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are Nu lanserar vi ett 

helt nytt magasin 

i Nyköping!

Vi tror på Nyköping och lanserar nu en helt ny 
produkt, ett attraktivt månadsmagasin som vi 
kort och gott gett namnet NYK.
 

I ÄR STOLTA ÖVER VÅR STAD, och 
vill förmedla detta med intressant 
läsning om en stad från förr, i nuet 
och på väg mot framtiden. Vi vill 

tränga bakom personerna, långt bak i tiden 
och rakt in i framtiden. 
 
Visste ni t ex att Urban Granström spelar 
korpfotboll? Eller att man för 100 år sedan 
kunde visa upp råttsvansar för Nyköpings 
hälsovårdsnämnd och få en tvåöring för varje 
stympad gnagare? 
 
Ta en titt på några av de resmål vi lätt kan nå 
tack vare Skavsta Flygplats. Få förklaring till 
mullrandet i skyn och de gula plan vi kan se 
ovanför vår stad, och att vi spårar pirater med 
plan från Skavsta. 

 
Om du har smartphone kan du scanna QR-
koden på sidan tre och få ett ”videoboktips” 
av författaren själv. Läs också om Filippa som 
vet varför folk flyttar till Nyköping och låt er 
förundras över våra duktiga ungdomar på 
mässan ”Våga vara egen 2013” på Rosvalla 
Eventcenter.  Vad händer förresten på Ros-
valla, mycket spännande kan Caroline Dewoon 
Thorén berätta. Rosvalla som redan ligger på 
20 i topplistan bland alla besöksmål i Sverige 
har planer för framtiden. 
 
Detta och mycket mer kan ni läsa om i NYKs 
premiärnummer. 
 
VI TAR TACKSAMT EMOT TIPS och synpunk-
ter om vår produkt. Har du 
spännande artikelupp-
slag, eller vet någon 
intressant person som 
borde lyftas fram? 
Välkommen att 
maila oss på 
eva@media-mix.nu
 
Det är spännande 
att bo i Nyköping, 
vi växer och vi lever 
och bor i möjlig-
heternas stad. 
Välkomna till NYK.
 

Eva Westberg
Projektledare NYK

SANNA DAHLSTRÖM
Skribent
070 759 98 77
sanna@media-mix.nu

KRISTIN MORDAL SPAARF
Säljare
076 172 00 96
kristin@media-mix.nu

EVA WESTBERG
Säljare & Projektledare
076 048 87 22
eva@media-mix.nu

JENNY HILLMAN
Grafisk Formgivare
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Fotograf  
076 403 62 62
veronica@media-mix.nu

NYK
www.nyk.nu

 �n���'�n��) 8 URBAN GRANSTRÖM
�<

I DETTA NUMMER
4 URBAN GRANSTRÖM  
Ett personligt möte med Nyköpings kommunalråd.

14 SKAVSTA 
Ett unikt besök och tips inför sommarens resmål. 

15 SAAB PÅ SKAVSTA 
Välkänd syn i luften över Nyköping.

18 VARFÖR NYKÖPING? 
Vi pratar med Filippa Grufvisare, som forskat i varför vi 
flyttar till Nyköping.

20 VÅGA VARA EGEN 2013 
Dags för populär mässa med tema ung företagsamhet.

28 ROSVALLA 
En satsning på folkhälsa och tillväxt.

NYK - EN PRODUKT AV 
Mediamix Event & Mediabyrå

�n'��n�n'���)�!n��n)�)l�<<<<<

V

 NYK MARS 2013          3

.. REDAN 1941 kunde man handla cyklar 

hos Bjöörns Cykel, butiken fanns då i 

Oxelösund och man fick betala ca 200 kr för en 

cykel. Det var Sven Bjöörn som drog igång verk-

samheten som 1946 flyttade till Nyköping, inte 

långt ifrån nuvarande adress på Blom-

menhovsvägen. 

Sonen Lennart lagade TV apparater 

och tog tjänstledigt i sex månader 

för att prova på det här med cyklar. 

Pappa Sven tyckte det var onödigt att 

Lennart tog tjänstledigt i hela sex må-

nader. 

–Det räcker gott med en månad för det kommer 

aldrig att fungera i alla fall, sade han. 

MEN SÅ BLEV DET INTE, Lennart stannade och 

tog över verksamheten 1979. Då fick man en 

3-växlad cykel för 995 kr. Sortimentet har för-

ändrats genom åren och andelen tillbehör har 

ökat, men modellen av lite äldre cyklar står sig. 

1987 flyttade butiken till nuvarande adress och 

1997 började även Lennarts son Jimmy arbeta 

i butiken. Nu driver i huvudsak Jimmy verksam-

heten med god hjälp av pappa och i butiken 

finns märken som Crescent, Monark, Skepps-

hult, Scott, Sjösala och Trek. Jimmy fastnade 
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för det här med cyklar och tog två SM-lagguld i 

mountainbike (95 och 98). Dessutom blev han 

4:a i junior SM i mountainbike 1996. Jimmy har 

nu dammat av sin mountainbike efter flera års 

vila och tränar för Cykelvasan den 17 augusti. 

TEXT & RESEARCH EVA WESTBERG

Bilden ovan är från en broschyr gjord i slu-

tet av 30-talet. Runt krigsåren gjordes inga 

broschyrer. På den tiden hette cyklarna 

Smålands Original som sedan fick namnet 

Skeppshultcykeln 1945.

1941
vs.
2013

JOHN GREEN
Förr eller senare exploderar jag

N EFTERMIDDAG I KÄLLARLOKALEN 
där stödgruppen 
för unga cancersjuka 
träffas förändras 

livet som återstår. Hazel möter 
Augustus Waters blick och 
deras historia ska komma att 
bli en sådan som poeterna 
diktar om. 

GRIPANDE, intelligent, 
rolig och förkrossande 
läsning av bäst-
säljande John Green.

DET HÄR ÄR EN BERÄTTELSE om cancer, 
visst, men det är framförallt en förkrossande 
vacker och  gripande historia om livet, Hazel 
Grace och Augustus.
Om att vara ung och ändå stå med ena foten i 
graven. Om att tro att man aldrig mer kommer 
att bli glatt överraskad. Om att få sin sista öns-
kan uppfylld. Att få beröras på så många sätt, 
skratta, komma till insikter och gråta, 
är litteratur när den är som allra bäst.

E

Boktipset!

John Greens hälsning till de 
svenska läsarna.

NYK
www.nyk.nu

Las magasinet pa natet! 

FANTASTISKA JUBILEUMSERBJUDANDEN 
FRE-LÖ 22-23 MARS

PUUSTELLI KÖK 
FIRAR 20 ÅRS JUBILEUM 

I NYKÖPING 

Fre 10-18, Lör 10-14 

vi bjuder på kaffe och tårta
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MASKINPAKET GRANITBÄNKSKIVOR EVA SOLO

4900 kr -50 % PRESENT
TILL DE 200 FÖRSTA KÖKSKUNDERNA. 

AEG ELLER SIEMENS MASKINPAKET 
TILL 4900 KR. VÄRDE 29.710 KR

DE 50 SNABBASTE 
KÖKSKUNDERNA FÅR 

GRANITBÄNKSKIVOR TILL -50%

TILL DE SNABBASTE SOM BOKAR ETT 
HEMBESÖK UNDER HELGEN. EVA SOLO 

SKED OCH SLEVSET. VÄRDE 590 KR

UNDER HELGEN LOTTAR 
VI UT BLAND BESÖKARNA EN 

ELECTROLUX ERGORAPIDO 
2IN1 DAMMSUGARE. 

VÄRDE 1690 KR.

ERBJUDANDE ERBJUDANDE GÅVA TILL DIG! UNDER HELGEN+

HEMBESÖK UNDER HELGEN. EVA SOLO 

UNDER HELGEN LOTTAR 
VI UT BLAND BESÖKARNA EN 

ELECTROLUX ERGORAPIDO 
2IN1 DAMMSUGARE. 

VÄRDE 1690 KR.

VINN

ERGORAPIDO
2IN1

VÄLKOMMEN!

STOCKHOLMSVÄGEN 10, NYKÖPING, TEL. 0155 28 78 58

Pris 159:-  
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”Jag ser fram 
emot seriepremiären i maj”

Bakom RUBRIKERNA
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RBAN ÄR I FÖDD I LULEÅ och 

uppvuxen utanför Piteå. Fram till 

20 års ålder var det stora intresset 

idrott i olika former. 

- Det var främst fotboll som gällde dygnet 

runt. Jag spelade som bäst division 4 fotboll i 

ett lag som hette Norrfjärden. När jag kom till 

Nyköping spelade jag några år i Nyköpings FC.

Vilken position i laget?
- Jag spelade överallt, främst ytterback och 

yttermittfältare.

Hur var du som fotbollsspelare?
- Jag var inte den snabbaste eller den mest 

tekniska, men hade en hyfsad speluppfattning 

och var ganska bra på att styra spelet. 

Det ryktas om att du fortfarande spelar 
fotboll?
- Det är premiär i maj, då spelar jag i Lokal- 

sportens korplag för tredje säsongen. Det har 

gått bra, vi har vunnit både division ett och 

två. Alla som vill se underhållande fotboll är 

välkomna till Rosvallas C-plan på onsdagar. 

Ett samtal med Urban Granström
Den eftertänksamma norrländska ådran lyser igenom klart och tydligt. 

5@2�OHY�[YpăH[�5`R�WPUNZ�SLKHUKL�WVSP[PRLY�<YIHU�.YHUZ[Y�T�

Från korpen till eliten. Favoritlag?
- Liverpool sedan Tipsextra på 1980-talet. Ser 

alla lagets matcher sedan dess. 1983 var de 

som bäst med lirare som Kenny Dalglish, Ian 

Rush och David Jonsson.

Du verkar kunna räkna upp hela laget. Är du 
en kalenderbitare?
- Jag hade en tanke i unga år att bli sportjournalist 

och en av mina egenskaper sedan dess är att 

jag har lätt att ta till mig och lära in fakta. 

Förutom korpfotbollen, hur sköter du 
träningen i övrigt?
- Jag vilar mig i form till matcherna… Nej, 

skämt åsido, jag promenerar mycket och någon 

gång i veckan händer det att jag letar mig ner i 

källaren i stadshuset där vi har ett gym. 

Tillbaka till Piteå. Du gick en ekonomisk 
utbildning på gymnasiet?
- Ja och influerades av en fotbollsspelande lärare 

att söka ämneslärarlinjen i Umeå. Där utbildade 

jag mig till gymnasielärare i samhällskunskap 

och historia. 

Vad hände sen?
- Det var svårt att få jobb som lärare på 

högskoleorterna, så jag sökte jobb både i 

Linköping och Nyköping. Jag fick erbjudande 

om jobb i Nyköping, åkte ner på intervju, fick 

en positiv bild av Gripenskolan och flyttade hit 

1998. Köpte lägenhet i Högbrunn, efter ett år 

kom min fru efter. Vi etablerade oss i staden, 

har två barn och bor i Tessinområdet.

Vad visste du om Nyköping innan du flyttade 
hit?
- Inte så mycket. Jag kände till Nyköpings 

Gästabud och Nyköpingsbrännvin. Sedan hade 

jag många kompisar i Stockholm och visste att 

Nyköping låg nära huvudstaden. 

Något annat med Nyköping som lockade?
- Närheten till havet är mäktigt och ger en 

speciell typ av frihetskänsla. Jag är en badkruka 

TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM FOTO VERONICA JOHANSSON

Bakom RUBRIKERNA

”Jag kände till 
5`R�WPUNZ�.pZ[HI\K�VJO�

5`R�WPUNZIYpUU]PU�

U

Öppet: Måndag - fredag 10 -18. Lördag10 -14 
Tel 0155-722 70. G:a E4:an mellan Nyköping och Norrköping
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kilamobler.se

Alla dagar - 24 h

Evita soffgrupp, soffa, bord och två 
fåtöljer i konstrotting. Inklusive dynor.

18 995 kr
Grythyttan fåtölj A2 en klassiker 
i många olika utföranden från

1 730 kr
VARUMÄRKEN: Amazonas, Artwood, Atleve, Berga Form, Brafab, Byarums Bruk, Cane-line, Cinas, Droom, 
EMU, Ernst Kirchsteiger, Fatboy, Fermob, Fiam, Fri Form, Georgia Garden, Grythyttan Stålmöbler, Guteform, 
Hillerstorps Trä, Indoor Outdoor Scandinavia, Kircodan, Korbo, KWA, Lafuma, MerxTeam, OK Design, 
Skagerak, Skargaarden, Sika -Design, Stockamöllan, Swedese, Umbrosa

(Ord.pris 21 405 kr)

Hitta din trädgårdsmöbel!
- över14 000 artiklar för din uteplats i varuhuset och på webben 



Med tanke på framtiden.
B-Klass

(WW�WU\JJW�YDO��IÓU�VÂYÁO�VWRUD�VRP�VPÂ��6RP�VWDQGDUG�ÞQQV�WLOO�H[HPSHO�WUÓWWKHWVYDUQDUHQ�$77(17,21�$66,67 
RFK�NROOLVLRQVYDUQDUHQ�&2//,6,21�35(9(17,21�$66,67��7URWV�GHW�NRPSDNWD�IRUPDWHW�ÞQQV�GHW�JRWW�RP 
XWU\PPH�SÂ�DOOD�SODWVHU�L�ELOHQ��/ÁV�PHU�RFK�E\JJ�GLQ�%�.ODVV�SÂ� mercedes-benz.se. 3ULV�IU����������NU�

Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: blandad körning B-Klass fr. 4,2 l/100 km, 

CO2 fr. 114 g/km.  Miljöklass Euro5. Bilen på bilden är extrautrustad.

Ringvägen 58, Nyköping  
0155 - 44 31 00
www.bilcenter.com
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och har ingen båt, men det är något med 
vatten och hav som påverkar mig på ett positivt 
sätt.

Du blev kvar i Nyköping och verkar trivas här?

- Nyköping är unikt på många sätt, men det 
är ändå människorna det handlar om. Jag har 

träffat många fantastiska människor under min 
tid i Nyköping. Kollegor och övriga vänner, det 
har gjort att jag trivts och etablerat mig här. 

Hur ser privatpersonen Urban Granström ut. 

Är du en frekvent gäst bakom grytorna i köket?

- Jag tycker om att laga mat, och är nog hyfsat 
duktig på det. Det spelar inte så stor roll vilken 
mat det gäller, gillar att prova på det mesta.

Hantverkaren Urban Granström då?

- Jag kan ingenting inom det området och har 
tillsammans med min fru därför valt att köpa 
ett helt färdigt hus. Har alldeles för dåligt 
tålamod, nej får jag lite tid över läser jag hellre 
en bok. Däremot var min far en extremt duktig 
hantverkare, men jag ärvde definitivt inte hans 
gener inom det området. 

Hur kom du in på politikerbanan?

- Jag var aldrig politisk aktiv i min ungdom, 
däremot har jag alltid haft ett stort intresse 
för samhällsfrågor inte minst genom mitt 
arbete som lärare. Åsikter som jag luftat i 
olika sammanhang. Jag har också alltid haft 
uppfattningen att om man engagerar sig i olika 
frågor måste någon också vara beredd att ställa 
upp. Vill andra att jag ska göra det tycker jag 
det är min skyldighet att göra så. 

När började du din politiska bana i Nyköping?

- 2001 blev jag medlem i Socialdemokratiska 
partiet. 2002 blev jag ersättare i Barn- och 
ungdomsnämnden på fritidsbasis och 2005 
blev jag ersättare i kommunstyrelsen. När 
Göran Forssberg sedan berättade att han skulle 
sluta fick jag frågan av valberedningen om jag 

ville ta över. 

Hur tänkte du då?

- Som jag sa tidigare, någon måste ställa 
upp och driva frågorna, tycker andra att jag 
är lämplig för jobbet ställer jag upp. Vill man 
påverka olika frågor i samhället krävs det att 
någon ställer upp. 

Som ledande politiker är du helt plötsligt 

en offentlig person, hur ser du på det? Är du 

bekväm över att stå i centrum?

- Jag ser det som att jag har en roll som politiker 
och gör det rollen kräver. Om rollen kräver att 
jag är utåtriktad och stå på scen och prata inför 
mycket folk så gör jag det. Det är inte samma 
sak som att jag som privatperson har dom 
egenskaperna.

Till sist, om du kort skulle beskriva dig själv, 

hur skulle det se ut?

- Jag är nog en lugn  och eftertänksam person i 
botten, men har en enorm tävlingsinstinkt som 
jag var sämre på att hantera när jag var yngre. 
Jag gör det jag kan och som känns rätt och 
jag inbillar mig att jag är bra på att koppla av 
jobbet när jag behöver. Trivs bäst tillsammans 
med min familj och när Liverpool spelar fotboll.

Tack för samtalet och lycka till i årets korp-

premiär!

- Tack. 

Eftertänksam och analytisk. Bra speluppfattning och 
hyfsad på att styra spelet. Fostrad i Piteå och 
utbildad till lärare. Urban Granström är Nyköpings 
ledande politiker.

”Det är inte samma sak
som att jag som privatperson

har dom egenskaperna.

Just nu kampanjpriser på hela
Kungsäters utbud!

Välkommen in och bli inspirerad av de vackra kvalitétsköken från Halland

Torggatan 19, Oxelösund. Tel:0155-306 20 info@blakoket.com www.blakoket.com
Öppet måndag-fredag 8.00 till 17.00. Passar inte tiden, ring och boka.

PERSONLIGA KÖK. Vi har kök i alla prislägen
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Välkommen in i butiken!

Blommenhovsvägen 24, Nyköping
ϬϭϱϱͲϮϵ�ϭϯ�ϬϬ�ͻ�sĂƌĚĂŐĂƌ�Ŭů͘�ϭϬͲϭϴ͘�>ƂƌĚĂŐĂƌ�ϭϬͲϭϰ

ǁǁǁ͘ŚƵƐŚĂůůƐŐƌƵƉƉĞŶ͘ƐĞ

�ůĞĐƚƌŽůƵǆ
dǀćƩŵĂƐŬŝŶ

EWP1674 TFW
1600 varv, 7 kg, 
Energiklass A++

NU! 
4995:-

�ůĞĐƚƌŽůƵǆ
dŽƌŬƚƵŵůĂƌĞ

EDP2074PFW
7 kg, 

Energiklass B

NU! 
4995:-

Philips
�ĂŵŵƐƵŐĂƌĞ

FC9173/01  
Sköljbart 

,ĞƉĂϭϯĮůƚĞƌ
ϮϮϬϬ�ǁĂƩ

Påsar på köpet!

1595:-
(1995:-)
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trädgård för er.
Varmt välkomna!
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är lever och verkar befolkningen runt ån 
som delar staden i Öster och Väster.

Det är en industri- och hantverksstad.
Den barnrika familjen Bergkvist bor i en falu-

röd stuga i Östra Bergen.
Det är vid den här tiden en ödslig plats  i sko-

gen och utan bebyggelse.
Tre av bröderna Bergkvist, Axel, Reinhold och 

Hartvig, lockas i tidiga år att utöva gymnastik, 
akrobatik och atletik.

Tränar gör grabbarna utomhus.
Trapetsen hängs upp mellan stolpar med 

trådar för den nya elektriciteten.
Redskapen förvaras i ett skevt skjul.
Vintertid övar gymnasterna i Lilla Godtemplar-

huset på Västra Trädgårdsgatan.

Det stora bekymret är slantar till hantlar och 
stänger. Det är ont om penningar. 

Det går dock att tjäna en tvåöring på varje 
insamlad råttsvans som kan uppvisas på sta-
dens hälsovårdsnämnd. 

Betingar samma kopparslant gör tillvaratagna 
kråk- och skatfötter.

Muskulösa män och viga gossar i staden bil-
dar gymnastik- och atletklubben Wigert anno 
1905.

Kvinnor göre sig icke besvär.
Det byggs även en ändamålsenlig tränings- 

och samlingslokal i Östra Bergen. 
Lokalen ges namnet Klubben.
Wigert lever endast några år. Atletklubben 

upplöses och glöms snart bort.

Axel, Reinhold och Hartvig sätter istället sam-
man en egen akrobatgrupp.

ergkvistarna framträder flitigt.
Till en början färdas akrobatgruppen 

Bröderna Bergkvist med häst och vagn.
Det gängse färdsättet på landsbygden.
Det handlar om evenemang vid festplatser, 

utomhusteatrar och folkparker i socknarna runt 
om i Nyköpingstrakten. 

Bergkvistarnas storhetstid är under 1920-ta-
let. Bröderna är nu ett namn.

När Cirkus Vågskvalp har premiär på Nykö-
pings teater är Bröderna Bergkvists akrobatkon-
ster huvudnumret.

En titt i back
spegeln...

Bröderna Bergkvist roade 

folk i bygderna
Det här är berättelsen om bröderna Axel, Reinhold och Hartvig Bergkvist. Populärt kallade Bergkvistarna. 

Grabbarna var atleter och akrobater.
 Vi flyttar handlingen 100 år tillbaka i Nyköpings historia.

TEXT & RESEARCH LEIF KÖNIG BILDMATERIAL EBBE BERGKVIST

H

B

1

Det affischeras inför föreställningarna om ett 
program med fenomenala kraftprov i romerska 
ringar, elegant räckgymnastik och lika elegant 
dubbeltrapets.

Samt den ”Levande propellern”.
Det senare annonseras som en storslagen 

luftakt utförd av två av bröderna. 
Det nervkittlande numret möts av stormande 

applådåskor från publiken.
”Deras prestationer kan mäta sig med yr-

kesartisters”, skriver lokaltidningen.
Bröderna Bergkvist har vid den här tiden 

utökats till en kvartett på scenen.
Ny medlem är musikaliske brodern Konrad 

Bergkvist som medverkar i föreställningen med 
sånginslag, deklamation av dikter och diverse 

Bröderna Bergkvist roade 
folk i bygderna

Det här är berättelsen om bröderna Axel, Reinhold och Hartvig Bergkvist. Populärt kallade Bergkvistarna. 
Grabbarna var atleter och akrobater.

 Vi flyttar handlingen 100 år tillbaka i Nyköpings historia.
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clownnummer.
Kompanjon i humoristiska akter är fyrfota 

artisten Bob. I programmet presenterad som 
den ”Mänskliga hunden”. 

Hunden Bob spelar piano och ylar till sitt eget 
klinkande på pianotangenterna. 

Det lockar till hejdlösa skratt.
I takt med tidsandan och ett ökat turnerande 

köper Bergkvistarna en T-Ford. 
Verksamheten har växt. Och växer.
Även Bergkvistbröderna Robert, Sven och 

John, involveras för att hålla i kringarrang-
emangen runt föreställningarna.

Hänger på gör även en del kamrater.
Det krävs för att sköta attraktioner som Lyck-

ans hjul, luftgevärsskytte, pil- och ringkastning, 

tävlingar i kraftmätning och försäljning av kaffe 
och bröd.

Samt en egenkonstruerad karusell.
Karusellen drivs med handkraft.

et är tjo och tjim på T-Fordens flak när 
ett femtontal personer rullar iväg till 
den för aftonen aktuella festplatsen.

Bergkvistarna är erkänt påhittiga och övar 
inför varje säsong in nya djärva saltomortaler i 
sina framträdanden.

På känt cirkusmanér presenteras nya trick 
som ”Konststycken tidigare aldrig visade på en 
cirkus”. 

D

Bildtexter
1
Gymnastik- och atletklubben Wigert i Östra 
Bergen 1905. Bakre raden från vänster 
Ivar Runman, Knut Olsson, Erik Grip, David 
Andersson, Gusten Eriksson, Rickard Nilsson 
och Enok Oskar Malm. Främre raden från 
vänster Reinhold Bergkvist, Hartvig Bergkvist 
och Axel Bergkvist.

2
Hartvig Bergkvist med Reinhold Bergkvist ba-
lanserande på sina armar. Platsen är troligen 
Täcka udden.
 
3
Bröderna Bergkvist i sitt nummer den Rote-
rande stegen där bröderna stod i varsin ände 
av stegen som snurrade.

4
”Någon större vinst gjorde vi inte, men vi 
blev rika på minnen”, konstaterade bröderna 
Bergkvist efter artistkarriärens slut. Stående 
från vänster Axel, Konrad och Hartvig Berg-
kvist. Sittande Reinhold Bergkvist.
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Vi var bröderna Bergkvist

Bergkvistarna var tolv syskon. I Brö-
derna Bergkvist ingick följande bröder:

Axel (1888-1976).
Reinhold (1890-1961).
Hartvig (1893-1969). Hartvig försörjde 
sig som duvfångare. Duvorna såldes till 
restaurangkök och bättre bemedlade 
personer i Nyköping. 
Hartvig var far till hårdföre boxaren 
Bert Bergkvist, bland annat känd för 
att ha blivit knockad av en ung Ingmar 
Johansson vid en gala i Tennishallen på 
1940-talet.
Konrad 1894-1963). Konrad var 
fiolspelare, vis- och kuplettsångare, 
uppläsare och komiker och violinist i 
olika gammeldansorkestrar. 

Kringarrangemangen sköttes av 
ytterligare tre bröder Bergkvist: 

Robert (1875-1963).
John Edvin (1880-1960). 
Sven (1896-1968).

2 3
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Här vid Rickardsberg i Östra Bergen bodde 
familjen Bergkvist i många år. Huset är idag 
rivet.

Hönan placerades på en plåt. När sedan 
kapellet började spela hoppade och dansade 
pullan i allt raskare takt.

Det väckte åskådarnas munterhet. Och inte  
heller så lite häpenhet.

Här och nu kan hemligheten avslöjas:
Hönans steppande berodde på att en av 

bröderna låg gömd för allas ögon och värmde 
plåten med ett spritkök.

röderna Bergkvist är populära och 
erbjuder sig att uppträda i Folkets park 
i hemstaden Nyköping.

Det är väl inget som drar folk, resonerar park-
B

föreståndaren och säger nej.
Bergkvistarna hyr istället folkparken på egen 

hand. Det blir en formidabel succé.
Bröderna sätter publikrekord med  över 3 000 

betalande åskådare.
Surt för parkföreståndaren.
Bergkvistarna är under ett decennium en 

årligen återkommande huvudattraktion vid 
bygdefester runtom i Svealand.

En dag är det roliga över. 
Bröderna Bergkvist gör sin sista saltomortal 

när 1930-talet tar sin början.

röderna tillfrågas vid ett tilllfälle av en 
tidningsreporter om det hänt någon 
olycka under deras år som luftakroba-

ter. Nej, det kan ingen påminna sig.
”Jo, förresten”, säger plötsligt Hartvig. 

”Under en balansakt i Köping rasade en stol 
tjugo meter ned i backen och förvandlades till 
kaffeved”, minns han. 

”Men vi hade en stol till så numret kunde 
fullföljas”, förklarar Hartvig.

Skyddsnät körde Bergkvistarna utan.
”Den dansande hönan”, var ett gycklarinslag på 

Bröderna Bergkvists repertoar som det talades 
om i långa tider i bygden, trots att det bara visa-
des ett fåtal gånger.

B

Hartvig och Reinhold Bergkvist poserar i 
fotoateljé.

Festplatserna på 
1920-talet
Bröderna Bergkvists akrobatgrupp, 
inklusive Konrad Bergkvists kuplett-
sånger och humoristiska inslag, var 
en stående attraktion vid alla mid-
sommar-, sommar- och höstfester i 
Nyköpingstrakten i början av förra 
seklet. Här följer namnen på en del 
av den tidens populära festplatser:

Åtorp i Ålberga, Gevle hage i 
Jönåker, Törnby hage i Bogsta, 
Torps hage i Lid, Vads kvarn i Husby 
socken, festplatsen vid Väserljungs 
station, Oskarshäll i Runtuna, Fol-
kets park i Nyköping, Barrskogen i 
Gnesta, Fiskartorp i Årdala, Buskhyt-
tans dansbana, Dahls hage i Björk-
vik, festplatsen vid Kvarsebo, Tistads 
festplats, Furulunden i Björnlunda, 
Gustafsborg i Vadsbro m.fl.

Kaffe- och brödförsäljning vid en festplats i Nyköpingsbygden. Längst till höger på bilden 
Hartvig Bergkvist.

Tidningsannons från april 1920.

Tidningsannons. Årtal okänt.
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Ring oss 

för att boka 

en kostnadsfri

offert.

Inte bara färg!

Varmt 
välkommen!

Färg� Bygg� VVS
ToyoTa Financial ServiceS: 36 månader, rörlig ränTa 5,49% (mån -år ), 30% konTanT, 

40% reSTSkuld, upplägg. *neTTokoSTnad FörmånSvärde vid 50% marginalSkaTT. 

**ToyoTa Financial ServiceS: priS exkl momS, 36 månader, rörlig ränTa per mån -år, 

20% SärSkild leaSingavgiFT, 40% reSTvärde (baSeraT på 1500 mil /år ). uppläggn-

ingS - & aviavg Tillkommer . bränSleFörbrukning vid blandad körning 5,6-7,3 l/100 

km, uTSläpp co2 147-176 g/km vid blandad körning. milJöklaSS euro 5. bilen på 

bilden är exTrauTruSTad. lanSeringSerbJudandeT gäller Tom 31 december 2013.

PREMIÄR FÖR NYA 
GENERATIONEN RAV4

LANSERINGSERBJUDANDE! 
Från nivå Active kan du uppgradera till 

Active Stylepaketet för endast 8.000 kr. 
Värde 18.000 kr, med bland annat elektrisk baklucka, 

infällbara backspeglar och Xenon strålkastare.

PRIS:

från 237.900 kr
föRmånSväRde:

1.588 kr/mån*
LeASInG:

1.335 kr/mån**

FYRHJULSDRIFT MED KOMBIKÄNSLA.

 TOYOTA MOTORCITY NYKÖPING
INDUSTRIGATAN 10, 0155-21 71 70 www.toyotanykoping.se VARDAGAR 10-18, LÖRDAGAR 10-14



som sköter sin löpande bokföring själv samt 
flex där kunden kan välja de olika tjänster som 
passar bäst utifrån sitt behov, säger Emma.
(läs mer nedan)

-  Vi strävar alltid efter att göra företagarens 
vardag lite enklare, avslutar Emma. Slå en 
signal så bokar vi en tid och berättar mer.

Emma Hallkvist, Anna Rinkefjord och Elén Vestlin 
Jarlö är redovisningskonsulter på PwC. 

-  Vi har en stark lokal förankring och värnar 

lika mycket om enskilda firmor och handels-

bolag som små och lite större aktiebolag, 

säger Magnus Hallberg på PwC i Nyköping.
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Välkommen till oss, 
företagare!

- Vi erbjuder alla de tjänster du kan behöva 
som företagare, fortsätter Magnus. Du bestämmer 
själv hur mycket eller hur lite hjälp du vill ha av 
oss. Ditt behov styr.

Emma Hallkvist är redovisningskonsult på 
PwC.

- Vi hjälper många lokala företag med löpande 
bokföring. Bokföring tar ofta mycket tid av 
företagaren, tid man kan lägga på kärnverk-
samheten istället. Vi kan lasta av genom att ta 
hand om hela eller delar av den löpande bokfö-
ringen. Företagaren bestämmer själv vad som 
passar bäst och har även möjlighet att välja en 
av våra paketlösningar.

Emma är en av tre redovisningskonsulter och 
fyra redovisningsassistenter på PwC.

- Förutom löpande bokföring upprättar vi bok-
slut, kvalitetssäkrar bokslut och deklarationer 
samt hjälper till med allmän rådgivning när det 
gäller företagets redovisning, berättar Emma. 

- Vi har märkt att våra kunder efterfrågar en 
fast och tydlig prissättning, vilket man får 
om man väljer något av våra paketlösningar. 
Praktiskt fungerar det så att utifrån det paket 
som kunden väljer fakturerar vi samma belopp 
varje månad. Vi har tre olika paket, bas som 
innebär löpande service året om, såsom lö-
pande bokföring, lönehantering, bokslut samt 
deklaration. Årskifte som är till för företagaren 

Magnus Hallberg, kontorschef  på Nyköpings- 
kontoret. Magnus är godkänd revisor och 
auktoriserad redovisningskonsult.

4P[[�P�JLU[YHSH�5`R�WPUN��P�(ăpYZO\ZL[�5`JRLSU�ZP[[LY�7^*�TLK����TLKHYIL[HYL�

Bas
3�WHUKL�ZLY]PJL�rYL[�VT
För dig som vill ha hjälp med löpande bokfö-
ring, löneservice och allt som ska göras vid 
verksamhetsårets slut.

Flex
:RYpKKHYZ`KK�ZLY]PJL
För dig som uppskattar stor flexibilitet i vilka 
tjänster och hur mycket av respektive tjänst 
du köper av oss. Du får ett paket som är helt 
anpassat efter just ditt företags behov.

Årsskifte
:LY]PJL�LU�NrUN�VT�rYL[
För dig som sköter företagets ekonomi på egen 
hand hela året men tycker att det vore skönt 
med hjälp vid årets slut för att vara säker på 
att allt är i sin ordning.

Företagare! 

Vi bjuder på första bokslutet om du 
låter oss sköta din löpande bokföring. 
Gäller nya kunder och fram till 1/9. 
Ring oss på 010-213 02 02 
så berättar vi mer!

)VRZS\[��rYZYLKV]PZUPUN�
LSSLY�]HYM�Y�PU[L�OLSH�WHRL[L[��

till fast pris
Hos PwC kan du välja att köpa enstaka tjänster 
eller en hel paketlösning. Du får ett fast pris på 
paketet vilket gör att du på förhand vet vad det 
kostar. Därtill hjälper vi dig gärna med förslag 
på lämpliga rådgivningstjänster som du kan 
köpa till. Du kan välja mellan tre paket. 

A
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S

PwC, Västra Trädgårdsgatan 41 2tr, 611 32 Nyköping
010-213 02 02, www.pwc.com/se

FÖLJ OSS PÅ 
FACEBOOK

Följ oss på facebook!
Genom att ”gilla” PwC Nyköping får du tips, nyheter och 
information om aktuella kundträffar och seminarier direkt 
på din egen facebooksida.

http://www.facebook.com/PwCNykoping
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Det lilla huset 
p å  S t e n b r o 

Välkommen!

Lyxlunch på Stenbro

Onsdag - Torsdag - Fredag 11-14

Klassiska varmrätter inkl. salladsbord. 

Smör, bröd och måltidsdryck

�����¡��ǡ���ơ����������

145kr

Stenbrogårdens Klassiska Påskbord  

Måndag till Torsdag 25-28 mars kl 11-14 Lilla Påskbordet 195kr

Torsdag 28 mars kl 17-20 Stora Påskbordet 395kr

Fredag till måndag 29 mars till 1 april kl 12-17 Stora Påskbordet 395kr

Barn under 15 år halva priset. Påskgodis till alla barn!

Boka bord i god tid!

Fest & Högtider

Representationsmiddagar/konferens

Bröllop

Guldbröllop

Födelsedagar

Mors/Farsdag

Student

���Ƥ�������
Påsk- & Julbord

Retromatsalen står uppdukad

Onsdagar & Lördagar 18-22

Börja kvällen med en drink eller ett glas bubbel vid 

den sprakande brasan och njut av levande musik vid 

ƪ�����Ǥ

Avnjut en stämningsfull meny.

Boka gärna bord!

Stenbrogården

Minnesstunder 

& Begravningskaffe

Rofylld stund i avskildhet

Beställ våra underbara bakverk!
Ring så bakar Hillevi sina härliga 

smörgårdstårtor, landgångar,

�����Ú�ǡ���¡�����Ú�ǡ���ơ���Ú��������¤�����Ǥ

Vi har presentkort!

����������������������Ú���������������Ǥ

���������͠͝ǡ�͢͝͝�͢͢����Ú�����Ȉ�͜͝͡͡�͞͝�ͣ͢�ͤ͟
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Unikt besök av Zeppelinare på Skavsta
APRIL LANDAR en ovanlig farkost 
på Stockholm Skavsta Flygplats. Det 
är Zeppelin NT som gör ett stopp i 

Nyköping på sin väg genom Europa. Zeppelina-
ren genomför ett forskningsuppdrag för EU:s 
klimatforskningsprojekt Pegasos, där man gör 
mätningar på atmosfären upp till 1000 meters 
höjd. 

Att man använder just en Zeppelinare i 
projektet beror på dess unika egenskaper; 
den kan flyga sakta, förflytta sig vertikalt och 
vara i luften så länge som upp till 24 timmar. 
Dessutom kan den ta en last på över ett ton, 
samt 15 forskare och tekniker. Man genomför 
mätningar på många platser runt om i Europa, 
och nästa anhalt efter Skavsta blir Hyytiälä i 
Finland.

DET PLANERADE STOPPET på Skavsta kom-
mer att vara sex dagar (t o m 27 april) och 
den nära 70 meter långa Zeppelin NT kommer 
förhoppningsvis att synas väl när den lyfter 
och landar på Skavsta.

21

3rNWYPZÅ`N�[PSS�4LKLSOH]L[�P�ZVTTHY
I HAR VÄL UPPTÄCKT att det går 
alldeles utmärkt att ta lågprisfly-
get till Medelhavet? 
Ryanair flyger direkt till många av 

de traditionella charterorterna, t ex Rhodos, 
Chania och Palma de Mallorca, flera dagar i 
veckan dessutom. 

Titta gärna över alternativet att boka hotell 
själv via någon av alla bokningssajter som 
finns, t ex booking.com eller hotels.com och 
jämför priserna med färdigsydda charterpaket.

N

PAFOS, Cypern: en mysig stad på Cyperns öst-
kust, med vackra stränder och en härlig avslapp-
nad atmosfär. Stranden Coral Beach någon mil 
norr om staden är ljuvlig, och här finns många 
bra hotell och lägenheter att hyra. För familjen 
och dem med barnasinnet kvar rekommenderas 
ett besök på vattenlandet Aphrodite Water Park.
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ZADAR, Kroatien: upptäck underbara Kroatien, 
som har det klaraste vattnet i hela Medelha-
vet. Hyr båt och segla runt i den undersköna 
arkipelagen, strosa runt i Zadars ”Gamla stan” 
och njut av ”världens vackraste solnedgång” enl 
Alfred Hitchcock medan du lyssnar på den unika 
”havsorgelns” musik.
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ALGHERO, Sardinien: på Sardiniens nord-
västkust ligger Alghero, som har lika mycket 
spanskt som italienskt påbrå, vilket märks inte 
minst på maten. Staden har två fina stränder 
och inte långt härifrån finns Medelhavets kan-
ske vackraste strand ”La Pelosa”. Förslagsvis 
hyr man bil och utforskar denna vackra ö.
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BRINDISI, Italien: Längst nere på klacken finns 
Apulien (Puglia), som vissa menar har Italiens 
finaste naturstränder och klaraste vatten med två 
hav, Ioniska i väster och Adriatiska i öster. Upp-
täck regionens goda mat- & vinkultur och upplev 
italiensk fotboll i Bari eller Lecce. En annorlunda 
upplevelse är att boka boende på en ”masseria”, 
ett syditalienskt lantgods.
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BÉZIERS, södra Frankrike: Nära kusten i 
Frankrikes äldsta vindistrikt Languedoc-Rous-
sillon ligger Béziers. Här slingrar sig floden Orb 
genom den medeltida stadskärnan med sin 
imponerande katedral St-Nazaire från 1200-ta-
let. Utforska stadens omgivningar med anrika 
vingårdar, Canal du Midi och Medelhavskusten. 
Béziers är även känd för sin tjurfäktningsarena, 
missa inte den fyra dagar långa ”ferian” i au-
gusti som bjuder på hissnande upplevelser.

”V
ie

ux
 P

on
t”

St
-N

az
ai

re
-k

at
ed

ra
le

n 
i B

èz
ie

rs
.

TEXT LENA JOSEFSSON
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DIN LOKALA BILUTHYRARE

Norrköpingsv. 7, Nyköping   
Tel. 0155-21 71 02

VÄLKOMMEN!

Här !nns våra kontor:

Nyköping DT
Nyköping

Skavsta
Katrineholm

Målflygets tjänster är däremot helt tillhanda-

hållna av Saab, som står för såväl service som 

besättning. Nyköping är basen för målflygverk-

samheten, och den fyller en viktig funktion 

inom den svenska försvarsmakten. Ofta bog-

serar de ett mål som stridspiloter eller luft-

försvarsoperatörer skall träffa, men det finns 

också uppdrag där de med hjälp av speciell 

utrustning kan slå ut radarsystem och liknan-

de – allt för att stridspiloter och luftförsvars-

besättningar ska kunna öva på sina uppgifter 

så reellt som möjligt. – Vi kan dessutom ana-

lysera allt och ge våra uppdragsgivare viktig 

information, säger Bo och berättar att målfly-

get även används för att testa inflygnings- och 

landningsprocedurer på olika flygplatser.

Utöver de som är välkända runt Nyköping så 

arbetar Saab självfallet med många andra ak-

törer från hela världen. Deras stora specialitet, 

förutom den vanliga servicen, är att modifiera 

flygplanen enligt kundens önskemål. – Det kan 

t ex handla om extra radarutrustning eller om 

att installera en bår på ett smidigt och säkert 

sätt i ett ambulansflyg, säger Bo. 

Å OCH DÅ deltar målflyget i flyg-

uppvisningar där de demonstre-

rar sina färdigheter – men i Nykö-

ping kan man som sagt ha tur och 

få se en skymt av dem även till vardags.

=pSRpUK�Z`U�P�S\M[LU��]LY�5`R�WPUN
TEXT SANNA DAHLSTRÖM

ED SKAVSTA FLYGPLATS nära 

till hands är Nyköpingsborna 

vana att se flygplan i luften. Utö-

ver den kommersiella trafiken så 

finns där ett antal återkommande flygplan som 

ofta kan ses runt staden – bland annat Kustbe-

vakningens tre smäckra plan av typen Dash 8 

Q-300 som har Skavsta som sin hemmabas. 

Även de små gula flygplanen är en vanlig syn 

– de kallas målflygplan och är av modellerna 

Learjet 35 samt Mitsubishi MU-2. Alla dessa 

flygplan sköts av försvars- och säkerhetsföre-

taget Saab i Nyköping som finns med sina ca 

80 anställda i lokaler på Skavsta. 

Kustbevakningens plan flygs av deras egna be-

sättningar medan Saab sköter markservicen 

med allt vad det innebär. – I princip ser vi till 

att planet är servat, tankat och redo att flygas 

då det lämnas över till Kustbevakningens be-

sättning, förklarar Bo Söderling som är plats-

chef  för Saabs verksamhet på Skavsta. 

Det kan även innebära att deras tekniker får 

rycka ut på uppdrag när det behövs, exempel-

vis när Kustbevakningen har ärenden utom-

lands. Bo berättar bland annat om ett uppdrag 

på Seychellerna nyligen där ett av flygplanen 

med besättning flögs ner för att spana efter 

pirater på haven. – Den svenska kustbevak-

ningen är väl ansedd och kommer säkerligen 

att fortsätta med att bidraga till internationella 

uppdrag, säger Bo.
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SAAB SUPPORT AND SERVICES, NYKÖPING 
HÅLLER FLYGPLANEN I LUFTEN
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hållna av Saab, som står för såväl service som 
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information, säger Bo och berättar att målfly-
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Utöver de som är välkända runt Nyköping så 

arbetar Saab självfallet med många andra ak-

törer från hela världen. Deras stora specialitet, 

förutom den vanliga servicen, är att modifiera 

flygplanen enligt kundens önskemål. – Det kan 

t ex handla om extra radarutrustning eller om 

att installera en bår på ett smidigt och säkert 

sätt i ett ambulansflyg, säger Bo. 

Å OCH DÅ deltar målflyget i flyg-

uppvisningar där de demonstre-

rar sina färdigheter – men i Nykö-

ping kan man som sagt ha tur och 

få se en skymt av dem även till vardags.
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vana att se flygplan i luften. Utö-
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finns där ett antal återkommande flygplan som 

ofta kan ses runt staden – bland annat Kustbe-

vakningens tre smäckra plan av typen Dash 8 

Q-300 som har Skavsta som sin hemmabas. 

Även de små gula flygplanen är en vanlig syn 

– de kallas målflygplan och är av modellerna 

Learjet 35 samt Mitsubishi MU-2. Alla dessa 

flygplan sköts av försvars- och säkerhetsföre-

taget Saab i Nyköping som finns med sina ca 

80 anställda i lokaler på Skavsta. 

Kustbevakningens plan flygs av deras egna be-

sättningar medan Saab sköter markservicen 

med allt vad det innebär. – I princip ser vi till 

att planet är servat, tankat och redo att flygas 

då det lämnas över till Kustbevakningens be-

sättning, förklarar Bo Söderling som är plats-

chef  för Saabs verksamhet på Skavsta. 

Det kan även innebära att deras tekniker får 

rycka ut på uppdrag när det behövs, exempel-

vis när Kustbevakningen har ärenden utom-

lands. Bo berättar bland annat om ett uppdrag 
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an har bestämt sig. Han vill bli polis.
Det blir Ronny Sagebrand 1964.
Han placeras efter den 10 månader 

långa polisutbildningen i Stockholm.
Och där i Östermalms vaktdistrikt.
Han vantrivs från första stund.
Vaktdistriktets chefer är ointresserade av 

såväl arbetets form som kvalité.
Därtill likgiltiga till sin personal.
23-årige Ronny Sagebrand är yngst i styrkan 

och står längst ned på stegen.
Turlistekamraternas inställning till arbetet 

och människor är inte heller den bästa, tycker 
han.

Nyköpingssonen ringer stadsfiskalen i sin 
hemstad, Wolmar Dryselius, och förhör sig om 
lediga tjänster på hemorten.

Han hälsas på stående fot välkommen.
Stadsfiskalen frågar inte ens efter det annars 

obligatoriska betyget och läkarrintyget. Polis-
män är svårt att få fatt på.

Godkänt betyg hade heller inte varit några 
som helst problem att visa upp.

Värre var det i så fall med läkarintyg.
Vantrivseln i Stockholm hade tärt hårt på 

den unge Sagebrands hälsa.
Det äventyret är nu över. 
Det är den 15 augusti 1964.
Det är Ronny Sagebrands första arbetsdag i  

polishuset på Behmbrogatan
Där är atmosfären betydligt varmare.

Det känner han från första stund.
Polisbemanningen är god i distriktet.
Det kan som regel gå två dubbelpatruller till 

fots i Nyköping på kvällarna.
Dessutom finns det oftast en bilpatrull i in-

nerstaden samt en på polisspråk ”radiobil yttre” 
som övervakar landsbygden.

Allmänheten kan sova lugnt. Och tryggt.
I Oxelösund finns 12-13 besatta polistjänster. 

Poliseleven Ronny Sagebrands legitimationskort. 
Nyköpingskillen gick på Statens polisskola 1963 och 
skulle komma att bli kvar inom polismyndigheten i olika 
befattningar i nära 40 år.

När Emil Elias skulle avhysas

Polisminnen

I Trosa och Gnesta 6-7 poliser.
Det är en rätt stor del av jobbet som patrul-

lerande polis på 1960-talet att ”mota med” 
gamla trasiga människor. 

Människor som oftast hamnat utanför sam-
hället på grund av alkoholproblem.

Det är däremot inte särskilt många yngre 
som hunnit bli missbrukare.

Det ska sedan ändras när narkotikan snabbt 
gör även yngre till hopplösa fall.

 

onny Sagebrand och legendariske kol-
legan Nils ”Tystberga-Nisse” Eriksson 
får vid ett tillfälle i uppdrag att avhysa 

profilen Emil Elias från bostaden vid Rosenhill 
på Strandstuguviksvägen.

Hyresvärden har tröttnat på honom.
Emil Elias hittas i Klockbergsparken och 

körs i polisbil till Rosenhill för att flytta ut sina 
enkla pinaler ur bostaden.

Han är föga förvånande berusad, men inser 
sin tråkiga belägenhet och det prekära i att 
plötsligt stå utan tak över huvudet. Var ska han 
nu ta vägen?

På socialen är inte Emil Elias välkommen och 
förresten är inte ”gubbarna” särskilt benägna 
att ta den kontakten.

Han drar sig dock till minnes att han har en 
bror i Flen, kanske kan han bo hos honom, 
resonerar han för sig själv.

Han plockar ned sina få tillhörigheter i en 
papperskasse, lockar till sig sin katt som 
placeras i en låda bakpå cykeln. Sedan vinglar 
han iväg mot Flen.

Det är ingen direkt överraskning när Emil 
Elias strax är tillbaka i stan igen.

Den och liknande episoder lär polismannen 
Ronny Sagebrand att förstå att människor drab-
bas av skilda öden i livet.

Berättelsens underlag är hämtat från tidigare 
kriminalkommissarien och operative chefen Ronny 
Sagebrands nedtecknade minnen 
”Polis i Nyköping 1964-2003”. 

Här hade polisen i Nyköping sina lokaler från 1952 till 1990. Adressen är Behmbrogatan och idag är det kommunen 
som utlokaliserat delar av verksamheten till fastigheten. Lägg märke till bilarna som står parkerade på platsen där 
numera Stadshuset finns.

TEXT LEIF KÖNIG
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Första kvinnan hos
polisen i Nyköping.

Nyköpings första kvinnliga polis, Christina 
Hjelmberg, anställs som extra poliskonsta-
pel 1957, och hennes göromålsplacering 
oroar övriga polismän. 

Detta tas upp vid ett medlemsmöte  och 
det beslutas att en skrivelse ska avsändas 
till berörda polischefer där en av punkterna 
har följande lydelse:

”Kvinnlig polispersonal, i aktuellt fall 
Christina Hjelmberg, skall placeras i tjänst, 
som inte hindrar den manliga personalens 
befordringsgång.”
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ARMBAND 
Efva Attling 

750 kr
Kihlbergs Guld
0155 21 01 15

BOOTS
MJUS 

1378 kr
Kandelaria

www.kandelaria.se

KLOCKA OXXO
1200 kr 

Så Mycket Bättre
www.mycketbattrehem.se

MODEVISNING 23/3
Anmälan i butiken
Possings Möbler
www.possings.se

UNIKA BRUDBUKETTER
Professionellt bundna för dig!

Blomsterateljen
www.blomsterateljen.eu

GELICURE
Permanent nagellack som 

sitter i ca 2-3 veckor
Enfärgat 390 kr, Franskt 440 kr

Nagelbaren styling team
www.nagelbaren.se

UNIQ ONE CLEANSING BALM 
(Rengörande balsam, 350ml)

169 kr
Salong Maxim

www.salongmaxim.se

HÖNOR I RING
149 kr

Glasklart
0705 22 81 90

BLEND & FIX
Multiprodukt 

förstärk ögonskugga och 
skapa egna 

läppstift med mera
145 kr

Make Up Store
www.makeupstore.se

FESTSKOR
från 599 kr

Brud & Festkammaren
www.brudofestkammaren.se

Just  Nu!

SUPER MAGNESIUM 375g 
Great Earth

124 kr
REKO Hälsobod
0155 29 42 42

PLASTRONG 
Portia 
399 kr

Lilla Huset På Stenbro
www.detlillahusetpastenbro.se
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Vackra Nyköping lockar 

med skärgård och trygghet

yköpings befolkning ökar stadigt – men vad är det egentligen med kommunen som tilltalar nya 

invånare? En person som har fått insyn i detta är Filippa Grufvisare, 25 år. Hon är född och uppvuxen 

i Nyköping, men bor numera i Uppsala där hon har studerat vid Samhällsplanerarprogrammet vid 

Uppsala Universitet. I höstas var det dags för henne att skriva sitt avslutande examensarbete och hon valde då att 

i samarbete med Nyköpings kommun göra en undersökning gällande vad som lockar nya invånare till staden.
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– Jag är jätteglad över att ha fått möjlighet att 
göra mitt examensarbete med min hemstad i 
fokus, säger Filippa. – Naturligtvis är det extra 
intressant att höra vad andra tycker om staden, 
eftersom jag har en så pass klar bild av den 
själv från min uppväxt. Hon berättar att arbetet 
till stor del bestått av intervjuer med de nyin-
flyttade, vilket hon också beskriver som väldigt 
givande.

– De jag intervjuade var slumpmässigt utvalda 
personer ur Skatteverkets register, som sedan 
också varit anonyma i mitt arbete, förklarar 
hon. Filippa intervjuade 15 nyinflyttade där fa-
miljeförhållandena varierade, vissa var ensam-
stående och somliga hela familjer. Alla var dock 
i åldrarna 25 till 40 år och de flesta var familjer 
där det ingick barn i olika åldrar.

– Ofta verkade det vara en praktisk anledning 
som fällde det stora avgörandet om varför man 
valde att flytta till Nyköping, att man fått arbe-
te här eller har släkt i närheten, säger Filippa. 
Vissa var dessutom uppvuxna i Nyköping och 
har efter några års studier på annan ort nu valt 
att flytta tillbaka. Hon berättar också om fall 
där personen i fråga vuxit upp i Stockholm, flyt-

tat iväg söderut under en tid, och nu valt att 
bosätta sig i Nyköping istället för att återvända 
till storstaden. 

raktiska skäl åsido, vad är det då med 
Nyköping som lockar? – Framförallt 
verkar det vara Nyköpings geografis-
ka läge, det mesta ligger inom räck-

håll, säger Filippa. Att Nyköpingsbor har goda 
pendlingsmöjligheter till Stockholm med tåget 
är en viktig del. – Dessutom talade alla väldigt 
gott om närheten till vacker natur, skärgården 
och om Nyköping som sommarstad. Även Skav-
sta är en positiv faktor, likaså att det inte är 
särskilt långt till Arlanda.

– Det verkar som att den allmänna uppfattning-
en är att Nyköping lever upp på sommaren, när 
turismen blomstrar och hamnen vaknar till liv, 
menar Filippa. Att Nyköping även är en lagom 
stor stad med bra utbud samt har vacker arki-
tektur där historia blandas med nybyggnationer 
ses också som positivt. – Många har uttryckt 
sig gillande över det faktum att det byggs myck-
et nytt, det visar på att Nyköping är en växande 
stad som arbetar för att hänga med i efterfrå-
gan på nya bostäder.

Av dem som Filippa intervjuat har de flesta flyt-
tat till en villa, men även till såväl hyres- som 
bostadsrätter. – Det finns något för alla smaker, 
och de flesta alternativ ses som prisvärda från 
en utomståendes synvinkel. Många beskriver 
också att det är en god stämning i staden, att 

de känner sig trygga i småstadskänslan och bli-
vit bra mottagna av trevliga invånare.

Filippa nämner också den uppmärksammade 
”Bo i Nyköping”-kampanjen där det satsats på 
reklam i Stockholms tunnelbanor. – Min upple-
velse är att det hjälpt folk att få upp ögonen för 
staden, det är trevligt att Nyköping syns utanför 
den egna kommungränsen och det skapar en 
medvetenhet om en alternativ livsstil, även om 
det kanske inte har varit en avgörande anled-
ning till att folk valt att flytta hit.

Som i alla frågor så finns det faktorer som Ny-
köping kan förbättra för att i framtiden bli en 
ännu mer attraktiv stad att bo i. – Självklart 
frågade jag även om önskvärd utveckling framö-
ver, säger Filippa och menar att många saker 
som nämndes handlade om nöjesutbudet. – 
Bland annat efterfrågades det en mer central 
badplats, fler restauranger gärna både vid ån 
och vid havet, en ny tennishall samt skärgårds-
trafik. Dessutom önskades det att Nyköping 
skulle satsa mer på nöjen såsom evenemang 
och marknader även under vinterhalvåret. En 
upprustning av den vackra åpromenaden utan 
stopp för vägar och hus låg också högt på öns-
kelistan hos de nyblivna Nyköpingsborna.

– Generellt måste jag säga att de flesta varit 
mycket entusiastiska i sina kommentarer, sä-
ger Filippa, som nyligen har fått ut sin examen 
och påbörjat en vidareutbildning inom samma 
ämne. – Det finns så mycket inom det här äm-
net att arbeta med, och jag tycker det mesta är 
intressant och givande, menar hon och säger 
att hon absolut kan tänka sig att flytta hem till 
Nyköping i framtiden, även om lite större städer 
känns mer lockande för 25-åringen i dagsläget.
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Vackra Nyköping lockar 
med skärgård och trygghet

grannar och förbipasserande. På så sätt rullar det 
igång mun mot mun - metoden. En annan detalj 
vi är ensamma om är att vi delar ut små kort i när-
området  med texten till salu, välkommen och köpt. 

Genom sitt globala nätverk kan ERA-Mäklarna nå 
kunder ute i Europa vid behov.

- Det kan vara vara utlandssvenskar som vill !ytta 
hem eller utlänningar som ska jobba i närområdet, 
exempelvis vid Ryan Air. 

ERA - Mäklarna erbjuder inte bara mäklartjänster.

Inte riktigt som alla andra - 
ERA - mäklaren som ger mer

- Vi är ett lokalt kontor som verkar i området 
Nyköping- Oxelösund- Trosa samt i Stockholms-
området, berättar Stefan Odevall. 

Nöjda kunder är ledstjärnan för ERA-Mäklarna.
- Vi sätter alltid kundnyttan främst, betonar 

Stefan. För oss är det viktigt att kunden känner 
tillit när de anlitar oss, och vi har därför tagit fram 
en ”nöjd-kund-garanti”. Ett skri"ligt avtal med 32 
punkter som vi genomför vid varje uppdrag.

Uppfyller inte ERA-Mäklarna avtalet har kunden 
rätt att avbryta.

- Det är väldigt sällan det sker, och det ser vi som 
ett bevis för att vårt arbetssätt fungerar - att vi håller 
vad vi lovar, fortsätter Stefan. 

Inte riktigt som alla andra - Stefan ger några 
exempel.

- Vi har noga tänkt igenom hur vi på bästa sätt 
genomför vårt uppdrag. Vi marknadsför exempelvis 
alltid våra objekt med en stor väl synlig skylt. Den 
syns och och får igång ”snacket” i närområdet, bland 

ERA är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i världen. I Europa !nns 
över 1300 kontor och i Sverige 65 kontor. Varje kontor drivs och ägs själv-

ständigt. I Nyköping hittar vi ERA på Bagaregatan.

- Vi erbjuder även bolån till bra villkor och en 
försäkring som ingår i arvodet. Skulle exempelvis en 
frys gå sönder under försäljningsprocessen ersätter 
vi den, berättar Stefan. Det är vi ensamma om på 
marknaden.

Kundnytta i fokus, nöjda kunder som en förutsätt-
ning för tillväxt. ERA - Mäklarna har på olika sätt 
fått bevis för att strategin är rätt.

-  Bland annat genom mätningar gjorda av SKI 
(Svensk Kvalitets Index) där vi tre år i rad legat i 
topp i kategorin ”nöjdast kunder”, vilket glädjer oss 
mycket och framför allt sporrar oss att fortsätta vårt
arbete i samma anda, avslutar Stefan Odevall.

ERA Bostadsmäklarna Nyköping
Tel 0155- 28 48 48  Fax 0155-21 25 71

ANNONS

Att Riksbyggen finns på över !"" platser i Sverige 
betyder kanske inte så mycket för dig. Det viktigaste 
är förmodligen att vi finns på plats överallt i Sörmland 
där du behöver oss.
 Vi har allt du behöver av en förvaltningspartner  
för bostäder och kommersiella och o#entliga lokaler.  
Det som vi har lärt oss av våra sjuttio år i branschen är, 
att vad som räknas i längden är relationen med sin 
förvaltare. Från att skapa en överenskommelse som alla 
är nöjda med, till den dagliga driften. Vi sätter alltid 
människorna och relationen i centrum. Om du tycker 
om att vara i centrum, ring oss direkt på "$$%-&'" &'". 
Eller läs mer på riksbyggen.se.

Vi utvecklar, förbättrar och förvaltar  
rummen som du bor och arbetar i.

Vi ser oändliga 
möjligheter  
i Sörmland
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EN 21 MARS går Ung Företagsamhets mässa Våga vara 
egen 2013 av stapeln på Rosvalla Eventcenter i Nyköping. 
Där kommer en del av årets UF-företag finnas på plats för 
att presentera och sälja sina produkter och tjänster. NYK 

har träffat Magnus Eriksson, regionschef  för UF Södermanland, för en 
pratstund om entreprenörskap och ungt företagande.

– Det är alltid roligt att vara med på den årliga mässan, där får eleverna 
en chans att verkligen visa upp sig, säger Magnus. Han beskriver en här-
lig stämning med mycket engagemang och spännande tävlingar. – Vi har 
flera tävlande kategorier som var och en är sponsrade av lokala företag. 
Vinnarna i respektive kategori går sedan vidare till SM i Ung Företag-
samhet som avgörs på Stockholmsmässan i maj.

Ung Företagsamhet är en ideell organisation som är partipolitiskt och 
religiöst obunden. År 2010 firade UF 30-års jubileum och utvecklingen 
sedan 1980 är påtaglig. De har genom åren fått mottaga flera presti-
gefyllda utmärkelser, såsom Nationalencyklopedins Kunskapspris 2006 
och Stora Privata Affärer Priset 2010. Men den viktigaste framgången 
är den som skett hos skoleleverna som drivit UF-företag under alla år 
sedan starten.

– Vissa program har UF-företagande som obligatorisk del, medan andra 
har det som en valbar del av en kurs, berättar Magnus. UF är populärt 
bland Södermanlands skolungdomar och länet ligger på en tredje plats 
i landet gällande hur många skolelever som är med och driver UF-före-
tag i år.  – Det finns tydlig statistik på att många av de ungdomar som 
väljer att driva UF-företag under gymnasieåren senare också startar 
eget företag i det vuxna livet, säger Magnus. 

SYFTET MED UF I GYMNASIESKOLAN är att eleverna ska lära hur man 
startar, driver och avvecklar ett företag. Avvecklingen är lika viktig som 

VÅGA VARA EGEN

starten, eftersom tanken är att visa upp ett företags hela livscykel – 
alltså finns inga UF-företag kvar efter det att eleverna slutat gymnasiet. 
Däremot har det hänt att vissa har tagit med sig sin affärsidé från UF-
året och sedan startat om på nytt i ett riktigt bolag.

Ett UF-företag fyller inte kriterierna för ett riktigt bolag, utan har speci-
ella uppgörelser med exempelvis Skatteverket. Dessutom har UF-företa-
gen en sak- och ansvarsförsäkring via försärkringsbolaget if  – allt för att 
eleverna ska känna sig säkra och kunna fokusera på lärandet. Eleverna 
ska inte ta några reella risker, ett UF-företag får t ex inte handla på 
kredit och därmed sätta sig i skuld.

– Det kostar 300 kr att starta upp ett UF-företag, säger Magnus och 
tillägger att de pengarna inte är något som Ung Företagasamhet lägger 
på hög, utan de används till de försäkringar som eleverna får.
 – Registreringsavgiften är densamma för alla, men hur man väljer att fi-
nansiera den är helt upp till respektive UF-företag. Antingen delar de på 
summan, hittar en sponsor eller löser det genom att anordna aktiviteter 
så som att t ex sälja bakverk.

VEN OM UNG FÖRETAGSAMHET mest riktar in sig på 
gymnasieeleverna, finns också grenar i grundskolan samt en 
alumnidel efter UF-företagandet. – Vi i UF Södermanland vill 
redan från början få in rätt tänk hos eleverna så vi påbörjar 

en satsning redan från och med årkurs 2, då vi kostnadsfritt utbildar 
lärare i frågan för att nå ut till eleverna, menar Magnus. Också kursma-
terialet är gratis då Sörmlands Sparbank sedan augusti 2012 gått in 
och sponsrat detta till skolorna.

– Entreprenörskap ska inte vara en budgetfråga, säger Magnus bestämt. 
Idag är många skolor hårt hållna av en trång ekonomi, och det ska inte 
vara avgörande för huruvida dess elever ska kunna arbeta med entrepre-
nörskap eller inte, därför är det fantastiskt med våra lokala sponsorer 
som ställer upp.  

MAGNUS FULLKOMLIGEN ÖSER BERÖM över Sörmlands duktiga UF-
lärare, som han ofta åker runt och besöker. – Vissa skolor har ett helt 
lärarrum fullt av utbildade UF-lärare, medan vissa andra har en enda 
på hela skolan. Det är upp till respektive skola att bestämma, men 
eftersom Ung Företagsamhet utbildar lärare kostnadsfritt så hänger det 
mest på att läraren i fråga ska ha ett intresse för det hela. Alla lärare 
kan bli utbildade UF-lärare, oavsett vilket ämne denne undervisar i, 
förklarar Magnus.

– Vårt stora mål är att alla gymnasieelever ska kunna välja att driva ett 
UF-företag, fortsätter han. Vi är inte riktigt där ännu, men på god väg 
tillsammans med lärare, elever och samarbetspartners.
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Våga vara egen 2013

VAR Rosvalla Eventcenter
NÄR 21 mars kl. 12-17

ANTAL UTSTÄLLARE omkring 
200 UF-företag från hela Södermanland

DELTAGANDE SKOLOR I NYKÖPING 
Nyköpings gymnasium (Gripen- och 

Tessinskolan), Öknaskolan,
Nyköpings Enskilda Gymnasium, 
REAL gymnasiet och Nyköpings 

Strand Utbildningscentrum.
ANTAL BESÖKARE 2012 
Strax över 3 000 personer
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NAMN Magnus Eriksson
ÅLDER 26 år

BOR I Eskilstuna med fästmö och  
nyfödde sonen Oliver
GÖR Regionschef  för 

UF Södermanland sedan januari 2011
BAKGRUND Innovationsprogrammet 

MTO vid Mälardalens Högskola. 
Drev år 2006

Graduation UF som sålde 
studentprodukter.

 Roll It Up UF från Tessinskolan vann kategorin Bästa Affärsplan i länet under förra årets mässa - produkten de sålde hindrade hörlurar från att trassla ihop sig.
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Samhällets lagar och regler ger inte alltid ett fullgott skydd 

för att ge trygghet åt dig och din familj. Med hjälp av våra 

rådgivare Familjerätt kan du öka familjens trygghet.

020-SPARBANKEN / 0771-350 350 – sormlandssparbank.se 

Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker

Välkommen att kontakta oss!  

Var rädd om dig och din familj!

Curt Eriksson

0155-757 24

curt.eriksson@

sormlandssparbank.se

Helen Wesselman-Eriksson

0155-757 91

helen.wesselman-eriksson@

sormlandssparbank.se
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sambo mig?

Vad händer om 

någon av oss 

går bort? 

Osäker på ditt gymnasieval? 

Torsdag 11 april har vi en infokväll 
för dig som vill veta mer om hur det 
är att plugga på Öknaskolan. 

Kl. 18-20

Vi bjuder på fika!

Sörmlands Naturbruk
En del av Landstinget Sörmland

www.oknaskolan.se

På Öknaskolan läser 230 gymnasie- 
ungdomar häst, lantbruk, trädgård, 
naturvetenskap, djur och jakt och 
viltvård. Hos oss kan man även läsa 
yrkesintroduktion mot naturbruks-
programmet. För de ungdomar som
behöver särskilt stöd finns vår 
gymnasiesärskola. Vi erbjuder 
uppdragsutbildning inom terräng-
hjuling och motorsåg. 
Läs mer på vår hemsida! 

Alight.

Lightia usb-lampa.

På UF-mässan kan du se flera spännande produkter från Nyköpings gymnasium.

Ljusa idéer.



We’ ll Meet Again   

LÖRDAG 23 mars kl. 18.00 

Jakten på äggets hemlighet
Tvåspråkig familjefest i S:t Botvid.
SÖNDAG 24 mars kl. 14.00 
Mysterievandring med Björnen. 
Ägg till alla. Påskkäringen S:a Cementa 
bjuder på glassbuffé. 

Utställning
”Återbruk och allt möjligt”
Elever från Ateljén ställer ut. (Fritids på Ramdalsskolan i Oxelösund)
24/3-21/4 Öppet i S:t Botvid alla dagar 9.00-16.00 

Musik i passionstid
Följ passionsdramat till musik av Greger Hillman,
Lasse Borg, Jocke Forss.
ONSDAG 27 mars kl. 19.00 
Stjärnholms gamla kyrka

Gudstjänster och andakter under Stilla veckan
se www.oxelösundsförsamling.se

Musikgudstjänst
”Jesu sju ord på korset”. Damkör
LÅNGFREDAG 29 mars kl. 15.00 i S:t Botvid. 

Påskdagslunch
SÖNDAG 31 mars kl. 12.00-14.00 
Anmälan senast 21/3 till lunchen! 
tel. 293400. Kostnad 50 kr. 
Liten påskbuffé. Godispåsar till alla. 
Gratis för barn upp till 15 år. 
Påskdagens mässa 31/3 kl 11.00

i S:t Botvid!

Påskens gudstjänster
SKÄRTORSDAGEN

18.00 Skärtorsdagsmässa Mariakapellet. 
18.00 Skärtorsdagsmässa S:ta Katarina kyrka. 
18.30 Skärtorsdagsmässa Alla Helgona kyrka. 
18.30 Skärtorsdagsmässa S:t Nicolai kyrka. 
19.00 Skärtorsdagsmässa Oppebykyrkan. Kantaton.
 
LÅNGFREDAGEN

10.00 Långfredagsgudstjänst Alla Helgona kyrka. Allahelgonakören.
10.00 Långfredagsgudstjänst Svärta kyrka. 
10.00 Långfredagsgudstjänst S:t Nicolai kyrka. Kantaton.
11.00 Långfredagsgudstjänst Mariakapellet. Cecilia Norinder Fagrell, sång.
 
PÅSKAFTON

12.00-15.00 Gemenskapens påsk i Alla Helgona församlingshem. Andakt,
påskbord, sång av Andrea Wallenberg. Kostnad 80 kr. Anmälan senast 22/3 tel. 75101
23.30 Påsknattsmässa Alla Helgona kyrka. 
23.30 Påsknattsmässa S:t Nicolai kyrka. Fru Musica.
 
PÅSKDAGEN

10.00 Högmässa Alla Helgona kyrka. Allahelgonakören, 
Robert Nilsson – trumpet.
10.00 Högmässa Svärta kyrka. Svärtakören.
10.00 Högmässa S:t Nicolai kyrka. Motettkören.
10.00 Mässa Oppebykyrkan. Kantaton, På Väg. Michael Erensjö – trumpet.
11.00 Högmässa Mariakapellet. Barnkören, kören Glädjen.
 
ANNANDAG PÅSK

10.00 Gudstjänst med stora och små, Alla Helgona kyrka. Barnens påsk med 
aktiviteter i församlingshemmet. 
18.00 Påskens drama i ord och ton, S:ta Katarina kyrka.

Johannespassionen  av J. S. Bach

SÖNDAG 24 mars kl. 18.00 i S:t Nicolai kyrka
Allahelgonakören & S:t Nicolai Motettkör

Rebaroque 
under ledning av konsertmästare 
Maria Lindal
 
Marie Alexis, sopran, 
Anna Zander, alt, 
Karl Rombo. Evangelist tenor 
Lars Johansson Brissman, Pilatus bas, 

Lars Arvidson, Kristus bas

 
Gunnar Björkvall, dirigent
 

”Morgon, morgon, lyckliga morgon!  
Att inte himlen brast av glädje den morgonen!” 

Ylva Eggehorn
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www.svenskakyrkan.se/nykoping www.oxelösundsförsamling.se
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Biljetter finns att köpa på S:t Nicolai församlingsexpedition 
och Kullbergs bokhandel.
Biljettpris 150 kr.

OXELÖSOUND BIG BAND
med gobitar från 40-talet
Månadens konsert i S:t Botvid.
Entré 100 kr. 
Pensionär & studerande 50 kr. 
Upp till 18 år gratis
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Nyköpings Teater, onsdag 27 mars 19.00

Mediamix Event & Mediabyrå presenterar

Entré 195:-. Köp biljetter: 

ICA Kvantum, Oxelösund. Förbutiken

www.culturum.com eller på Culturum eller Koordinaten

Boka biljett: 0155-24 89 88

RUPPEN IKAROS reste Sverige runt och spelade musik av Björn 
Afzelius i tio år. Nu är två av gruppens medlemmar med i en ny 
konstellation som kallar sig Rebell.

- Det är en akustisk version av Björns musik vi presenterar, säger Lennart 
Wantzin, sångare i gruppen.

Konceptet är detsamma som tidigare. Kända och okända låtar ur Björns 
fantastiska visskatt varvas med berättelser hämtade ur Björns privatliv och 
musikliv. 
- Vi spelar ett antal nya låtar som vi inte spelade med Ikaros, avslöjar Lennart.

Förutom Lennart och Jonny Andersson från tidigare Ikaros består gruppen 
Rebell av Kenneth Karlsson och Caroline Hänström.
- Tanken på en enklare, mindre sättning som spelade i det lilla formatet 
föddes ganska snart efter att Ikaros slutat spela, berättar Lennart. Den blev 
riktigt stark när jag satt och lyssnade på en skiva där Björn spelade tillsam-
mans med Hannes Råstam och Bengt Bygren. Gitarr, keyboard, bas och 
sång. 

- Varför inte spela vidare på tre personer tänkte jag och tog kontakt med 
Jonny Andersson och Kenneth Karlsson, som båda tände direkt på idén. 
Jonny hade spelat med Ikaros och Kenneth hade en lång bakgrund från 
dansbandsbranschen.

TRION TRÄFFADES OCH BÖRJADE SPELA. Tycke uppstod direkt. 
- Det avskalade formatet kändes helt rätt från början, minns Lennart. Vi be-

slöt att ändra soundet lite jämfört med Ikaros, lite mer ”Winnerbäcksstuk”.
I det läget föddes nästa idé.

- Vi tyckte alla att en fiol skulle ”krydda” musiken lite extra, precis som i Win-
nerbäcks musik. På så sätt blev Caroline Hänström med sin fiol den fjärde 
medlemmen i gruppen.

Premiärspelning för gruppen skedde förra sommaren då man spelade på 
”Visor Vid Vattnet” vid Femöre Kanal i Oxelösund.Onsdagen den 27 mars blir 
första tillfället Rebell möter nyköpingspubliken. Platsen är den gamla anrika 
Teatern i Nyköping. 

När ni kontaktar oss på Fondkistan så kan vi hjälpa er med allt som berör en begravning t ex.

Oxelösund 0155-343 80, Nyköping 0155-21 00 54   

Fondkistan i Nyköping-Oxelösund AB en begravningsbyrå som drivs av Mikael och Katarina Haddon, 
i år den 23 mars har Fondkistan i Nyköping-Oxelösund AB 15 års jubileum. Vi är en begravningsbyrå som 
under de senaste åren haft en positiv utveckling med två nyanställningar Anita Olsson-Laine och 
Ann-Marie Larsson och etablering av ett nytt kontor som i dagarna öppnas i Vagnhärad. 
Vi tackar även Gun Haddon för dessa 15 år när hon nu kommer att trappa ner sitt engagemang i Fondkistan 
och bli pensionär.                                          

- gör det vackra 
möjligt till rimliga

begravningskostnader

När ni anlitar Fondkistan så stödjer vi forskning med fem procent av inköpspriset av kista
och urna inom cancer, hjärt- kärl- och lungsjukdomar, Alzheimers sjukdom samt 
medfödda missbildningar. 

Vi !nns på;
Brunnsgatan 20, 61163 Nyköping Telefon 0155-21 00 54,
Torggatan 15, 613 30 Oxelösund Telefon 0155-343 80,
Torget 1, 610 71 Vagnhärad (mellan apoteket och biblioteket) Telefon 0156-410 90

Vi  firar 
15 år'�����������(

G
En hyllning till Björn Afzelius musik



Från ett enkelt skogscafé i Stigtomta, via ett kök på ett äldreboende, till avsmakningsmenyer i 

anrika lokaler vid ån i Nyköping. Det äkta paret Lina och Patrick Hallbäck har gjort en 

stadig resa från det lilla till det stora, men behållit samma vision och enastående serviceanda genom allt.

Populärt krögarpar bjuder 

in till nya matupplevelser vid ån

ET HELA BÖRJADE för några år 
sedan, då paret flyttade från stor-
staden till Stigtomta för att kunna 
erbjuda sina barn en lugnare upp-

växtmiljö. Patrick arbetade då som kökschef  i 
Stockholm, Lina som säljare i Nyköping. Snart 
föddes idéen om att starta upp ett café i Stig-
tomta, och efter en hel del envishet lyckades de 
köpa tomten de ville ha till sitt café. År 2009 
öppnade de Café Pottan med stor framgång. – 
Man får inte ge upp sina drömmar bara för att 
man stöter på motstånd, säger Lina. 

Ett erbjudande kom sedan från kyrkan i Stig-
tomta om att en dag i veckan servera lunch till 
pensionärer i Parkuddens restaurang, mot att 
de skulle få använda köket till sin cateringverk-
samhet. Snart hade hela Café Pottans verksam-
het flyttat till Parkudden, där de idag serverar 
en omtyckt dagens lunch alla vardagar samt 
har event av olika slag på helgerna.

– DET ÄR HELT FANTASTISKT, under ”Smaka 
på Nyköping”-helgen i januari hade vi öppet 
med avsmakningsmeny på lördagskvällen, och 
vi hade fullsatt med drygt 70 nöjda gäster un-
der kvällen – i Stigtomta, säger Lina med ett 
stort leende. Även julborden i december 2012 
då 2000 portioner serverades var mycket popu-
lära. – Vi hade fullbokat långt innan julborden 
startade, fortsätter Lina och säger att många 
julbordsgäster var återvändare från tidigare år. 

Nu skall alltså familjen utökas med en restau-
rang i Nyköping. I vackra, nyrenoverade lokaler 
vid ån kommer Nyköpings restaurangbesökare 
att bjudas på en unik upplevelse med mat och 
dryck i fokus. – Men vi vill tilltala alla sinnen, ge 
mer än enbart en smakupplevelse, säger Lina 

och berättar bland annat att de tänkt anlita en 
pianist som ska spela live under tre kvällar i 
veckan.

PARETS VISION ÄR att kunna erbjuda något 
som tilltalar alla, med en personlig touch. All 
mat serveras på tallrik vid bordet, oavsett om 
det är en rätt ur avsmakningsmenyn eller helg-
brunch med klassiska tillbehör. Just avsmak-
ningsmenyerna med tillhörande vinpaket är nå-
got som Lina talar varmt om. 
– Att ge gästerna en minnesvärd vistelse varje 
gång de besöker oss är något vi ser som själv-
klart, menar Lina.

 – Vi önskar att våra gäster ska lita på vår kun-
skap och vilja att ge dem en unik upplevelse, 
därför vill vi gärna jobba med avsmakningsme-
nyer med tillhörande dryckespaket. Vinpaketen 
kommer dessutom innehålla lämplig mängd till 
varje rätt – det viktiga är smak och upplevelse, 
inte att sälja så mycket vin som möjligt.

Utöver avsmakningsmenyer på kvällarna så 
kommer köket även att erbjuda dagens lunch 
under vardagar, brunch under helgerna samt en 
Husmanskostlista att välja från under alla tim-
mar köket är öppet. Och öppettiderna är gene-
rösa – tanken är att hålla öppet mellan 11-01 
tisdag till söndag. 
– Det rör sig så mycket turister i Nyköping idag 
så vi vill erbjuda öppettider som kan passa alla.

ATT ARBETA MED LOKALA RÅVAROR OCH 
LEVERANTÖRER är naturligt för Lina och Pa-
trick. De har tidigare använt sig av Stigtom-
taaktörer såsom Sörkärrs potatisodling och 
Stigtomta Struts på Café Pottan – och de vill 
gärna utöka sina samarbeten inom Sörmlands 
gränser i det nya restaurangköket i Nyköping.

– Att värna om den traditionella matlagningen 
är viktigt för oss, vi jobbar mycket med långkok 
och vill lyfta fram de klassiska tillagningssätten 
i vår egen tappning, säger Lina. – Vi vill också 
visa upp många råvaror som kanske blivit lite 
bortglömda men som kan smaka fantastiskt 
med rätt tillagning.

De jobbar mycket med mat och dryck i kom-
bination, för en helhetsupplevelse. – Vi har an-
ställt en duktig sommelier, Katarina Hoverman, 
som dessutom är diplomerad tequilamästare, 
berättar Lina. 

– Självklart kommer vi också ha ett stort utbud 
av alkoholfria viner, ölsorter och kallpressade 
drycker för den som önskar en middagsupple-
velse utan alkohol. Även vegetarianer ska känna 
sig precis lika välkomna som de övriga gästerna 
– en helvegetarisk avsmakningsmeny kommer 
finnas utöver den vanliga menyn.

SOM NAMNET BERNHARD KÖK Å DELI avslö-
jar så finns det mer än enbart en restaurang 
inom den nya verksamheten. Det första gäster-
na möts av i lokalen är en välfylld delidisk, där 
man antingen kan köpa något och slå sig ner 
på plats, eller istället välja att ta med sig god-
sakerna hem. Dessutom finns ett mindre konfe-
rensrum till förfogande, som även fungerar som 
underhållningsrum för barn under kvällstid.

”Det viktiga är smak och 
upplevelse!

D
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Patrick Hallbäck, köksmästare

Bernhard Kök Å Deli

BERNHARDS KÖK eftersträvar vi att använ-

da så många delar som möjligt från djuret 

– allt för att minska onödigt spill och gå 

tillbaka till våra rötter inom matlagningen 

då man tog tillvara på allt. Kycklingen styckas 

med fördel dagen innan så man kan göra fonden 

till såsen som bara blir bättre om den får stå över 

natten.

Vill ni verkligen imponera – 

lägg kycklingskinnet mellan två bakplåtspapper 

och kör under press i ugnen på 150 grader tills 

det blivit knaprigt, mixa det sedan och blanda i 

ströbrödet till paneringen av Wallenbergarna.

Kom ihåg – alla råvaror är olika så stirra inte blint 

på receptet utan våga smaka er fram!

I

BERNHARDS SOMMELIER Katarina rekommenderar följande viner;

Saint Clair Pinot Noir, Nya Zeeland, 99 kr (nr 16015 på Systembolaget)

Bonterra Chardonnay, USA, 135 kr (nr 16632 på Systembolaget)

 

Önskar du ett alkoholfritt alternativ? Matredaktionen rekommenderar;

Loxton, Cabernet Sauvignon, Australien (0,5 %), 48 kr (nr 1981 på Systembolaget)

Kullamust, Premium Belle de Boskop (0,0 %), 36 kr (nr 91159 på Systembolaget)
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Variation på Kyckling 
med Surdegsbröd och Rödlök
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TEXT SANNA DAHLSTRÖM

Att dricka till:
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Krydda &

STYCKA KYCKLINGEN
Börja med att skära av kycklingklubban, 

dela klubban så att du får en bit lår och en 

bit underben, bena ur låret och knyt ihop 

den med bindgarn. Skär ut filéerna och ta 

bort skinnet

KYCKLINGSÅS
Stycka upp skrovet i mindre bitar lägg in 

den med morot, gul lök och allt skinn i 

ugnen på 225 grader tills skrovet fått or-

dentligt med färg. Häll upp allt i en kastrull 

och häll på rödvin, lagerblad och svart-

pepparkorn, fyll upp med vatten och koka 

detta minst 1 timme. Detta görs med fördel 

dagen innan och värms på.

KYCKLINGCONFI
Lägg upp lår och underben i en ugnssäker 

form, gnid in med riven vitlök, pressad 

citron, hela blad med basilika samt salt och 

peppar. Smält smöret och häll över kyck-

lingen.

Stick in en termometer och täck formen 

med folie, kör i 125 grader till kycklingens 

innertemperatur är 70 grader.

WALLENBERGARE PÅ KYCKLING
Mixa filéerna med grädde och äggulor, kryd-

da med salt och vitpeppar. Forma färsen till 

fyra lika stora biffar, panera i ströbröd och 

stek i smör. Kör klart i ugn tills innertempe-

raturen är 70 grader.

RÖDLÖKSMARMELAD
2 röda lökar, 1 dl råsocker, 0,5 dl röd-

vinsvinäger, 1 dl rödvin

Skala och strimla löken, fräs i kastrull och 

häll på sockret, vinägern samt rödvinet, 

koka tills det blir som en kompott.

SERVERING
Sila av skrovet från såsen och häll tillbaka 

i kastrull, mixa i skyn ifrån kyckling confi’n 

och låt stå på svag värme. Stek brödet och 

kycklingklubborna i smör, lägg brödskivan 

i botten av en djup tallrik, sedan wallen-

bergaren på brödet, klicka på en sked med 

marmelad och lägg på en bit kycklingklub-

ba, fördela sedan lår och underben. Avsluta 

med att mixa såsen en gång till och häll 

över rätten.

E
venemangstips!

Stefan Sundström
Onsdag 20 mars kl 19.30
Culturum, 350kr

Sagostund
Torsdag 21 mars kl 10.30
Sagor för barn 1-3 år

Barnavdelningen, Stads-

biblioteket, fri entré 

UF-mässa Våga vara egen
Torsdag 21 mars kl 12.00
Rosvalla Eventcenter, fri entré

Trädgårdscafé
Tisdag 26 mars kl 10.00
Tips och tankar inför vår och

sommarens trädgårdsarbete.

Nyköpings Folkhögskolas Aula,

50 kr

Shoppingdag med 
erbjudanden och P-race!
Onsdag 27 mars kl 10.00
Centrum Nyköping

Rebell presenterar 
Björn Afzelius
Onsdag 27 mars kl 19.00
Nyköpings teater, 210 kr

Loppis!
Söndag 31 mars kl 11.00
Stor Loppis på Rosvalla med 

kring 75 säljare

Lär dig dansa Salsa!
Torsdag 4 april kl 19.00
Gratis Prova-på-lektion

För mer info:

www.dansasalsa.n.nu

Bil- och MC -utsällning
Lördag 6 april kl 11.00
Pål Jungs Hage, gratis

Tradjazzkonsert
Lördag 6 april kl 19.00
Jazzkväll på restaurang 

Ambrosia, entré 150 kr

Paketpris inkl. buffé 395 kr 

Asparundan!
Söndag 7 april kl 11.00
Asparundan Terränglöpning för 

alla. Anmälan på plats senast 

1 timme innan respektive start.

Aspavallen, ungdomar 50kr, 

seniorer 100 kr 

(efteranmälan 50 kr extra)

Helgkurs i silversmide
Lördag 13 april kl 10.00
Tillverka dina egna smycken

ABF:s lokal, Västra Kvarng. 8 

Nyköping, 1200 kr

Anmälan till Mia Larsson

076-272 39 14
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restaurant » bar

Vi saknar en trevlig medarbetare som vill hyra stol hos oss.

Du har många års erfarenhet som frisör och tror därför att du 
kommer passa bra i vårt team.

:mWXVE�/ZEVRKEXER�����2]O}TMRK����������������

LEDIG HYRSTOL!

Valkommen att 
hora av dig till Bjorn

..
.. ..

5
1 2

4 3 9 7 8
4 3 5 8 9

5 9 1 4
1 6 8 7 2
4 5 8 6 3

1 3
5

Sudoku

Facit hittar du på sidan 31

Medel Svar.

För att lösa ett sudoku skall du placera ut siffrorna 1-9 på spelfältet på ett 
sådant vis att varje siffra bara finns en gång per rad, en gång per kolumn och 
dessutom bara en gång per större ruta. Vi önskar dig lycka till!

Tavla!..
Vinn biljetter till...

Rebell, Nyköpings teater 
Strömstedt och Freud, Culturum 
Anders & Måns, Culturum

���

Ga in pa 
var Facebooksida
for att tavla!

. .
.
.. ..

www.facebook.com/Mediamixsverige
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Internet:

www.soderbergsbil.se
www.facebook.com/Soderbergsbil

NYKÖPING  NORRKÖPING  

Östra Rundgatan 19  Importgatan 8  
Tel 0155-20 90 40  Tel 011-28 01 85 

Öppet: mån-fre 9.00-18.00, lör 10.00-13.00 i Nyköping och lör 10.00-14.00 i Norrköping.

Ta dig fram överallt!  
Yeti och Superb med fyrhjulsdrift.

  Amundsen+ Navigation 
 Bluetooth handsfree
  3-ekrad 

multifunktionsratt

 17” alufälgar
  Parkeringssensor 

fram och bak
 Bi-Xenon m.m.

Nu inkl.  
Businesspaket 

Amundsen+

Nu inkl.  
Businesspaket 

Amundsen+

Ord. pris inkl. paket 329.800 kr

Ord. pris inkl. paket 292.700 kr

ŠKODA Superb Combi Alldrive 
TDI 4x4 DSG 140 hk

ŠKODA Yeti Elegance Alldrive 
TDI 4x4 140 hk

 Nu fr. 319.900 kr

Nu fr. 284.200 kr

  Amundsen+ Navigation 
 Bluetooth handsfree
 Bi-Xenon-ljus
 Elstyrd baklucka

  Parkeringssensor
fram och bak
� ĖĜå�ju~o�upj{�å�{rÔmå
 Dragkrok m.m.

Uppgradera  
med Pluspaket* 

för 9.900 kr 
(värde 25.000 kr)

*Pluspaket inkl. alcantaraläder- / skinnklädsel och webastovärme.

Bränsleförbrukning blandad körning Superb 6,3 l/100 km, CO2 från 166 g/km. Yeti 6,1 l/100 km, CO2 från 159 g/km. Fabia från 5,2 l/100 km CO2 från 119 g/km, Octavia från 4,5 l/100 km CO2 från 119 g/km. Erbjudandet kan inte kombineras med andra avtal och rabatter. 
SKODA Finansiering 36 mån 35% kontant 30% särskild leasingavgift, 49 % restskuld 50% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90 (eff rta X,XX%-X,XX%). Leasing exkl. moms. Förmånsvärde netto per mån vid 50% marginalskatt. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Vi reserverar oss för ev. tryckfel.

Är det inte dags för en ny bil?
Just nu får du extra i inbyte för din gamla.

Nu får du 10.000 kr  

extra för din bil när  

du byter in den mot  

en ny Fabia.

JUST NU

Nu får du 15.000 kr  

extra för din bil när  

du byter in den mot  

en ny Octavia.

JUST NU

ŠKODA Octavia Combi fr. 199.900 kr

Driver’s Edition TDI 105 hk Ord. pris 224.300 kr Billån 1.290 kr/mån

ŠKODA Fabia fr. 129.900 kr

Elegance TSI 86 hk Ord. pris 144.800 kr Billån 840 kr/mån

  Bolero touchscreen m. 
inbyggd CD-växlare

 Xenon-ljus
 Sportavgasrör

  Höjdjusterbart förar- 
och passagerarsäte

  Climatic 
luftkonditionering

 Eluppvärmt baksäte
 Takrails
  Coming / Leaving 

Home Lights

 Farthållare
 Maxi Dot infodisplay
  15” aluminiumfälg
 4-ekrad ratt i läder

 Bluetooth handsfree
 Parkeringssensor bak
 m.m.

� �
|xÔ��y���}}n{ß
platserna bak

  CD-stereo med 
8 högtalare



är att skapa en känsla som säger ”Välkommen till Nyköping” och ge en 
mersmak av vår stad. 

OSVALLA besöktes förra året av cirka 1,1 miljoner män-
niskor. Med den nya hallen beräknas mostvarande siffra bli 
cirka 2 miljoner som varje år passerar entrédörrarna. Redan 
nu ligger Rosvalla på 20 i topp - listan bland alla besöksmål 

i Sverige, inkluderat exempelvis Gröna Lund och Liseberg.

- Här har vi en fantastisk möjlighet att locka till flera besök i Nyköping. 
Rosvalla kan bli ”Porten till Nyköping” och det ska vi utnyttja, säger Ca-
roline med eftertryck.

Kostnaden för nya hallen har debatterats i media. 

- Vi bygger för folkhälsan och tillväxten, motiverar Caroline.
Sedan får vi inte glömma att vi har en hel del hyresintäkter från 
föreningslivet, restaurangägare, butiksägare samt företag som har sin 

- SOM GRUND LIGGER EN UNDERSÖKNING bland föreningslivet i Ny-
köping som visar på ett stort behov av nya inomhushallar, säger Caroline 
Dewoon Thorén, VD på Sport & Event och högsta ansvarig för verksam-
heten på Rosvalla där den nya Sporthallen ska byggas.

- Slitna hallar och svårt att få tider har varit hämmande för förenings-
livet. Ta NBIS friidrott som exempel. 100 nya barn vill börja träna i år. 
Fantastiskt kul, men det ställer också krav på att det finns utrymmen där 
aktiviteterna kan genomföras. 

FÖRSTA SPADTAGET ÄR AVKLARAT. Invigning av idrottsarenan är plane-
rad till september 2014. Tre hallar, gym, boulebana, restaurang, butiker 
och kontor kommer att inrymmas i nybygget. 

- Det blir en arena för alla människor och för alla behov, säger Caroline. 
Dessutom kommer nuvarande entrédelen att byggas om och fungera 
som entré även till den nya hallen. Här kommer vi att skapa en inbju-
dande miljö som ska spegla och marknadsföra Nyköping - målsättningen 

R

Översiktsbilden visar hur den nya hallen blir en integrerad del av hela Rosvalla.
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TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM FOTO VERONICA JOHANSSON
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verksamhet i arenan. 
- Vi har också ständiga förfrågningar utifrån, från föreningar som vill 
komma och träna på våra konstgräsplaner och nyttja anläggningen, det 
genererar också intäkter. 

För en före detta fotbollsspelare som vuxit upp på grus- och gräsplanerna 
runt Rosvalla är utvecklingen fantastisk. Rosvalla blir en mötesplats för 
föreningsliv, träningssugna, mässor, konserter, event och näringsliv, ja 
listan kan göras lång.

- JAG KÄNNER EN OTROLIG GLÄDJE över att för Nyköpings skattebe-
talares räkning jobba med projektet Rosvalla, avslutar Caroline Dewoon 
Thorén.

NYK får anledning att återkomma och berätta om hur projektet nya Ros-
valla växer fram.

 

Caroline Dewoon Thorén med översiktsbilden över det nya Rosvalla. Arenan beräknas 
besökas av cirka 2 miljoner människor årligen. En siffra som placerar Rosvalla högt 
bland landets besöksmål.

Den gamla entrén blir entré till hela anläggningen. Bilden visar hur den integreras med 
den nya hallen.  
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Lägenheter för dig & mig
24 h Trygghetsjour 

Fastighetsjour
Företagshotell

Gallerior
Kontorslokaler

Oppebygårdsvägen 269, Nyköping 
0155-20 51 30

www.kungshem.se

Kungshem
 är ett litet fam

iljeföretag m
ed stora 

resurser som
 sätter kunden i fokus!

Brunelius färg
Ö. Längdgatan 5, Nyköping

0155-21 00 08

Öppettider: Mån-fre 7-18, lörd 9-14

www.bruneliusfarg.se

Vill du ha hjälp med
att förnya ditt hem?

Vi står gärna till tjänst. 
Vill du komma igång direkt?

Boka tid för färgsättningshjälp, så lovar vi 
att komma tillbaka med fräscha idéer.

1\N|SLQJV�)ULVNROD���Q\NRSLQJV�IULVNROD#S\VVOLQJHQ�VH����������������

.RQWDNWD�RVV�Sn���������������HOOHU��Q\NRSLQJV�IULVNROD#S\VVOLQJHQ�VH
/lV�PHU�RP�RVV�Sn�ZZZ�S\VVOLQJHQ�VH�Q\NRSLQJVIULVNROD

)|OM�RVV�lYHQ�Sn�)DFHERRN

VALET ÄR ENKELT!



Bo i Oxelösund

Ȉ  Nära till båtplats. 
Ȉ  Nära till badplats – klippor eller strand.
Ȉ  Attraktiva huspriser. Många kvadratmeter för pengarna.  
Ȉ  Sveriges snabbaste stadsnät – 1000 Mbit/sekund.
Ȉ  Kustbostäders hyresgäster är bland de nöjdaste i landet.
Ȉ  Välutvecklat cykelnät – 4 mil.
Ȉ  Nära natur och friluftsliv.
Ȉ  Enklare vardag – nära till allt.
Ȉ  Gratis parkering.
Ȉ  SSAB – Sörmlands största privata arbetsgivare.

www.oxelosund.se

Oxelösund med sina drygt 11.200 invånare ligger vid 
Östersjöns kust en timme söder om Stockholm. Läget 
vid havet ger fantastiska möjligheter till havsbad, seg-
ling, kajakpaddling och skärgårdsnatur. Oxelösund är 
också kontrasternas stad. Här möter det småskaliga det 
storskaliga. Industri möter natur. Motorväg möter hav. 
Välkommen till Oxelösund!

www.kustbostader.se www.oxeloenergi.se
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Hyr dig fri!
Vi har bostäder som passar seniorer som önskar sig ett centralt och 
lättskött boende, studentlyor eller första lägenheten till ut!ugna 
barn och stora lägenheter för familjen som vill ha ett enkelt och 
bekvämt boende nära jobb, natur, fritidsaktiviteter och skola.

SÄLJA FRITIDSHUSET?
Välkommen att kontakta oss för en fri 
värdering och rådgivning.

www.skandiamaklarna.se
Telefon: 0155-45 50 00
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peugeot.se 

NYA PEUGEOT 208

VI SPONSRAR 
SVENSKA CYKELLANDSLAGET

NYA PEUGEOT 208
3D Access 1,0 VTi 68 hk

Kampanjpris: 119.900 Kr
Ord pris: 124.900 Kr
Du sparar: 5.000 Kr

NYA PEUGEOT 208 
MYCKET KÖRGLÄDJE FRÅN 0,34 L/MIL

Peugeots nybilsgaranti inklusive Assistance gäller i 3 år eller 100.000 km – det som först 
inträffar. Bränsleförbrukning blandad körning: 3,4–5,8 l/100 km. Koldioxidutsläpp CO2: 
87–135 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. Vi reserverar oss för eventuella ändringar, 
avvikelser och feltryck.

Köp även till Activepaket för 9.900 kr

BOKA PROVKÖRNING 

PÅ PEUGEOT.SE

Först m
ed direktbokning online

Strömsborgsv 3, Bettna
0155-76 440, www.stenbergsbil.com

Vardagar 9-18 Lördagar 10-14
Söndagar stängt

BET TNA -  vägen ti l l  en bra bilaffär

w w w.stenbergsbil.com

Stenkulla!
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Varmt välkommen!
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Culturum
 lördag 13 april

Biljettkassan 0155 - 24 89 88

 HitNöje

www.culturum.comS
ud

ok
uf
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SÄLJA FRITIDSHUSET?

Västra Kvarngatan 26, 
Nyköping

Tel 0155-21 08 50
info@albertsons.se

www.albertsons.se

MOPEDKÖRKORT?

FIXA VÅRENS MÅSTE

INNAN POLARNA!

ERBJUDANDE 3500:-
(ord pris 3800:-)

Gäller t.o.m 31 mars
och kan nyttjas under 2013
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Medel

Svar.



Dags att !ytta ut?
Vi har många som vill !ytta in.

Följ oss på Facebook

NYKÖPING/OXELÖSUNDSBUTIKEN BAGAREGATAN 21 NYKÖPING. TEL 0155-20 95 80 WWW.SVENSKFAST.SE/NYKOPING 

Funderar du på att sälja? Vi har byggt upp branschens 
största kundregister där vi har koll på alla potentiella 
köpare, över hela landet. Köpare som anmält intresse 
för ett visst område. Som gillar en viss typ av bostad.  
Eller som varit på visningar i närheten av dig. 
 Dessutom har vi en webbplats med över en halv 
miljon unika besökare i veckan. Och så förstås;  

den dagliga kontakten med de som vill byta bostad.
 Det här och mycket mer leder till att vi vet var  
dina köpare "nns. Det här leder också till en bättre  
affär för dig. Och det är ju det som är det viktigaste  
i slutänden. Kontakta oss så ska vi berätta hur.  
Eller läs mer på svenskfast.se
 Välkommen. 


