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Svärdsklova
Den heta skärgårdsidyllen.
SID 24-26

Funktionell träning och isodiet. Spännande saker händer på Hälsomagasinet och träningsredskap knuffar ut möbler då man flyttar sin
anläggning ett stenkast in i vad som tidigare
var Mio Möblers butik.

Maj 2013

HUMLAN BEFANN SIG I ENA HÖRNET av vardagsrummet och jag

trodde den var hädangången och
skulle plocka upp den och låta den
återgå till näringskedjan ute i trädgården, men
ett dovt surrande och ivrigt flaxande vingar fick
mig att hoppa till, här ska det räddas humla!
Jag hämtar raskt en bit hushållspapper och
försöker få humlan att förstå att här är det
bara att kliva på så får man hjälp ut.
HUMLAN VERKAR LIGGA PÅ MAGE med benen

rakt ut från den luddiga kroppen, men kliver så
snällt upp på pappersbiten, med sig får den
en dammtuss och den spretar med benen för
att slippa övervikt inför flygturen. Kanske dags
att städa, tänker jag.
Väl ute får min fluffiga vän luft under vingarna
och flyger upp i skyn.
Härliga försommar! Jag känner mig nöjd och
beslutar att städningen kan vänta till förmån
för solstolen.
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Mediamix Event & Mediabyrå
Tryck: MittMediaPrint
Distribution: Svensk Direktreklam
TORBJÖRN DAHLSTRÖM

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

SLUTET AV MAJ

är det frestande
att ta bilen
eller båten till
Svärdsklova där
man med kärleksfullt handlag lagar
mat från grunden.

MEN VARFÖR
GÅR POLISEN
BAKLÄNGES

till Rådhuset?
Och vad har
Ryanair för
nya heta
destinationer?
Detta och
mycket mer
finns att läsa i
majnumret av
NYK, vi önskar er
trevlig läsning.

KRISTIN MORDAL SPAARF

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

EVA WESTBERG

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

SNART SOMMAR OCH SNART STUDENTTIDER. I ”En titt i backspegeln” kan du läsa

om hur det gick till när man tog studenten år
1959.
Läs också om Mårten Tenne på ICA Maxi som
har vansinnigt kul på jobbet och om Lasse
Eriksson som trivts så bra på Holmgrens att

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

JENNY HILLMAN

Art Director
070 529 60 83
jenny@media-mix.nu

INNEHÅLL MAJ
MÅRTEN TENNE

ALLTID I NYK
2 LEDARE
3 FÖRR & NU Glasögon
15 I BACKSPEGELN Mössorna betyg på

gott läshuvud.

20 POLISMINNEN Buse stötte på patrull.
24 KRYDDA & AROM Svärdsklova.

I DETTA NUMMER
4 BAKOM RUBRIKERNA

Ett personligt möte med Mårten Tenne.

8 SKAVSTA

10 års jubileum och tips inför sommarens resmål.

VERONICA JOHANSSON

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

12 HÄLSA & MOTION

En bransch på frammarsch i Nyköping.

18 DR JEKYLL & MR HYDE

Årets uppsättning av esteteleverna på Nyköpings
gymnasium.

SANNA DAHLSTRÖM

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

28 TROTJÄNARE

Lasse stämplar ut efter 52 år.
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REDAKTIONEN

ledare
H

han jobbat där i 52 (!) år. Dessutom berättar
han för oss om sin stora passion.

. & Nu
Forr

Filmnytt!

”BRILLOR”
”GLASÖGON”
”GLAJJOR”

GLASÖGONEN ANTAS HA UPPFUNNITS i Venedig på 1200-talet. Linser

av bergkristall hade då länge använts som
synhjälpmedel, och det förekom även senare att
linser i halvädelstenar, såsom beryll använts
som synhjälpmedel. Det svenska ordet ”brillor”
och det franska ”besicles” stammar just från
ordet beryll.
Första gången glasögon omtalas i Sverige är i ett brev skickat mellan 1415
och 1463, då Johannes Hildebrand,
munk i Vadstena skickade ett brev
till biskopen i Linköping Knut Bosson (Natt och Dag) som han avslutar
sålunda: Om Ni så önskar, vördnadsvärde
Fader, så skicka mig också Edra brillor, som
jag givit Eder, tyd de äro ju sönderslagna. Ett
annat och helt par skall jag icke försumma att
sända Eder. Källa: Wikipedia

Nu
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Kurt

-

2013
vs.
1873
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ÖPPET

PÅ DEN TIDEN FANNS INTE NYBERGS UR &
OPTIK men de är en av Nyköpings äldsta buti-

I ÅR FIRAR MAN 140-ÅRS JUBILEUM med

flera fina erbjudanden under året och har som
ambition att leverara varor av högsta klass.

newmarket.se

ker och grundades 1873 av Gustaf Nyberg.
Butiken har legat på samma plats hela tiden,
Västra Storgatan 11.
Nybergs Ur & Optik har endast haft 5 ägare
under dessa 140 år och nuvarande ägare är
Mats Andersson som i maj 2013 har ägt butiken i 30 år.

Hitta din trädgårdsmöbel!
- över14 000 artiklar för din uteplats i varuhuset och på webben
1.

4.
2.

3.

5.
7.
6.
8.

9.

14.
10.

11.

12.

1. Headdemock, Fatboy 4 590 kr. 2. Soffgrupp, Brafab 18 975 kr. 3. Vilsäng, Fiam 2 140 kr. 4. Fåtölj, Grythyttan 2 960 kr.
5. Hänggunga, Amazonas 1 295 kr. 6. Soffgrupp, Brafab 19 365 kr. 7. Soffa, Byarums Bruk 9 095 kr. 8. Solstol, Berga
Form 12 900 kr. 9. Parkbänk, Artwood 5 950 kr. 10. Vilstol, Sika Design 2 745 kr. 11. Soffa, Skagerak 6 495 kr. 12. Solvagn,
Fri Form 8 200 kr. 13. Acapulko Chair, OK Design 3 195 kr. 14. Loungestol, Skargaarden 4 495 kr.

13.

kilamobler.se
Öppet: Månd - fred 10 -18. Lörd, sönd och helg 10 -15
Tel 0155-722 70. G:a E4:an mellan Nyköping och Norrköping
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Farfar hade nog varit
glad och stolt om han
visste att jag var
ICA-handlare.
Det var inte givet att det
skulle bli så.

4
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Bakom

RUBRIKERNA

Ett samtal med Mårten Tenne. Tredje generationen ICA-handlare.
TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM FOTO VERONICA JOHANSSON

F

ARFAR GUNNAR KARLSSON startade GeKå:s Livs i Katrineholm. 1951
flyttade han till Nyköping och tog
över Hemgårdslivs, som blev en av de
första självbetjäningsbutikerna i landet. Sonen
Bernt har drivit Nyköp, ICA Jollen, ICA Karlssons och ICA Kvantum. För en utomstående
verkade yrkesvalet självklart för Mårten Tenne.

- Jag började sitta i kassan på ICA när jag var 7
år, säger Mårten. Visst har det funnits en önskan hela tiden hos mig att driva en egen butik.
MEN ALLT VAR INTE GIVET FRÅN BÖRJAN.

Mårten har arbetat inom hotell- och restaurangbranschen och har en magisterexamen i
ekonomi.

- Jag bodde ett år i Tyskland och arbetade inom
hotell och restaurang och som ekonomikonsult
på Ernst & Young i Stockholm ett och ett halvt
år. Men jag kände att det var en period i livet,
längtan till butiken där jag tillbringat mycket tid
under min uppväxt, fanns hela tiden.
- Min far sa alltid att jag skulle göra som jag
ville och vad jag kände för. Han pressade mig
aldrig att ta över efter honom. Men jag var nog
”skadad” av min uppväxt. Dessutom tycker jag
det är så vansinnigt kul.
2003 började Mårten vara med och driva ICA
Kvantum tillsammans med pappa Bernt. 2005
tog han över hela ansvaret för verksamheten,
endast 29 år gammal.

- Jag hade en bra läromästare i min far, vi hade
en mycket bra arbetsrelation. Detta tillsammans med många duktiga medarbetare med
lång erfarenhet gjorde att det inte var speciellt
svårt att ta över, säger Mårten.

”

Min far och jag jobbade
många julaftnar

mitt på dagen, sedan gick vi
till butiken som vi stängde
tillsammans vid nio.

105år

Björnbacksvägen 6, 611 70 Jönåker
0155
- 571 80, www.akerberg-son.se
Björnbäcksvägen
6. 611 70 Jönåker

2013-05-08
Åke Berg

Vår specialitet: Brunnsborrning. Vatten- och värmepumpsanläggningar som tillvaratar
naturens egna resurser på ett miljöriktigt sätt. Vi är kys-certifierade, ackrediterade för
trycksättning med gas samt innehar elbehörighet.
Tel 0155-571 80 E-post info@akerberg-son.se www.akerberg-son.se
Org.nr 556203-3885
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M

ÅRTEN FORTSÄTTER
BERÖMMA SIN FAR.

PRIVAT BOR MÅRTEN I NYKÖPING tillsam-

mans med sin fru och parets två barn. Sommartid tillbringar familjen mycket tid i huset
på ön utanför Jogersö i Oxelösunds skärgård.
- Båt- och skärgårdsliv är ett stort intresse,
medger Mårten. Liksom snickrandet på stugan.
- Det fungerar lite som terapi för mig, man
får en chans att fundera på saker och ting.

- Många äldre har svårt att
släppa greppet, min far vågade och lät mig göra mina egna misstag. Det
var nyttigt och utvecklande.
ICA Kvantum är numera ICA Maxi.
- Tanken på ett ICA Maxi föddes redan 2005,
även om vi inte började bygga förrän 2008.
Det var ett stort steg som vi tog i nära samarbete med ICA.

S

PORT OCH IDROTT och i synner-

het golf är andra dominerande intressen. I vintras fick han möjlighet
att odla ytterligare ett intresse, på
gränsen till passion.
- Vi var sju grabbar som gjorde en drömresa
till Kanada. Utförsåkning dygnet runt med
avbrott för mat och sömn. Helt otroligt kul!

En tredjedel av butiken, ”Hem och fritid”
drivs av ICA centralt.
- De hyr ytan och står för sortiment och personal. Fördelen är att vi kan erbjuda allt under ett tak.

”

Mårten ger ett ödmjukt och mänskligt intryck. Eftertänksam och angelägen om att
även lyssna under samtalets gång.
- Jag är nog i botten en glad och positiv människa. Envis och strukturerad är andra omdömen jag skulle ge mig själv.

ICA Maxi och jag känns
ibland som en och
samma person.

SOM MÅNGA ANDRA SMÅBARNSFÖRÄLDRAR är det inte alltid så lätt att få ihop det

Manuella fisk- och delikatessdiskar och eget
bageri är andra viktiga delar i ICA Maxi-konceptet.
- Vi bakar allt från grunden varje dag. Matbröd, fikabröd och tårtor, berättar Mårten.

så kallade ”vardagspusslet”.
- Det är svårt att hinna med allt, familjen,
barnen, jobbet och att få tid till sina egna
intressen. Man får ge och ta, som det heter,
avslutar Mårten Tenne vårt samtal.

som man som lekman inte tänker på.
- Ett annat exempel är att många felaktigt
tror att gemensamma barn ärver enskild
egendom före efterlevande make/maka,
säger Kristina.

Kristina Berlin och Carl Nordblom
arbetar som skattejurister på PwC.
- Vi är sex jurister med olika specialinriktning som arbetar i Nyköping, Norrköping och Linköping, säger Kristina.
Tillsammans täcker vi in alla frågor inom
skatte-, avtals- och bolagsrätt.

Ett råd från Kristina till dig som är småföretagare.
- Ha koll på din och bolagets skattesituation, eventuella kompanjonavtal och
familjejuridiken.

PwC:s skattejurister arbetar även med
familjerätt som testamenten och
äktenskapsförord.
- För småföretagaren går juridik och
privatekonomi hand i hand, fortsätter
Kristina. Det finns många fällor och
fel man kan göra när man upprättar
handlingar.

Och så det viktigaste av allt.
- Anpassa avtal till både bolagets och din
privata situation. Använd inte “mallar” - de
juridiska begreppen kan ofta betyda något
annat än man tror.
Välkommen till PwC!
Vi har kompetensen inom båda områdena.

Kristina ger exempel.
- Om man sålt sitt bolag vidare till
ett nytt eget bolag, är det vanligt att
man glömmer att upprätta ett nytt
äktenskapsförord. Aktierna i NYAB blir då
inte enskild egendom.
Genom att PwC:s skattejurister har
kompetens inom både företagsvärlden
och den privata, undviker man fällorna

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

För dig som sköter företagets ekonomi på egen

Carl Nordblom och Kristina Berlin,
skattejurister på PwC.

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
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MyBusiness

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

ANNONS

PwC:s skattejurister hjälper dig
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TEXT & FOTO LENA JOSEFSSON
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Zeppelinare på besök!
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Nyhet!

När vintertidtabellen träder i
kraft 27 oktober har Ryanair
två ”heta” nykomlingar på
programmet – Teneriffa och
Gran Canaria!
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Praia dos Pescadores, Albufeira
FOTO KENT JOSEFSSON

FARO - ALGARVE

Å KOM DEN DÅ, den ovanliga besökaren till Stockholm Skav-

sta Flygplats. Söndag eftermiddag 21 april dockade den 75 m
långa Zeppelin NT vid den portabla masten som monterats upp
på flygplatsen. Många intresserade hade tagit plats på första
parkett på flygplatsens långtidsparkering, där de hade god överblick över
zeppelinarens ankomst. Förutom två piloter och övriga besättningsmän,
anlände ett tjugotal forskare och markpersonal via bil och lastbil. Pga av
hård vind har Zeppelin NT mest fått ligga stilla, men ett par utfärder blev
det innan den flög vidare från Skavsta mot Hyytiälä i Finland.
Hann ni inte med att se zeppelinaren den här gången, får ni en ny chans i
juni när den åter gör ett stopp på Skavsta under hemfärden mot Tyskland.

Flyg till Faro och upptäck Algar
vekusten – Portugals sydkust
med över 16 mil sandstrand. Med
300 soldagar om året är
Algarve ett av Europas varmaste
och mest solsäkra resmål.
Förutom vackra stränder finns
många fina byar och städer
att upptäcka. Algarve har ca 30
golfbanor, och golfsäsongen
börjar tidigt och slutar sent på
året. Det portugisiska köket
bjuder på mycket fisk och skald
jur, med influenser från Afrika
och Mellanöstern.

Stranden i Jürmala
FOTO © LATVIAN TORUSIM

JÜRMALA/RIGA

firade flygplatsen med tårta, godis och cider till passagerarna. Ryanairs försäljnings- och marknadschef för Norden,
Elina Hakkarainen, var på besök i sällskap av en ”Leprechaun”, en irländsk sagofigur som samlar på guldmynt och gärna lurar
folk – men samtidigt för tur med sig.
Dagen till ära hade en specialdesignad tårta beställts från Ullis Cakes i
Nyköping. Tårtan väckte stor uppmärksamhet både bland passagerare
och personal – och smakade också väldigt gott när den väl skars upp!

Leprechaun (Thilda
Sandqvist),
Elina Hakkarainen och
Dot Gade Kulovuori
skär upp tårtan.

Dagens passagerare hade också möjlighet att gissa hur många guldmynt
Leprechaun hade med sig, och därigenom tävla om flygbiljetter med Ryanair till Biarritz, samt hotellövernattningar på Hotel Mercure Le President i den franska kuststaden. Glad vinnare blev Susanne Johannisson
från Stockholm.
8
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TRAPANI - SICILIEN

SI

N

ÄR RYANAIRS BAS FYLLDE 10 ÅR på Skavsta den 4 april,

I Rigabukten, precis utanför den
lettiska huvudstaden, finns
några av Östersjöns vackraste
stränder. Bad- och SPA-orten
Jürmala är särskilt känt för sin
vackra och långa sandstrand,
samt förstås som kuror t. Här finns
ett flertal SPA-anläggningar, t ex Hotel Jürmala Spa och
Baltic Beach Hotel. Orten Jurmala är mycket vacker med mång
a gamla trävillor i jugendstil
med rik snickarglädje och i närhe
ten finns flera naturreservat,
samt golfbana. Kombinera gärna
ett besök i Jurmala med en
eller två nätter i huvudstaden Riga.

Väderkvarnar i Marsala
FOTO © FOTOTECA ENIT, SANDRO
BEDES

Tårtfest när
Ryanairbasen
10 år

Sicilien är Medelhavets största
ö med ca fem miljoner invånare. Sicilien har en lång och broki
g historia, och har varit både
grekisk och arabisk, vilket det
finns många spår av i arkitekturen. Sedan 150 år tillbaka tillhö
r den dock Italien. Flyg till
Trapani på öns nordvästra spets
och utforska ön med hyrbil,
buss eller varför inte till häst? Här
finns mycket att upptäcka,
allt från vackra sandstränder till
pittoreska bergsbyar - och
inte minst den ännu aktiva vulka
nen Etna. Jorden är bördig på
Sicilien och här produceras både
mat och vin av hög kvalitet.

TRYGGHET UPPIFRÅN
9ÃONRPPHQWLOO:HWWHUJUHQVWDN
VD har ordet

2

2

Tack för att ni läste!
/ Thorbjörn Forsberg

Arbetsledare Björn Eriksson

och delaktigheten
-

Övre raden från vänster:
Nedre raden från vänster:
Saknas på bilden gör:

I samarbete med:

:HWWHUJUHQV7DN$%ō
)ùUHWDJVYÃJHQ1\NùSLQJ
www.wettergrenstak.se
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REGAL
498 KR
www.uropenn.se

Just

NYHET!
Ekologisk hudvårdsserie
från Marilou BIO.
Fri från parabener, mineraloljor, syntetiska doft- eller
färgämnen.
85 KR
Reko Hälsobod
Östra Storgatan 7
0155 29 42 42

Nu!

SILVERHALSBAND/
NECKLACE ROSA COLLECTION
Nomination
789 KR
Kihlbergs Guld
0155 21 01 15

APOLIVA
Brun utan sol
85 KR
Apoteket Gripen & Västerport

STORT KÖPFILMSSORTIMENT
OCH BRA PRISER.
SOLSIDAN SÄSONG 2
149 KR
Filmkedjan
www.filmkedjan.com

LJUSLYKTOR
Handgjorda ljuslyktor
till balkong/altanbordet
för sommarkvällarna
69 KR
Glasklart
Östra Storgatan 9

UVA & UVB-skydd
Kraftfulla anti -oxidanter,
skyddar DNA, stamceller
& immunförsvar.
495 KR
Visage
www.visage-hudvard.se

10

NYK MAJ 2013

DANIEL WELLINGTON
Dam 995 KR Herr 1195 KR
Finns även med läderband från
1295 KR
Stjärnurmakarna Nyköping
0155 21 08 84

2SHO0HULYDIUnQ
NUPnQ

NUPnQ

- gör det vackra
möjligt till rimliga
begravningskostnader

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.

NUPnQ

2SHO&256$$675$0(5,9$

6PDUWDUHELON|S
-XVWQXlUGHWH[WUDI|UPnQOLJWDWWYlOMD2SHO9lOMHUGX2SHO
InUGXW\VNNYDOLWHWRFKnUVQ\ELOVJDUDQWL6MlOYNODUWùQQVúHUD
PLOM|ELOVPRGHOOHU
8SSWlFN2SHO'XNRPPHUDWWEOLLPSRQHUDG

9lONRPPHQLQRFKSURYN|URFKWlYODRPHQUHVD
YlUGNU 

t"SWTLJGUFPDIGÚSWBMUOJOH
t"WWFDLMJOH UÚNOJOHBWEÚETCPO
t#PVQQUFDLOJOH
t%ÚETBOOPOT
t(SBWQMBUT
t#MPNNPS
t.JOOFTTUVOE
t.JOOFTWÌSE(SBWTUFOPDIJOTLSJQUJPO
t4ÌOHPDINVTJLBSSBOHFNBOH

Vi firar
15 år

opel.se
Ringvägen 58, Nyköping
0155 - 44 31 00
www.bilcenter.com

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

Vårstäda...
Samla dina lån och krediter hos oss och få
mer pengar över i plånboken.
Boka möte redan idag!
Ring oss på tel. 0771 - 350 350 eller besök
något av våra kontor.

Medlemslån

5,85%

Exempel

(per den 30/4-2013)

Boka möte r

Det här är en förenklad kalkyl och
avvikelser kan förekomma i det
Ring oss på tel.
enskilda fallet.
eller besök något

020-SPARBANKEN / 0771-350 350 – sormlandssparbank.se Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker
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Hälsa & Motion

En bransch på frammarsch i Nyköping
TEXT SANNA DAHLSTRÖM FOTO VERONICA JOHANSSON

I

NTRESSET FÖR HÄLSA OCH TRÄNING fortsätter att stiga i Nyköping.

Många aktörer inom sektorn väljer att
satsa och expandera sina verksamheter för att möta upp den tilltagande efterfrågan. En av dessa aktörer är Sonja Ek som
driver Hälsomagasinet sedan nästan 20 år
tillbaka. År 1994 tog hon och maken Patrik
över Hälsomagasinet, och det har hänt en hel
del sedan dess.
– Det är en väldigt expansiv bransch, säger
Sonja. År 2009 öppnade de därför en filial i
centrala Nyköping, som ett komplement till
verksamheten i den anrika magasinsbyggnaden i hamnen. Cityanläggningen utrustades
med ett IT baserat träningssystem där medlemmen får ett skräddarsytt träningsprogram
som sparas på en personlig nyckel. Den så
kallade ”TGS-nyckeln” används i maskinerna

12
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och ger utövaren vägledning under träningspasset. Alla resultat registreras automatiskt
under tiden man tränar. Nyckeln känner också av när det kan vara dags att exempelvis
öka belastningen, och markerar då detta för
motionären.
Nu till hösten flyttas verksamheten från
hamnmagasinet över vägen till lokalen där
Mio Möbler tidigare huserade.
– Självklart känns det lite sorgligt att lämna
de lokaler vi haft så länge, men de passar inte
våra behov längre, vi är trångbodda och behöver större och mer ändamålsenliga lokaler,
menar Sonja.
Att flytten bara blir ett stenkast bort tycker
Sonja känns bra.
– Tillsammans med cityanläggningen får vi
nu två anläggningar i riktigt bra lägen och i

Miohuset kan vi forma en träningsanläggning
helt efter våra behov, berättar hon. I samband
med flytten kommer även träningsutrustningen att uppdateras med nya och mer moderna
maskiner.

”

Något som blir mer
och mer
populärt är olika
motionsformer för
barn.

När det gäller olika träningsformer har det
hänt massor under de år som Sonja har verkat i branschen. Utbudet är enormt.

E

N TYDLIG TREND ÄR DEN FUNKTIONELL TRÄNINGEN som blivit
mycket populär både bland motionärer och bland idrottare. Utövaren
arbetar då med övningar som liknar vardagsrörelser, eller rörelserna
inom en viss idrottsgren.
– Det är träning som förutom styrka också utvecklar rörlighet, balans och koordinationsförmåga. Det passar alla som eftersträvar en välmående och funktionell
kropp och är även en bra träningsform för äldre personer, menar Sonja.
Något som blir mer och mer populärt är olika motionsformer för barn. Hälsomagasinet har tagit in koncepten Funkykidz och Bliss Dance, där barnen redan från
ung ålder får möjlighet att lära sig dansa under stimulerande och enkla former.
Dessutom finns det möjlighet för barn mellan 12-15 år att träna tillsammans
med sina föräldrar på anläggningen, efter en noggrann instruktion från en personlig tränare.
– Förr var det inte okej att låta barn träna på gym, men det är inga problem
så länge det sker under kontrollerade former, menar Sonja. Jämfört med andra
idrotter är skadefrekvensen mycket lägre. Alla barn är heller inte intresserade av
tävlingsidrott, så att skapa alternativa vägar till motion och rörelse även för barn
och ungdomar är viktigt.
Läs mer på nästa sida

Sonja är licenserad kostrådgivare på Paulúns Näringscenter och
förespråkar gärna isodieten, skapad av några av Sveriges främsta
näringsfysiologer. – För vissa passar det bra att följa färdiga
menyer och recept för att jobba in nya kostvanor.
Då rekommenderar jag gärna isokosten som ger effektiv
viktminskning men också, vilket är jätteviktigt för mig, är
sammansatt för att uppnå optimal hälsa, säger Sonja.

Tobias.Nordstrom@ riksbyggen.se

PREMIÄR FÖR NYA
GENERATIONEN RAV4
FYRHJULSDRIFT MED KOMBIKÄNSLA.

Vi ser oändliga
möjligheter i
Sörmland
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**

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,
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km, uTSläpp co2 147-176 g/km vid blandad körning. milJöklaSS euro 5. bilen på
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Vi har allt du behöver av en förvaltningspartner för bostäder
och kommersiella och offentliga 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.

TOYOTA MOTORCITY NYKÖPING

INDUSTRIGATAN 10, 0155-21 71 70 www.toyotanykoping.se VARDAGAR 10-18, LÖRDAGAR 10-14
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NOM HÄLSOSEKTORN TALAS DET OCKSÅ MYCKET OM KOSTENS
BETYDELSE, både för träningsresultat och för det allmänna välmå-

endet. Det finns en mängd olika metoder och dieter på marknaden.
– Jag upplever att många känner sig vilsna bland alla hälsoråd, framförallt kring viktminskning. Egentligen är det en enkel ekvation, det handlar
om intag och uttag, säger Sonja. Det viktigaste är att hitta bra vardagsvanor
både när det gäller mat och motion, och att undvika för mycket stillasittande. Att laga mat av bra råvaror och undvika färdigmat och halvfabrikat
räcker långt.

Nu när sommaren hägrar kan det vara svårt att motivera sig till träning inomhus. Har Du några tips på hur man undviker att komma av
sig i sin träning under sommaren?

”

– Den svenska sommaren är så kort så passa på att vara
ute mycket och njuta av den. Det är en perfekt tid att
komma igång med vardagsmotionen. Behåll sedan de vanorna året runt och lägg till lite intensivare träning i form
av kondition och styrka så har du en optimal kombination.

Här kommer
vi att hålla till
i höst!

Hyr dig fri!

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

Lägenheter för dig & mig
24 h Trygghetsjour
Fastighetsjour
Företagshotell
Gallerior
Kontorslokaler

Oppebygårdsvägen 269, Nyköping
0155-20 51 30
www.kungshem.se

MOPEDKÖRKORT
Erbjudande 3.500:-

(Ord. pris 3.800:-) Gäller t.o.m. 15 juni

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

www.bruneliusfarg.se
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Mössorna betyg
på gott läshuvud
TEXT & RESEARCH LEIF KÖNIG FOTO SÖRMLANDS MUSEUM

Håkan Svanholm hämtas i bil efter realexamen vid Nyköpings högre allmänna läroverk 1959.

D

et är examensmössor i luften.
Hos familjen Svanholm på Industrigatan 15 A är det mottagning.
Det är sonen i huset som har tagit realen.
Den unge mannen är Håkan Svanholm.
Det är examenstider i Nyköping 1959.
Pingsten har nyss passerats.
Stad och land ser nyutslagna vita björkar
stå som allra vackrast.
Läroverkets portar slås upp.
Lyckliga studenter rusar ut på den gamla
stentrappan och sjunger högt och glatt om sin
ljusnande framtid.
Kandidaterna har några veckor tidigare
fått sina skriftliga prov betygsatta och på
brukligt vis kunna skaffa sig och utsmycka
en så kallad abiturientmössa.

Mössans detaljer signalerar betyget.
Den kandidat som smyckar sin mössa med
tofs på skaft har uppnått stora A.
Värre är det för den stackare som blivit
underkänd (BC) vid skrivningarna.
Den kandidaten ska enligt seden bära en
kork i mössan. Detta för att befästa bilden av
den berörde som en korkskalle.
Nu är allt detta ett minne blott.
Nu är det ett hav av vita mössor, gratulerande anhöriga medförande blomsterparaplyer och färgglada ballonger.
skolkamrat som kuggats vid muntliga förhör
på examensdagen smyga ut bakvägen. Ett
alldeles hjärtlöst förfarande.
Nybakade och spralliga studenter samlar

ihop sig till en kortege i staden.
Täten tar en marscherande orkester.
Det är mässingmusik. Det är festyra.
Humanisten och rektorn Nils-Olof Dyberg
har även den vemodiga uppgiften att ta adjö
av avgångseleverna på realskolan vid Nyköpings högre allmänna läroverk och önska
lärjungarna lycka till i framtiden.
Realexamen är upplagd som en studentexamen. Du ska ha godkända betyg i skriftliga
prov och muntliga förhör.
Efter avklarade förhör får du en mössa
liknande en studentmössa – fast grå.
Därav epitetet gråmössor.
Läs mer på nästa sida
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Mottagning hos familjen Svanholm. Fru Göta Svanholm bjuder
damerna på kaffe och sherry.

Familjen Svanholm. Från vänster Mamma Göta, Christina,
Håkan och pappa Alf.

Realare på trappan vid Nyköpings högre allmänna läroverk 1959.

realexamen kan gå vidare och komma in på
högre utbildningar.
Givet att betygen är höga. Förstås.
Det är en omständighet som gör att kategorin lata elever inte alltför sällan går om en
för att få ett bättre betyg.
Eller åtminstone ett godkänt betyg.
Här åsyftas så kallade kvarsittare.
Det är mindre upptåg, spex och uppvaktningar runt realexamen.
Det kan något jämföras med dagens elever
som slutar nian och grundskolan.
Håkan Svanholm blomsterhyllas av nära
och kära på Läroverkets skolgård.
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Hemma i familjens lägenhet på Hemgårdsområdet välkomnar mamma Göta Svanholm
besökare med kaffepettern i handen och
välfyllda kakfat.
Den stora dagen till ära bjuds även främmandet på några droppar sherry.

F

ru Svanholm är konsthantverkare,
skribent och pedagog och en välkänd
kulturpersonlighet i staden.
Maken Alf Svanholm är ingenjör inom
stadsförvaltningen. Han ska senare i livet
uppmärksammas när han har del i projekteringen av Rosvalla Idrottsplats och motorvägens på- och avfarter vid byggandet av E 4
utanför Nyköping.

Wiberg) som i vuxen ålder arbetat inom
kultursektorn med bas i Torshälla.
Den 16-årige Håkan Svanholm ska komma
att välja fortsatta studier.
men på handelsgymnasiet.
Sedan väntar yrkeslivet.
Den välutbildade Nyköpingssonen intresserar sig för reklam och marknadsföring
inom främst bilbranschen.
Han anställs på biljätten Volkswagen.
Längre fram i tiden byter han arbetsgivare
och till lyxmärket Audi.
Där blir han kvar till pensioneringen.
Därefter njuter pensionären Håkan Svanholm
gärna sitt otium vid sommarstugan i Danvik,
till dess han går ur tiden.

m
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Dr Jekyll & Mr Hyde
Årets musikal för musik-esteterna på Nyköpings gymnasium
TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM FOTO VERONICA JOHANSSON

N

U PÅGÅR FÖRBEREDELSERNA
FÖR ÅRETS MUSIKAL PÅ NYKÖPINGS GYMNASIUM. Som

traditionen bjuder är det musikesteterna i årskurs 3 på Tessinskolan som
driver projektet.
- Det är en del i utbildningen, berättar Lena
Malmberg, lärare på skolan, och regissör
samt projektledare för musikalen. Eleverna
och lärarna på skolan driver tillsammans
projektet som förutom att dansa och sjunga
på scen även innebär ansvar för exempelvis
koreografi, scenograf och sponsring.
Årets musikal är Dr Jekyll & Mr Hyde och årskurs 3:s elever har huvudansvaret.
- Årskurs 1 och 2 finns med i den 90-manna
stora kören. I orkestern, som består av cirka
20 personer, ingår elever, lärare och även
gamla elever, fortsätter Lena.

Sex föreställningar är planerade med start
den 23 maj. Två av föreställningarna är skolföreställningar. Innan premiären ägnas två
veckor av skolarbetet till repetitioner inför
premiären.
- För att ge så många som möjligt chansen
att visa upp sig och för att säkerställa backup om någon blir sjuk har vi två sättningar
när det gäller huvudrollerna, säger Lena.
Den avslutande musikalen är, tillsammans
med traditionellt luciafirande i Nicolaikyrkan,
Nyköpings gymnasiums flaggskepp. Årets
musikal, Dr Jekyll & Mr Hyde är vald i samråd
mellan lärare och elever.
- Musikalen baseras på den klassiska boken
av Robert Louis Stevenson, från år 1886. Temat är lika aktuellt idag som då. Vad finns
bakom vår fasad? Hur ser fram- och baksidan
ut hos människan, funderar Lena Malmberg.

MUSIKALEN ÄR MÖJLIG GENOM ETT
STORT ENGAGEMANG FRÅN ALLA PÅ SKOLAN. Lena vill ge ett extra beröm till elev-

erna.

”

De har varit
extremt ambitiösa
och duktiga.

- De har varit extremt ambitiösa och duktiga.
Jag tycker alla som har möjlighet ska besöka våra föreställningar på Culturum mellan
torsdag 23 och söndag 26 maj.

Hand ling
Romanen handlar om
den trevlige och skötsa
mme Dr. Henry Jekyll
land under 1800-tale
som bodde i Engt. Dr. Jekylls vänner blir
förvånade när denna
börjar umgås med en
respektabla doktor
konstig, ful, liten ma
n som gjort sig skyldig
ner ett barn på gatan.
till att ha trampat
Inte nog med att de
båda är vänner, Jekyll
testamenterat allt i sin
har dessutom
ägo till denne märkli
ge
Mr. Edward Hyde.
Det visar sig att Mr.
Hyde är Dr. Jekyll sjä
lv efter att han intagit
uppfunnet elixir, som
ett egenhändigt
tycks släppa fram han
s mest primitiva och
Dr. Jekyll blir beroen
brutala sidor.
de av att kunna göra
vad han vill i någon ann
Förvandlingens lockel
ans skepnad.
se är för stark och han
kan inte sluta använd
börjar han förvandla
a elixiret. Till slut
s till Mr. Hyde även uta
n hjälp av elixiret.
Berättelsen handlar
om människans innebo
ende förmåga till båd
e ont och gott.

Fakta

Repetitionerna är i full gång, det är många
repliker och sånger som ska sitta på
premiärdagen.

Lena Malmberg är regissör och projektledare för musikalen Dr Jekyll & Mr Hyde
som spelas på Culturum
mellan torsdag 23 maj och
söndag 26 maj.
Olof Österberg är dirigent och orkesterledare.
Inga Mellvig är huvud-körledare.
Estet-eleverna i årskurs 3 har huvudrollerna i musikalen.
Föreställningen är mycket populär och
brukar ses av närmare 3000 besökare.
Biljetter köper du på
www.nykoping.se/culturum
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Lärlingsutbildning för vuxna.
En möjlighet för dig som är 20 år eller äldre att gå en lärlingsutbildning.
Vi erbjuder följande lärlingsutbildningar:
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Läs mer på www.campusnykoping.se
eller ring 0155-24 87 85
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Polisminnen

Buse stötte på patrull
TEXT LEIF KÖNIG
TEXT LEIF KÖNIG

FOTO NYKÖPINGS KOMMUNS BILDARKIV

När Västerås-Olle patrullerar på Nyköpings gator och torg är det med pondus.
Det har han till en del rondören att tacka för.
Den myndige konstapeln är dock omvittnat stark.
Det talas allmänt i staden om hur han tagit livtag på och brottat ned den ostyrige sällen – Smålandsbjörn.

Patrullerande Nyköpingspoliser på 1940- och 1950-talen. Från vänster Dage Västerås-Olle Olsson och Knut Närke-Kalle Karlsson.

N

yköping är en borgerlig småstadsidyll
under 1930-talet.
Brottsligheten i staden är vid den här
tiden inte alltför svårbekämpad.
Det handlar mest om ordningsstörningar, fylleri, slagsmål och småstölder.
Det stora gisslet är superiet.
Det grova brott som skrivs in i den svenska
kriminalhistorien är blodsdramat i Nyköpings
rådhus 1936 (Utförligt skildrat i aprilnumret
av NYK).
Den i staden smått berömde Västerås-Olle är
kristnad till Olof Dage Olsson.
Han är beprövad poliskonstapel, stor och
stark och därtill busarnas skräck.
Västerås-Olle och hans kollegor i stadens
poliskår ägnar sig mestadels åt så kallad linjepatrullering till fots.
Det finns radiobilar på 1930-talet. Men bara
20
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på försök i rikets största städer.
Patrulleringen är strikt reglerad.
Konstaplarna följer en fastställd väg, medeller motsols. Längs vägen ska ordningen
övervakas och bråkstakar hållas borta från
gator och torg.
Dessutom ska konstaplarna se till att husägarna håller rent och snyggt kring sina hus
och trädgårdar samt kontrollera att hundar
inte löper lösa o.s.v.
Vintertid åligger det konstaplarna att övervaka gårdsägarnas snöröjningsåligganden.
Fuskare får en skarp reprimand och anmodas
att gå ut och skotta.
Överkonstaplar inspekterar att arbetet sköts
på ett korrekt sätt. Överkonstapeln promenerar
åt motsatt håll varvid han stöter på sin patrullerande konstapel utefter linjen – under förutsättning att denne håller sig till sina order.

Det stora sorgebarnet i Nyköping under 1930och 1940-talen är stadens eländiga polishus i
hörnet Västra Kvarngatan/ Behmbrogatan.
Det ryktas att huset är ett tidigare stall.
Hästarna är borta. Polisen får istället dela
utrymme med en auktionskammare.
Betalar polisens löner och håller med lokaler
och utrustning gör drätselkammaren. Ett nytt
polishus är inte prioriterat utan åren går och
ärendet består.
Kuplettmakare skämtar friskt om Nyköpingspolisens otidsenliga lokaler.
Ämnet blir till en visa i hela landet.
Till och med publicerar huvudstadstidningen
Svenska Dagbladet ett kåseri med rubriken
”Ny- eller Grönköping”.
Den omtalade polisstationen består av vaktrum,
expediton, poliskommissariens rum, rum för
brandtelegrafen, tre celler och en speciellt

n.

Polisarbete i gamla polishuset vid Rådhusgränd.
Polismännen är Evert Thunholm och Ellert Pettersson.

FOTO DAN SAMUELSSON

Pinkförbud på allmän plats. Överträdelser av den typen av förbud
såg polisen allvarligt på förr i tiden.

Konstapel Knut Karlsson vid dörren till vaktrummer på polisstationen vid Rådhusgränd. Bilden från 1945.

anpassad fyllecell.
Det senare utrymmet väl utnyttjat.
Husets övervåning huserar stadsfiskalen och
ett rum för kriminalavdelningen.
Polismännen sköter själva eldningen i polisstationens kokspanna.
Tjänstelokalernas kontorsmöbler är i huvudsak kasserade från stadens andra institutioner
och anträffade på Rådhusvinden. Det är också
dit polismännen hänvisas om någon ny möbel
behövs.
Dessvärre är det också så trångt på stationen
att den nya polis- och brandanordning staden
inköpt 1939 måste magasineras i avvaktan på
nya lokaler.
När Nyköpings polislokaler inspekteras av
myndigheterna resulterar detta i en ny
termometer i värmeledningspannan och tätade
fönster i arrestlokalerna.

Allt till en kostnad av 60 kronor.
Därefter anses olägenheterna borta.
Möjligen en sanning med modifikation eftersom ordningspolisen fortfarande känner draget
svepa utefter golvet och regndropparna gör
fläckar på handlingarna uppe hos kriminalpolisen, vilket även noteras av landshövding Bo
Hammarskjöld vid ett besök.
Utan att långbänken blir kortare.
Det är först i december 1952 som det nya
polishuset rakt över gatan på Behmbrogatan
ska stå klart.
Polismännen är även beordrade att elda i
Rådhuset nattetid. Det är ett jobb som sägs ha
levat kvar in på 1950-talet.
När polismannen lagt in spisveden kan det
hända att han passar på att ta sig en tupplur
på borgmästarens soffa.
Givetvis bara tills elden tagit sig . . .

Spårsnö på Smörtorget är i det fallet ett
bekymmer. Det löser polismannen genom att
gå baklänges in i Rådhuset.
Detta för att inte bli bli avslöjad och ertappad
av inspektionskonstapeln.

Berättelsens underlag
är hämtat från tidigare
kriminalkommissarien
och operative chefen
Ronny Sagebrands
nedtecknade minnen
”Polis i Nyköping 19642003”.
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FOTO LOTTA ARKEHOLT

FOTO MAGNUS ARONSON

Välkommen till dop!

D

ET ÄR ALDRIG FÖR SENT ATT DÖPAS.

Det fantastiska med dopgudstjänsten
är att den inte är åldersbunden. Dopet
kan göras när som helst i livet. I Svenska kyrkan
döper vi barn som bara är några veckor gamla
men även äldre barn, ungdomar och vuxna.
Dopet handlar om gemenskap. Under tusen år
har människor döpts i Sverige, generation efter
generation. Dopet är ofta ett tillfälle då familjen
och vännerna samlas för att gemensamt väl-

komna en ny människa i gemenskapen. I dopet
får du en gåva som är så stor att den inte enkelt
går att beskriva: du får löfte om en evig vän i
Gud. Både i glädje och sorg har Gud lovat att
vara med och tecknet för detta är dopets vatten.
Dopet ger delaktighet i den kristna kyrkan över
hela världen, medlemskap i Svenska kyrkan och
i den församling där du bor.
Välkommen att dela den gemenskap som människor världen över delar – välkommen till dop!

Kontakta oss gärna om du vill boka dop eller
har frågor!
Alla Helgona församling, tel. 0155-751 01 eller
allahelgona.forsamling@svenskakyrkan.se
S:t Nicolai församling, tel. 0155-751 02 eller
info@stnicolai.com
Eller läs mer på www.svenskakyrkan.se/nykoping

www.svenskakyrkan.se/nykoping

abborrarna så han inte
skulle skvallra,

T

ORE KARLSSONS NAIVISTISKA OCH FÄRGGLADA
MÅLNINGAR ”Sommar i skär-

gården” kan ses dagtid i S:t Botvid.
Bakom en av tavlorna, Femörekanal i
Oxelösund, har Tore skrivit: ”Minnen
från barndomens Femöresundskanal
där vi som barn satt och metade
abborre. Vi fick många abborrar som
farbror Torparn fick så att han inte
skulle skvallra för morsan att vi var
vid kanalen för där fick vi inte vara.
Torparn bodde i röda huset bakom
strömmingsbilen. Äppelträdet som
står vid bron åt vi äpplen ifrån.
1940-talet byggdes bron om. Den var
tidigare byggd i trä.”

Cantante
FREDAG 31/5 kl 19 (OBS ändrad dag)
Cantate sätter sommartouch på månadens konsert i
S:t Botvid. I kompet finns Krister Fredriksson trummor,
Håkan Herlogsson gitarr, Lars Borg bas, Janne Johansson piano. Cantate är en grupp ungdomar mellan 15-24
år som under några år musicerat tillsammans med
Susanne Forslund som körledare. Med en bred repertoar
och med sång man blir lycklig av bjuder Cantate på
intåg i sommarhagen.

Under juni-aug utgår Månadens konsert i S:t Botvid.
Lördagar under juni-aug bjuder kyrkan in till Musik i
sommarkväll kl 18 vid helgsmålsringningen i
Frösängskapellet. Kända Oxelösundsmusiker och
musiker från annat håll spelar och sjunger.
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TORES SKÄRGÅRDSBILDER i S:t

Botvid avslöjar ett stort intresse. Livet
har kretsat kring fiske, jakt och sjöliv
från det han var barn. Utställningen
pågår t.o.m. 2 juni i S:t Botvid,
Oxelösund. Öppet varje dag 9-16.
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www.oxelösundsförsamling.se

Hos oss på

Åsa är butikschef
för MAXI Special i
Nyköping.

ICA MAXI

hittar du allt för din trädgård med blommor,
möbler, grillar och plantjord.
Trädgårdsmarknaden är öppen enda fram till
midsommar.

Pelargoner

6 för

100:Sittsäck, kan användas både ute & inne.
Svart,rosa,grön & trukos.

Trädgårdsgrupp Österlen.
Bord & fyra stolar finns i svart/ek

Bord 1999:-, stol 799:-/st
(går att få med butterfly bord och sex stolar och
kostar då 6499:-)

3999:sparar

nu

499:ord. pris 599:-

1196:-

Johanna hjälper dig gärna
med jord och tips till
trädgården.

Me
PLU d i
S tes
t!
a 50 liter
Jord Rölund
jord,
l, Planterings
Naturgödse
mattedress.
äs
Gr
&
rk
ba
ck
Barkmull, Tä

299:-

Ogräsupptagare från Fiskars

nu

ord. pris 399:-

Trädgårdsgrupp Blomskog. Soffa,bord & två stolar.
Bord 999:-/st Soffa 999:-/st
Stol 599:-/st

2999:Nu spara

197:-

4 för

99:eller

50öre/liter

39

90

/st

Gräsklippare Stiga Collector
eller Mulitclip

2799:4990
Trädgårdshandske 3-p

t(VTUBGTCFSHTTUJHFO /ZLÚQJOH
www.maxinykoping.se

5% på
Trädgårdsmöbler, bevat
tning,
gödning och trädgårdsm
askiner.

*Gäller vid ett
köp tom 31/5-13

Svärdsklova
Den heta skärgårdsidyllen
TEXT SANNA DAHLSTRÖM FOTO VERONICA JOHANSSON

Tjugo minuters bilresa från centrala Nyköping,
mitt i den sörmländska skärgården, ligger idylliska Svärdsklova.
är krögaren som driver skärgårdskrogen med genuin
semesterkänsla.
När Svärdsklovas restaurang slår upp portarna för årets
tredje sommar i skärgården.
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Krydda

Lyxig
Lidelsefull lax

& Arom

D

Sotad lax med ramslökscréme
samt sallad på lök

E GÄSTER SOM BESÖKT SVÄRDSKLOVA under de senaste somrarna kommer dock att känna igen sig om de väljer att besöka restaurangen även i år.
Menyn kommer gå i samma stil som tidigare, med ett knippe humor och ett
klassiskt skärgårdstema – fisk- och skaldjur samt en hel del rustika kötträtter

från grillen.
NYTT FÖR I ÅR ÄR INTRODUCERANDET AV EN SKÄRGÅRDSBRUNCH – en härlig buffé

med blandat innehåll som serveras varje dag mellan kl. 12-15 de dagar som restaurangen
har öppet. – Tanken är att det nya brunchkonceptet ska ersätta den sedvanliga lunchserveringen, och förhoppningsvis kan det ge våra gäster en mer avslappnad känsla när de
kommer till oss mitt på dagen, förklarar Kristoffer.

En fräsch förrätt till ungefär sex
personer – det går givetvis att öka på
receptet om man önskar äta den som
huvudrätt istället. Passar dessutom
utmärkt på en somrig plockbuffé.

Att det ska kännas avkopplande för gästen att besöka Svärdsklova är viktigt för Kristoffer.
– Vi eftersträvar en semesterkänsla, en avslappnad stämning där man kan njuta av god
mat och dryck i en skön miljö, beskriver han.

Detta behöver du:
15 g gula senapsfrön
15 g dillfrön
20 g salt
20 g paprikapulver
1 st laxsida
1 knippe ramslök
5 st solo vitlök
2 st silverlök
1 kruka gräslök
½ citron
5 cl lönnsirap

Kryddblandning

FOTO BARTOS MEDIA

Rosta senapsfrön och dillfrö i en torr
stekpanna, kör i kryddmixer. När det
svalnat blanda i salt och paprikapulver

Förberedning Laxsida

Rensa laxen på ben, skär ut 12 cm
av mittbiten. Dela sedan i två delar
så du får två långa bitar à 6x30 cm.
Rulla sedan laxbitarna i kryddblandningen och låt vila i ca 40 minuter.

Ramslökscrème

I

I KÖKET LAGAS ALL MAT FRÅN GRUNDEN MED KÄRLEKSFULLT HANDLAG, alltid

med färska råvaror och okonstlade kompositioner – matkreatören Kristoffer vill inte
krångla till det i onödan. Med ett djupt personligt intresse för mat och dryck i bagaget
smakar han sig fram till det som sedan hamnar på menyn. – Är det gott så är det gott,
det behöver inte göras svårare än så, menar han.
Förra året involverades även brodern Kim Schelin i verksamheten på Svärdsklova då de
startade ett bageri i anslutning till restaurangen, där Kim arbetar som bagare och konditor. Han arbetar gärna med ekologiska råvaror till sina bröd och bakverk.
– Jag och Kim har samma genuina intresse för mat, och samma grundläggande tankar om
företagsamhet, så det passar oss bra att arbeta tillsammans, säger Kristoffer. I bageriet
finns möjlighet till att köpa med sig såväl bröd som bakverk hem för Svärdsklovas gäster,
något som blev populärt under förra sommaren.

TILL SVÄRDSKLOVA KAN MAN LIKA GÄRNA TA BÅTEN SOM BILEN – det finns en marina
med många bryggplatser för den som önskar komma via sjövägen hellre än landsvägen.
Möjligheter att bo kvar finns också genom den stugby och camping som finns i den lilla
skärgårdsbyn, även om denna verksamhet sköts av andra aktörer.

– Våra gäster kommer både från Nyköping och lite längre ifrån, exempelvis Stockholm och
Södertälje, så det är roligt att kunna erbjuda dem många valmöjligheter, säger Kristoffer
och berättar också att det finns planer på att bygga en utebar, eller en ”skärgårdsbar” som
han gärna kallar den, under sommaren.
Utöver den vanliga verksamheten kommer det bjudas in till temakvällar med grillning och
skaldjursbufféer, något som då kommer att annonseras ut via restaurangens facebooksida,
där även öppettider och kontaktuppgifter finns att tillgå.

Att bla. nchera
r att
inneba
.ravaran
kokas hastigt
. saltat
i latt
vatten under
ca 1-2 .minuter
och darefter
direkt lag. gs i
iskallt vatten
sa. kokprocessen
avstannar.

Skala solo vitlöken, blanchera sedan
dessa 4 gånger. Blanchera ramslöken
1 gång, mixa den sedan slät tillsammans med den blancherade vitlöken,
smaka av med salt och peppar.

Sallad på Lök

Skär silverlöken så tunt som möjligt,
blanda med citron och lönnsirap. Vid
servering – blanda i nyskuren gräslök.

Sotad Lax

Ha en riktigt het, rykande panna.
Laxen tillagas 5 sekunder på varje
köttsida upp. Fixera sedan omgående
i mjukplast så det blir en rulle. Lägg
in laxen i frysen i ca 30 minuter. Skär
upp i ca 2 centimeter stora bitar.
Glöm inte att plocka bort plastfolien
efter att du skurit upp laxen!

Att dricka till

Svärdsklovas kreative krögare Kristoffer
rekommenderar följande drycker;
Öl: Nils Oscar Hop Yard IPA,
25,40 kr (nr 1493 på Systembolaget)
Alkoholfritt: Blanda ner ett knippe mynta och
saften från en halv citron i en karaff med isvatten
så får du en fräsch dryck till maträtten.
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Evenemangstips!

Musik i

Toppklass!
Onsdag 22 maj kl 19.30
Rock- och poplinjens avslutningsgig
Nyköpings Teater. 120 kr,
ungdom 60 kr

Sommarkväll
Alltid fri entré!

Söndagar kl 19.00
2/6 Åsa Lövgren med

Kom ut på sjön med Ångslupen
Munter!
Sommaren 2013
En tur med Ångslupen Munter är en
upplevelse på många sätt och en
möjlighet att njuta av vacker natur.

vänner i Stigtomta k:a

9/6 Debutantafton
16/6

i Halla k:a
Vi 4 i Vrena k:a

För mer information. www.munter.nu

Speedway Griparna - Rospiggarna
Torsdag 23 maj kl 19.00
Tufft motstånd på Svanstabanan.
Vuxen 120 kr, 12-16 år 20 kr

23/6 True Gospel
i Nykyrka k:a

30/6 Irma Schultz Keller

Bondens egen marknad
Fredag 24 maj kl 11.00-17.00
Vårmarknad på Stora Torget

i Husby-Oppunda k:a

Nyköping tillsammans i fighten mot cancer
Lördag 25 maj kl 12.00
Träffen
Familjedag för alla åldrar där intäkterna oavkortat går till cancerforskningen. Dagen avslutas med en stor
fest på kvällen.

Sudoku

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

Svar.
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Facit hittar du på sidan 30
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För mer information om evenemangen samt fler evenemang www.nykopingsguiden.se

Tradjazzkonsert
Torsdag 30 maj kl 19.00
New Orleans jazz på Pelles Lusthus
med Arne Ericson Hot five. 140 kr
Drive In-loppis
Lördag 1 juni kl 08.00-15.00
Hamnplan i Nyköping. Premiär för
Nyköpings Drive In-loppis. Gratis för
besökare.
Gymnastik på bryggan längs
väg 223
Onsdag 5 juni kl 18.30
Runnviken Pensionat & Rekreation
väg 223.
Var med om en annorlunda upplevelse, byt miljö och träna med
naturen som kuliss. 100 kr
Gästabudsrundan
Torsdag 6 juni kl 10.00
Familerally med veteranfordon som
arrangerats sedan 1968.
Start kl 10.00 från Nyköpings Hus
där fordonen finns uppställda från
ca kl 9.00. Gratis för publik.
Bönder & Brinnande Borgar
Fredag 14 juni-31 augusti
Onsd-sönd kl 11.00 och 14.00
På engelska sönd kl 16.00
Samling vid Stora Torget
Nyköpings Stads Teater ger Bönder
& Brinnande Borgar. Dramatiserad
vandring genom Nyköpings historia.
Fotbollsskola
Söndag 16-19 juni
Landslagets fotbollsskola arrangeras
i sommar för dig som är kille eller tjej
född 2000-2007 på Tyrsvallen i Tystberga. 600 kr/barn (syskonrabatt)

0HGLDPL[(YHQW 0HGLDE\UÆSUHVHQWHUDU

Visor vid vattnet
Patrik Isaksson
Uno Svenningsson
Tommy Nilsson
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v Ny meny
v Mer Italien
v Härlig uteservering
v Lunch hela sommaren

Kvällens värdinna: Martina Dahlström

Västra Storgatan 29, Nyköping | 0155-26 99 50
| info@mickesskafferi.se

Varmt välkomna!
BET TNA - vägen till en bra bilaffär

peugeot.se

peugeot.se

En sommarkväll
fylld av musik
)HPùUH.DQDO2[HOùVXQGō/ùUGDJMXOLNO

%LOMHWWHUKLWWDUGXSÆ
ZZZYLVLWR[HORVXQGVH.RRUGLQDWHQ,&$.YDQWXPIùUEXWLNHQ

%LOMHWWSULV

0DMPÆQDGELOMHWWHU
-XQLPÆQDGELOMHWWHU-XOLPÆQDG

PEUGEOT 208 GTi. SVERIGEPREMIÄR I JUNI.
En legend är tillbaka. Vi firar med att ge dig Pack GTi med
navigation, armstöd med förvaring, Pack Hifi, kromad dekor kring
växelspak och röd rubi metallic på köpet (ord. pris 16.200 kr).

6HUYLFHDYJLIWWLOONRPPHU

Peugeot 208 GTi 1,6 Turbo 200 hk. Pris: 229.900 kr
Månadskostnad 2.837 kr/mån*
*Grundar sig på en första förhöjd hyra på 20%, 45% i restvärde, 36 månader samt 4,95% ränta. Löptid 36 månader.
Effektiv ränta 5,69 %. Peugeots nybilsgaranti inklusive Assistance gäller i 3 år eller 100.000 km – det som först inträffar.
Bränsleförbrukning blandad körning: 5,9 l/100 km l/100 km. Koldioxidutsläpp CO2: 139 g/km. Vi reserverar oss för
eventuella ändringar, avvikelser och feltryck. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker.

SPONSORER:

208 GTi UTRUSTAD MED BL A:
Multifunktions touchscreen
ACC GTi-logotyp Takspoiler
Sportsäten fram med GTi-emblem
Dubbelpipiga avgasrör
Textilmattor GTi med röda sömmar

Läderklädd perforerad sportratt med GTi-emblem,
aluminiuminlägg och multifunktionsknappar
17” aluminiumfälgar med rödlackerade bromsok
GTi-sportgrill i krom med rödlackaderad list i nederkant
Svart/röda säkerhetsbälten och mycket mer

PEUGEOT 208 GTi

En riktig mataffär

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

Vardagar 9-18 Lördagar 10-14
Söndagar stängt

w w w.stenbergsbil.com
NYK MAJ 2013
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Lasse stämplar
ut efter 52 år
I början av juni 1961 klev 14-åriga
Lasse Eriksson in till
Lennart Holmgren och påbörjade
sin första arbetsdag på företaget.
TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM FOTO VERONICA JOHANSSON

- Holmgrens sökte någon som kunde köra ut varor och hämta paket vid
järnvägen, en springschas helt enkelt, minns Lasse. Mina föräldrar tyckte det
var dags att börja jobba efter fullgjord 8-årig folkskola. Första månaden fick jag
cykla eftersom jag inte hade åldern inne för moped.

D

ET VISADE SIG ATT LASSE SKULLE TRIVAS på företaget och bli
kvar hela sitt yrkesverksamma liv. Den 16 maj slutade han efter 52
år.
- Jag lockades över till AWJ-tryck en vecka och fick 5 kronor mer
betalt i veckan, men sprang på Inger Holmgren på stan som var bestämd och
sa att nu får du komma tillbaka till oss. Och så fick det bli, sedan dess har jag
varit Holmgrens trogen under alla år.

När Lasse tänker tillbaka så har det varit på gång några gånger att han skulle
byta jobb.
- Efter lumpen var jag sugen på att köra lastbil och hade också ett erbjudande
men efter en lönediskussion med Lennart och Inger Holmgren blev jag kvar,
minns Lasse och ler.

”

Min mor lärde mig tidigt att en del av
lönen ska alltid sparas, så 5 kronor i

Första lönen var 25 kronor i veckan.
- Min mor lärde mig tidigt att en del av lönen ska alltid sparas, så 5 kronor i
veckan fick jag spara.
28
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FTER NÅGRA ÅR steg Lasse i graderna och fick börja jobba

som butiksbiträde i dåvarande butiken på Västra Storgatan.
- Jag jobbade i butiken och i tapetlagret. Vi sålde redan då
mycket tapeter till målerierna, minns Lasse.

Det är många kunder som passerat
revy under åren.

Lasse såg behovet av tapeter växa och kom med en idé till Lennart Holmgren.
- Ska vi inte öppna en tapetaffär i den nyinköpta fastigheten på Fruängsgatan,
var mitt förslag.

- Tänk vad många trevliga
kontakter man fått genom åren, och
tänk så många hem man fått vara
med att måla och tapetsera,
säger Lasse uppriktigt.

Intresset var från början svalt men efter några år var tiden mogen.
- Lennart kom till mig och ville att vi skulle gå upp till lokalen på Fruängsgatan.
Var så god, här är nycklarna, nu öppnar vi tapetaffären och du får ta ansvar
för butiken, var hans budskap.
NU ÄR VI FRAMME I SLUTET AV 1960-TALET och en spännande tid tar sin
början.
- Det hände otroligt mycket, det byggdes överallt och behovet av färg och
tapeter växte hela tiden. Utbudet av tapeter blev större och större.

Företaget växte, bland annat tog man över Johannes Färghandel på öster.
Så småningom blev lokalerna i stan för små och 1977 tog man steget och
byggde nya lokaler på Gumsbacken.
- Tanken var att jag skulle sköta tapetavdelningen och ha kontakt med
målerierna. 1983 började jag i vår yrkesbutik och där har jag jobbat fram
till nu.
52 år med tapeter och färg - det är en hel del erfarenhet och kunskap som
nu lämnar företaget.
- Jag kommer givetvis att finnas till hands även i fortsättningen, avslöjar
Lasse. Jag är inte längre bort än ett telefonsamtal.
Lasses kompetens har även utnyttjats inom tapetbranschen.
- Borås tapeter ville att jag skulle vara med och tycka till om tapeter - de var
lyhörda och ville samla intryck utifrån. En kul tid.
Läs mer på nästa sida

Nu är det
tid för festligheter!
Hos oss hittar du allt till
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Glasmästarsill
Gör så här

Rensa sillen och klipp bort fenorna, låt ryggbenet sitta kvar. Skär
sillen i 2 cm breda bitar. Blötlägg i vatten i 12 timmar. Koka upp
lagen, låt den kallna. Låt sillen rinna av ordentligt. Lägg ner den i
den kalla lagen tillsammans med den tärnade pepparroten.
Låt sillen dra ett par dagar. Recept för sex personer.

Ingredienser
2 salta sillar
10g pepparrot

Ättikslag

0,5 dl ättika 12%
1 dl socker
1.5 dl vatten
30 g gul lök, i skivor
20 g purjolök, i skivor
30 g morot, i skivor
1 msk kryddpepparkorn, krossade
1 tsk gula senapsfrön
2 st kryddnejlikor
1 st lagerblad
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ÄRG OCH TAPETER har
varit en stor del i Lasses
liv under 52 år. Men visst
finns det andra intressen.
- Idrott i olika former och mitt torp är
två stora intressen. Sedan har jag min
stora passion; jag samlar modeller av
traktorer.

”

Sedan har jag min
stora passion;
jag samlar modeller
av traktorer.

Låter intressant, berätta mer.
- Jag är uppvuxen på landet och
min far byggde en traktormodell av
trä till mig. Det blev början till mitt
samlande. Under åren har det blivit
ett stort intresse för mig, jag har
samlat på mig 1300 olika modeller
som finns hemma i min källare.
Lasse Eriksson gör saker och ting
ordentligt. Som samlare och som
yrkesman. Det vittnar 1300 modeller
och 52 år på samma jobb om.
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N a..st a n u m m e r a
k o m m e r d e n 23v NY K
ju n i

…då komm
er vi att ge
tips på utflyktsmål, ro
liga händelse
sevärdheter
r,
mm för oss
som bor
och turistar
i Nyköping
med ett
maximalt re
seavstånd på
en timme
från Nyköpin
g.
Har du någo
t spännand
e som du vi
att vi tar up
ll
p? Tipsa os
s gärna om
smått som
stor t.

Tipsa oss! www.eva@media-mix.nu

Funderar du på att Starta Företag?

Starta eget?

1

maj OBS kl 16.00”Bolagsformer, för
20.00
etagsregistrering

& moms”
- Val av bolagsform
, vilken är mest läm
plig för dig?
- Moms, en viktig arb
etsuppgift utan bel
öning
- Skatte- och avgifts
anmälan, info av Ska
tteverket
Nr 2 – 31
30jan
ma, 28
j feb, 28 mars,

”Affärsplanen – dit

25 apr, 30 maj

t viktigaste dokume

nt”
- Att bygga en affä
rsidé
- Alla rubriker för en
komplett affärsplan
- Genomgång av tre
viktiga budgetar, me
d exempel
- Vi lär oss skilja på
resultat & balans
Nr 3 – 713feb
, 7i mars,
jun

4 apr, 2 maj, 13 jun

”Ansvaret som din

2

Sören Berglund, extern föreläsare från LRF Konsult.
Vi gör det lättare att vara företagare –
LRF Konsult utvecklar och säljer
behovsanpassade tjänster inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och
fastighetsförmedling som förenklar
för ägarledda företag.

- Arbetsgivaravgift
/ Egenavgift – hist
orik & dagsaktuell
- Lämpligt försäkring
information
sskydd för dig & ditt
företag
- Trygghet & sparan
de
- Positivt personligt
nätverk i samhället
Nr 4 – 14
20feb
jun, 14 ma

i

rs, 11 apr, 16

maj, 20 juni
”Entreprenörskap
– framgången finns
i ditt eget huvud”

- Planerad marknads
föring – effektivt, kul
& lönsamt
- Exempel på markn
adsaktiviteter som
kan ge framgång
- Personligt entrep
renörskap, en fri livs
stil
- Struktur & planer
ing – du hinner allt
viktigt och får änd
å tid över

Individuell rådgiv

ning

3

J-C Ekström, extern föreläsare från Danske Bank. Vi är ett
fullservicekontor med rådgivare som
är specialiserade både på företagsaffärer och på privatekonomi.
För dig som ställer lite högre krav
på din bank, som vill ha hög kompetens, snabba besked och ett personligt engagemang utöver det vanliga.

i

egen arbetsgivare
”

4

Agneta Nyberg, extern föreläsare från Unionen.
”Som medlem i Unionen Egenföretagare får du stöd i både med- och
motvind. Vi erbjuder affärsjuridisk
rådgivning, affärscoachning och för
extra trygghet ingår en av marknadens bästa inkomstförsäkringar.”

Torsdagar kl 16.00 -19.00 (tillfälle nr 1, 16.00-20.00)

Nr 1 – 24
23jan
, 21
ma
j OBS
feb!, 21
kl 16.
ma00rs, 18
20.apr
00, 23

Anmälan www.nyforetagarcentrum.se/nykoping,

Anders Eriksson, Nyföretagarcentrum. Under kursen försöker
jag skapa trygghet och lust, ge en
realistisk bild av företagande och
bidra med verktyg och insikter för
att designa sitt eget arbetsliv.

Tid
Torsdagar kl 16.00
-19.00 (tillfälle nr 1,
Plats
16.00-20.00)
V. Kvarngatan 62,
Nyköping
Anmälan Anmä
lan www.nyforetag
arcentrum.se/nyko
ping,
start vid valfritt till
fälle, kostnadsfritt
Föreläsare Anders
Eriksson samt gästfö
reläsare

newm ar ket.s e

Vi har kursen och du hinner klart innan sommaren om du börjar den 23 maj!

Katarina Klang Tasevski, extern
föreläsare från Newmarket Town.
Vi hjälper dig att hitta dina
kunder! Hos oss får du hjälp med
ett ”Start-kit” för din marknadsföring med logotype, försäljningskommunikation och webbplats.

Britten Söron, extern föreläsare
från Almi Företagspartner.
Oavsett vilken idé du har, utveckla
en tjänst eller produkt från idé till
marknad kan Almi hjälpa till med
rådgivning och kompletterande
finansiering.

Stor nog för
Tre Kronor.
Stor nog för dig.

ŠKODA är stolt huvudsponsor till Tre Kronor
och Hockey-VM, och lastutrymmet i nya
Octavia Combi har plats för mer hockeyutrustning än någonsin. Välkommen in och
provkör den från och med den 15 – 16 juni,
eller besök oss på Globen och Stockholms
Central under Hockey-VM.

Nya ŠKODA Octavia Combi fr. 184 200 kr
Billån fr. 1 185 kr / mån

Leasing fr. 1 120 kr / mån

2-zons helautomatisk
Climatronic luftkonditionering
9 airbags inklusive knäairbag
och sidoairbags bak

Nyköping
Östra Rundgatan 19
Tel 0155-20 90 40

Norrköping
Importgatan 8
Tel 011-28 01 85

Förmånsvärde fr. 1 363 kr / mån

Infotainmentsystem Swing med
CD-stereo och 8 högtalare
16” aluminiumfälgar
Regnsensorautomatik

Öppet
mån-fre 9.00-18.00
lör 10.00-14.00

Trötthetsvarnare
Premium färddator
med färgdisplay
m.m.

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

ŠKODA Finansiering 36 mån, 35% kontant, 30% särskild leasingavgift, 49% restskuld, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90 (eff. rta 4,58 %). Leasing exkl. moms. Förmånsvärde netto per mån vid 50% marginalskatt. Bränsleförbrukning blandad körning från 5,1 l / 100 km, CO2 från 117 g / km. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Vi reserverar oss för ev. tryckfel.

