1,5 km efter Söra
står en mjölkpall och skylt
på vänster sida.)
Magdalena Öhrling,
Inga Rausgård

No.4 MAGASINET 2017
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TEXT ARNE ANDERSSON

Minnen från förr

Karikatyrtecknare

En gång då Hill ville ha mer information om utseendet på en
spelare gick han in i Södertäljes
omklädningsrum, men där blev
han snabbt utkörd! Vilket han
trodde berodde på att Södertälje
fått stryk av ”lilla” Hargs Fabrikers
Idrottsförening! Hills teckningar
uppfattades kanske av en av
Idrottsbladets ”stora” journalister,
som mycket bra, kanske bättre än
den egna tidningens? Journalisten
fattade nog att det inte skulle se
så bra ut att klaga på teckningarna, varför han istället angrep
stavningen med orden. ”Hill måste
vara en jävla bra tecknare eftersom han stavar så dåligt”.
Bland alla bedrifter från regionens idrottare var naturligtvis Gert Fredrikssons två guldmedaljer i OS i Rom störst. Bland övriga resultat kan nämnas Ivar Gezelius, Nävekvarn, 14:e plats
i Vasaloppet. Ännu bättre gick det året efter med en 5:e plats. AIK:s förlust i bandy sved ordentligt. Jag var på Folkungavallen och var övertygad om att AIK skulle vinna lätt över ”lilla”
Oxelösund. Men där bedrog jag mig rejält då OSK vann med hela 8-1!

I dagens idrottsreportage kan man
få ta del av hur mycket statistik
som helst. Ett exempel: I ishockey
kan man ta del av hur många mål
spelarna gjort, assist, plus och minusstatistik, tid i powerplay och
boxplay, antalet minuter de varit
på isen, och antalet minuter de
varit utvisade. I tidningarna skrivs
det långa reportage där föräldrar,
syskon, kamrater från barndomen,
tidigare tränare, och lärare intervjuas. Man kan även få se bilder
på vilka tatueringar de har, och vad
de står för. Om utvecklingen gått
framåt, eller om statistiker tagit
över, och plockat ner alltför mycket
i detaljer kan man undra över?
Under tidigare decennier handlade de lokala sportreportagen i

12
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stort om vad som hände i matcher och tävlingar, där målgörare
och resultat redogjordes. Men det
fanns något som inte idag inte är
vanligt - Karikatyrteckningar. I teckningar överdrev tecknarna idrottarnas personligheter, ibland elakt,
men ofta på ett komiskt sätt. På de
stora drakarna, Dagens Nyheter och
Svenska Dagbladet, fanns Jan-Erik
”Ritola” Garland, respektive Börje
Dorch. På lokal nivå fanns målaren
Tore Andersson som tecknade under
namnet ”Hill”. Under 1950- talet,
försåg han den lokala tidningen med
en mängd teckningar. Hill var på de
flesta idrottsarrangemang för att få
uppslag till sina teckningar. Efter det
skulle han färdigställa sina idéer, och
rita innan tidningen gick i press, vilket kunde vara nog så stressigt..

Hill tecknade all idrott, men boxning var en av hans favoritsporter.
Han sa att det det hände alltid något under en match, och så var publiken ”festlig och säregen” som
upplagt för en tecknare. .
Nyköpingsboxaren Bert Bergkvist, kom att gå en match mot
den blivande världsmästaren i
Tungviktsboxning, Ingemar ”Ingo”
Johansson. Matchen gick i gamla
Tennishallen på Fruängsgatan i
Nyköping. I Ingemars bok ”Sekonderna lämnar ringen” skriver han:
”Som 17- åring, 1949, skulle jag
möta Bert Bergkvist i en match
i Nyköping. Bert hade rykte som
hårdför ”slugger”. Han hade aldrig varit utslagen. Vi trevade oss
genom första ronden. I andra ronden slog jag en höger som fällde
honom. Han reste sig på 8 men
kunde inte försvara sig, domaren
bröt matchen. Han stod kvar som

bedrövad i ringhörnan, stirrande
framför sig. Jag gick till honom
på väg ut ur ringen och han sa Vad har hänt? Sedan satt han i
omklädningsrummet och stirrade
och grubblade. Förlusten tog honom hårt. Jag tror att han slutade
boxas”. Är slutorden valda för att
ytterligare förstärka knockouten?
För Bert avslutade inte sin karriär
efter förlusten utan han gick ytterligare nio matcher fram till 1954,
då han däremot slutade.

KÄLLOR

Foton av Hills
originalteckningar
utlånade
av sonen Eddy
Andersson.
Tidningen Folket.
Södermanlands Nyheter.

Arne Andersson
Gästskribent
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KRYSSA OCH VINN MED MAGASINET
• Båtservice & Reparation • Båtförmedling • Båttillbehör • Reservdelar • Försäkringsärenden • Vinterförvaring • Gräsklipparservice

Tävla och vinn ett
presentkort på
500kr!

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

Tel. 0155-29 42 62
Östra Kyrkogatan 13, Nyköping
HAR
ÄR MÅNGA FÖRENA
PÅ
HAR SINA
TILL NÄTET
SIG
STUBINEN GRÄNSER PLATTOR
I LAGER

Nu även
luncher
vardagar
11-14!

LEJDARE
SÄLJA VID
DÖRR

LITET
TAL

KAN
TRYGGA
AVSÄNDARE

FEMTIO
FÖR NERO
VÄXER
NEDÅT
OM
VINTERN
ÄR INTE
LIKT
ÄR VELIKT
HUSMINNE
VÄXELLÅDAN

OKEJ
GAV
BERGMAN HÖJA SIG
ROAR GER MATCH
MINDRE IBLAND

HAN
PASSAR
FLOCKEN

ANGER
VILKEN
PÅ TAND
TECKEN PÅ
SVAGHET
I TRÄ

FÅR DEN
SOM LEVER
FART FÖR
SNIGEL

FÅR DUGA
FÖR FLUGA
I PAR MED
DESTO

STÄLLER
DRAMA
QUEEN
TILL MED

LAPP I
LÅDAN
HALV
DIAMETER

äljare

!

845:-

Park & Garden DYM1656

HAR SINA
LINJER
SAMLAR
PANTRAR

Park & Garden DYM1660

6.0 hk 4-takts motor, 51 cm kniv, självgående, ”3-1 funktion” med uppsamlare,
sidoutkast eller mulch/bioklipp.

Öppettider: Vardagar: 10-18
Lördag: 10-13, Söndag: Stängt

Pris från

7.495:Bottenfärg
Nautical
Eroding AF
0,75L

Polerande bottenfärg
med koppar. Lämplig
för de flesta båttyper,
förutom aluminium.
Priset gäller hela
maj månad.

149:-

Kraftfullt batteri för marint bruk.
Underhållsfritt samt skaksäkert.

Välkomna!

Timmermansgatan 7, Oxelösund - www.marinexpert.se - 073 91 222 43
FÅR UR
HÄNDERNA
NALLEBONA

HÖGLAND
STIGER
MAN
SPRIDER
BACILLER

Välkommen till det proffsiga
byggföretaget med glimten i ögat!

FÖRORD

Lola, sångerska och
storyteller, tolkar:
30/40-TAL
med Billie Holiday
CHANSON
med Edith Piaf
CABARET
med Liza Minnelli

TAFATT
ETT HINDER FÖR
STYRANDE
FÖRLÅT
SES
UTSLAGEN
PÅ

KOM
ÖVERENS

HAJSYSSLA
ERKÄNNANDE

DEN FYLLS
VID VAL
MYNDIGHET
FET
FIRRE
BLEV
BLOSSANDE
RÖD
GILLAR
BERÖM
HAR PLAKAT
VID DÖRR

Back2Basic

17 & 18 maj kl 15.30 på Nyköpings Teater

DEN GER
BÅT FART
SMÅ
ELEVER

TA
FÅGELVÄGEN

STÄLLA
IN

Bästs

3.995:-

4.5 hk 4-takts motor, 46 cm kniv,
självgående, uppsamlare.

HAR NÄT
I MYT
I DET
HAVET
LIGGER
KRETA

2.995:-

STARKA OCH
STABILA!
Båttrailer,
30-80 km/h
Inkl magnet
belysning.

Varta Marin 75 AH

LÄGGA
AV
BÖR HÅLLAS KORT?
BRUKAR
KUSK

Säsongens
bästa priser!

BLIR DAG
TILL SLUT

DRAR
TILL SIG
FYNDARE

BÄRBUSKAR
DÖLJER
SYSTER

Pris 100kr. Biljetter köpes på www.nykopingsguiden.se
Vid frågor 070-722 04 19

Ring mig för
en gratis offert!

FÖRE
PARTYRÖRELSE

Peder Fransson
070-776 88 57

SVANTE
DREJENSTAM
©MEDIAKRYSS

VINNARE korsordet 03/mars 2017: Ulrica Karlsson, Oxelösund, vann ett presentkort på Libanon bar & kök till ett värde av 500 kr.
Lösningen utgörs av orden i de gula rutorna i krysset. För att vara med och tävla, skicka dessa ord samt en motivering till varför just du skall vinna till
info@media-mix.nu eller till Mediamix, Ö Kyrkogatan 24, 611 33 NYKÖPING (märk kuvertet med “tävling”). Vi vill ha ditt svar senast 15 april Lycka till!
14
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& inredning.ab

Arrangör:

peder@pederfranssonbygg.se, Kumminvägen 20, Nyköping

www.pederfranssonbygg.se
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ANNONS
TEXT HARRIET NILSSON, Verksamhetsansvarig NYSAM

På Scen

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

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

Alltid fri entré

Q

Qvarnen Restaurang
0155 - 21 22 60

11.00 till 14.00 -

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

16.00 till18.00

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

17.00 till 01.00

Mat & Bar (á la carte & drinkbar)

21.30

Livemusik
Gilla & följ oss gärna på Facebook

Studentbuffé
boka bästa buffén bums

Upplagd
och klar

Vi öppnar för lunch 8 maj!
Välkommen till oss önskar
George Tabib med personal
Måndag - fredag 11-14
Vattensportens Hus
0155-28 77 00 • info@piren.nu

16
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NYSAM står även i år värd för
den mycket uppskattade och
av städer efterfrågade matmarknaden – International
Street Market. Den 24-27 maj
fylls Nyköpings Stora Torg med
mat, delikatesser, hantverk, godis och bakverk, blommor och
mycket mera, från världens
alla hörn. Då ska ni verkligen
passa på att ”göra Nyköping”.
Förutom detta härliga inslag är
förstås alla centrums butiker
fyllda med vår- och sommar
inspiration.

Street Music i stan!
Nedan inslag är några ex på musiker under festivalen - läs mer på - www.streetmusicfestival.se
- fler musiker presenteras i nästa nr av Magasinet!

Västra Kvarngatan 64
Nyköping

Välkommen till Piren!

Nyköping i samverkan

80:/pers

Studentbuffé:
Rostbiff, skinka, kalkon,
ananas, passionsfrukt,
melon, potatissallad,
smör och bröd.
Puttes Smörgåsbar • Oppeby Torg 2 A, Nyköping • 0155 - 28 49 55
Öppet måndag-fredag 06-14 • puttes.se

”Ivan och Alvaret”
- En fusion av folksång och
rootsreggae.

Vincent består av fyra musikälskande killar. 60/70-talets guldlåtar samt Bellman,
Taube och Cornelis.

John Wildcat & Vildkatterna
John är en ung Rockabillyrebell från Linköping. John
kompas av duon
”Vildkatterna”

Rock & Blus är 4 st 60
plussare som spelar gitarr
och sjunger.

Lee Gotvik är en musiker
och låtskrivare från Gotland.

Jimmy Pahlman, soloartist
som bjuder på svensk pop
med inslag av rapp.

The Grand Station är ett
band från Linköping/
Norrköping

Sörmland Latin Band leds
av José Ramos, yrkestrumpetare från Peru.

Arne Ericson Hot Six - Högklassig Dixielandmusik med
erfarna musiker som kan
”gamet”.

Brassox - Ren brassensemble med slagverk.
The Panoply Steelband kommer från Södertälje.

Scandinavian Street Music
Festival fyller centrum med
musik av alla de slag under
två dagar i juni!
16-17 juni är Storgatan och
torget fyllt med musikanter
som kommer från när och
fjärran och det är med glädje vi kan presentera några av
de musikanter ni kommer att
stöta på! Mer att läsa om festivalen hittar du på
www.streetmusicfestival.se

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

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

www.nysam.se
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TEXT ARNE ANDERSSON

Minnen från förr

Målare Hio

Direkt efter efter skolavslutningen var en extra bra dag, förutom min
1961, började jag som spring- egen lön på 40 kronor i veckan,
schas på ett Måleri i Nyköping. fick man ofta mynten i kuverten.
Arbetet bestod i huvudsak av att
Av vissa målare kunde man få alla
köra ut, och hämta färg och ställmynt även om det var flera kroningsmaterial med en flakmoped.
nor. En av målarna försökte dock
Första veckan gick allt bra tills en alltid slippa undan. Men han gav
av cheferna uppmärksammat att
ofta efter från påtryckningar från
jag inte hade åldern inne för att arbetskamrater som poängterade
köra moped, och sa till den andra
- Det är klart att grabben ska ha en
chefen ─ Grabben är
slant! En annan av målarna
ju inte 15 år så han får
stoppade alltid ner kuverinte köra moped. Den
tet oöppnat i fickan och tog
andra chefen funderasedan upp sin portmone
de ett tag, och sa seoch tog fram en 25- öring!
dan att han skulle gå
Andra målare sa att han
till polisen och ordna ... papegojan var hårt hållen hemma och
dispens. Efter ett tag
var tvungen att visa upp ett
kom han tillbaka och skrek hög- obrutet lönekuvert för frun!
sa att det var klart.
ljutt hela
Om han gick till poFörsta riktiga "skubbet"
vägen.
lisstationen eller runt
var att åka till Läroverket
kvarteret vet jag inte.
(Nickolaiskolan) med en
Men något papper på en dispens mängd färgburkar som naturligthade han inte. Dispens eller inte, vis skulle upp på tredje våningen.
men det bidrog troligen till att jag
Med mycket möda fick jag upp
kom att arbeta som målare i 50 år.
burkarna. När väl detta var gjort
sa en nyligen inflyttad målare från
De flesta firmor i staden hade mo- Stockholm,
pedbud efter att tidigare haft cy- ─ Ta de här pengarna och kartongkelbud. Man mötte ofta andra moen med tomglas, åk till Nyköpings
pedbud ute på staden. Det var inte Bryggeris utförsäljningsställe på
alltid raka vägen som gällde då det Behnbrogatan och köp 20 pilsner,
även förekom lite okynnesåkning.
samtidigt som han poängterade Här spelade kanske en del flickor Det måste vara Sankt Eriks öl från
en viss roll, för vid möte med nå- Stockholm! ─ En sann patriot? När
gon "ärta" kunde man ibland suveväl leveransen var gjord fick jag
ränt vinkla upp "moppen" på två
tre kronor. Min första "lön" som
hjul! I dag kan man tycka att det anställd tjänade jag alltså på att
var lite ”fjantigt”, men inte då.
leverera öl!
En annan uppgift jag hade var att
åka till banken och hämta pengar
inför löneutbetalningar. Vid tillfällen då ackordsöverskott skulle betalas ut kunde det vara omkring
8000 kronor, motsvarande kanske
dagens 80-120.000 kronor. Portföljen med pengarna slängde man
upp på flaket där den låg helt synlig. Sen blev det en extra runda på
Storgatan, innan man återvände
till firman! När lönerna var uträknade stoppade den ansvarige chefen pengarna i kuvert. Sedan låg
det på springschasen att leverera
dessa till målarna. Löningsdagen
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En dag sa chefen att jag skulle
åka hem till en av de anställda
målarna för att hjälpa honom med
en transport. Vad den bestod av
sa han inte. Väl där fick jag veta
att målaren sålt en stor papegoja
till Flen. Papegojan skull åka buss
från Södra Stationen. Inga problem tänkte jag och föreslog att
vi lyfter upp buren med papegoja
på flaket och lägger en filt över så
gojan håller sig lugn, sen ses vi vid
stationen. Men det gick absolut
inte, utan målaren skulle prompt
gå vid sidan och hålla i buren så
inget hände. Till råga på allt skulle

vi gå hela Storgatan nedför. Vi förflyttade oss i sakta mak, och den
satans papegojan skrek högljutt
hela vägen.
Efter att ha varit springschas, och
cheferna var nöjda med arbetsinsatsen avancerade man till att bli
lärling. Vid ett tillfälle skulle jag
och en annan lärling måla taket i
sovrum i ett hus där socialförvaltningen placerat människor med alkoholproblem. Socialen hade sagt
─ Öppnar ingen får ni gå in med
nyckel för personen kanske “sover”. Vi gick in och mycket riktig
låg en man helt utslagen och snarkade i sängen. Vi försökte väcka
honom men det gick inte trots
ihärdiga försök. Vi konfererade ett
tag och enades om att täcka in
golvet och lägga en papp över man
och säng. Under tiden vi målade
fortsatte han att snarka högt. När
vi var klara packade vi ihop och
åkte vidare utan att han vaknade.
Än idag undrar vi när han märkte
att taket var nymålat, om han överhuvudtaget gjorde det?
En av cheferna som vi ibland arbetade med var lite ivrig av sig, för
att inte säga “klantig”. Men med
honom fick man uppleva många
dråpliga situationer. Ett par Exempel: En vinter hade det snöat hela
natten varför vi lärlingar fick skotta snö på morgonen. Den aktuella
chefen skulle åka till Västra Skolan
där han hade lite målning. När vi
skottade kom han ut med en burk
färg som han satte på pakethållaren på sin cykeln. Jag erbjöd mig
att åka med färgburken med mopeden (kanske bara för att få åka
och sladda i snön). ─ Det här är väl
inga problem poängterade han och
for iväg på cykeln samtidigt som
han sa ─ Lite snö är inga problem.
Efter ett tag kom han dock gående
tillbaka med cykeln bredvid sig.
Han sa inte ett ord när han passerade oss, vilket kanske berodde på
att hela ryggen var full av gul färg.
Kanske skämdes han även för att
han lite “kaxigt” tackade nej till att
få hjälp med transporten?

Vid ett annat tillfälle var vi hemma
hos “Överste Abrahamsson”, som
bodde ovanför Sparbanken på
Storgatan. Vi skulle flytta en stor
bokhylla med ett hundratal böcker.
“Överstinnan” erbjöd sig att ta
bort böckerna, men det behövdes
inte sa chefen lite kavat, och hon
gick ut ur rummet. Chefen sa
─ Grabbar, ta tag i ena sidan så
tar jag den andra så flyttar vi ut
bokhyllan. Vi hann inte ens vidröra
bokhyllan innan han slet tag i sin
sida och hela bokhyllan med alla
böcker for i golvet. Överstinnan
kom åter in i rummet och undrade
vad vi höll på med. Snabbt sa chefen ─ Vad gör ni grabbar!
Inte blev det bättre då vi skulle
tvätta ner limfärg från taket. Vi
hade upptäckt flera sprickor i
stuckaturen i takvinkeln och påtalade att det nog inte går att
tvätta med svampar. ─ Inga problem, jag tar det själv sa chefen,
och for snabbt upp på ställningen.
Naturligtvis tog han i för hårt med
svampen och en meter stuckatur
for med ett brak ner i golvet. Dörren for upp och Överstinnan kom
in i rummet och sa med hög röst ─
Och vad gör ni nu då? Chefen blev
svarslös. Om han, mot förmodan,
hade tänkt skylla på oss insåg han
nog att det inte gick när han ensam stod på ställningen.
Resumé: Stuckaturen lyckades vi
trots allt laga och jobbet blev till
belåtenhet. Men några fler jobb
hos Översten blev det inte.

KÄLLOR

Minnesprat med Jörgen
Johansson.

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

Upptäck Nyköping och se Briggen Tre kronor!
Under Turista hemma-dagarna den 17–21 maj får du tips på allt
du kan göra i sommar. Då kan du också besöka Briggen Tre kronor
i hamnen och lära dig mer om jobbet för ett framtida friskt och
levande Östersjön.
Vill du veta vad du ska göra i sommar och när du ska bjuda hit nära
och kära? Ett upplevelsetorg skapas under helgen på Stora torget
där du kan träffa och inspireras av Nyköpings turistföretagare. Då är
också många av Nyköpings besöksmål öppna, det blir extra aktiviteter

som fotovandring, guidade vandringar och visningar av Kulturstråket
och utsiktsplatsen på Kråkberget.
Briggen Tre kronor af Stockholm besöker Nyköpings hamn 17–20
maj, passa då på att besöka det ståtliga skeppet och lär dig om miljön
i Östersjön. På kajen byggs ett aktivitetsområde upp för alla åldrar
med temat ”Östersjön - fantastiskt men känsligt”.
Läs mer på nykopingsguiden.se/turistahemma

Här ser du mer av vad som händer i år
Maj
• 13–14 maj Gästabudspaddeln
• 17 maj Veteranbilsträff i Hamnen
• 17–20 maj Briggen Tre kronor i hamnen
• 18–21 maj Turista hemma-dagar
• 20 maj En tur i medeltidens hjulspår - guidad tur
• 20 maj Spelmansstämma
• 24 maj Veteranbilsträff i Hamnen
• 24–27 maj International Street Market
• 31 maj Veteranbilsträff i Hamnen
Juni
• 6 juni Gästabudsrundan 50 år
• 6 juni Nationaldagsfirande vid slottet
• 16–17 juni Scandinavian Street Music Festival

• 30 juni–1 juli Nyköping Pride
Juli
• 1–29 juli Gästabudsspelen, Nyköpingshus
• 6 juli Allsång med 2njoy, Träffen, Folkets park
• 28–29 juli Veteranbåtar i Hamnen
• 26–29 juli Italian Village
• 29 juli–5 augusti Nyköpings Festdagar
– nu en hel vecka
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
• 7–8 okt Stick-Lan
• 20 oktober LitterArt Gästabud
• 20–22 oktober SM i Gädda
Programmet för Gästabudsåret tas fram i
samverkan med föreningar, organisationer
och företag.
Du hittar allt som händer på
nykopingsguiden.se

HUVUDSPONSORER

Arne Andersson
Gästskribent
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Oxelö Marknad
ETT ARRANGEMANG AV LIONS CLUB I OXELÖSUND

LÖRDAG 13 MAJ

Oxelö Marknad

- en familjefest sedan 1983
Det började som en ersättning för en vårmässa. Idag är
Oxelö Marknad ett givet startskott på sommaren som lockar
besökare från både när och fjärran.

PROGRAM PÅ STORA SCENEN
09.00 Musikskolan blåser in marknaden
10.00 Lions stipendieutdelning
10.15 Äldre OSK-ares stipendieutdelning
11.00 Allsång med husbandet
14.00
15.30
17.00

Järntorget med en imponerande folkmassa under första Oxelö Marknad den 14 maj 1983.
Bild från Lions Club Oxelösunds bildarkiv. Foto: Charlie Andersson.

14.00

Grundtanken har hela tiden varit att
det ska vara ett stort kalas för hela
familjen. Det ska finnas något för
hela familjen att roa sig med. Något som alltid är populärt är tivolit.
Det började med tre karuseller och
en hoppborg - numera fylls halva
Prismanparkeringen av roliga åkattraktioner.

Sörmlands
Veteranjärnväg

Under Oxelö Marknad kommer
FSVJ att bedriva trafik med två tåg.
Trafiken kommer att ske på två
sträckor som delar sig i Nyköping
med Stigtomta/Vrena och Enstaberga/Jönåker som slutstationer.
Sträckan Oxelösund-Nyköping-Enstaberga-Jönåker trafikeras med ånglok.
Sträckan Oxelösund-Nyköping-Stigtomta-Vrena trafikeras med rälsbuss.
Avgångar från 08.05 till 17.31.
För mer info om tider
och priser se fsvj.se

AKTIVITETER HELA DAGEN
• Tåg mellan Oxelösund C
- Nyköping Södra, Jönåker
och Vrena
• Björkmans Event Tivoli
Stora parkeringen
• Lions Loppmarknad vid
Koordinatens entré
• Glasögoninsamling vid Lions
marknadskontor utanför
Hotell Ankaret
• Ponnyridning vid kommunhuset Stjärnholms
Ryttareförening

FOLKFEST

Tomas Ravelli kommer. Liksom partybandet ”Smalare än
Thord” och Robert Wärn. Lördag 19 augusti blir det stor
fest på Jogersö.
─ Vi ska bjuda på sommarens
största grillfest med tillhörande
partymusik, säger Conny Steisjö på
Restaurang Källan, som genomför
arrangemanget tillsammans med
Mediamix Event & Media. Därför
har vi bjudit in ett av Sveriges hetaste partyband, Smalare än Thord.

Lejonen och gästartist
Sisters of Soul
Musikskolan
Marknaden stänger

11.00

o stora..
19 augusti ar“ det dags for“ arets

• Helikopteruppstigning
Frösängsgärde
(om vädret tillåter)
• Byt dina SSAB/Hamnen/
Proplate-biljetter till korv &
Festis vid Lions tält utanför
Hotell Ankaret
• Hemvärnet finns på plats
• Stealtown MC finns på plats
• Oxelösunds Veteranmopedförening på plats
Med reservation för ev ändringar.

ÖVERSKOTTET FRÅN MARKNADEN GÅR TILL HJÄLPVERKSAMHET
Mediamix
event & media

Redan första året besöktes marknaden av 10.000 personer. Numera
ligger besökssiffran omkring det
dubbla. Arrangören Lions Club i
Oxelösund engagerar alla medlemmar, vänner och familj under marknaden. Trots att det inte tas någon
entré genererar marknaden mycket
pengar till Lions verksamhet. Under alla år har miljoner samlats in
till välgörande ändamål, både lokalt
och internationellt. Ett exempel är
de stipendier som delas ut varje år
inom områdena kultur och idrott.

Arrangemanget är en del av Folkfesten, som även innefattar Oxelöloppet och uppträdande av Mojje för
alla barn på torget under dagen.

Lions i Oxelösund möts med stor
respekt för sitt arbete med Oxelö
Marknad. Föreningen föddes 1958
och arrangerar årligen kanske det
största enskilda arrangemanget i regionen. Idag vet de flesta vad Oxelö
Marknad står för, lördag 13 maj är
det dags igen.

Drop-in och Välkommen till oss!
0155-48 09 32
tidsbokning!
Tivolit på Prismans parkering roar både
stora och små.

Lions Club i Oxelösund
hälsar alla välkomna!

KULTURSTIPENDIUM
Nu är det dags för invånarna i
Oxelösund att söka Lions stipendier!

ANSÖK
OM
10.000:-

Kulturstipendiet är avsett att stödja och
uppmuntra förtjänstfull verksmahet inom
skilda kulturella områden. Stipendiet delas
ut på nationaldagen 6 juni. Ansökan skall
vara inne senast 15 maj.
Blankett för ansökan och mer information hittar
du på ww.oxelosund.lions.se

Erbjudande

”Där kvalitén alltid är högre än priset!”

Örhängen 39:-/par
Slingor från 230:Adress: Järntorget 7 (Folkets Hus) Oxelösund

Nu har
bytt till vi
n
rör i vår ya
solariuma
!

Drop-In Solarium
LIONS I OXELÖSUND

Järntorget 4, Oxelösund

Öppet 7
-21
alla dag
ar!
Välkom
men in
i värme
n.
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Närproducerat
på årets Visor Vid Vattnet
Det blir en fortsättning på Visor Vid
Vattnet 2017. Platsen är som vanligt
den stora gräsytan vid Femöre Kanal
och datum lördag 8 juli. Till årets
upplaga väljer arrangören att helt
fokusera på lokala förmågor.

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

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

LOTTA MALMSTRÖM &
CLASSE LILJEGREN
Kvinnan med den kanske starkaste kvinnliga rösten i regionen, Lotta
Malmström, framför ”personliga favoriter” med eget piano-komp. Classe,
från Classe & Ingo, tolkar bland annat
John Holm och Pugh Rogefeldt.

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

— Det känns helt rätt att visa upp den
musikaliska bredd och kvalitet som
vi faktiskt har i vårt närområde,
säger Torbjörn Dahlström från
arrangerande Mediamix Event &
Media.
Följande akter kommer att uppträda på Visor Vid Vattnet, lördag 8 juli. Biljettsläpp 1 maj.

TEXT & FOTO TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Påhlsons Reklam
expanderar
Nyköpingsföretaget Påhlssons Reklam
har genom förvärvet av Daylight
Reklam i Stockholm fördubblat sin
omsättning och finns numera i Nyköping, Katrineholm och Stockholm.
─ Vårt mål är att på sikt etablera
fem filialer i Mälardalsområdet till
vårt huvudkontor i Nyköping, säger
de båda delägarna Staffan Påhlson
och Tomas By.
Allt började i en källarlokal
på Ringvägen i Nyköping
1995.
─ Jag startade ett litet
screentryckeri på ren hobbynivå, samtidigt som jag var
ansvarig för Bingolotto i Sörmland,
minns Staffan. Men verksamheten
växte och två år senare bestämde
jag mig för att satsa på heltid. Jag
flyttade till nya lokaler i Oxelösund
och startade Påhlsons Reklam.

GOTT & BLANDAT
Tomas Björklund, Kenneth
Carlsson och Gullmar Bergman har startat upp ”Gott
& Blandat” och sjunger
gamla och moderna låtar i
visform.

Lördag 8 juli kl 19.00 vid Femöre Kanal

Visor Vid Vattnet
N Ä R P R O D U C E R AT

2 0 1 7

Mediamix Event & Media presenterar

föringskedja och har stor nytta av
att ha ett starkt varumärke i ryggen,
säger Staffan.
2008 kom Tomas By in som delägare i företaget. Tomas hade då
23 års erfarenhet från Lundbergs
produkter och gick in som VD i
Påhlsons Reklam. Staffan och Tomas kände varandra väl sedan en
gemensam tid i Hargs Bollklubb. Dessutom var Tomas en av Staffans största
kunder genom Lundbergs
Produkter.
─ Vi har olika styrkor, Staffan och jag, och kompletterar
varandra bra, säger Tomas.

Verksamheten växte ytterligare och
2008 dök ett tillfälle upp.
─ Vi fick möjligheten att köpa en
lokal där vi kunde expandera. I de
nya lokalerna kunde vi erbjuda våra
kunder ett mycket större utbud och
fler produkter.

2011 startade Staffan och Tomas
en filial i Katrineholm.
─ Målet var då att växa in i kommuner som saknade New Wave Profile.
Det blev en dyr läxa för oss, vi har
investerat mycket tid och pengar att
bygga en marknad i Katrineholm.
Idag är strategin annorlunda, nu tittar vi på att köpa befintliga företag
med en inarbetad marknad. Förvärvet av Daylight är ett bra exempel
på det.

I samband med flytten ändrades
namnet till New Wave Profile Professionals, Påhlsons Reklam.
─ Vi ingår på så sätt i en marknads-

Daylight Reklam i Stockholm blir
ett rent säljbolag med åtta anställda. Målet är att flytta all produktion till Nyköping.

Tomas By och Staffan Påhlson driver tillsammans Påhlsons Reklam.

─ Vi trycker och producerar all profilreklam utom broschyrer, säger
Staffan. Vi har kapacitet i Nyköping
att öka vår produktion.
Staffan och Tomas har påbörjat en
resa. Båda understryker att det

inte skulle vara möjligt utan duktiga medarbetare.
─ Vi vill att varje person eller avdelning hos oss ska fungera som sitt
eget lilla företag, vår personal är en
stor tillgång och en förutsättning för
hela företaget att utvecklas.

Välkomna till årets

Röda Korset Gala
i Nyköping
Jonathan Fröberg

Miss Winter

Klas Liljegren &
Lotta Malmström
Gott & Blandat

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

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

pingsrevyn, Robin Stegmar. Esteterna
Tessinskolan, Pwnd Gravity, Oscar Stolpe Bello med band, Miss Winter, Staffan
Hellstrand, Why Not, Nomad, Emelie
Lindquist & Erik Henriksson, A’ la Taube
och Mathias Andersson.

Årets program innehåller följande akter/
artister; Nyköpings Stads Teater, Nykö-

Biljetter finns att köpa på Kupan, Röda
Korset och Culturum.
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OX E L Ö S U N D S F Ö R SA M L I N G
─ Man är inte längre ett barn,

men inte heller vuxen.
─ Man måste ta ansvar,

men får inte riktigt
bestämma själv.
─ Man är liksom

mitt emellan …

Jaha. Och…? Jag bryr mig inte.
Någon sa en gång att årskurs 8 var
den vilsnaste tiden i livet.
Du är 14-15 år. Det händer massor
- både inuti och utanpå kroppen. Du
har massor av tankar, funderingar, frågor och krav. Krav hemifrån, krav från
skolan med läxor, koncentration och
nationella prov, krav från kompisar
och krav på dig själv. Du måste
vara aktiv på sociala medier,
få 100 gilla och ha koll på
allt från senaste låtarna till
coolaste klädmärket. Och så
ska du passa in, fast sticka ut
lite lagom mycket, så du inte
försvinner i mängden…
Puh. Det är inte lätt att vara tonåring idag. Har det förresten någonsin
varit det?

krav, all stress och allt surr från omvärlden.

Men du… Du, som är i 14-årsåldern.
Vad skulle du vilja ha? Vad skulle du
behöva? Inte saker som nytt tv-spel,
nya kläder, ny hoverboard eller ny eyeliner, utan vad skulle du verkligen
vilja ha i ditt liv? Vad behöver du för
att må bra? Vad sägs om att börja
med tid? Tid att bara vara. Tid att
få tänka klart en tanke utan att bli
avbruten av det plingande ljudet från
mobilen. Tid i väg från alla dessa

Svenska kyrkan i Oxelösund gör just
nu en satsning på ungdomar i konfirmandålder. Är du född 2003, så har
du möjlighet att bli en av dem som får
chansen att få åka med till Walsingham, några mil utanför London.
Till dig förälder:
Tidigare blev vi formellt vuxna efter
konfirmationen, då fick man rätten
att jobba, gifta sig och få förtroendeuppdrag. Riktigt så är det ju inte

Välkommen till
första maj firande!
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet håller
demonstrationståg och torgmöte i Oxelösund

Hur skulle det vara att få åka iväg
på en resa tillsammans med andra
ungdomar? Sticka hemifrån ett tag.
Få chans att få prata om allt det där
som vi funderar på – Livet, Framtiden, Kärlek, Närhet, Skola och Jobb,
Vem är jag egentligen?

Huvudtalare:
KATARINA
BERGGREN (S)
biträdande
partisekreterare

England! Vi åker till England. Kan det vara nåt? Vi
tänker att chansen att åka
utomlands gör att vi tänker
bättre. Tillsammans kommer
vi till en plats låååångt hemifrån
och kan lättare se oss själva och vad
vi gör, tänker, tror, vill, önskar och så
vidare.
längre, minst sagt. Konfirmationen
betyder inte något i juridisk mening, men den betyder mycket mer
för 14-åringarna i dag jämfört med
tidigare. I dag är konfirmationen en
chans att ta ett stort kliv mot att bli
vuxen genom att vi tar tag i funderingar kring livet och hur man hanterar de svåra sidorna. Samtidigt
vill vi peka ut en väg mot allt det
positiva. Konfirmationen är också

en tid då självkänslan byggs upp
och förhoppningsvis stärks självförtroendet också. Vi har ett par
tusen års erfarenhet av detta så tro
oss, det blir bra.
För att se vilka konfirmationsalternativ det finns inom kontraktet
kolla gärna in
www.svenskakyrkan.se/
konfanykoping
ANNONS
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Gudstjänster
30/4 kl 18:00 Mässa – 3 i påsktiden. Mattias Bähr, Irina Söderberg.
3/5
kl 8:30 Morgonmässa. Sebastian Söderberg, Irina Söderberg.
7/5
kl 18:00 Mässa – 4 i påsktiden. Sebastian Söderberg, Irina Söderberg,
Åsa Sjölund. Medverkande: Fru Musica under ledning av Gunnar Björkvall
9/5
kl 14:00 ”Barndomens kyrka” Mattias Bähr, Bengt Fridén,
Eva Henriksson, Helen Kantokoski Kviby. Sång av Oxelbären,
barnkören och finska kyrkokören.
10/5 kl 18:00 Kvällsmässa i Taizéanda. Mattias Bähr, Irina Söderberg,
Gunilla Östberg.
14/5 kl 18:00 Mässa – 5 i påsktiden. Mattias Bähr, Irina Söderberg, Eva Henriksson
17/5 kl 8:30 Morgonmässa. Mattias Bähr, Irina Söderberg.
21/5 kl 18:00 Mässa – Bönsöndagen. Sebastian Söderberg, Bengt Fridén.
25/5 kl 11:00 Konfirmationsmässa – Kristi himmelsfärds dag
Sebastian Söderberg, Maria Rasmussen, Therese Cambrant Berg,
unga ledare.
28/5 kl 18:00 Mässa – Sönd före pingst. Mattias Bähr, Irina Söderberg,
Eva Henriksson.

KAFFEDRALEN

Onsdagscaféet för alla åldrar i
församlingshemmet 13.30-16.00.
Sångstund för barn kl 15.
Sång- & musik, varannan onsdag
(ojämn vecka) kl 14:
10/5 Uffe Melin
24/5 Maria Rasmussen
Följ och gilla oss på Facebook!

FAMILJEFRUKOST

kl 9-11
i församlingshemmet

5/5

MÅNADENS
KONSERT

OXELÖ MARKNAD

SOL VIND & VATTEN
Sommarmusik med S:t Botvids
kyrkokör, Barnkören & Söndagskvartetten.
Fri entré, men lämna
gärna ett frivilligt bidrag till
musikverksamheten i församlingen.

DROP-IN-DOP
mellan 11.00-13.30
i S:t Botvid.

Välkomna!

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.

4/6

Café Kyrkbacken kl 9-16
Marknadscafé i församlingshemmet med försäljning av fairtrade,
prästost, Fredsams lotteri & loppis.
Sponsorer: Ica Kvantum & Birgers
konditori.

23/5
KYRKOGÅRDENS
DAG kl 12-18. Visning av
kyrkogården & maskinparken vid
Frösängskapellet. Arborist
finns på plats. Det
bjuds på korv & fika.

Oxelösundin
Ruotsinsuomalainen
seurakuntatyö
8/5 13-15 Kuoroharjoitukset, S:t
Botvidin kirkko
2/5, 16/5 17-19 Ompeluseura,
srk-koti
3/5, 17/5, 31/5 12:15 Hartaushetki lounasaikaan S:t Botvidin kirkko
4/5, 18/5 18-20 Naisten sauna,
Stjärnholm
12/5 9.30-11.30 Laulukahvittelut
Björntorpin tiloissa
12/5 15-17 Kerhotunnit, lapset
aikuisen kanssa, kirkossa
Ti 9/5 14.00 Lapsuuden Jumalanpalvelus Sjötångenin ja Björntorpin
asukkaille ja seuralaisille. Suomenkielinen Kirkkokuoro ja lapsikuoro
laulaa.
To 11/5 10-14 Lastenpäivä Stjärnholmissa. Ilmottaututuneet.
Pe 12/5 9.30 Kuoro laulaa äitienpäivälauluja Björntorpissa.
Su 14/5 12.30 ÄITIENPÄIVÄ,
St.Nicolain kirkko, Nyköping.
Kirkkokuoro laulaa ja muuta ohjelmaa. Kahvittelut Prosten Pihlin
kartanossa
Pe 19/5 15-19 Laidunkauden avajaiset. Yhteinen Kevätpäättäjäinen.
Jogersö.
Grillausta, leikkejä, arpajaiset ja
ohjelmaa. Jokainen tuo halutessaan
mukanaan arpavoiton ja kahvileipää.

www.oxelösundsförsamling.se

Huvudtalare:
DENIZ
TÜTÜNCÜ (V)
ersättare i
partistyrelsen

10.30 Samling vid D-skolan
10.45 Avmarsch
Cirka 11.30 Möte på Järntorget
Musikunderhållning: Dick Lundberg
”Svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas”

DEN KOMPLETTA DÄCKVERKSTADEN

KOM IN OCH PRATA

SOMMARDÄCK
MED OSS

Dags att boka tid
för hjulbyte!
I VÅR BUTIK HAR VI:
■ Spolarvätska
■ Lampor
■ Torkarblad ■ Olja
■ Bilkem
■ Bilbatteri
Öppettider: Butiken må-to 8-17, fr 8-16
■ Självtvätthall ... boka tid! Gummiverkstaden må-to 7-15.30 fr 7-15

LINDQVIST
GUMMIVERKSTAD

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

No.4 MAGASINET 2017

25

för2
3 för
påfina
finafötter!
fötter!
på
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Öppettider
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Järntorget1,1,Oxelösund.
Oxelösund.Tel:
Tel:0155-374
0155-37472,72,Må-Fre
Må-Fre10.00-18.00
10.00-18.00lunch
lunch14.00-15.00
14.00-15.00LöLö10.00-13.00
10.00-13.00
Järntorget

Dampiké
Dampiké

Magasinetvar
varpå
påplats,
plats,liksom
liksomcirka
cirka
Magasinet
350barn
barnsom
somfick
ficktatadel
delavavansiktsansikts350
målning, tipspromenad,bokutlämtipspromenad,bokutlämmålning,
ning, sångstund,
sångstund, sagostund
sagostund och
och
ning,
massoravavpyssel.
pyssel.Lions
Lionsi Oxelösund
i Oxelösund
massor

samarbetemed
medSvenska
Svenskakyrkan
kyrkan
i isamarbete
ochKoordinaten
Koordinatenarrangerar
arrangerari islutet
slutet
och
marsvarje
varjeår,
år,en
enheldag
heldagför
föralla
alla
avavmars
barn.Magasinet
Magasinetfångade
fångadenågra
någraavav
barn.
barnenpå
påbild.
bild.
barnen

299:299:0155-3021010
0155-302
Järntorget,Oxelösund
Oxelösund
Järntorget,

Vitar
targärna
gärnahand
hand
Vi
omdin
dinträdgård.
trädgård.
om
Bokaoss
ossidag
idag
Boka

0155-400409
409
0155-400
www.veteranpoolen.se
www.veteranpoolen.se

No.4 MAGASINET 2017

RigmorGustafsson
Gustafsson
Rigmor
Koordinaten4 4maj
maj19.00
19.00
Koordinaten
JazzsångerskanRigmor
RigmorGustafsson
Gustafsson
Jazzsångerskan
unikpåpåden
densvenska
svenskajazzscenen.
jazzscenen.
ärärunik
Treavavhennes
hennesalbum
albumhar
harsålt
såltguld,
guld,ett
ett
Tre
enaståendefacit
facitsom
somhon
honäräralldeles
alldeles
enastående
ensamom.
om.PåPåKoordinatens
Koordinatensscen
scenger
ger
ensam
honenenintim
intimkonsert
konserttillsammans
tillsammansmed
med
hon
pianistenMathias
MathiasAlgotsson.
Algotsson.
pianisten

Koordinatenmån
mån&&tors
tors10.00
10.00– –12.00
12.00
Koordinaten
mötesplatsför
förseniorer.
seniorer.PåPåmånmånEnEnmötesplats
dagarärärdet
detfika
fikaoch
ochumgänge.
umgänge.Varje
Varje
dagar
torsdagerbjuds
erbjudsfika
fikaoch
ochunderhållunderhålltorsdag
ningför
förbara
bara2020kronor.
kronor.
ning

LOKALPERSONLIG
PERSONLIGSERVICE
SERVICE
LOKAL

26

Läsmer
merpå
påvisitoxelosund.se
visitoxelosund.se
Läs

Seniorcafé
Seniorcafé

Torggatan13,
13,Oxelösund
Oxelösund
Torggatan
Tel.0155-316
0155-3166060
Tel.
www.tandlakareherbring.se
www.tandlakareherbring.se
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ANNONS

Uffe Bertilsson

Om ishockey och Torgny Lindgren
Människan är bra på att rättfärdiga sig själv. Så här ska livet
levas. Inte så. Kultur är intressant. Sport är ointressant.
Denna krönika kommer följaktligen att handla om lika delar
sport och kultur. För att visa att det trots allt finns en och
annan som är vidsynt nog (sic!) att bry sig om både och.
I slutet av 90-talet och början
av 2000-talet satt jag i Nyköpings Hockeys styrelse. En
till lika delar rolig och jobbig
period av mitt liv.
Rolig därför att vi hade ett
fantastiskt bra lag som slog
Skellefteå, Växjö, Brynäs
med flera storheter. Med lite
distans, vilken bedrift!
Jobbig därför att elitsatsningen skapade en ansträngd
ekonomi. Delvis självförvållad,
delvis för att det saknas en utmejslad elitkultur i Nyköping.
Växjö var på den tiden jämbördigt med Nyköping. Två
runner ups som nämndes med
respekt ute i hockey-Sverige.
Växjö blev senare svenska
mästare. Nyköpings Hockey
gick i konkurs. En avgörande
skillnad var att Växjös moderata kommunalråd pekade ut
ishockeyn som en spjutspets
när det gällde att bygga
kommunens varumärke och
attraktionskraft. I Nyköping
snarare motarbetade det
moderata kommunalrådet
hockeyn.
Om vintrarna kan jag verkligen sakna elitishockeyn i
Nyköping. Vilken känsla det
var när Leksand kom hit till
”nya hallen” där det satt och
stod över 5000 på läktarna,

vilken folkfest! Folk åkte hit
från Eskilstuna, Katrineholm
och Norrköping för att se
riktigt bra ishockey.
Nu är hockeyn på gång igen
i Nyköping. Gripen HC har
gått upp i division ett och, får
jag förmoda, siktar ännu högre. Det måste de helt enkelt
göra med tanke på vad vi är
bortskämda med här i sta’n
och vilken läcker elitarena
som finns på Rosvalla.
Men om Nyköping ska nå
elitnivån igen krävs inte bara
ett proffsigt och långsiktigt
styrelsearbete med järnkoll
på ekonomin. Då krävs också
bland annat:
√ Kommunalråd som vågar
stå för att ett elitlag i ishockey
är bra för kommunen.
√ Att hockeyklubben får
sälja arenanamnet. Typ Vida
Arena i Växjö.
√ Att företagen, stora som
små, sluter upp som sponsorer och samarbetspartners.
√ Att publiken ställer upp
och betalar inträde i med- och
motgång.
√ Att lagnamnet Gripen HC
byts mot signalordet Nyköping. NH90 byttes en gång till
Nyköpings Hockey just för att
göra reklam för kommunen
ute i riket.
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Gilla oss!

***
SN:s kultur- och nöjesredaktör Jenny Palmqvist växte
upp i Värmland. Hon publicerade nyligen två helsidor
när den värmländske dansbandsikonen Sven-Ingvar-Erik
Magnusson gick bort. Däremot inte en enda rad när
författarikonen och medlemmen i Svenska Akademien,
västerbottningen Torgny
Lindgren, dog.
När jag mejlade och frågade
om det berodde på att lättvikt
numera går före tungvikt på
hennes sidor svarade hon att
hon var ledig när Torgny dog,
att det är tungt ”att dra Kultur
& Nöje själv” och att ”det är
en ledningsfråga hur resurserna ska fördelas. Sporten är
fortfarande prioriterad…”
Något eget ansvar att skapa
fungerande rutiner, så att även
stora inhemska författares
bortgång uppmärksammas på
hennes sidor? Nix!

Stockholms Central vankade
Lindgren av och an i väntan
på ett försenat tåg.
– Men är det inte Torgny
Lindgren, frågade jag.
– Jo. Men säg det inte till
någon. Jag har skolkat från
Nobelmiddan.
– Har du skolkat från Nobelmiddan?
– Jo. Det är egentligen inte
så märkvärdigt. Stelt och
långrandigt. Men som sagt,
säg det inte till någon.
Sa Torgny, med glimten
i ögat. Det gjorde jag inte
heller. Förrän
nu. När allt är
preskriberat.
Tack, för
alla underbara
västerbottniska skrönor,
Torgny!
Vila i frid!”

Världsmästare i sopsortering?
Miljöhjältar sorterar sina sopor väl. Är du en av dem? Sortering gör att det sparas på jordens resurser och farliga och värdefulla ämnen hamnar på rätt ställe. Ju
mer förpackningar som lämnas in desto större möjligheter finns det att använda materialen på nytt, att återvinna för att på så sätt kunna tillverka nya produkter.
Vi sparar både energi, naturresurser och får minskade koldioxidutsläpp genom att använda materialen flera gånger. Om du har lite i soppåsen och hela tiden
sorterar ut allt som går att återvinna så vet du att du är mästare i källsortering. Bra jobbat!

Plastförpackningar är vanligtvis gjort
vinns sparas en liter olja och två kilo
koldioxid. Genom att lämna plasten till
återvinning kan den bli en ny flaska,
en diskborste eller ett staket. Visste du

Tidningspapprets pappersfiber kan an-

att det tar 450 år innan en plastflaska

vändas till nytt papper fem till sju gånger.

som hamnat i naturen har brutits ner?

En återvunnen konservburk sparar

Du
slänger 45
kilo mat
varje år!

energi som räcker till sju timmars
tv-tittande. En aluminiumburk räcker till energin som går åt till ett dygn
vid datorn.

Matavfall I genomsnitt slänger vi 45
kilo fullt ätbar mat per person och
år. En familj på fyra personer kan
slänga mat för mellan 3 000 och
6 000 kronor per år.

Har du lite kvar i soppåsen så vet du att du är
mästare i källsortering. Bra jobbat!

Följande lilla Torgny-anekdot
erbjöd jag Jenny Palmqvist
att publicera gratis. Hon tackade nej med motiveringen:
”Det känns ju så uppenbart
att något ska räddas...”
”Författaren Torgny Lindgren
är död. Jag hade hunnit till
Pölsa-cd fem av sju i bilstereon när dödsbudet kom.
En kulen seneftermiddag på

Metallförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst.

***

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

Kan bli
ny tidning
7 gånger!

av olja. För varje kilo plast som åter-

Förpackningar av papper och kartong som
Målarfärg lämnas på återvinningscentralen och spolas aldrig ner i avloppet.

går till återvinning gör att det inte behöver

Oxelösundarna sparar
3 000 träd
varje år!

Glasförpackningar kan återvinnas
hur många gånger som helst utan
att kvalitén försämras. Det går också åt mindre energi för att återvinna
glas mot att göra nytt glas. Visste

fällas så många träd. I Oxelösund sparar vi

du att det tar en miljon år för glas

på sätt mer än 3 000 träd varje år. Var tredje

att brytas ner om du kastar det i na-

pappersförpackning som finns i livsmedels-

turen?

butiken är tillverkad av återvunna pappersförpackningar.

Fakta hämtat från sopor.nu samt ftiab.se

TEXT Ulf Bertilsson
MEJL ulf.bertilsson@uffeskrivare.se

Vi har alltid
öppet!

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

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

Du
slänger
500 kg/år!

Tänk efter före

● Behöver jag den här?

Om du vill vara med och minska
sopberget så kan du ställa dig
en rad frågor redan i affären.

● Har redan något hemma som är snarlikt?

● Är den verkligen nödvändig?

● Kan jag låna av någon?
● Går den att hitta begagnad?
● Kan jag laga den om den går sönder?
● Hur lång tid tar det innan det blir en sopa?
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ANNONS

Klarar du dig själv
i 72 timmar?
Sverige är ett modernt land där de flesta av oss lever ett säkert och
tryggt liv med alla tänkbara bekvämligheter. Men ett modernt samhälle är
också sårbart. Hur beredd är du om något skulle hända?
När det inträffar en kris kan det ta dagar
innan vi är tillbaka till att samhällets service fungerar normalt igen. Hur gör du då?
Om du är utan el.
Utan värme. Utan vatten.
Alla medborgare har ett personligt ansvar för sin egen
och sina näras säkerhet. De
flesta av oss ska kunna räkna
med att samhällets resurser
till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka
och barn.

Nyttiga
nummer

Nödnummer
SOS 112
Polis 114 14
Nationellt infonummer vid kris 113 13
Sjukvårdsrådgivningen 1177
Oxelösunds
kommun
0155-380 00

Vi vill hjälpa dig att ta
ditt ansvar
Genom kampanjen 72 timmar
vill vi öka din krisberedskap och förståelse
för hur samhället fungerar och hur våra allmänna resurser prioriteras i en kris.

Att kunna klara några dygn utan el, vatten
eller mat är ingen lätt situation. Men det
går om du tänker efter före. Om du klarar
dig själv kan samhällets resurser användas till de som behöver hjälpen mest de
första, akuta dygnen.
Den svenska krisberedskapen bygger på
att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt
lands och för vår egen och våra anhörigas
säkerhet. Det egna ansvaret innebär att
du ska vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå.
Vad menar vi med kris?
En kris kan till exempel uppstå vid ett el-
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avbrott som vara i flera dagar eller en stor
vattenläcka som gör att många hem blir
utan rent vatten. Men det kan också handla
om kärnkraftsolyckor eller viktiga IT-system
som går ner, till exempel banker och kassasystem.
Ett sätt att definiera en kris
är detta:
● Händelsen avviker från
det normala
● Händelsen innebär en
allvarlig störning eller
stor risk för en allvarlig
störning i viktiga sam
hällsfunktioner, exempelvis vatten- och elförsörjning och
● Händelsen kräver
snabba insatser.

Om kampanjen 72 timmar
Kampanjen 72 timmar ska göra fler människor förberedda på att det kan inträffa en
kris eller allvarlig samhällstörning. Genom
checklistor och konkreta tips och råd ska
det vara lätt att öka sin egen krisberedskap
och få förståelse för hur samhället fungerar och agerar i kris. Nyköpings, Oxelösunds, Trosa och Gnesta kommuner som
ingår i Sörmlandskustens Räddningstjänst
har tagit fram materialet tillsammans.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ordnar i år en krisberedskapsvecka för första gången. Fokus ligger på vad människor själva kan göra och
bidra med vid allvarliga samhällsstörningar. Årets krisberedskapsvecka äger rum
8–14 maj 2017. Läs mer om den på msb.
se/krisberedskapsveckan.

Checklista
för krislåda
Här är tips på hur du kan förbereda
dig och vad som kan vara bra att ha
hemma om du skulle drabbas av till
exempel ett längre elavbrott eller omfattande vattenläcka.
Vatten och mat
●
●
●
●

Vattendunkar
Mat som klarar rumstemperatur
Campingkök med bränsle
Utomhus kan du använda en
grill

Värme och ljus
● Alternativ värmekälla, om möjligt
● Ficklampa med extra batterier
● Stearinljus, värmeljus och
tändstickor
● Varma kläder och filtar
Information
● Radio med batteri
● Telefonlista på papper med
viktiga nummer
Övrigt
● Husapotek med det viktigaste
för dig
● Hygienartiklar
● Kontanter
Vatten
En vuxen bör normalt få i sig ungefär
tre liter vätska om dagen genom dryck
och mat. Det mesta i matförrådet ska
kunna lagras utan kyl eller frys och
vara lätt att tillaga.
Fler tips och goda råd finns på
www.dinsakerhet.se

www.oxelosund.se
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