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Knuttar med rätt stajl.
SID 15

”Bakom rubrikerna”
Nyköpings hemtrevliga krog.
SID 28-30

Vi ger härliga tips på semestervänliga
sommardestinationer. SID 8

KNUTTARNA I NYKÖPING bär midjekort

April 2013

ET ÄR APRIL och som vi har

väntat och längtat, saknat och
hoppats. Kanske nu? Eller åtminstone snart, men nätterna är kalla
och tjälen ger sig inte i första taget.…. men
så händer det, värmen tar över och vintern får
ge sig. Det är äntligen vår och med den kom
ljuset och sommartiden, plusgrader och snödroppar och det blir bara bättre och bättre!
RIKTIGA VÅRTECKEN ÄR NÄR GATORNA

sopas rena från all sand, luften luktar jolmigt
ruttet av kvarglömda högar från våra fyrfota
vänner – det som göms i snö….och man fryser på cykeln till jobbet men mitt på dagen är
jackan alldeles för varm, besvärligt men helt
ok. Det är inte lika lätt att ha gäster på kvällen längre, inte utan att tvätta fönstren i alla
fall när solen obarmhärtigt ligger på även vid
sjutiden och dammet virvlar runt i solstrimman över köksgolvet….
Mitt i våren kommer så NYK ut för andra
gången, full av läsning i en blandning av
dåtid, nutid och framtid. I detta nummer
kommer vi bland annat berätta om hur det
gick till när ett riktigt blodbad utspelade sig
i Nyköpings Rådhus, en otäck historia mitt i
vår stad.
Lugnare är det då att äta middag på Skafferiet och njuta av italieninspirerade smaker
i hemmamiljö, läs om dem och ta del av det

skinnjacka och Vegamössa, med sig har de
gärna en”spätta” i tajta jeans och schalett.
Under vår rubrik ”En titt i backspegeln” läser
ni om var man hänger och var man fikar om
man är knutte och vi förflyttar oss tillbaka till
50-talets Nyköping.
Investera i framtiden och plugga vidare i din
egen stad. I artikeln om Campus Nyköping
kan du läsa om det stora utbudet av utbildningar. Även efterfrågan på högre utbildningar
växer och det finns ett antal högskoleutbildningar och YH-utbildningar (Yrkeshögskoleutbildningar) att välja bland.

NYK - EN PRODUKT AV
Mediamix Event & Mediabyrå
Tryck: MittMediaPrint

TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Ansvarig Utgivare
070 433 43 32
tobbe@media-mix.nu

KRISTIN MORDAL SPAARF

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

På Nils Oscar Company AB satsar man också
på framtiden och tänker öka kapaciteten på
brygghuset med 3-4
gånger, det är mycket
spännande på gång
vid Fruängskällan i
Nyköping.
Med detta vill
vi önska er god
läsning och
dessutom tacka
alla som
hört av sig med
tips och ideér
för framtida
NYK nummer,
fortsätt gärna
med det!

Eva Westberg, Projektledare NYK
eva@media-mix.nu

EVA WESTBERG

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

JENNY HILLMAN

Art Director
070 529 60 83
jenny@media-mix.nu
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3 FÖRR & NU Kvalitet som räcker i längden.

Ett personligt möte med entreprenören på
Torps Säteri.

15 POLISMINNEN Fallen på sin post.
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VERONICA JOHANSSON

Fotograf
076 403 62 62
veronica@media-mix.nu

10 års jubileum och tips inför sommarens resmål.

Centrum för vuxenutbildning.

27 BARBERSHOP i världsklass.
27 RÖDA KORSET GALA på Culturum.

SANNA DAHLSTRÖM

Skribent
070 759 98 77
sanna@media-mix.nu
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smakfulla receptet på kalvfilé som kockarna
på Skafferiet generöst delar med sig av.
Förundras över energin hos Jacqueline Hellsten på Torps Säteri i ”Bakom rubrikerna” där
nya projekt ständigt är i rullning.

. & Nu
Forr

KVALITET
SOM RÄCKER
I LÄNGDEN
TEXT & RESEARCH EVA WESTBERG

KLÄDBUTIKEN JOHNELLS har anor så

långt tillbaka som till 1860-talet då man
drev handel med tyger och ekiperingsartiklar i
kvarteret där Västerport nu ligger. Innehavaren
Gustaf Adolf von Ries drev firman till 1873 då
skräddarmästare Göransson tog över. Tio år senare övertogs rörelsen av George Rydeberg som
1893 sålde firman till Anders Johnell.

kunde se i kassan att långt ifrån alla var sålda.
Vid närmare undersökning hittades tröjorna
undanstoppade både här och där, det visade
sig att kunderna själva ”lagt undan” tröjorna i
butiken för att vara säkra på att få del av ettårserbjudnadet medan man sprang och hämtade
pengar ur bankomaten. På tjejkvällen i april år
1999 bjöds Nyköpings tjejer på en badande
karl i ett badkar i Johnells skyltfönster,
ett uppmärksammat och uppskattat
inslag denna kväll.
Gustav och Krister förvärvade butiker

1860
vs.
2013

DETTA RÄKNAR MAN SOM GRUNDANDET av

även i Norrköping, Linköping, Stockholm, Södertälje, Örebro och Västerås. Idag äger de butiker i Nyköping, Norrköping och Linköping, alla
bär namnet Johnells. För två år sedan startade
man även johnells.se, en webbutik som hela tiden växer. Johan Karlsson driver sen tre år tillbaka butiken i Nyköping då Krister bestämde
sig för att trappa ner. Man för idag märken som
Gant, Boss, Ralph Lauren, Tiger, Eton, Burberry, Barbour och Colmar, tyngdpunkten ligger på herrsidan men butiken har även en del
damkläder.

butiken Johnells och firar därför i år 120 års
jubileum. Johnells var en av de första i Nyköping som installerade telefon i butiken och fick
nummer 1, detta nummer lever kvar i Johnells
nuvarande telefonnummer, 21 00 01.
Anders Johnell stod kvar som delägare till 1953,
han var då 90 år och hade varit ägare i hela 60
år, han blev 101 år. Under perioden 1953 till
1966 var Hugo Andersson innehavare av firman
och han överlät 1966 företaget till Gustav och
Krister Thorstensson som fortfarande står som
ägare. 1976 flyttades affären till sin nuvarande
adress i hörnet Västra Storgatan och Brunnsgatan.
När butiken 1977 firade ett år i sina nya lokaler
fick alla som handlade en tårta och man kunde
handla två Marco Polo tröjor till priset av en.
Plötsligt var alla Marco Polo tröjor slut men man

MAN SATSAR PÅ MODE i tiden från dom bästa

varumärkena i Skandinavien, god service och
alltid en nöjd kund.

Anders Johnell

Ledord är och har alltid varit; Kvalitet som räcker
i längden.

WWW.PUUSTELLI.SE

BJUD HEM OSS
PÅ EN KOSTNADSFRI
KÖKSRÅDGIVNING!
Passa på att
byta kök
till sommaren
och utnyttja våra
FANTASTISKA
ERBJUDANDEN!

STOCKHOLMSVÄGEN 10, NYKÖPING, TEL. 0155 28 78 58
NYK APRIL 2013
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Bakom
Bakom

RUBRIKERNA

NYK möter Jacqueline Hellsten. Entreprenören på Torps Säteri.
TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM FOTO VERONICA JOHANSSON

Att förvalta en stor gård är inte alltid så enkelt.
- Gården är ett fantastiskt arv, jag skulle inte
kunna tänka mig ett liv utanför gården. Men
visst är det tufft och tiderna har förändrats.
Tur då att Jacqueline bland annat skriver ”entreprenör” på sitt visitkort och besitter förmågan
att se nya möjligheter och affärsidéer hela tiden.

- Vi har exempelvis byggt om det tidigare spannmålsmagasinet till en lokal för fest, bröllop och
konserter under varumärket Rosenhanska Magasinet.
MAGASINET ÄR BYGGT I FYRA VÅNINGAR av

timret från den ursprungliga huvudbyggnaden
från 1600-talet. De gamla entrédörrarna möter
gästerna i baren. Toaletter och kapprum, matsal i två etage och en scen. Allt anpassat för
fest. Under vår rundvandring får vi möjligheten
att även bevittna fjärde våningen på magasinet,
som ännu inte renoverats. Men givetvis finns
långt framskridna planer. Jacqueline berättar
med stor inlevelse.
- Tanken är att bygga en studio där man kan

spela in musik live. Stora fönster kommer att
öppna upp och ta in landskapet utanför och
ge en fantastisk inspirerande utsikt. I planerna
finns också en gångbro mellan den fjärde våningen och marken nedanför så att man från
parkeringen kan ta sig direkt till studion.
Dottern Alies skriver och spelar musik. Tanken
är att studion ska bli hennes ”ingång” i verksamheten på Torp.
- Min önskan är självklart att barnen vill ta över
gården så småningom, säger Jacqueline. Det
känns viktigt att Alies får vara med och påverka
hur studion ska utformas och att vi driver projektet tillsammans.
Kul att även sonen William har visat intresse för
gården och utbildat sig inom skogsnäringen.

newmarket.se

H

ON ÄR FJÄRDE GENERATIONEN

på Torps Säteri, 1700-talsgården
som ligger vackert inbäddad mitt
i den Sörmländska myllan i Husby
Oppunda Socken mellan sjöarna Lidsjön och
Långhalsen.
- Det var min farfars far, Fredrik Norberg, som
köpte gården 1939, berättar Jacqueline.

Hitta din trädgårdsmöbel!
- över14 000 artiklar för din uteplats i varuhuset och på webben
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Matgrupp Grythyttan A2 i oljad ek. I priset ingår, bord (L)190x(D)92 cm och
6 st A2 fåtöljer. Erbjudandet gäller t.o.m. 28 april 2013.

23 870 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

Annonsplanering 2013_210x148 mm.indd 1

Öppet: Månd - fred 10 -18. Lörd, sönd och helg 10 -15. www.kilamobler.se
Tel 0155-722 70. G:a E4:an mellan Nyköping och Norrköping
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TER TILL ENTREPRENÖREN Jacqueline Hellsten. Nya tider kräver
nya grepp och fler ben att stå på
för skogs- och jordbruksfastigheten
Torps Säteri.
- Vi har hyrt ut en del av vattnet som tillhör gården till två fransmän som driver verksamhet i
samarbete med oss. Dessutom har vi stugor för
uthyrning vid Långhalsens strand.

”

Jacqueline
Hellsten

- entreprenör och mångsysslare
Skriver på visitkortet

Landsbygden är
absolut
en tillväxtfaktor.

Upplevelsekonsult, kreatör, verksamhetsledare, inspiratör, entreprenör.
Syateljé

Efter avslutad examen på Lennings Textilinstitut i Norrköping öppnade Jacqueline
en egen syateljé hemma på Torp.

Jacqueline brinner för att utveckla landsbygden
och är sedan 2007 verksamhetsledare för
Leader Kustlinjen.
- Landsbygden är absolut en tillväxtfaktor säger
hon övertygande. Genom EU:s landsbygdsfond
och medfinansiering från kommunerna kan vi
bevilja stöd till lokala utvecklingsprojekt. Vi verkar i regionen Trosa-Nyköping-Oxelösund och
exempel på projekt som vi stöttat är Stensundporten till havet, Bondens egen marknad och
Ålö skärgådshemman.

T

ORPS SÄTERI och Jacqueline Hell-

sten drar sitt eget strå till stacken
och bidrar till en levande landsbygd.
- Genom vår sockenförening har vi
färdigställt fyra vandringsleder, arrangerat sommarloppis, pubaftnar i sockenstugan, flottfärder genom Husbyån och den årliga traditionen
med midsommarfirande för cirka 200 gäster.

TV-reklam

1996-98 var hon huvudperson i en mycket
uppmärksammad TV-reklam. ”Via direkt kan jag hjälpa till med något” har väl
knappast undgått någon.

Torps Säteri
och Rosenhanska Magasinet
Torp omnämns redan vid tiden för Nyköpings
gästabud i början av 1300-talet. I mitten av
1500-talet tar släkten Rosenhane gården i besittning. Släkten bodde på gården fram till 1815.
Rosenhane var således gårdens ägare i 500 år,
Rosenhanska sällskapet har låtit skriva en bok
om släkten Rosenhane och det tidigare sädesmagasinet, numera ombyggt till festlokal, har
fått sitt namn efter släkten Rosenhane.

Lottodragning

Skötte lottodragningen i TV varje onsdag
och lördag. Två timmar i sminket och
några minuters bollrullande.
Teater

Var med och väckte liv i NAM-teatern 1987
tillsammans med bland annat Lasse Gustavsson och Kjell Åkerlind. Gjort en lång
resa med Teater Sörmland och Nyköpings
Gästabud. Teaterådran väcktes till liv i den
senaste Nyårsrevyn på Nyköpings Teater.

Nya CLA

- gör det vackra
möjligt till rimliga
begravningskostnader

Ta ut svängarna.
CLA är bilen för dig som gillar att sticka ut, i dubbel bemärkelse. Elegant design
kombinerat med den sportiga bilens prestanda och känsla för vägen. Dessutom,
fylld med avancerade säkerhetssystem och smarta funktioner. En ren och skär
körupplevelse, välkommen in och prova själv! CLA lanseras den 12 april.
mercedes-benz.se

Nya CLA

269.900 kr

Pris fr:
Billån fr:
Leasing fr:
Förmånsvärde fr:

2.590 kr/mån*
2.060 kr/mån*
1.725 kr/mån**

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

När ni kontaktar oss på Fondkistan
så kan vi hjälpa er med allt som berör
en begravning t ex.
t"SWTLJGUFPDIGÚSWBMUOJOH
t"WWFDLMJOH UÚNOJOHBWEÚETCPO
t#PVQQUFDLOJOH
t%ÚETBOOPOT
t(SBWQMBUT
t#MPNNPS
t.JOOFTTUVOE
t.JOOFTWÌSE(SBWTUFOPDIJOTLSJQUJPO
t4ÌOHPDINVTJLBSSBOHFNBOH

Vi firar
15 år

Läs mer och bygg din CLA på mercedes-benz.se. Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: 4,2–6,2 l/100 km, C02 109–144 g/km. Miljöklass Euro 6.
6,28%. Leasingavgift exkl. moms. Reservation för sedvanlig kreditprövning.**Beräknat förmånsvärde för inkomståret 2013 vid 50% marginalskatt. Bilen på bilden är
extrautrustad.

Ringvägen 58, Nyköping
0155 - 44 31 00
www.bilcenter.com
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Vi finns 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
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ocks

Vill du ha hjälp med
att förnya ditt hem?

Vi f irar ett år

Bonus
Inspiration
Kunskap

Vi står gärna till tjänst.
Vill du komma igång direkt?
Boka tid för färgsättningshjälp, så lovar vi
att komma tillbaka med fräscha idéer.

Vi är väldig stolta över att
Blomsterlandets kundklubb,
Green Room, är nominerad till
utmärkelsen ”Årets kundklubb”
av Svensk Handel och Dagens Handel.

Brunelius färg

Krukavdelningen är nu

Nyhet!

Ö. Längdgatan 5, Nyköping
0155-21 00 08
Öppettider: Mån-fre 7-18, lörd 9-14

www.bruneliusfarg.se

'UMSBACKEVËGEN  s 4EL    s NYKOPING BLOMSTERLANDETSE

Lev livet lite grönare

Allt för stugan!
2
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ANCONA

APRIL 2003 öppnade Ryanair sin första Skandinaviska bas på

Stockholm Skavsta Flygplats. Det firades med pompa och ståt
på flygplatsen, då bl a utrikesminister Anna Lindh och Ryanairs
Michael Cawley medverkade. Inne i Nyköping firades med en
stor fest på Stora Torget, där bl a Mendez och The Ark uppträdde.

Marches huvudstad Ancona.

BIARRITZ

BASEN PÅ STOCKHOLM SKAVSTA betyder att Ryanair har flygplan ba-

Längst ner i södra Biscayabukte
n, vid den franska Atlantkusten, ligger Biarritz. Ett
surfparadis för många,
ett trendigt och exklusivt resm
ål för andra. Biarritz har
starka influenser från Spanien,
men framförallt Baskien, inte minst när det gäller
matkulturen. Missa inte
ett besök på matmarknaden i Les
Halles, eller pampiga
Hôtel du Palais, palatset som Napo
leon III lät bygga åt
sin fru Eugénie i slutet av 1800
-talet. Här finns också
många intressanta museer, bl a
ett för choklad (Planète
Musée du Chocolat).

serade på flygplatsen, med flera besättningar per flygplan stationerade
i Nyköping med omnejd. Det skapas arbetstillfällen för tekniker och annan personal såväl på flygplatsen som i regionens turistnäring. År 2002,
innan basen etablerades, var passagerarmängden på Stockholm Skavsta
drygt 300 000. När basen öppnade 2003 steg siffran raskt till knappt en
miljon passagerare. Idag, med fem baserade flygplan, passerar drygt 2,3
miljoner passagerare flygplatsen under året – det är i genomsnitt 6 300
personer per dag.

D

ET ÄR WIZZ AIR som startar trafik till Skopje i Makedonien
med avgångar två dagar i veckan (måndagar och fredagar).
Det blir den sjunde destinationen med Wizz Air från Stockholm Skavsta. De övriga är Warszawa, Poznan, Gdansk och
Katowice i Polen, Budapest i Ungern och Belgrad i Serbien.

Biarritz Grande Plage

Skopje, © MACEDONIA TOURISM

RHODOS

Rhodos är den största av Tolvö
arna och ligger nära Turkiets kust. Denna klassiska char
terö nås numera enkelt
även med lågprisflyg. Rhodos
erbjuder något för alla;
långa stränder, trendigt stadsliv,
vandringar i vacker natur och antika ruiner att upptäcka
. Fart och fläkt finner
du i Rhodos stad på öns norra
spets, medan västkusten bjuder på lite lugnare seme
stertempo. På östkusten finns flera orter med olika
karaktär, t ex Lindos och
Faliraki.

SKOPJE ÄR HUVUDSTAD I MAKEDONIEN och har ca en halv miljon in-

vånare. Platsen har varit befolkad sedan åtminstone 4000 år f. Kr och
har därmed en lång och brokig historia, som gör sig påmind genom olika
monument och byggnader i staden. Makedonien är känt bl a för sitt kulinariska kök och goda viner.
NYK APRIL 2013

FOTO © Le Doaré, Biarritz Touris

me.

M akedonien nästa!
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FOTO © Fototeca Enit, Vito Arcom

ano

Ancona är huvudstad i regionen
Marche. Här finns hela
Italien samlad på en plats; nord
och syd, inland och
kust, landsbygd och finkultur
– bästa utgångsläget för
en varierad semester! Strändern
a runt Senigallia kalllas ”sammetskusten” för sina
finkorniga sandstränder.
I målaren Rafaels hemstad Urbi
no har tiden stått stilla i
500 år och hela centrum finns
med på Unescos världsarvslista. Ancona erbjuder en
äldre del med romerska
monument, men även en nyare
del med bl a bra shopping.

Rhodos, nära Turkiets kust.

FOTO FRIDA CLAESSON PALMBLAD

4

Invigningen av Ryanaris bas 2003
FOTO LASSE SKOG

TEXT LENA JOSEFSSON

Resti ps!
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www.wettergrenstak.se
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STUDENTERBJUDANDE
Kostym Tiger
Finns i svart och blått
3498 KR (ord 4998 KR)
Johnells
johnells.se

Just
FIGURER FRÅN WILLOW TREE
198 KR
Vita rum
vitarum.se

Nu!

SOLKRÄM
VISHY
159 KR
Doc Morris Apotek
0155 65 29 10

FÖRBERED HUDEN
FÖR SOMMAREN!
BetaGranat
139 KR
Reko Hälsobod
0155-294242

ARMBAND
Bjørg
790 KR
Kihlbergs Guld
0155 21 01 15

LEAF MIXED NECKLACE
Drakenberg Sjölin
Halsband i silver med unikt mönster
tryckt från riktiga löv.
Längd: 70 + 8 cm
2090 KR
Te Boon

BALSAM MED FÄRGPIGMENT
Fräschar upp, ger mycket lyster och
bevarar den färg du har i ditt hår.
Finns i många olika nyanser.
189 KR
Hårakuten
www.harakuten.se

GOLVLAMPA
Marås från Aneta
(finns även i vitt och svart)
595 kr (ord 895 kr)
Hushållsgruppen
www.hushallsgruppen.se
0155-291300

KLÄDER FRÅN
PANOS EMPORIO
Style by Shiva
Östra Storgatan 30
MORGONPIGG?
Vi har öppet från 05.30
månd till lördag!
Ohlssons Brödbod
0155-21 00 64
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Byggföretaget

Möt våren
pigg och glad!

SKAPARGLÄDJE
har kommit till Nyköping!

27 april kl 10.00 - ca 13.00
Norrköpingsv. 13 (Biostaden)

”Händiga dalmasar förverkligar
dina byggdrömmar!”

Dansa Zumba med

Dermot Clemenger

Ak t iv ite te

r:

Använd ROT-avdraget

a

emsid
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på vå
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a
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Renovera el
måla? ler
Kontakta os
s!
070 210 36 86
info@skaparglad.se
www.skaparglad.se

Arrangeras av:

Nyköpings Friskola och Puustelli inbjuder till föreläsning
VÅR BÄSTA TID ÄR NU!

Välj Waldorf
i Nyköping!
”Öppen Skoldag” lördagen den
20 april kl. 9.00–12.00. Kom och
se hur våra skolklasser arbetar
och bli inspirerad. Välkommen!

Den lilla skolan
med det stora hjärtat.
Årskur s F –9

www.mikaeliskolan.se
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BYGGER UT I NYKÖPING
TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM FOTO VERONICA JOHANSSON

A

FFÄRERNA GÅR BRA. Efterfrågan är
stor på Nils Oscars produkter. Nu har
företaget beslutat att bygga ut bryggeriet i Nyköping.

- Vi bygger nytt toppmodernt brygghus med nya
tankar och en helt ny effektiv tapphall och räknar med att kunna öka vår kapacitet 3-4 gånger, berättar Jonas Kandefelt, VD på Nils Oscar.
Byggstart under våren och förhoppningsvis kan
vi tappa upp första flaskan från det nya bryggeriet någon gång under hösten.
NILS OSCAR VÄXER SÅ DET KNAKAR. Nu investerar man för framtiden i Nyköping. Idag
producerar man 1 miljon liter öl per år, när det
nya bryggeriet tas i bruk blir kapaciteten 3 miljoner liter. Idag produceras ölen i 18 tankar, nya
bryggeriet får 30 tankar. Bygget sker på samma
plats där nuvarande verksamheten ligger.
- Vi har tittat på många olika alternativ, säger
Jonas, men fastnade till slut för att bygga ut vid
Fruängskällan, där vår verksamhet finns idag i
Nyköping. Förutom nytt brygghus och tapphall
får vi också möjlighet att bygga om och öppna
upp våra gamla lokaler för vår ölprovningsverksamhet och bryggerivisning i större skala. Vi har

12
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förhoppningar om att kunna visa vår verksamhet i
större utsträckning för allmänheten framöver. Vi är
stolta över vårt varumärke som produceras i Nyköping och visar gärna upp det för intresserade.

D

ET NYA BRYGGERIET står redan och
väntar, nerpackat i containrar ute på
Tärnö.

- När det bestämdes att vi skulle bygga ut började vi leta efter lämpligt bryggeri att köpa, både
nya och begagnade, fortsätter Jonas. Av en ren
slump hittade vi ett objekt i Tyskland som var
precis vad vi ville ha. Det hade varit i drift ett
år när företaget gick i konkurs. Nu står det och
väntar på att monteras.

J

onas är mycket nöjd med samarbetet
mellan Nils Oscar och Nyköpings kommun.

- Ända sedan vi kom hit har vi haft en bra kontakt, kommunen har stöttat oss till 100 procent
och hela tiden varit intresserade av att vi ska
kunna utveckla vår verksamhet. För oss har det
därför varit en självklarhet att vi ska stanna och
investera vidare i Nyköping.

Jonas Kandefelt, VD på Nils Oscar, berättar om
företagets byggplaner.

Varumärket
Nils Oscar bygger på
en verklig person

Sälj din båt
tryggt och säkert hos oss!
Finansiering

www.batinvest.se
info@batinvest.se

Å

R 1865 FÖDDES NILS OSCAR SUNDBERG på Brändön i

Norrbotten.
Där fanns skog, malm och bra marker för åkerbruk längs
kust och älvar. Men hårda tider och fattiga förhållanden gjorde att
marker betydligt längre bort lockade. År 1882, då Nils Oscar var 17 år,
kom en biljett per post från en utvandrad släkting som ägde en farm
i Amerika. Nils Oscar tog båten över Atlanten och jobbade i köket för
sitt upphälle.

SUCCÉ FÖR NYA
AURIS.
DEN ALTERNATIVA VÄGEN.

HÅRT ARBETE

NYA AURIS 1,4DIESEL .
FRÅN

FRÅN

PRIS

FÖRDEL SLÅN

CO2 G/KM

L/100 KM

179.900 kr

1 .959 kr

109 4,2

NILS OSCAR BODDE I AMERIKA I 18 ÅR. Bevarade dokument och
anteckningar avslöjar att han arbetade hårt och livnärde sig som arrendator och odlade olika spannmål.

NYA AURIS 1,33 BENSIN.
FRÅN

128
CO2 G/KM

FRÅN

PRIS

FÖRDEL SLÅN

L/100 KM

161 .900 kr

1 .763 kr

5,5

ÅTER I SVERIGE
1900 ÅKTE NILS OSCAR TILLBAKA TILL SVERIGE. Han mötte Ida

som han gifte sig med. Tillsammans drev de upp jordbruket på fädernegården på Brändön. Där fick de så småningom 4 söner. Här kommer Tärnö Säteri och Nils Oscar Bryggeri & Bränneri in i bilden. Nils
Oscar var farfar till Karl-David Sundberg, ägare till Nils Oscar Bryggeri
& Bränneri. Han var dessutom Karl-Davids barndomshjälte. Det var
han som drog rövarhistorier från Amerika. Därför kändes det naturligt
och riktigt att välja namnet Nils Oscar, när Karl-David Sundberg skulle
hitta ett namn för sina kommande produkter.

NYA AURIS 1 .8 HYBRID.
FRÅN

87

CO2 G/KM

FRÅN

PRIS

FÖRDEL SLÅN

L/100 KM

214.900 kr

2 . 340 kr

3,8

Oavsett om du väljer bensin-, diesel- eller hybridalternativet, så gör du ett tydligt vägval – mot ett bättre bilägande
med högre kvalitet och bättre bränsleekonomi. Det nya formspråket, de genomtänkta materialvalen och allt bra som
kommer med köpet av en Toyota vittnar om en bil byggd för människor. En lite mänskligare bil.

FINANSIERING VIA TOYOTA FINANCIAL SERVICES; FÖRDELSLÅN: 36 MÅNADER, 30% KONTANT, 40% RESTSKULD, RÖRLIG RÄNTA 5,49% (2013-03), UPPLÄGGNINGS- OCH AVIAVGIFTER TILLKOMMER . EFFEKTIV RÄNTA 6,336,56%. VÄRDEN FÖR BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH CO -UTSLÄPP GÄLLER BLANDAD KÖRNING MIL JÖKLASS EURO5/HYBRID. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/AVVIKELSER . BILARNA PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTADE.
2

TOYOTA MOTORCITY NYKÖPING

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

Läs mer på nästa sida
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FÖRETAGET
Bryggeriet finns sedan mitten av september 2006 på Fruängskällan i Nyköping, och
bränneriet finns närbeläget på Tärnö Säteri där
även mälteriet är beläget.Företaget startade
1996. På Nils Oscar arbetar några av Sveriges
mest meriterade bryggare. Produkterna säljs
till krogar och Systembolagsbutiker i hela landet.

MÄLTERI

Mältning är en helt naturlig process som kan ge
ett helt spektrum av smaker, aromer och färger.
Dessutom leder mältning till en hel rad näringsmässiga fördelar genom att sädens näringsämnen blir mer lättillgängliga för kroppen. Malt är
med andra ord rena hälsan! Mälteriet är inrymt
i en byggnad från 1700-talet, men är ett av Europas modernaste. Mälteriet är såväl kvalitetscertifierat enligt ISO 9002 som KRAV-godkänt.

Det bekymmersfria boendet

BRÄNNERI

ÖVRIGA FÖRETAG I
SAMMA GRUPP
INOM FÖRETAGSGRUPPEN INGÅR förutom

Bryggeri och Bränneri även eget Mälteri samt
lantbruket Tärnö Säteri.
TÄRNÖ

Precis som många skotska whiskydestillerier
använder Nils Oscar Bränneri sin egen malt och
destillerar själva sin mäsk i pott-still för att få
önskad smak.
Det är dels genom den högklassiga malten och
dels genom destilleringen av mäsken som den
unika smaken på Nils Oscar spritdrycker utvecklas

Kungshem är ett litet familjeföretag med stora resurser.
Vi sätter alltid hyresgästen i centrum!
FOTO GUNTA PODINA

N

ILS OSCAR BRYGGER ÖL OCH TILLVERKAR SPRIT

På Tärnö Säteri finns ett av Europas modernaste mälteri samt även eget bränneri.

Lediga kontorlokaler i Företagshuset

peugeot.se

peugeot.se
peugeot.se

peugeot.se

Peugeot SKY Edition
SKY Edition
Peugeot
SKY Edition
Stort Peugeot
panoramaglastak.
Stort
panoramaglastak.
Stort panoramaglastak.
Större
körupplevelse.
körupplevelse.
StörreStörre
körupplevelse.

Lägenheter för dig & mig
Just nu har vi lediga kontorslokaler på ca 20-30 kvm i Företagarhuset (Höjdgatan 24)
24 h Trygghetsjour
Fri parkering,
fikarum, samt fina konferenslokaler ingår i hyran.
Fastighetsjour
Företagshotell
Gallerior
Kontorslokaler

Kungshem är ett litet familjeföretag med stora
resurser som sätter kunden i fokus!

peugeot.se

Peugeot SKY Edition
Stort panoramaglastak.
Större körupplevelse.

Hyr dig fri!

BE T TNA - vägen till en bra bilaffär

Sponsor av

pOA>D
 KLSBJ?BO

IGRP ®
S_OJB

Välkommen till en trevlig dag
med mycket julstämning på
Järntorget i Oxelösund
10.00-16.00.

Oppebygårdsvägen
269, Nyköping
)ÚKEHBUBO
0YFMÚTVOEttXXXLVOHTIFNT
0155-20 51 30
www.kungshem.se

På scenen 13.00-16.00
Ola
Sandra Dahlberg
E.L.D.A.-gruppen
Modevisning
Allsång och luciatåg
Tårtutlottning
Fyrverkerier

Dessutom under dagen
ISSKULPTÚR s TÊVLINGAR s GODISREGN
julpyssel på Koordinaten

Peugeot 508 SKY
SW Active 1,6 HDi

Peugeot 508 SKY
Specialutrustad
SW Active 1,6 HDi
till kampanjpris:
Peugeot 508 SKY
Specialutrustad
Peugeot 508 SKY
SW Active 1,6 HDi
till kampanjpris: SW Active 1,6 HDi
Ord pris: 272.600 Specialutrustad
kr. Du sparar:
Specialutrustad
Ord pris: 272.600 kr. Du sparar:
till kampanjpris:
Tillägg automat 10.000 kr.
till kampanjpris:
Tillägg automat 10.000 kr.
Ord pris: 272.600 kr. Du sparar:
Ord
pris:
272.600
kr. Du
sparar:
Peugeots
nybilsgaranti
inklusive
Assistance
i 3100.000
år
ellerkm
100.000
km
– det
somBränsleförbrukning
förstTillägg
inträffar.
Bränsleförbrukning
automat
10.000 kr.
Peugeots
nybilsgaranti inklusive
Assistance
gäller gäller
i 3 år eller
– det som
först
inträffar.
Tillägg
kr.
Bilen
på bilden10.000
är extrautrustad.
blandad
körning:
l/100kmkm
l/100
km. Koldioxidutsläpp
g/km.
Bilen g/km.
på
bilden
är automat
extrautrustad.
blandad
körning: 4,6
4,6 l/100
l/100
km. Koldioxidutsläpp
CO2: 120 CO
2: 120

248.900 kr
248.900 kr
23.700kr
23.700kr
248.900 kr
248.900 kr
23.700kr23.700kr

Peugeots nybilsgaranti blandad
inklusivekörning:
Assistance
i 3 år
ellerkm.
100.000
km – det som
inträffar. Bränsleförbrukning
4,6 gäller
l/100 km
l/100
Koldioxidutsläpp
COförst
2: 120 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad.
g/km. Bilen
bilden Erbjudandet
är extrautrustad.
blandad körning: 4,6 l/100
km l/100 km.
Koldioxidutsläpp
CO2: 120
Vi reserverar
oss för
eventuella ändringar,
avvikelser
ochpå
feltryck.
gäller så långt lagret räcker.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar, avvikelser och feltryck. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker.

508
UTRUSTAD
MED BL A:
508
UTRUSTAD
MED
Bluetooth
Lastnät
Panoramaglastak
P-radarBL
bakA:
Panoramaglastak
Aluminiumfälgar
Xenon
Bluetooth
Lastnät
Panoramaglastak
P-radar
bak
Bluetooth
Bluetooth
Lastnät
Aluminiumfälgar
Xenon
Aluminiumfälgar

PEUGEOTAluminiumfälgar
508

Xenon

508
PEUGEOT
508
PEUGEOT PEUGEOT
508

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

P-radar bak
Lastnät
Xenon
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butikerna och mycket mer…
0ROGRAMSÌNGHÊFTE FÚR DAGEN HITTAR
du veckan innan på ICA Kvantum,
Centrumhandlarna, Koordinaten eller på
www.oxeloenergi.se

Hemmet

Trädgård

Vi klipper gräset, planterar och håller snyggt.
Vi hjälper dig även med mycket annat som t ex måla och tapetsera,
snickerier, el-jobb mm
Vi arbetar med stor glädje för att vi vill och kan, inte för att vi måste!

Vi är din hjälp
Inga startavgifter
eller bindningstider
i vardagen!

Inga startavgifter eller bindningstider

Vardagar 9-18 Lördagar 10-14

Söndagar stängt
Inga startavgifter
w w w.stenbergsbil.com
eller bindningstider
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UTSTÊLLNINGAR s ERBJUDANDEN FRÌN

Vi är din hjälp
i vardagen!

Vi reserveraross
oss för
för eventuella
avvikelser
ochAssistance
feltryck.
gäller
så långtkm
lagret
räcker.
Vi reserverar
eventuella
ändringar,
avvikelser
och Erbjudandet
feltryck.
Erbjudandet
gäller
så
långt
räcker.
Peugeotsändringar,
nybilsgaranti
inklusive
gäller i 3 år
eller 100.000
– det
som
förstlagret
inträffar.
Bränsleförbrukning

508 UTRUSTAD MED BL A:
508
UTRUSTAD
MED BL A:
Panoramaglastak
P-radar bak

Grattis trädgårdsägare! Vi rensar ogräs,
du njuter av fågelsången.
Hantverk

oss nu
0155-40 04 09
Ring 0155-40 04 09Ring
eller besök
www.veteranpoolen.se
www.veteranpoolen.se

Ring oss nu 0155-40 04 09
www.veteranpoolen.se

©&OTOGRAF 0ETER +NUTSON    

Polisminnen

Fallen på sin post
TEXT LEIF KÖNIG

Strax efter tio på förmiddagen lämnar sakföraren Axel Ragnar Willén sin bostad på Fruängsgatan 20.
Han ska aldrig återvända. Han är beväpnad med tre skjutvapen.
Han beger sig mot Rådhuset.

D

et är måndagen den 16 mars 1936.
Staden och det myllrande livet runt
Stora torget har ännu inte kommit igång.
Veckan börjar som vanligt sömnigt.
Det är ingen som lägger särskilt märke till
sakförare Willén när han tar trappan upp till
Rådhusets rättssal.
Han är fylld av hat och hämndlystnad.
Han anklagar i sitt genom åren alltmer förvirrade tillstånd rättsväsendet för att ha ödelagt
hans juridiska bana.
Den han främst ser som skyldig till sakernas
tillstånd och sina egna misslyckanden är stadsfiskal Harald Cederbaum.
Den här dagen inleds förhandlingarna i
rådhusrätten med ett skilsmässomål mellan
rörarbetare Georg Andersson och hans hustru

Amanda.
Hustrun har ansökt om skilsmässa.
Tvistemålet ifråga har dock inte på något vis
att göra med det blodsdrama som snart ska ta
sin början i tingssalen.
Borgmästare Carl Åhman tjänstgör som
rättens ordförande. Han har till sin hjälp i
förhandlingen rådmännen Alarik Munke, Edvin
Nilsson och Anders Jurell samt assessor Erik
Ljunggren.
I tingssalen uppehåller sig av okända skäl även
stadsfiskal Harald Cederbaum.
Han är inte inblandad i pågående mål.
Befinner sig i rättssalen gör också fabrikören
J F Åkerberg från Enstaberga.
Målet har pågått i tjugo minuter.
Stående framför domarbordet har Georg

Andersson nyss läst upp en skrivelse han lämnat in till rätten.
Advokat Harry Rosén, ombud för fru Andersson, står på samma sätt framme vid bordet
när han nu får ordet.
Han ska inte hinna säga mycket.
Plötsligt slås dörrarna upp.
Sakföraren Axel Ragnar Willén träder med
snabba steg in i sessionssalen.
Han stannar mitt i salen.
Det går att utläsa av hans förvridna ansikte att
det är en svårt sinnesförvirrad människa bortom
vanligt vett och sans.
Han drar upp en automatpistol och en
Browning-revolver ur innerfickorna,
höjer vapnen i var och en av händerna samtidigt som han ropar – ”Nu jävlar”.
NYK APRIL 2013
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Hemskt blodsdrama utspelat
i Nyköpings Rådhus

A

xel Ragnar Willén är son till ett kyrkoherdepar i Kronobergs län.
Willén får efter studentexamen anställning på länsstyrelsen i Umeå.
Han gör sig känd i sin omgivning som lite
underlig och obehärskad.
Han visar heller inget intresse av att skaffa
vänner eller något umgängesliv.
Det är ingen överraskning när han tvingas
lämna sin anställning efter ett våldsamt slagsmål med en kollega.
Axel Ragnar Willén flyttar till Nyköping 1923
och till en tjänst som biträde hos landsfogden
och senare som extra ordinarie på länsstyrelsen i
residensstaden.
Han utses efter en tid till tillförordnad landsfiskal i Lunda. Där blir han dock inte långvarig
innan han avskedas.
Han har svårt att ta folk på rätt sätt.
Det pratas även om spritmissbruk.
Efter avskedet som landsfiskal öppnar Axel
Ragnar Willén egen juristbyrå i Nyköping men
får inte kalla sig advokat.
Han tituleras istället sakförare.
Det ger honom rätt att föra sina klienters
talan i domstolsförhandlingar.

16
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I den rollen gör han sig snart omöjlig.
Han har ett obehärskat sätt och hemfaller till
våldsamma utbrott i rätten.
Det föranleder stadsfiskal Harald Cederbaum
att ta initiativ till att förbjuda Willén att föra
talan i rådhusrätten.
Den förödmjukelsen ska Axel Ragnar Willén
aldrig komma att glömma.
Han uppträder i allt högre grad egocentriskt
och ältar inbillade oförrätter som alltmer tycks
uppfylla hans sinne.
Hans paranoida drag förstärks under åren
som följer vilket ger avtryck i ständiga anmälningar av rättsapparaten.
Och av enskilda tjänstemän.

W

illén avfärdas till en början mestadels
som en ondartad kverulant.
Detta med ett undantag.
Systembolagets direktör hotas vid upprepade
tillfällen till livet och begär att Willén spärras in
på Nyköpings hospital.
Det tillåter dock inte sinnessjuklagen.
Willéns tillstånd förvärras. Hans omgivning är nu klar över att han är sinnessjuk och
fruktar för att något ska hända.

Det gör det den här måndagen i mars.
Axel Ragnar Willén riktar i tingssalen sina
vapen mot stadsfiskal Cederbaum.
Det första skottet missar.
Det andra skottet träffar stadsfiskalen mitt i
hjärtat, han vacklar in i assessorns rum där han
segnar död ned på tröskeln.

Y

tterligare skottsalvor följer.
Borgmästare Åhman och stadsassessor Ljunggren får sannolikt behålla livet
genom att Georg Andersson står framför som
skydd i kulregnet.
Andersson träffas av tre skott i ryggen.
Han faller framstupa över domarbordet och
glider död ned på golvet.
Fru Amanda Anderssom sitter på åhörarplats
och räddar sig ut ur salen via ingångsdörren
till sessionssalen.
Advokat Rosén träffas i knät av en kula efter
att ha försökt välta ett bord mot den vilt skjutande vettvillingen.
Rådman Nilsson kan inte ta sig fram över alla
kullslagna stolar utan kastar sig ned på golvet i
en nisch vid fönstret.
När skottlossningen efter några ögonblick

Mördaren tog sitt eget liv
efter våldsam skjutning
upphör tittar Nilsson hastigt upp, varvid Willén
avlossar ett skott mot rådmannens huvud men
utan att träffa.
Axel Ragnar Willén tar sedan lugnt upp ett
tredje vapen ur fickan, gör ett slags ställningssteg, sätter vapnet mot sin högra tinning och
trycker av.
Han faller död ned i salen.
Läkare och polis som skyndat till platsen
möts av en hemsk anblick.
Rättssalen är nedsölad av blod, stolar och bord
omkullvräkta, kulhål i väggar och fönster och en
genomskjuten lagbok.
Mitt i rummet, strax bredvid varandra, Anderssons och Willéns döda kroppar.
Halvvägs in i assessorns rum den på sin post
fallne och ihjälskjutne stadsfiskalen Cederbaum och ett par skadade.
Vad som nu händer är osannolikt.
De överlevande återhämtar sig snabbt från
skjutningen i rådhusrätten.
De avbrutna förhandlingarna i förmiddagens
skilsmässomål återupptas.
Endast tre timmar efter morddramat.
Dock i en annan sessionsal i Rådhuset.
Det anges kort i rättens utslag att svaranden

avlidit under rättegången.
Målet avskrivs därmed.
I Willéns bostad ska polisen hitta en uppritad
plan av rättssalen med ledamöternas platser i
rummet inprickade.
Mördarens testamente ligger ovanpå den
noggrant uppgjorda skissen.
Där uppger han bland annat att han hoppas att alla som ”förföljt” honom skola få sina
gärningars lön.
Han förklarar också i testamentet att han
dagen innan skjutit sin hund.
Hunden var troligtvis hans enda vän.
I lägenheten återfinns vidare tre vapenhölster
– tomma på vapen.

W

illén har bara bott i drygt en månad i
trerummaren på Fruängsgatan 20.
Han är redan uppsagd till avflytt-

ning.
Han har flera gånger hotat att spränga huset i
luften och grannarna är skrämda.
Han upplevs som en obehaglig person.
Värden i huset berättar målande i avisen om
hur Willén som svar på tilltal visat tänderna
och fräst som en tiger.

Dessutom påstås det allmänt att han har en
helvetesmaskin dold i bostaden.
Det ryktet kan polisen dementera.
Det råder stor oordning i lägenheten.
Matrester och odiskade tallrikar på alla bord,
halvtomma brännvinsflaskor, och smutskläder
kastade här och där.
Som sin sista måltid har Willén druckit
brännvin och starkt kaffe och ätit smörgås med
kaviar och sardiner.
Han har 30 kronor i en plånbok som polisen
finner i en skrivbordslåda och en sparbanksbok med 507 kronor.
Samt några statsobligationer.
På en vägg sitter en bonad med texten:
”Gärningar tala högre än ord”.

Ronny Sagebrand,
tidigare kriminalkommissarie och
operativ chef vid
polisen i Nyköping, har
bistått med uppslag
och bildmaterial
till ovanstående artikel.
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SATSA PÅ DIN HEMMILJÖ!

Vi lägger
t $JSLBN25BSLFUU&LTUBW
QBSLFUUHPMWJ4JMPO
t $JSLBN25BSLFUU0QUJNB
QMBTUHPMWJ)ÊMTBOTIVT
t $JSLBN25BSLFUU
-JOPMFVN7FOUPIPT
/ZLÚQJOHTIFN.

Vilket Tarkettgolv
lägger vi hos dig?

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN - GOLV-, KÖK- & BADRUMSBUTIK
18
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0155-22 42

en.se
20 marsvik

ALLT TILL BRÖLLOP
OCH FEST
FÖR DAM/HERR/BARN

Låt oss hjälpa till med maten till festen
– beställ catering hos oss

Busiz
Norrköpingsvägen 13
www.busiz.se
Tel 0155 – 60 60 21

Bröllops- och familjefotograf
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U M S E R B J U DA N D

Veronica
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Ve r a P h oto P h oto g r a p hy
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En del av Mediamix Event & Mediabyrå
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.Tavla!

Naturligt, vackert, personligt. Med fokus på ögonblick & känslor.

XXXWFSBQIPUPTFttIFK!WFSBQIPUPTF

Vinn biljetter till...

Brunch för två på Marsviken
Festväska från Brud & Festkammaren
Stand-up show för två på Sunlight

Ga. in pa.
var. Facebooksida
.
for. att tavla!

www.facebook.com/Mediamixsverige
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Knuttar med rätt stajl
TEXT & RESEARCH LEIF KÖNIG FOTO OLLE HAGELROTH

Knutte och spätta vid Qvarnen i Nyköping 1959. Hojen är en Triumph Thunderbird -53 och ägdes av Nyköpingsknuttarna Ola Lortsch och
senare Göran Karlsson (troligen Göran på bilden, spättan okänd) innan den skrotades

M

otorcyklarna skramlar, ryker och stånkar uppför Stockholmsbacken.
Målet är den lilla kullen intill Träffen.
Det är Nyköpingsknuttarnas samlingsplats i
början av 1950-talet.
Det är inte är så petigt med hjälm. Knuttarna
föredrar vegamössa.
Vegamössan skyddar huvudet dåligt.
Men grabbarna är unga, runt 18 år, och rätt
stajl är viktig för en mc-knutte.
Det ska vara midjekort skinnjacka med rikt
vadderade axlar och armbågar.
Vegamössan gör bilden fullständig.
Den eventuella kvinnliga följeslagaren på
motorcykelns bönpall kallas spätta.
Spättans gängse attribut är schalett och tajta
jeans. Ju tajtare desto bättre.
Nyköpingsknuttarna är ett gäng motorintresserade grabbar som trivs ihop.
Där finns Åke Andersson som varit i Stockholm och köpt en ny Puch 125 cc.
Den kostar knappt tvåtusen spänn.
Maskinen har dubbelkolvar. Och fjädringen
placerad under sadeln.
Puchen kan bra dagar pressas upp i 100
kilometer i timmen. Och lite över.
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Motorcykeln gör att unge Åke för evigt ska kalllas Puck-Åke. Eller bara Pucken.
Detta av praktiska skäl eftersom kamraten
Åke Fågelström även han har en Puch. Han får
i sin tur heta Åke Fågel.
Knuttegänget består även av Valter Törnblom,
Anders Hulting, Tore Gogman, Rune Karlsson,
Rune Eriksson, Lasse Karlsson, för att här
nämna några.
Den sistnämnde ska senare komma att driva
vitt kända Stigtomtaskroten.
Populära märken på 1950-talet är Monark
Blue Arrow, Husqvarnas Silverpilen och engelska BSA Road Rocket.

N

yköpingsknuttarnas favoritfik är välbesökta Hållets friluftsservering.
Här beställs mackor och en cocacola.
Uteserveringen är på kvällarna upplyst av
stämningsfulla kulörta lampor och bjuder på
populärmusik ur högtalare.
Det spelas Too Young och Mona Lisa med Nat
King Cole och ledmotivet ur filmen Den tredje
mannen och La Strada.
Vid andra tillfällen tar stans knuttar en sväng
ut till Tuna motell i Enstaberga.

Det är Riksettans bästa långtradarfik. Berömt
för sina stora köttbullar och sin specialmacka
med stekt falukorv och ägg.
Motocrosstalangen Åke Puck-Åke Andersson
kör sin första tävling i Norrtälje.
Knuttegänget ska med och heja på.
Knarrarna lastas på ett lastbilsflak.
Puck-Åke och kamraterna tar plats på samma
flak under en presenning och färden upp till
Roslagen kan ta sin början.

P

uck-Åkes tävlingscykel är densamma
som hans Puch 125 cc. Med den skillnaden att strålkastaren monteras bort.
Gänget får dock ingen sprutt på hojen.
Till sist plockas ljuddämparen av. Det ger
önskat resultat. Och lite mer än så.
Puck-Åke startar i andra ledet men redan när
fältet når första kurvan och rundar en telefonstolpe är han i ledningen.
Han utmanas snart av en konkurrent.
Banan är dock smal som en kostig och när
den ettrige utmanaren försöker köra om står
där en enbuske i vägen.
Där trasslar han in sig en god stund.
Och Puck-Åke kan vinna sitt debutlopp.

Det ska vara enkelt att vara kund på PwC.
Företagets nya affärsplattform MyBusiness
hjälper företag att hålla ordning och
reda bland siffror och dokument, ger en
tydlig överblick av företagets ekonomiska
situation och ger möjlighet att analysera
verksamheten.

MyBusiness är mycket mer än en digital
affärsplattform. Emelie förklarar.
- Den är också ett sätt att stärka relationen
mellan företaget och rådgivarna hos oss
på PwC. Tack vare en meddelandefunktion
kan man ha en kontinuerlig dialog via
MyBusiness. Allt du ser på din skärm är
också tillgängligt för din rådgivare, en enkel
och effektiv kommunikation är möjlig.

- Just enkelheten har varit vår utgångspunkt, säger Emma Hallkvist, redovisningskonsult på PwC i Nyköping. Alla ska kunna
använda MyBusiness oavsett förkunskaper.
Här finns allt som rör företagets ekonomi
samlat på ett och samma ställe, vilket gör
att du får en tydlig överblick.
- MyBusiness är tillgängligt var du än
befinner dig - alla dokument, siffror och
andra uppgifter ligger tryggt förvarade i
”molnet”. Du behöver aldrig uppdatera
någon programvara och du slipper ta
back-up på dina filer. Allt sådant löser
PwC åt dig, fortsätter Emelie Andersson,
redovisningskonsult.

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

ANNONS

MyBusiness förenklar din vardag

- Vår uppgift på PwC är att agera stöd och
bollplank i frågor som rör företagets utveckling. Vi tror fortfarande att det personliga
mötet är viktigt och fyller en stor funktion,
men genom MyBusiness skapas ännu bättre
möjligheter för oss att på ett aktivt sätt
stötta företaget, avslutar Emma Hallkvist.

För dig som sköter företagets ekonomi på egen

Emelie Andersson, redovisningskonsult

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.

Scanna för att se vår nya affärsplattform
http://www.facebook.com/PwCNykoping

MyBusiness

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

PERSONLIGA KÖK.
Björnbäcksvägen 6. Tel 0155-571 80 www.akerberg-son.se
Björnbäcksvägen
6. 611 70 Jönåker
0155 - 571 80, www.akerberg-son.se
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Vi hjälp
Energi- och
vattenborrning
Montering av

värme- och
vattenpumpar
samt service

Välkommen in och bli inspirerad av de vackra kvalitétsköken från Halland

Just nu kampanjpriser på hela
Kungsäters utbud!

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.
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Visste du att nästan 500 barn och ungdomar
är med i verksamheterna i Svenska kyrkan i Nyköping?
För de allra yngsta finns Öppen förskola och Babysång. Nästan 300 familjer kommer varje år
till Öppen förskola och även Babysången har en
stor skara föräldrar och barn som regelbundna
besökare.

– Många småbarnsföräldrar tycker att det är

skönt att få en stunds andhämtning och prata
med andra i samma situation. En del kommer
också för att få råd och stöd av varandra och
från oss i kyrkan, berättar Hanna Pettersson,
präst i S:t Nicolai församling.

FOTO MAGNUS ARONSON

För låg- och mellanstadiebarn finns olika efterskolan-grupper där man får pyssla, leka, baka,
spela spel, hjälp med läxor och mycket mer.
Och du som går i högstadiet och uppåt har tre
olika ungdomsgrupper plus en tjejgrupp att
välja på! Eller så kanske du gillar att sjunga och
då finns det åtta barn- och ungdomskörer för
olika åldrar!
Du som går i 8:an kommer snart att få en inbjudan till konfirmation. När du är konfirmand
finns möjlighet att fundera på sådant som vi
kanske inte gör varje dag. Vad är viktigt för ett
gott 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 nytt sätt. I år kan du välja på
konfirmandalternativ som bland annat innehåller Gotlandsläger, en resa till Polen eller tågluffning till Rom och Assisi. Vill du hellre stanna
på hemmaplan finns ”Konfa med flex” som försöker anpassa tider och upplägg så att de ska
passa just dig!

”Återbruk och allt möjligt”

Barn i ateljén på Ramdalsskolan.

Barnen på Ateljén har en framtidstro om en
sundare värld. Återvinning är receptet. Att
skapa och förvandla gammalt till nytt och spännande!”
2012 gick Oxelösunds miljöstipendium till lärarna på Ateljén, Annakarin Wahlgren och Pirkko Jönsson, med motiveringen att de är: ”stora
inspiratörer för våra barn, som lär sig att man
kan skapa och förvandla avlagda saker till något
nytt och spännande!”
- Vi har jobbat i Ateljen sedan våren 2011 berättar Annakarin. Vi har ett miljötänk och vi arbetar med naturmaterial, tovar, lär om färg och
form och vi återanvänder material i fritt skapande från idé till färdig sak. Det går att använda
allt möjligt material och det kan verkligen bli
allt möjligt också. Rymdskepp, robotar och sånt
som finns i tanken när man sätter igång. Många
22
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BABYSÅNG

hittar du i Alla He
lgona kyrka måndagar kl 10 och i
S:t Nicolai försam
lingshem vissa tis
dagar kl 10.30
(i samband med Ba
byöppet
kl 10-12).
Information om alla
barn- och ungdomsverksamheter
hittar du på våra
hemsidor www.a
llahelgona.se och
ww

w.stnicolai.com

KONFIRMATION

Och för dig som är
nyfiken på konfirmation hittar du allt
du behöver veta
på www.svenskakyr
kan.se/konfanykoping Eller sök på
konfa.nyköping på
Facebook!

www.svenskakyrkan.se/nykoping

Utställning i S:t Botvid!
Utställningen pågår t.o.m. 21/4. S:t Botvid är
öppen kl 9-16 alla dagar.

ÖPPEN FÖRSKOLA

finns i S:t Nicolai
församlingshem
måndagar kl 9-12,
onsdagar kl 1416, fredagar kl 9-1
2 och i Oppebykyrkan fredagar kl
9-12.

har aldrig byggt något ur fantasin och vet inte
var man ska börja. Man tittar på när andra skapar och så lossnar det.
- Lärandeprocessen, fantasin och skapandet är
viktigt för hjärnans utveckling och för språkutvecklingen, säger Pirkko. Vi tar reda på var ullen
kommer ifrån. Och pappret. Hur ser det ut i havet? Och så lär vi oss att vara rädda om naturen.
Förskole- och lågstadiebarn vill bli inspirerade
att skapa. Vi syr, målar, snickrar, klipper och
klistrar och använder allt som kan återvinnas.
Fantasin får flöda hos barnen och de bara älskar Ateljén.
Så vi hyllar skapandet, uppmuntrar och uppmärksammar resultaten.

Månadens konsert
27 april kl 18 spelar Peter Unge in
Primo i S:t Botvid.
Kvintetten framför
musik med storspännvidd. Visa,
jazz, latin & bossa
och en och annan
hymn.
Lisa Jeansson, sång,
Patrik Ajaxén, saxofon, klarinett & flöjt,
Peter Unge, piano,
synth, Christian
Lehnberg, kontrabas,
elbas och Emil Olin,
trummor.

Stickfantast
till Oxelösund

Ivar Asplund, stickkonstnär, kommer till Koordinaten på inbjudan av Svenska kyrkan i Oxelösund. Han kommer att berätta och visa hur det
med enkla redskap går att göra en stickning.
-Min farmor lärde mig grunderna i stickning när
jag var i femårsåldern och 35 år senare blir det
bara roligare och roligare att sticka. Att sticka
tröjor är favoriten men sjalar kommer god tvåa
och vad gäller mönster är fairisle favoriten. Nästan lika roligt är det att sticka flätor och spetsmönster, för att inte tala om tvåändsstickning.
Det är tur att det finns så många olika roliga
tekniker att växla mellan.

Lördag 20 april
kl 11-14
Koordinaten i
Oxelösund.
Missa inte tillfället!
Måndagar 18-20.30
har Gullvi Hedlund
Clarin stickcafé i
församlingshemmet
i Oxelösund.

www.oxelösundsförsamling.se

Östra Storgatan 36
Välkommen till
Nyköpings Ryggklinik
Våra behandlingar

Östra Storgatan 36
0155-21 44 22
www.nykopingsryggklinik.se

Välkommen till

Humlans Friskvård & Hälsa
Vi erbjuder hälsokontroll för
företag och privatpersoner,
probleminriktade terapeutiska
behandlingar, massage,
ansiktsbehandlingar och
vaxning.

Trobergs tandvård
www.trobergstandvard.se

Har du tid över åt dig själv?
När Du besöker fotvårdskliniken för någon
av våra många behandlingar får du en
avkopplande stund i en trevlig och lugn miljö.

Boka enkelt tider som passar er på vår hemsida
eller ring 0707 341 431 för Hälsokontroll
och 0704 963 734 för Behandlingar.
www.humlansskonavarld.se

Behandling av vårtor
av ögonfransar och bryn

Kropp och själ,
två sidor av samma mynt
Caranna Sjukgymnaster AB är en
sjukgymnastmottagning som vänder
sig till hela människan då vi tar emot
patienter med såväl fysiska som
psykosomatiska besvär.

0155-21 44 45 | www.caranna.se

Välkommen!

070-56 55 116 | www.annsfotvard.se
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Campus
Campus Nyköping

– en källa till kunskap och utveckling

Mitt i stadskärnan ligger Nyköpings centrum för vuxenutbildning.
På Campus Nyköping finns mycket att välja på för den som söker nya utmaningar i livet.
TEXT SANNA DAHLSTRÖM FOTO VERONICA JOHANSSON

– Vi erbjuder ett brett urval av utbildningar för
vuxna, allt ifrån utbildning i svenska för invandrare till högskolestudier, berättar Pia Wibom
som arbetar med kommunikation och webb på
Campus Nyköping. Vuxenutbildningarna hålls i
fina lokaler vid Stora Torget, där de har huserat
sedan år 2000 då de flyttade från Östra Skolan.
Från början användes samlingsnamnet Kunskapens Hus för platsen, som då innefattade Komvux, Högskolecentrum, vuxenutbildningen samt

café och reception som separata enheter.

Å

R 2006 SLOGS ENHETERNA SAMMAN

till en organisation och namnet
Kunskapens Hus antogs mer officiellt. Samma verksamhet heter
sedan fyra år tillbaka Campus Nyköping, och
den har vuxit ytterligare sedan dess. Idag erbjuds flertalet utbildningar på varierande nivå
till såväl Nyköpingsbor som till personer utanför kommunen under samma tak.
– Den kommunala vuxenutbildningen finns givetvis kvar, där har man idag möjlighet att läsa
alltifrån enstaka kurser till hela gymnasieutbildningar, berättar Pia. Dessutom kan man i
stor utsträckning själv välja om man vill läsa
kurserna på plats på Campus Nyköping eller via
distansstudier. Utöver den gymnasiala utbildningen erbjuds också grundläggande vuxenutbildning till de kommuninvånare som helt eller
delvis saknar betyg från grundskolan och som
behöver hjälp att förbereda sig inför gymnasiala
studier.

Campus Nyköping är även värd för flera
högskoleutbildningar. – Vi samarbetar
med flera olika universitet och högskolor
Projektledare
som förlägger utbildningar hos oss. Det
som arbetar med
innebär att vi står för logistiken avseenkommunikation och webb
på Campus Nyköping
de lokaler, tentor och föreläsningar via
videokonferens med mera, säger Pia. Hur
upplägget ser ut varierar mellan de olika
lärosätena, på vissa av programmen behöver man aldrig lämna Nyköping medan andra

Pia Wibom
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kräver några träffar per termin på respektive
universitet eller högskola. Det här sättet att studera gynnar speciellt lite äldre studenter som
har svårt att flytta iväg t ex på grund av att man
har familj i Nyköping.

”

Campus Nyköping är även värd

– CAMPUS NYKÖPING VÄXER inom högre utbildning (eftergymnasial utbildning) vilket är
jätteroligt, säger Pia. Förutom de högskoleutbildningar som erbjuds så finns även ett antal
yrkeshögskoleutbildningar. YH-utbildningarna
är upplagda lite annorlunda jämfört med de
klassiska högskoleutbildningarna.

– YH-utbildningarna ska motsvara arbetslivets
behov, förklarar Pia. För att en YH-utbildning
ska få starta ska det alltså finnas en efterfrågan
på arbetsmarknaden, och utbildningarna arbetas fram tillsammans med de företag som efterfrågar den aktuella kompetensen. Skolan ges
alltid två utbildningsstarter och måste därefter
ansöka på nytt hos myndigheten för yrkesskolan för att få fortsätta utbildningen.

A

lla YH-utbildningar har en ledningsgrupp där representanter från arbetslivet ingår för att säkerställa
aktuellt innehåll och för att kvalitetssäkra utbildningen. I ledningsgruppen ingår

även representanter från Campus Nyköping
samt studerande på respektive utbildning. –
Nio av tio som går en YH-utbildning får sedan
anställning eller startar eget, säger Pia. När det
gäller YH-utbildning och högskoleutbildning tas
ansökningar emot från hela Sverige, till skillnad
från de övriga utbildningarna som i första hand
är till för kommuninvånarna.

P

å Campus Nyköping finns även något som kallas Projekt isak, ett
traineeprogram med EU-stöd där
fokus ligger på att få ut arbetssökande utlandsfödda i arbetslivet. – Det är ett
samarbete med arbetsförmedlingen där vi jobbar med många olika yrkesroller för att hjälpa

I

målgruppen på bästa sätt, förklarar Pia. Här är
samverkan med lokala företag viktigt, och tanken är att personen ska kunna gå som trainee
under några månaders tid, eventuellt kombinerat med utbildning på Campus Nyköping, för att
sedan anställas av respektive företag om detta
är möjligt. Utanför projektet finns även andra
möjligheter till lärlingsplatser där man försöker
hjälpa dem som står långt ifrån arbetsmarknaden idag. Ungefär 70 % av tiden görs på en
arbetsplats, resterande tid studerar man teoretiska ämnen vid Campus Nyköping.

ampusn

ykoping

.se

om våra utbildningar, våra studie- och yrkesvägledare hjälper gärna till, avslutar Pia.

NGA ASPLUND är lärare inom

– Det som är mest givande med att
arbeta tillsammans med vuxna elever
är att man får möta så mycket erfarenhet, menar Inga. Alla har olika bakgrund och är i varierande ålder, men
samtliga har något att bidraga med till
utbildningen.

”

www.c

– TVEKA INTE ATT KONTAKTA OSS med frågor

data och pedagogik, och hon
har arbetat på vuxenutbildningen i Nyköping i 15 års tid.
Idag arbetar hon både med de gymnasiala kurserna samt som ansvarig för
IT-kurserna på YH-utbildningen Medicinsk Sekreterare.

Inga Asplund, lärare på
Campus Nylköping

Fo..r m e r
i nfo rm at i
on

– Varje termin har jag förmånen att få
träffa många nya elever med skiftande
ambitioner i de olika kurserna jag undervisar i, det är otroligt stimulerande
för mig som lärare att försöka bemöta
var och en på bästa sätt, berättar Inga.

Pedagogik är mitt stora intresse i livet.

Inga har tidigare i livet arbetat som volontär på en förskola i Zambia,
där spenderade hon tre år och lärde sig mycket om att möta elever med
varierande förutsättningar. – Pedagogik är mitt stora intresse i livet, jag
följer forskningsutvecklingen med stor nyfikenhet och försöker införliva
nya idéer i mitt klassrum, förklarar hon.
– Det är roligt när eleverna är aktiva och ifrågasätter, då får jag möjlighet
att diskutera med dem varför de ska lära sig de olika momenten, säger
Inga och menar att det är viktigt för henne att känna att hon får vara kreativ i sin yrkesroll – och att hon får vara just det på Campus Nyköping.

Eftergymnasiala
utbildningar
på Campus Nyk
öping
HÖGSKOLEU

TBILDNING

Sjuksköterskep
rogrammet
Distriktssköter
skeprogramm
et
Förskollärarpro
grammet
Grundlärarpro
grammet
YH-UTBILDN

ING

Musik & Even
tarrangör
Medicinsk Sekr
eterare
Projektledare
Elteknik
Elkonstruktör
Elkraftteknike
r
Flygtekniker
Underhållstekn
iker inom
processindustr
i

Läs mer och se
ansökningstid
er på
www.campusn
ykoping.se
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7JIBSIZSCJMFO
'SÌONJOTUBCJMFOUJMMTUPSBLPNCJPDI
NJOJCVTTBS6OEFSIFMHFSIBSWJFYUSB
GÚSNÌOMJHBQSJTFS

7ÊMLPNNFOUJMM&VSPQDBS
4ÚEFSCFSHT#JM/PSSLÚQJOHTWÊHFO
UFMFGPO

Barbershop-festival
18-20 april
Nordiska Mästerskapen i
barbershop-sång för män.
Tävlingar och konserter.
Mer info: www.snobs.erg
Culturum & Pelles Lusthus,
170-220 kr.

europcar.se

'SÌONJOTUBCJMFOUJMMTUPSBLPNCJPDI
NJOJCVTTBS6OEFSIFMHFSIBSWJFYUSB
GÚSNÌOMJHBQSJTFS

7ÊMLPNNFOUJMM&VSPQDBS
4ÚEFSCFSHT#JM/PSSLÚQJOHTWÊHFO
UFMFGPO

restaurant bar

Genuine Indian Cuisine

europcar.se

Sudoku

Voices - en konsert med
rösten i centrum
Tisdag 23 april kl 19.00
Borgis musikklasser tillsammans
med Musikskolans lärare.
Culturum, 90 kr /skolungdom 30 kr.
”Aktivare Sörmland”
Lördag 27 april kl 10.00
Stor mässa på Pål Jungs hage.

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!
Fler Sudokun hittar du på www.sudokukryss.se

Medel

Söndagsbrunch på Marsviken
Söndag 21 april kl 12.00
Ta med familjen till Marsvikens
härliga brunch, varje söndag hela
våren.
Marsviken golf- & konferenshotell.
Vuxna 225kr / Barn upp till 12 år
95 kr.

Svar.

Besiktningsdag för
entusiastfordon
Lördag 4 maj kl 10.00
Kom och vårbesikta din entusiastbil
inför den kommande säsongen.
Opus Bilprovning, 300 kr.
Röda Korset Gala
Tisdag 7 maj kl 19.00
Röda Korsets årliga insamlingsgala.
Culturum, 200 kr plus serviceavgift.
”Kampanj R”
Fredag 9 maj kl 18.30
Ett samverkansprojekt mot våld.
NK-villan, fri entré
SM och RM i Cheerleading
9-11 maj
Rosvalla, 200 kr.
Laxens Dag
Lördag 18 maj kl 10.00
En familjedag i lekens tecken.
Mycket aktiviteter i centrum
och längs Nyköpingsån.
Fri entré.

Facit hittar du på sidan 30
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Evenemangstips!

7JIBSIZSCJMFO

Öppen Skaparverkstad
Lördag 20 april kl 11.00
Kreativt och roligt för både
stora och små!
Barnkulturcentrum &
Gripes Modellteatermuseum.
30kr/pers inkl besök i museet.

Röda Korset gala på Culturum
V

ÄLKOMNA TILL ÅRETS RÖDA KORSET
GALA på Culturum i Nyköping den 7 maj.

Den lokala artisteliten ställer upp utan ersättning för att samla in pengar till välgörande ändamål.
Överskottet från galan oavkortat till Röda Korsets lokala arbete i Nyköping. Träffpunkten, Bryggan och
Mira är tre verksamheter som genom galan får ett
välbehövligt tillskott i kassan.
TRÄFFPUNKTEN är en mötesplats för socialt utsatta
människor, som ofta har missbruksproblem. Kriminalitet och hemlöshet finns också i problematiken.
Dessa människor erbjuds ett alternativ i drogfri miljö,
där de får känna gemenskap och i mötet med personalen får medmänsklig värme och omtanke. Bli sedda och bekräftade. Gästerna har möjlighet till samtal
med personalen och kan också få stöd och hjälp vid
kontakt med olika myndigheter.
BRYGGAN arbetar för att synliggöra och förbättra

förhållandena för barn vars föräldrar är föremål för
kriminalvård. De viktigaste personerna i barnens liv är
deras föräldrar och Bryggan arbetar också för att stödja dessa i att ta ansvar för sitt föräldraskap, både den
som avtjänar sitt straff och den som finns på ”utsidan”.
MIRA arbetar med våld i nära relation, med att hjälpa

misshandlade kvinnor och deras barn med stödsamtal och vid behov även ett stödboende.
Nytt för i år är att en auktion kommer att hållas under kvällen. Lokala företag har skänkt allt från hotellövernattningar till årsabonnemang på städtjänster.
Även här går alla insamlade medel oavkortat till välgörande ändamål.

Alla artister samlade på scén efter förra årets gala.

Artister som är klara för årets gala
Elin Landelius med band, Martina Dahlström, 2njoy, Sisters of Soul, Lennart Grahn
och Hans Norling, Julien Dauphine, Eva Tjörnebo, Tony Irwing, Esteternas musikklass
från Tessinskolan, Anne Engström, Thomas Hänström och Enes Omardic och Classe,
Ingo & Sune.

Auktion Följande kommer att auktioneras ut under kvällen
HOTELL KOMPANIET
Övernattning inklusive frukost för två personer
HOTELL BLOMMENHOF
Presentkort på Mors Dags middag för två personer
ARKITEKTKOPIA
En tavla
Tony Irving
Middag för fyra personer samt danslektion

CUSTOMER KUNDEVENT
Presentkort på Spaupplevelser
HOTELL IBIS
Övernattning för två personer
SEIJA DAHLBO
Presentkort på helkroppsmassage
VIONORD HEMSERVICE
Årsabonnemang på städtjänster.

Från Simpsons till VM-guld: Ringmasters!

N

ÄR MARTIN, RASMUS, EMANUEL OCH JAKOB gick i gymnasiet råkade en av

dem se ett avsnitt av Simpsons med ”The Homer Simpson’s Barbershop Quartet”. Killarna blev nyfikna och frågade sin musiklärare: får vi göra ett projektarbete kring Barbershop? Javisst, sa läraren, vilken kul idé!

Knappt sex år senare blir killarna historiska: de tar VM-guld i barbershop, den första ickeamerikanska kvartett som vinner! Över en natt blir de acapellastjärnor, spelar in skivor
och åker på en 11 månader lång världsturné med 400 framträdanden, bl.a. på kryssningsfartyg i Karibien.
DEN 11 APRIL UPPTRÄDER DE I AMERIKANSK TV – the ”Today” show på NBC. Och tors-

dagen den 18 april gör de en konsert på Pelles Lusthus. Missa inte detta tillfälle att se dem
live, och få höra dem själva berätta om sin otroliga resa!

BARBERSHOPKVÄLL
med Olle Nyman Memorial Concert
Pelles Lusthus 18 april kl 19.00
Biljetter via Culturum
Många gästartister, bland annat Baltic Harmony från Nyköping
Arr: The Society of Nordic Barbershop Singers

Killarna i Ringmasters

V inn bil jetter
Gå in p
å
cebook

www.fa

.com/M

:

ediamix

sverige
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Grillad Kalvfilé

med Karl-Johan och Västerbottenskrokett, Peperonata,
samt Salvia- och Marsalasås
Receptet ger ca 6-7 portioner, beräknat på en kalvfilé

KALVFILÉ
Putsa av alt synligt fett på kalvfilén. Separera ”huvudet” från
filén. Dela upp kalven i 6-7 bitar á 170 gram. Huvudet brukar bli
ungefär en portion. Stek/grilla 1 minut på varje sida.
Lägg in det grillade köttet på 130 grader i ugnen och tillaga det
färdigt. Köttet är klart när det har en innertemperatur på 46 grader – kalven är då rödrosa i mitten. Låt sedan köttet vila minst
fem minuter innan servering.

”

KROKETTER

Vi vill att gästerna
ska känna det som att
de kommer hem till oss!

ICKE ÄR KOCK, men
kallar sig hellre krögare.
– Det visar bättre på helheten, jag gör ju så mycket annat
än att bara stå i köket, säger han.
Han berättar att kärleken till mat
alltid har varit en självklarhet. – För
en italienare handlar allt om mat
och vin, säger Micke med ett leende. Han har provat på andra yrken
också, men alltid behållt en fot i
krogvärlden på något sätt.

Tillsammans med Cissi Malmsten,
”sin högra hand” som han kallar
henne, har han under år 2012 arbetat hårt för att ge Skafferiet en
ny prägel. Cissi är Skafferiets hovmästare och har även nyligen utbildat sig till sommelier. Det märks
tydligt att de båda är väldigt engagerade och stolta över sin nya verksamhet, som fått en plats i White
Guide 2013 där Sveriges bästa
restauranger listas.
– Lokalen är fantastisk, den har vi
inte velat ändra särskilt mycket,
menar Micke. De har lagt till en
vacker detalj – ett gammalt trappräcke från 1800-talet som de hittade i källaren tjänstgör nu som
en liten avdelare mellan bar och
matsal. I övrigt ser krogen ungefär ut så som den alltid gjort med
mörka inredningsdetaljer och en
lite ”murrig” känsla, som Micke
beskriver det.
Fokus har istället legat på att renovera köket till den standard de velat ha. Idag har Skafferiet ett öppet
kök med hemmakänsla där gästerna kan stå i luckan och se kockarna jobba. – Vi vill att gästerna ska
känna det som att de kommer hem
till oss och bjuds på såväl god mat

och dryck som gemytlig stämning
med skratt och skrammel från köket, menar Cissi och Micke.

J

UST HEMMAKÄNSLAN, som
är vanlig på restauranger i Italien, är viktig för dem. De vita
stärkta dukarna som förr var vanliga på Skafferiet är nu utbytta mot
rustik dukning direkt på de praktfulla träborden. Även personalen
väljs med omsorg efter samma vision. – Ska man arbeta här måste
man vara social och gilla att prata
med människor, menar Cissi. Det
gäller även kockarna, som ofta kliver ut ur det öppna köket och samtalar med gästerna.

Från skärgården till stadskärnan.
Micke och Cissi möttes när de båda
arbetade på Sävö Krog för några år
sedan, och insåg snart att de hade
likande tankar och idéer gällande
mat och service. När Micke senare fick erbjudande om att köpa
Skafferiet så var inte Cissi sen att
hänga på. – Vi trivdes otroligt bra
på Sävö, det var oerhört lärorika år
och något vi alltid kommer minnas
med glädje, säger Cissi.
Nu har de som sagt avklarat sitt
första år tillsammans på Skafferiet. – Det har varit ett fantastiskt
första år, säger Micke och menar
att de är mycket glada över att
deras vision har mottagits så bra
i Nyköping. En viss förvirring har
dock uppstått – som många Nyköpingsbor vet hette krogen tidigare
”Mickes skafferi”. – Många gäster
har trott att ”Micke” är tillbaka, så
vi har fått förklara några gånger att
det är en ny Micke som driver Skafferiet nuförtiden, säger Cissi och
skrattar lite.
Läs mer på nästa sida

1 liter frityrolja, till fritering
Koka potatisen och kyl den. Stek svampen i smöret och kyl den,
fast inte så pass att smöret blir hårt och bildar klumpar. Mosa
potatisen tillsammans med Västerbottensosten och svampen.
Salta och peppra. Se till att alla ingredienser blir jämt fördelade i
smeten. Forma sedan ”puckar” av smeten och lägg på smörpapper.
Panera sedan puckarna – först i äggen, sedan i pankoströbrödet.
Fritera i 180 gradig frityrolja tills den har fått en gyllenbrun yta
(cirka två minuter).
Kör klart kroketterna i ugnen på 130 grader i cirka 6 minuter
innan servering.

PEPERONATA (Italiensk paprikagryta)

salt och svartpeppar
10 gram Agar-Agar (vegetabiliskt gelatin som tål värme)
Finhacka alla grönsaker och sardellerna. Svetta sedan alla
grönsaker i en panna. Smaka av med rosmarin, kapris, salt och
peppar. Slå på vinet och Agar-Agar. Koka upp under omrörning.
Peperonatan kommer att börja stelna i pannan. Häll då över den
i en plastad form – exempelvis en gammal hederlig brödform.
Ställ sedan grönsaksröran kallt i cirka 3 timmar. Skär upp i önskad form och lägg på en oljad plåt. Värm den försiktigt i ugnen
på cirka 100 grader i 4-5 minuter.

SALVIA- OCH MARSALASÅS
(gärna italienskt, typ Ripasso)

(Maizena vid behov)
Karamellisera sockret (värm sockret tills det blir mörkbrunt). Slå
på rödvinet, klyfta rödlöken, finhacka vitlöken och låt dem koka
med i vinet.
Lägg i lagerblad och rosmarin och koka ner till hälften. Häll i oxfonden och koka upp. Slå sedan på Marsalan och lägg i salvian,
koka ner till hälften igen. Red med maizena om det behövs.
Koka upp och lägg i en tesked smör vid servering.
Sätt ihop rättens komponenter på en tallrik och avnjut
– Boun appetito!

Att dricka till

Skafferiets sommelier Cissi rekommenderar följande drycker;

Vin: Langhe Nebbiolo Fontanafredda, Italien, 99 kr (nr 22300 på Systembolaget)
Öl: Nils Oscar India Ale, 18,90 kr (nr 1464 på Systembolaget)
Alkoholfritt: Nigrum (0,5 %), 35 kr (nr 1925 på Systembolaget)
NYK APRIL 2013
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KAFFERIET ÄR NUMERA EN KROG där

maten är starkt influerad av Mickes hemland Italien, men också med många svenska
smaker. – Vi arbetar gärna med både det svenska
och italienska köket i kombination, och helst med
fina råvaror från Sörmland, säger Micke.
ATT DRYCKEN ÄR LIKA VIKTIG SOM MATEN
ÄR TYDLIGT. Utöver Cissis vinkunskaper så

finns det flera baristor och bartenders bland
personalen. – Det ska vara lika självklart att komma in till oss och få ett utmärkt kaffe eller en god
drink i baren som att sitta ned i matsalen och bli
serverad en tre-rätters middag, säger Cissi. Hon
visar upp något de kallar för bordsprovning – en
dryckesprovning i miniformat. Bordsprovningen
sker i lugn och ro vid gästens eget bord, där de
själva får prova och läsa på om olika drycker via
Cissis omsorgsfullt komponerade informationsblad.
– Vi vill hitta de där små sakerna som gör oss
unika, säger Micke och menar att han blir som
gladast när han får höra att gästerna känner
att de fått uppleva något nytt efter ett besök på
Skafferiet. Han berättar också om ett samarbete
med det lokala bryggeriet Nils Oscar – utöver att
de serverar öl ur bryggeriets välkända sortiment
så har de alltid ett fat med en udda ölsort som
bryggeriet själva väljer ut och erbjuder exklusivt
till Skafferiets gäster.
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– Det gäller också att hålla igång känslan, vi vill
ständigt skapa nya möjligheter och idéer, menar
Micke. Lunchmenyn bestäms t ex aldrig i förväg,
utan den sätts på morgonen då kockarna

”

Det gäller också
att hålla
igång känslan

påbörjar sin arbetsdag, och kvällsmenyn förändras ofta. Det enda som inte ändras är krogens matvision – det ska vara enkla och robusta smaker med mycket färg och olika texturer.
Och det ska vara generösa portioner. – Här blir
man mätt på maten man serveras, det kan jag
lova, avslutar Micke.

Kockarna på Skafferiet Bar & Matsal arbetar i ett öppet
nära gästerna i matsalen.

STAND UP
27 APRIL KL. 20.00

Svar

.

Sudokufacit

Medel

Under sommaren utökas krogens ca 40 platser inomhus med lika många utomhus på den
populära uteserveringen. – Vi har egentligen
behov av fler platser, vi skulle behöva bli större,
säger Micke och avslöjar att de håller på att
undersöka möjligheten att komplettera verksamheten med en festvåning för bland annat
privata sällskap och dryckesprovningar.

ÖZZ
NÛJEN

AHM
BERHAED
N

ENTRÉ 399 SEK ENTRÉ + MAT 599 SEK
INSLÄPP KLOCKAN 20.00 INSLÄPP KLOCKAN 18.00

GÄSTER
HENRIK BLOMKVIST
ANDERS SPARRING

www.sunlight.se

BILJETTER KAN KÖPAS I VÅR RECEPTION.
FÖR INFO. RING 0155- 20 50 16
ADRESS: NYTORGET 7
BOX 607, 611 10 NYKÖPING.

ÅLDERSGRÄNS: 18 ÅR

Tre sångare tar med sig alla sina hits till
Visor Vid Vattnet
Sommarens Visor Vid Vattnet, lördag 6 juli, blir en kväll med tre sångare som tillsammans
har producerat en massa hits - låtar man aldrig glömmer och gärna vill höra igen.

- Tanken på att hälsa Uno Svenningsson och
Patrik Isaksson välkomna tillbaka föddes när de
själva hörde av sig till vårt husband och gärna
ville komma tillbaka, säger Torbjörn Dahlström
från arrangören Mediamix Event & Media-byrå.
- Miljön och publikmottagandet hade gjort ett
starkt intryck på dom. Vi vill skapa en skön kväll
med massa goa låtar som man känner igen och
kan sjunga med i, fortsätter Torbjörn. Uno och
Patrik passar perfekt in i det konceptet.
I år tar de med sig Tommy Nilsson, som även
han har en hel del hits under sin karriär.
- Tommy blir med sin känslosamma, djupa
och fylliga röst ett utmärkt tillskott till Uno och
Patrik, menar Torbjörn. Han är dessutom under
våren aktuell med en ny skiva och lanseringen
av Marabous nya choklad, Black.

Mediamix Event & Mediabyrå arangerar nu
Visor Vid Vattnet för tredje året i rad. Till sommarens arrangemang väljer Torbjörn att släppa
fram dottern Martina i en mer framträdande roll.
- Hon har tidigare varit med och sjungit i olika
konstellationer, den här gången kommer hon
att få iklä sig rollen som kvällens värdinna. Det
innebär att hon kommer att framföra egna låtar,
duetter med Uno, Patrik och Tommy samt presentera lokala förmågor på scenen.
Till årets Visfest lanserar arrangören yttterligare två nya grepp. Dels kommer biljettpriset
att variera beroende på när man köper biljett
och dels kommer besökarna att kunna vara delaktiga i vilka låtar de vill höra.
- Ju tidigare man köper biljett, ju billigare
kommer det att vara, lite enligt SJ:s modell,
berättar Torbjörn. Biljetterna släpps 1 maj. De

- Redan nu kan man gå in på vår facebooksida och ange vilken låt man helst vill höra med
Uno, Patrik respektive Tommy under kvällen.
Blir man en av dom som valt en låt som fått
flest röster kan man vinna fri entré till arrangemanget.
Gå in på vår facebooksida www.facebook.
com/Mediamixsverige och läs mer, uppmanar
Torbjörn.

Tommy Nilsson

Patrik Isaksson, Martina Dahlström och Uno Svenningsson

Visor Vid Vattnet

300 första biljetterna kommer att kosta 200
kronor. Detta erbjudande gäller de 300 första
biljetterna och under maj månad. Först till
kvarn... Under juni släpps ytterligare 300 biljetter som kommer att kosta 250 kronor. Gäller
300 biljetter och under juni. Fr o m 1 juli och
fram till konsertdagen kostar biljetterna 300
kronor. Biljetter kan köpas över nätet och hos
en av våra sponsorer ICA Kvantum i Oxelösund.

Sponsorer:

Femörekanal, Oxelösund. Lördag 6 juli 19.00

Entré
Maj månad 200:- (gäller 300 biljetter)
Juni månad 250:- (gäller 300 biljetter)
Juli månad 300:Serviceavgift tillkommer om du köper biljetter över nätet.
Biljettsläpp: Torsdag 2 maj
Köp biljetter: www.visitoxelosund.se
Koordinaten och ICA Kvantum, förbutiken

En riktig mataffär
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Dags att flytta ut?
Vi har många som vill flytta in.
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 finns. 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.

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

