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Dags för årets Oxelö Marknad
Planeringen har pågått sedan september förra året. Lördag 11 maj är det
dags för Oxelö Marknad. Många dråpliga saker har hänt sedan starten 1983.
OT har träffat årets marknadsgeneral, Roger Lindwall. Sidan 14-15.

Djur och lösöre gick
under klubban vid
Frösängs gård

Det tillhör sällsyntheterna att Oxelösund kan bjuda på en bondauktion av
gammalt gott märke. Läs i OT om den
välbesökta auktionen vid Frösängs gård
en solig vårdag 1957.

Sidan 28

”Typiskt nog
är receptet
utgånget.”
OT-kåsören Leif König upptäcker att
medicinen är slut och klickar sig in på
landstingets e-tjänst. Till ingen nytta.
Sidan 20

Gamla bilder med
anknytning till april
Den här gången bjuder Oxelösundsarkivet på bilder som har anknytning till
april månad. Bland annat en tecknad
bild på D-skoleelever från 1951, av
Åke Berglund.
Sidan 26

Fråga juristen
Sarah Mingert arbetar som jurist på
LRF Konsult i Nyköping. Hon svarar på
läsarnas frågor i OT.

Städa och vinn!

Sidan 18

Lördag 27 april är det dags att städa
Oxelösund. Städa ditt närområde och få
chansen att vinna en resa till Barcelona
eller en i-Pad.
Sidan 12

Röda Korset-gala
Tisdag 7 maj är det dags för årets Röda
Korset-gala. Lokala artisteliten ställer
upp för att samla in pengar till välgörande ändamål.
Sidan 10

Krögartjejen som gillar Läget. Nu tar glada krögaren Kicki Orha, 41 år, över även restaurang Läget.
Målsättningen är att få ordentlig fart på folklivet runt Oxelösunds gästhamn där restaurang Läget och

Sailor i Fiskehamnen. Läs mer om Kicki Ohra under OT-vinjetten Fikarast. Sidan 31. Foto: Torbjörn Dahlström

Älska sol!

En hyllning till
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Vi hörs vidare 2013

Torbjörn Dahlström, ansvarig utgivare
tobbe@media-mix.nu

Torbjörn Dahlström, ansvarig utgivare
tobbe@media-mix.nu
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Soffgrupp
Visby är en vitlaserad soffgrupp i FSC-certifierad norrländsk kärnfuru.
I priset ingår bord (D)150x(H)72 cm, 2 fåtöljer och en 3-sits soffa.

5 920 kr

(Erbjudandet gäller t.o.m. 5 maj 2013)

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

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

newmarket.se

historisk skatt för alla fotbollsälskare. Ett antal år
senare brann huset ner till grunden, allt var borta.
Jag minns än idag chocken över vad som hänt när
jag slog upp Expressen och läste om förödelsen. Det
berörde mig så hårt att jag var tvungen att åka ner
och titta på resterna av huset efter branden.
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Ny fjärrvärmekulvert i Centrum
Med början i mitten av april kommer Oxelö Energi
att lägga nya fjärrvärmerör från D-skolan tvärs över
Föreningsgatan, vidare förbi kommunhuset och ner
till hotell Ankaret.

Årsavläsning av vatten
Avläsningskort för vatten skickades ut under vecka 14
till våra kunder där vi saknar aktuell mätarställning.

Varför byts rören ut?

Registrera gärna mätarställningen på hemsidan www.
oxeloenergi.se ”Mina sidor” eller returnera utsänt
avläsningskort.

mantel av asbestcement vilket gör det nästan omöjligt
att reparera dem om det sker en akut läcka på aktuell
ledningssträcka, berättar Conny Andersson, verksamhetschef för Fjärrvärme, Oxelö Energi.
- Ledningarna är närmare 40 år gamla och klarar inte
heller dagens krav på isolering och tryckklass.

Öppettider
lwx }¢wz{7
helgdagar

Under hur lång tid kommer arbetet att pågå?
-Vi börjar att gräva så snart tjälen försvunnit. Efter
grävningen är det en hel del arbetsmoment som måste
göras, till exempel läggning av nya rör, svetsning,
vattenfyllning, provtryckning och förvärmning innan
återfyllning kan ske. Arbetet beräknas vara klart i slutet
av september.
- Vi hoppas att kommuninvånarna har överseende med
de olägenheter som uppstår i samband med arbetena
som till exempel avstängda parkeringsplatser och om-

På valborgsmässoafton och
dagen före Kristi himmelsfärds dag har vi öppet till kl
12.00.
Kartan visar de områden som påverkas under arbetet
med den nya fjärrvärmekulverten.

Vid akuta problem hänvisar
vi till vår jour.

Gamla pumpstationer byts ut
Oxelö Energi byter ut äldre pumpstationer för att
förbättra arbetsmiljön för driftpersonalen samt för att
säkerställa driften av pumpstationerna.
- De nya pumpstationerna är byggda så att personalen
får en bättre arbetsmiljö vid renovering och underhåll. De
är även utrustade med radiokommunikation vilket gör att
vi kan kommunicera med pumpstationerna från avlopps-

reningsverket. Genom det kan vi syna driften och styra
pumpstationerna från avloppsreningsverket, vilket ger en
säkrare drift, berättar Ulf Karlsson, verksamhetsansvarig
för vatten och renhållning på Oxelö Energi.
Bilden: Arbete pågår med att modernisera pumpstationen
vid Jogersö.

Loppmarknad
Vårstäda!
Järntorget lördag 16 april 10.00-15.00
Passa på och lämna
dina gamla glödlampor
och batterier i Oxelö
Energis tält lördag
27 april på Järntorget.

Pensionärsföreningarna i
Oxelösund i samarbete med

Loppmarknad
och
Städdag
Bjuder
in till
tematräff
Järntorget lördag 24 april 10.00-15.00

Bo bra på äldre dar
Tid

Torsdag 16 maj
13.30-17.00

Plats
www.oxeloenergi.se

Loppmarknad
Hantverkare Do-Redo

Koordinaten

Medverkan Oxelösunds kommun
Kustbostäder

Järntorget
lördag 16 april
10.00-15.00
Är du hantverkare
och
tillverkar

Loppmarknad och Städdag

produkter av återvunnet material?

Järntorget lördag 24 april 10.00-15.00

Vill du visa upp och sälja dina produkter på den kombinerade loppis- städoch cykeldagen lördag 27 april?
Anmälan senast 23 april till marianne.
heman@oxelosund.se telefon 0155388 03

Vi bjuder
Välkomna!
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Starta Eget-kurs
När ska man komma till dig och gå Starta Eget-kursen?
När du har en idé som kan bli en tjänst eller en produkt och vill veta hur
man gör för att starta ett företag.

Anders Eriksson,
föreläsare och rådgivare
på Nyföretagarcentrum

Starta & Driva Eget
Inspireras och träffa rådgivare, experter från företag
Inspireras och träffa rådgivare som är på
och myndigheter som är på plats för att ge dig tips och råd
plats för att ge dig tips och råd om
om hur du kan starta företag framgångsrikt.
hur
du kan starta företag framgångsrikt.
Vi bjuder på fika.

BORLÄNGE
OXELÖSUND

TORSDAG
2525
APRIL,
KL 10–12
TORSDAG
APRIL,
KUPOLEN
KÖPCENTRUM
KL 8-9 TORGET,
www.nyforetagarcentrum.se/borlange
www.nyforetagarcentrum.se/oxelösund ENTRÉPLAN
KL 9-10 BIBLIOTEKET

Vad får man lära sig?
Grunder om bolagsformer, hur man gör en affärsplan och registrera sitt
företag, vi får besök av Skatteverket som berättar om skatter och moms
förstås och dessutom har vi viktiga delar om försäkringar och entreprenörskap.
När och var är kursen?
Västra Kvarngatan 62 i Nyköping. Du börjar den torsdag som passar dig
bäst och går sedan 4 torsdagar i följd så får du alla avsnitten. Missar du
någon torsdag är det inga problem för det återkommer om 4 veckor.
Hur anmäler jag mig?
Genom att gå in på vår hemsida – www.nyforetagarcentrum.se/nykoping
och gå in under ”kurser”. Både kurs och rådgivning är gratis.
Vad är det bästa med kursen?
Man får användbar kunskap, träffa andra som håller på att starta och kanske bäst av allt – man får träffa banken, redovisningsbyrån, försäkringsbolaget och Almi som du sedan kan kontakta i framtiden.

Pernilla vill ge Oxelösund en rejäl dos entreprenörskap!
Vem är du?
blivit utsedd till ambassadör för kvinnors företagande. Senast har jag drivit projektet ”Herr Madam Donner” och en inkubator i samverkan med Gotlands Högskola i Visby. Nu
driver jag mitt företag ”Jag AB”, jobbar mycket med utbildningar och föreläser. Entreprenörskap är ett förhållningssätt till livet som jag vet gör oss både friskare och lyckligare.
Vill du med din stora erfarenhet ge 5 snabba tips till en entreprenör?
Hitta din passion och ha kul!
- Entreprenörskap är en livsstil och ett förhållningssätt som går att lära sig
- Var generös – jobba inte gratis
- Vara driven entreprenör viktigare än affärsidén
Säljförmåga – sälj något du inte har!
- Att sälja med själ utan att sälja sin själ
- Sälj först – släpp allt annat. Hitta kunden och anpassa
Lär dig att leda dig själv
- Ha koll på vem du är, vilka resurser du har och ta ansvar
Pernilla Kjellstöm,
föreläsare och utbildare

Ta risker
- Öva på obehagsträning
- Riskera inte att hamna i trygghetsnarkomanens land
- Motgång är inte farligt
- Lär dig hantera ett nej
- Lär dig ta feedback,
tänk på att det tar 10 000 timmar att lära nytt
Intuition
- Öva upp din förmåga – var tillåtande
och följ tankekedjan hela vägen
uppmärksamheten även inåt

Café Starta Eget i Nyköping onsdag 24 april
Tid: 16.00 – 18.00
Plats: NyföretagarCentrum, V Kvarng 62
Minimässa: Medverkan av Skatteverket, Almi, Företagsam Nora, Sörmlands Turismutveckling, Mino, Företagarna, Coompanion
Marknadsföring och Entreprenörskap
Tid: 18.00 – 19.00
Föreläsning: Andreas Hall, Mediahuset SN, Pernilla Kjellström, Jag AB
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Kyrkoval 2013
Svenska kyrkan är ett fristående trossamfund efter skilsmässan från staten
år 2000. Det första valet genomfördes
2001 och därefter sker val vart fjärde
år och 2013 är det kyrkoval den 15
september.
I Oxelösunds Församling är kyrkofullmäktige den högsta beslutande församlingen. Kyrkofull-mäktige har från 2014
tjugofem ledamöter och beslutar om
budget, årsberättelse, val till bl a kyrkoråd och andra övergripande frågor
som berör församlingen.
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Den löpande förvaltningen av församlingen sker i kyrkorådet, som består
av sex förtroendevalda ledamöter och
kyrkoherden, som självskriven ledamot. Dessutom finns sex suppleanter.
Kyrkorådet fattar beslut om underhåll
av församlingens fastigheter, kyrkogården, inrättande och tillsättning av
tjänster, bereder budget och årsredovisning mm. Kyrkorådet har även ett
arbetsutskott på tre leda-möter och tre
suppleanter.

̓t̓̓%FOLPNQMFUUBEÊDLWFSLTUBEFO
̓t̓̓"MMUJEEÊDLJMBHFS
̓t̓̓1FSTPOMJHTFSWJDFPDILWBMJUFU

Oxelösunds församling har även en revisionsnämnd med tre ledamöter varav
en auktoriserad revisor och två förtroendevalda ledamöter och två suppleanter. Revisorerna granskar att kyrko- och
begravningsavgiften används till de
uppgifter som finns upptagna i budget
som är fastställd av kyrkofullmäktige.

Lindqvist Gummiverkstad

I församlingen finns även en valnämnd
med fem ledamöter och två suppleanter. Dess uppgift är att förbereda och
genomföra de kyrkliga valen.

Båggatan 14, Oxelösund
tXXXMJOERWJTUHVNNJTF

Rolf Zetterström
Valnämndens ordförande
beslutande organ. Dessa väljs den 15
september. Stiftsfullmäktige utser stiftsstyrelse, egendomsnämnd samt ledamöter till domkapitlet. Stiftsfullmäktige
fastställer bl a budget och bokslut.
På nationella nivån väljs 251 kyrkomötesledamöter vid valet 15 september.
Kyrkomötet fastställer riktlinjer för
kyrkans arbete och väljer kyrkostyrelse, som arbetar med riktlinjer, remisser
mm mellan kyrkomötets sammanträden.
Svenska kyrkan är alltså uppbyggd på
ungefär samma demokratiska sätt på
lokal, stifts och nationell nivå.
Anteckna redan nu i
Din almanacka att gå
och rösta den 15
september.

På stiftsnivån finns stiftsfullmäktige,
som består av 61 ledamöter, som högsta

Säljläge? Vi vet var din
köpare kommer ifrån.
Nästan en halv miljon människor flyttar över kommungränserna
varje år. Tack vare vår rikstäckning och det sätt vi arbetar på har
vi full koll på dessa kunder. Kanske någon av dem köper just din
bostad? Det här och mycket mer ger dig en bättre bostadsaffär
där du kan få ett bättre pris för din bostad. Kontakta oss så ska
vi berätta mer eller gå in på svenskfast.se/viharkoparna
Välkommen!

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

Följ oss på Facebook
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Full fart på Kyrkbacken 11/5
Det är Oxelö Marknad i stan!

Kl 9-16 Café Kyrkbacken, uppe vid S:t Botvid, serverar
marknadskaffe. Prästerna säljer extra god prispressad
prästost till förmån för Räddningsplankan och Syjuntans
berömda raggsockor säljs även dessa till förmån för
Räddningsplankan.
Internationella gruppen säljer rättvisemärkta produkter.
Fredsam har lotteri med läcker varukorg som vinst. Loppis
ute på Kyrkbacken. I S:t Botvids kyrka kan du alldeles gratis
sitta en stund och vila dina trötta marknadsfötter och lyssna
på guidebandet, information om S:t Botvid och musik.
På klippan ovanför torget i Oxelösund står

S:t Botvids kyrka
En sevärd kyrka som är öppen
för besök alla dagar 9-16.
Välkommen in!
Guideband finns på olika språk.
www.oxelösundsförsamling.se
Kyrkans aktiviteter finns på sn.se/guiden
och i SN
Kyrkans expedition tel. tid. måndag,
tisdag 9-12 & 13-15, onsdag 13-15,
torsdag 9-12 & 13-15. Fredag stängt.
Vxl. 29 34 00.
Kyrkogårdens expedition Kyrkogårdsvägen 4, tel. 0155-29 34 20.
Allsång och kaffe på Sjötången 13.3015.30 onsdag i jämn vecka.
Musik och andakt på Björntorp torsdag
kl 15.15 udda vecka. Sjötången tisdag kl
15 udda vecka.
Alla är välkomna till aktiviteter i
församlingshemmet och i S:t Botvid!
Stickcafé 18-20.30 måndagar.
Målarkväll tisdagar 18-21. Kom och prova
på!
Syjunta 13-16 tisdag i jämn vecka.
26/4 kl 15-17 kul för barn 7-11 år. Spex,
pyssel, fika och innebandy tillsammans
med Sofia Hertz.
Internationell mötesplats för barn och
vuxna. Vi tränar svenska, fikar och umgås.
4/5 och 1/6 kl 15-17.
Du vet väl om att du är värdefull.
Samtalskväll med Ylva Sjöberg Det
handlar om att bygga tillit. Inget är för
litet eller för stort att prata om. Fika 20
kr. 15/5 kl 18-21. Även 29/5, 12/6.

Skottland - Hedar, hav och highland
24/4 kl 13.30 Bildkåseri med Nils-Erik
Hultberg. Dagledigträff. Deltagaravgift
20 kr. Syjuntan har lotteri till förmån för
Räddningsplankan.

Konfirmation
i S:t Botvid

Utställning i S:t Botvid 24/4-31/5
”Sommar i skärgården” av Tore Karlsson. Oxelösundsbilder målade på frigolitlock från rökeriet i Fiskehamnen.

28/4 kl 11 Årets
konfirmander hälsar
alla välkomna till
konfirmationsmässan.
Den här söndagen
predikar
konfirmanderna.

Jubileumskonsert
KEIJUT 30 år!

27/4 Kl. 13.00 i S:t Botvid
Oxelösunds finskspråkiga kör, Sanna
Räsänen, Jani Kenttälä, Vilundakören
från Upplands-Väsby, Sundbybergs,
Flemingsbergs & Norrköpings
församlingars finska körer.
Tillsammans ungefär 80 sångare.
Fri entré

Musik på Kristi himmelsfärds dag

9/5 kl 18 Frösängskapellet. Anders
Karlsson, Per Christoffersson, Ola Granrot.
12/5 kl 18 Taizémässa i S:t Botvid.
19/5 kl 18 mässa i S:t Botvid.

Sisters of Soul

Lisa Jeansson

Peter Unge in Primo

lö 27/4 kl 18 Månadens konsert i S:t
Botvid. Kvintetten framför musik med
stor spännvidd.
Visa, jazz, latin & bossa och en och
annan hymn. Lisa Jeansson, sång,
Patrik Ajaxén, saxofon, klarinett
& flöjt, Peter Unge, piano, synt,
Christian Lehnberg, kontrabas, elbas
och Emil Olin, trummor
Entré 100 kr. Studerande & pensionär
50 kr. Upp till 18 år gratis.

22/5 kl 13.30 Dagledigträff. ”En lyxförpackning med kvinnliga 60-tals hits”.
Deltagaravgift 20 kr. Syjuntan har lotteri
till förmån för Räddningsplankan.

”Vi tror”

26/5 kl 18 Musikmässa med S:t
Botvidskören, S:t Katarinakören,
Svärtakören, Christine Ankarswärd,
blåsorkester.

”Molly älskar mig utan förbehåll”
Lagom till påsk utökades familjen med hund.
En tio månaders schäfertik, Molly, har flyttat
hem till oss och liknelsen med att få barn blir
för mig, som för så många andra hundägare,
aktuell.
Vi pratar om konsekvens i fostran, vi
pratar om avvägningen mellan tillsägelser
och beröm, vi tappar tålamodet, vi torkar
oönskade kroppsliga utsöndringar från golvet,
vi skakar mattor, vi tvättar kläder (våra, som
hunden gärna sätter sina leriga tassar på...)
Vi har, alldeles frivilligt, tagit på oss en
heltidssyssla. Som om vi inte hade nog!
Det hade vi. Nog alltså.
Men eftersom vi hade så mycket ”nog”, och
ofta gick och kände att ”nog” var för mycket,
insåg vi att vägen ur att ha ”nog” var att åta
oss ännu mer.

Nu finns det inte lika mycket tid längre för att
fundera på trötthet och otillräcklighet.
Molly struntar fullständigt i hur arbetsdagen
har varit, hur jag känner mig och vad jag
behöver. Hon är helt kompromisslös när det
gäller sina egna behov. Och hon blir alltid lika
lycklig när jag kommer hem, hur jag än mår
när jag kommer innanför dörren.
Molly har på underligt vis, med sin
kompromisslöshet och sina behov gett mig
mer tid för återhämtning. Självklart genom
uteliv och aktivitet, men även genom att inte
tillåta mig att ägna så mycket energi åt min
egen känsla av otillräcklighet.
Och hennes tacksamhet är oändlig. Hon älskar
mig utan förbehåll.
I min värld är det just detta jag behöver:

förbehållslös kärlek, oändlig tacksamhet och
glädje över att just jag finns. Klumpigt och
krävande, och som sagt med smutsiga tassar
på mina kläder, men utan förbehåll.
Sett ur ett mer filosofiskt perspektiv är detta
kanske något vi alla behöver. Om inte en
hund, så åtminstone detta som min hund har
gett mig: Något som lyfter våra blickar från oss
själva och tvingar oss
att se andra(s) behov.
En meningsfull och
ljus vår önskar jag dig.

Elisabeth Volden,
kyrkoherde
Tel 072-532 26 38

7/5
19.19
S:t Botvid
Du kommer väl?

Oxelösundin
Ruotsinsuomalaisen
seurakuntatyön
Oxelösundin Routsinsuomalaisen
seurakuntatyön
Ma 22/4, 6/5 11-13
Kuoroharjoitukset, S:t Botvid.
Ti 23/4, 7/5, 21/5 9.30-11
Laulukahvittelut Sjötångenin tiloissa.
Ti 14/5 17-19 Ompeluseurat srkkodissa
Ke 10/4 17.30-20.00 Aikuisten
askarteluilta, srk-kodissa
To 25/4, 2/5 14-16
Kirkkokäsikirjaehdotuksen avoin
projektiryhmä, Seurakuntakoti
To 25/4, 9/5, 23/5 18-20 Naisten
sauna, Stjärnholm
Pe 26/4, 10/5, 24/5 9.30-11.30
Laulukahvittelut Björntorpin
kahvilassa.
Pe 26/4 15-17 Kerhotunnit srkkodissa.
Kuoro laulaa Äitienpäivälauluja
Sjötångenilla ja Björntorpissa ti ja
pe v.19.
To 2/5 13-14 Sanna Räsänen
opettaa meille uuden sävelmäsarjan,
S:t Botvid
Lau 27/4 13.00 oxelösundin kuoron
30-vuotis juhlakonsertti, S:t Botvid.
Juhlakahvit srkkodissa.
Su 12/5 Äitienpäiväjuhla
Nyköpingin Alla Helgonassa 12.00
Jumalanpalvelus, P. Turunen.
Kahvitarjoilu
Pe 24/5 15-19 Laidunkauden
Avajaiset kolonia-alueella
Jogersössä. Kevätpäättäjäiset.
Leikkejä, lauluja, makkaran
grillausta, tietovisa, arpajaiset.
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Din lokala Marin & Redskapshandel i Oxelösund
I vår butik hittar du båttillbehör och trädgårdsredakap till
GLADA PRISER VARJE DAG ÅRET OM & VÅR MÅNGÅRIGA KUNSKAP ÄR GRATIS!

!
jpriser
n
a
p
m
Ka
5kkrer
frånnge la2g3
ret räc

Passa på att lämna
din utombordsmotor/gräsklippare
på service innan vårrusningen!

Det är bara att gå
in och dominera
Text: Sanna Dahlström

så lä

Jari och Lasse hälsar
er välkomna in i butiken!

www.boatcareab.se

Öppettider Butik:
Vard 10-18 Lör 10-13 Sön Ledigt
0155-285700

Under påskhelgen bytte vi till sommartid i Sverige, de envisa snöslaskdrivorna
och ihärdiga frostnätterna till trots.
Sommartiden känns ändå som ett riktigt
några extra trötta mornar innan man
vant sig – men de allt ljusare kvällarna är
ju som nektar och ambrosia för en trött
vintersjäl.

Vårstädning?
Fönsterputs?
Trädgårdsröj?

sio!
n
e
P
g
n
i
R

PENSIO AB
Kungsgatan 16, 611 31 Nyköping
Tel: 0155-400040 E-post: info@pensio.se Webb: www.pensio.se

Alla har vi säkert våra alldeles egna
speciella vårtecken. Ni som läst mina texter tidigare vet att jag gärna följer skidsäsongen, så för min del är världscupsavslutningen i Falun ett (om än lite sorgligt)
tecken på att vintern går mot sitt slut.

För en tid sedan var han med i Fångarna
på fortet, givetvis i ett Robinsonlag. Innan
han gick in i sin första cell så sa han ”Det
är bara att gå in och dominera” – och
så gjorde han precis det. Pang bom, en
nyckel till laget.

Men lagom till dess att skidsäsongen är
slut så hägrar snart en allsvensk premiär
på landets fotbollsarenor. Och för att
fortsätta på temat nöje – något annat
som hör våren till för min del är premiären av Let’s Dance på TV4.

Det var nästan lite som att höra Ingemar Stenmarks klassiska ”De e bar å åk”,
men med något kaxigare attityd. Inget fel
med en morsk inställning så länge man
kan leva upp till den.

Jag är helt såld på Let’s Dance. Tycker
att det är ett underbart koncept där man
ofta får se de deltagande kändisarna i ett
helt nytt ljus.
Skulle jag någonsin få frågan om att
vara med så skulle jag tacka ja utan att
tveka. Kan till och med bli lite smågrinig
när jag ser i media att vissa kändisar
tackat nej till programmet – ofta för att
de anser att det är för dåligt betalt.
Personligen skulle jag gärna betala TV4
bara för att få vara med och lära mig alla
sagolika danser. Sen var det visst den lilla
detaljen att man helst ska vara någon
form av kändis också. Äsch då…
I denna säsong deltar en personlig TVfavorit. Håll i er nu. Jag pratar om Robinson-Robban. Jag vet, det är tabu att säga
att man gillar Robinson-Robban.
Man FÅR helt enkelt inte tycka om honom. Han är ohyfsad, högljudd, oberäknelig och troligen lite galen. Underhållning
på hög nivå, tycker jag.
Dessutom tycker jag att det är uppfriskande att han faktiskt är så ärlig – för det
är han ju. Han har såvitt jag vet aldrig påstått att han är någon direkt helylleprick.
Han är den han är, och han försöker
inte dölja det. Jag skulle nog få ett smärre
nervsammanbrott av att ha honom i min
närhet, men i TV-rutan är han en ständig
favorit.

Första gången jag såg RobinsonRobban på TV var år 1999 då han deltog i
tredje säsongen av Expedition Robinson.
Redan från början visade han att han
knappast var en person som gick med
strömmen, något som delade Robinsontittarna lite i två läger – antingen så
älskade man honom eller så hatade man
honom.
Jag tillhörde det första lägret, förstås.
Minns att jag sa till killen jag var förälskad
i då att han minsann var lite lik Robban.
Dåligt drag – han visade sig tillhöra hatlägret och tog därmed min välmenade
komplimang som en grov förolämpning.
Nåväl – med eller utan Robinson-Robban så ser jag fram emot den kommande
Byter med glädje broddar och överdragsbyxor mot tunnare klädesplagg och
gympaskor inför mina skogspromenader.
Det luktar redan vår i skogen – denna
härliga lite ruttnande doft som är ett så
säkert kännetecken på att skogen vaknar
till liv efter vinterdvalan. Underbart!
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Sidan 11

Oxelö Marknad
Lördagen 11 maj kl 9-17
Program från stora scénen

LIONS CLUB OXELÖSUND

Medverkande på denna CD är:

09.00

Musikskolan blåser in marknaden

17.00

Marknaden stänger

Sidan 11

LIONS CLUB OXELÖSUND

JONAS NÄSLUND från dansbandet
Cavalkad
10.45
Lions Stipendieutdelning
11.00
Artist-uppträdande
GLADE GLENN: dragspelare och underhållare
Jonas Näslund, Elisabeth Lord &
SIMONS dansorkester
Tommy Gunnarsson
JONTEZ
15.00
Artist-uppträdande
Black jack
LÖPSJÖTORPARNS
16.30
Musikskolan spelar
DANSBANDSKOMPISARNA
Black Jack

GAMMELDANSKOMPISARNA

!KTIVITETER HELA DAGEN

Därutöver medverkar Elisabeth Lord på låt 1
s ±NGLOK /XELÚSUNDS # 6RENA .YKÚPINGS 3ÚDRA 3E TABELL NEDAN
och nyinspelade låtar är 1, 2, 4 och 5
s .OSTALGI LOPPIS 0ARKERINGEN VID *ËRNVËGSSTATIONEN
i Gunnarsson-Lord studio, Björkvik.
s ,IONS LOPPMARKNAD VID +OORDINATEN
Tekniker och bakgrunder: Tommy Gunnarssson.
s 'LASÚGONINSAMLING VID ,IONS MARKNADSKONTOR UTANFÚR (OTELL !NKARET
Övriga låtar är tidigare utgivna på Roldex eller ingår enligt tillstånd av
s "JÚRKMANS EVENT STORA PARKERINGEN
respektive orkester.
ROLDEX
Rödvingevägen 2
613 37 Oxelösund

s (ELIKOPTERUPPSTIGNING OM VËDRET TILLÍTER
s 3PEEDWAY UTSTËLLNING 'RIPARNA VISAR SPEEDWAYCYKLAR VID
Tel:0155/22 35 42
PARKERINGEN 6ÍRDCENTRALEN
s 4RAMPOLIN STUDSMATTEUPPVISNING VID 6ÍRDCENTRALEN
s 0ONNYRIDNING VIDRoldex
KOMMUNHUSET
RXCD 258
s "YT DINA 33!" OCH (AMNEN BILJETTER TILL FESTIS OCH KORV VID
,IONS TËLT UTANFÚR (OTELL !NKARET

Elisabeth Lord & Tommy Gunnarsson

-ED RESERVATION FÚR ËNDRINGAR

+ONFERENCIER #HARLIE !NDERSSON
¾VERSKOTTET FRÍN MARKNADEN GÍR OAVKORTAT TILL HJËLPVERKSAMHET &2) 0!2+%2).'
Tidtabell Oxelö Marknad

Tidtabell Oxelö Marknad

Från
Oxelösund

Till
Nyköping
Södra

Från
Nyköping
Södra

Till Vrena

09.00
15.20

09.20
15.40

09.30
15.50

10.10
16.20

Från
Vrena

Till
Nyköping
Södra

Från
Nyköping
Södra

Till
Oxelösund

11.00
16.55

11.30
17.30

11.40
17.40

11.55
18.00

Reservation för ev ändringar, se skyltning resedagen.

Från
Oxelösund

Till
Nyköping
Södra

Från
Nyköping
Södra

Till
Oxelösund

08.45
10.10
11.00
13.00
14.00
15.40
16.35

09.00
10.25
11.15
13.15
14.15
15.55
16.50

09.30
10.35
11.25
13.25
14.25
16.05
17.00

09.45
10.50
11.40
13.40
14.40
16.20
17.15

Reservation för ev ändringar, se skyltning resedagen

Tåget kör med Ånglok E901 samt 40- 0ch 50 talsvagnar

Oxelösund - Vrena
Vuxen (14 år och uppåt)
160:- tur och retur
100:- enkel
Barn upp till och med 13 år)
80:- tur och retur
40:- enkel
Familjebiljett (2 vuxna 2 barn)
400:- tur och retur
300:- enkel
Biljetter kan förbokas på www.fsvj.se eller köpas på biljettexpeditionen
Oxelösunds station. Biljetter kan även köpas direkt på tåget

Sponsorer:

Oxelösund- Nyköping Södra
Vuxen (14 år och uppåt)
60:- tur och retur
40:- enkel
Barn upp till och med 13 år) 40:- tur och retur
20:- enkel
Biljetter köps på biljettexpeditionen, Oxelösunds Station eller direkt på tåget
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ANNONS

Fanny Hansson och Dagoberto Funes Lara arbetar i den nya målningshallen som är den senaste investeringen i Proplates Oxelösundsanläggning.
Fotot är taget under de första arbetsdagarna i december.

Proplate investerar 20 miljoner i nytt måleri
Proplate är ett företag med stark framtidstro och
som ett naturligt led investeras kontinuerligt i
fabriken.
En av de senaste investeringarna att tas i drift är en
helt ny målningshall. Här lackeras de skurna och
maskinbearbetade
komponenterna innan de levereras till kund. Den
totala investeringen för produktionshallen ligger på
ca 20 miljoner kronor.
Fanny Hansson och Dagoberto Funes Lara är tillsammans
med Jan Jönsson de som sköter målningen i den nya
hallen sedan årsskiftet. Båda blev förra sommaren
tillfrågade av produktionschef Mattias Skeppstedt om de
var intresserade av att vara med och starta upp den nya
målningsanläggningen.
- Jag sa ja direkt, säger Fanny som sedan 2010 arbetat
på Proplate med skärning av plåt. Att få möjlighet att
vidareutveckla sig inom sitt arbete är ju enbart positivt!
Och jag har inte ångrat mig en sekund. Dagoberto nickar
instämmande. - Jättekul att få chansen att lära sig något
nytt, säger han med stor inlevelse. Jag har tidigare arbetat
som skäroperatör på Proplate, genom målningen har jag
fått möjlighet att utvecklas inom mitt arbete.

kvaliteten på målningen.
- Vår största kund, Liebherr i Tyskland skickade till
och med upp en professor i rostskydd som var mycket
imponerad över vad han såg, säger Jan Jönsson.
Till största del går de artiklar som tillverkas hos Proplate
till olika typer av stora entreprenadmaskiner och kranar,
men inte enbart. Ett av de mer spektakulära slutmålen
för Proplates produkter är Sveriges nya nationalarena,
Friends Arena. Som sportfantast var Fanny naturligtvis på
plats vid invigningen och såg matchen mellan Sverige och
England.
Jan Jönsson har lång erfarenhet av industrilackering och ansvarar
för driften i den nya målningshallen.

Jan Jönsson handleder och ansvarar för driften i den nya
målningshallen.
- Det tar cirka sex månader innan utbildningen sitter i
ryggmärgen, säger han. Och med 25 års erfarenhet från
lackering vet han vad han pratar om.
Tack vare investeringen i den nya målningshallen kan
Proplate nu leverera monteringsfärdiga komponenter till
sina kunder. Responsen från kunderna är positiv. De har
varit på plats och är nöjda med både anläggningen och

Fanny och Dagoberto vid målade stag till tyska kunden Liebherrs kranar.

handlade inte så mycket om matchen utan mer om att jag
var tvungen att kolla om jag kunde se våra stag i taket,
säger Fanny och skrattar.
- Det är klart man är stolt när man sitter på ett ställe som
Friends Arena eller kör förbi en enorm lyftkran och inser
att det är våra produkter som sitter där.
Både Fanny och Dago vittnar om den goda stämningen på
Proplate.
”Jag har trivts här från dag ett, säger Fanny. Vi har en bra
gemenskap och det känns alltid kul att gå till jobbet.

En pratstund med en kopp kaffe i nya matsalen.

FAKTARUTA
Du hittar Proplates produkter på byggen, hamnar,
vindkraftparker och i gruvor över i stort hela
världen. Företaget tillverkar monteringsfärdiga
komponenter främst till det som brukar kallas
gula maskiner, dvs. entreprenadmaskiner, till stora
kranar och till gruvindustrin.

Idag arbetar nära 100 personer på Proplate
i Oxelösund. Produktionsanläggning är en av
världens modernaste i sitt slag. Här skär, bearbetar
och – sedan årsskiftet – målas monteringsfärdiga
komponenter i grovplåt till stora kunder världen
över.

Kina och Sao Paolo, Brasilien.
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Röda Korset - gala på Culturum
VÄLKOMNA TILL ÅRETS RÖDA KORSET
GALA på Culturum i Nyköping tisdag
7 maj. Den lokala artisteliten ställer upp utan ersättning för att samla
in pengar till välgörande ändamål.
Nyköpingssonen Staffan Hellstrand
kommer även i år att gästa galan
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”.

En bild från avslutningen av förra årets gala
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.

MIRA arbetar med våld i nära relation, med att hjälpa misshandlade
kvinnor och deras barn med stödsamtal och vid behov även ett stödboende.

ARTISTER SOM ÄR KLARA FÖR ÅRETS GALA

Staffan Hellstrand, Elin Landelius med band, Martina Dahlström, Gaby Wilson, 2njoy, Sisters of Soul, Lennart Grahn och Hans Norling, Julien Dauphine,
Eva Tjörnebo, Tony Irwing, Esteternas musikklass från Tessinskolan, Anne
Holmer, Tomas Hänström och Enes Omardic samt Classe, Ingo & Sune.

- gör det vackra möjligt till
rimliga begravningskostnader

- gör det vackra
Vi hjälper även till med:
möjligt
till rimliga
begravningskostnader

Vårens bästa Badrumsfest!

-Dödsannons -Sorgdekorationer -Sång- och musikarrangemang
-Minnesstund -Gravsten och inskription -Bouppteckning
-Arvskifte och förvaltning -Avveckling av dödsbon -Stöd av forskning

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

Shower System Kit
Mora Cera

3.495 kr
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

Sjung in våren i ett nytt, skönt badrum. Just nu
har vi kalaspris på flera utvalda badrumsmöbler
från såväl kända Svedbergs och Vedum som från
Aspen och Miller. Och läckra tvättställsblandare,
delikata duschset och det bästa för bastubadaren.
Plus en massa andra härliga badrumstillbehör.
Fråga oss gärna om vårt Installerat och klart-pris.
För en trygg och Comfortabel leverans.
Välkommen!

Shower System Kit
MORA CERA FRÅN MORA ARMATUR
Duschblandartermostat med ECO-funktion samt
en handdusch som ger ett komfortflöde på 6l/min.
Easy Clean funktion på både taksil och handdusch.
Färg: krom. Ord.pris 5.220 kr.

Tvättställsblandare
Mora Cera B5

Vi firar
15 år

975 kr

Tvättställsblandare
MORA CERA B5 FRÅN MORA ARMATUR
Mora Cera tvättställsblandare med Mora ESS
energisparsystem. Färg: krom. Ord.pris 1.390 kr.

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

Oxelösunds
Rör Gatuadress 00. Tel 0000-000 00
FÖRETAGSNAMN
Gäller t.o.m. 2013-04-31

Öppettider: Mån–Fre X.00–XX.00 Lörd XX–XX.00
www.foretagsnamn.se
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TRYGGHET UPPIFRÅN
9ÃONRPPHQWLOO:HWWHUJUHQVWDN

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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Energi- och
vattenborrning
9LVHUùYHUGLWWWDN
Montering av

värme- och
vattenpumpar
samt service

:HWWHUJUHQV7DN$%ō
)ùUHWDJVYÃJHQ1\NùSLQJ
www.wettergrenstak.se
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Var med och städa - vinn en resa till
Barcelona eller en i-Pad

Lördag 27 april är det dags att städa
Oxelösund igen. Är du med och städar
deltar du i utlottningen av en resa till
Barcelona, två i-Pads, en heldag för
hela familjen på Bodaborg samt många

Barcelona
Jullovskul på
Vi
har öppet
Bodaborg
hela
jullovet

Oxelösund delas in i elva städområden.
Varje städområde leds av en städcoach
som också delar ut en lott till varje deltagare. Städning sker mellan 09.00 och
11.00
Från 13.00 blir det ett gemensamt program för Städdag och Cykeldag på Järntorget i centrala Oxelösund. Trollkarl, och
musikunderhållning med Robert Wärn
står bland annat på programmet.

Kom
till Boda Borg
i Oxelösund.
Öppettider
under
jullovet
Robert Wärn underhåller
En riktigt bra familjeaktivitet för
Fram till 21 dec kl. 9-19
alla mellan 7 och 70 år.
Stängt 22-25 dec
Här behövs starka tjejer och
26 tilllika
30 dec
kl 9-19
kluriga killar
mycket.
Kreativitet
ochStängt
lite fysiska
utmaningar.
Nyårsafton
och nyårsdan
Vi på renhållningen i Oxelösund önskar
Snabbtänkta
Från 2 jan kl och
9-19 balanskonstalla dagar
närer sida vid sida. Vi garanterar
alla en God Jul och Ett Gott Nytt År!
Förboka
alltid
ditt
besök
många glada skratt och minnen.

Här sker också dragningen av resan till
Barcelona, två i-Pads samt en heldag på
Bodaborg. Du måste vara på plats med
din lott för att vinna.

på torget

Vi vill tacka alla kunder för det förtroende vi fått under vårt första år!
0155-308 08 eller skicka ett mail till

Trots snökaos så väl föregående vinter som denna har vi tillsammans
oxelosund@bodaborg.se
Information
och bokning
med er lyckats att göra vårt jobb. Stort tack till er alla som håller rent
www.bodaborg.se/oxelosund
Se våra nya banor på –
från snö
Boda Borg.
Allt du
behöver
göra
ärfram
atttill sopkärlen så att vi kan komma fram!
Tel 0155
- 308
08
www.bodaborg.se/oxelosund

Vinn en resa till Barcelona, eller en heldag på
städa ditt närområde.

För utförligt program med tider,
se sidan 13.

Förändringar av sophämtningen under jul, nyår och
trettondagen meddelas med lapp i brevlådan.

Arrangör: Oxelösunds
kommun,
Samarbetspartners

Ungdomspris
Två i-Pads lottas ut bland alla ungdomar
(upp till 18 år) som städat.

FORIA AB, Box 551, 611 10 NYKÖPING
Tel: 0155-26 22 00, Fax: 0155-26 22 99, E-post: info@foria.se

- tänk i nya banor -

Här är alla städområden och samlingsplatser
BRANNÄS

TJÄRNHOLM

Tegelbruksv

Skulpturpark

Oxelösund delas in i elva städområden.
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Loppmarknad med
Loppmarknad
Loppmarknad
Loppmarknad och Städdag
Loppmark
städ- och cykeldag
Järntorget lördag 24 april 10.00-15.00
Järntorget lörd
Järntorget lördag 16 april 10.00-15.00
Järntorget lördag 16 april 10.00-15.00

9.00-11.00 Städdag
Vi vårstädar hela Oxelösund tillsammans!

Loppmarknad

Läs mer under evenemang på www.oxeloenergi.se

Järntorget lördag 16 april 10.00-15.00

Loppmarknad och Städdag

En plats på loppmarknadenJärntorget
kostar 50 kr, eget
bord 24 april
lördag
medtages. Anmälan till marianne.heman@oxelosund.se,
telefon 0155-388 03, senast 23/4.

Vårrusta din cykel och prova cykling på nya sätt.
Gratis stöldmärkning av din cykel.

Miljödag med bland annat Bokloppis, vinylförsäljning och
miljöquizz med mera. Oxelösunds energi- och klimatrådsparar både dina pengar och vårt jordklot.
Helt kostnadsfritt!
Vårstäda! Passa på och lämna dina gamla
glödlampor och batterier i Oxelö Energis tält.

www.oxeloenergi.se
www.oxelosund.se

10.00-15.00

OXELÖSUNDSTIDNINGEN April 2013
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Elcykel från 11.995:-

0155-45 10 00
Järntorget, Oxelösund

www.cykelonyckel.se

”Nu
”Nuvänder
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viupp
upp och
och ner
ner på
på ss
Om knallemarknaden ur ett generalperspektiv
Roland Almlén i Lions klämde idén
om knalle-marknad i Oxelösund.
Året var 1983 och det var den
första Oxelö Marknad som hölls i
Oxelösund. Sex marknadsgeneraler
har sedan dess slitit med att få ihop
marknaderna tillsammans med Lions
marknadskommitté.
Varje år har Lions en egen personalbesättning för att ro iland Oxelö
Marknad. Redan i september startar
marknadskommittén med att göra
grundjobbet inför nästkommande års
narknadsjippo.
- Veckan för marknadsdagen i maj är
allt klart och det är bara att förlita sig
på att planeringen stämmer, berättar
nuvarande marknadsgeneral Roger
Lindwall, som har erfarenhet av att
det kan hända mycket både innan och
under själva marknaden, som man inte
alls har planerat för.
- Regn till exempel. Vi märker
upp marken kvällen innan med
knalleplatsernas nummer och storlek.
Det har förekommit att det regnat
under natten mot lördagen och då är
man inte glad när all markering är
borta på morgonen och 180 knallar
trycker på och vill ha sina platser på
marknadstorget.
- Ibland förekommer arrangörsmissar
också som felmärkning av platser och

bortglömda platser, vilket fäller syrliga
kommentarer från knalleleden. Ibland
får vi av vissa skäl göra omfördelningar
bland knallarna, säger Roger och drar
sig till minnes en episod för några år
sedan.
- Vi hade gjort en fadäs och flyttat
på en knalle en meter åt sidan och det
gjorde att vi fick offra en timma på att
argumentera med knallen om varför
det var nödvändigt att flytta på honom.
Vilket inte är lätt när argumentationen
inte är så välslipad. Knallen kommer
än i dag hit trots löftet och salvan jag
kommer aldrig tillbaka mer .
- Ett strömbortfall på strömförsörjningen till scenen ett år gjorde att
marknaden kom igång en timma för
sent. Det kan man säga blev något
frustrerande med hela järntorget fullt av
folk och förväntan.
Brandbilen som försvann
- På parkeringsytan utanför Vårdcentralen brukar vi samla föreningar
och verksamheter som vill vara med
och visa upp sig. NTF, polis, brandkår
och ambulans t.ex. Vi hade ett år fått
klartecken från brandkåren att de skulle
komma och visa upp sig. Men de dök
aldrig upp. När vi ringde och kollade
varför den inte kom, möttes vi av en
kort lite syrlig kommentar; Vi släcker
bränder utefter spåret OxelösundNyköping.

FÄSTINGSÄSONG!
Skydda dig mot TBE.
Besök vår vaccinvagn
utanför vårdcentralen
under Oxelödagen.

- En asklucka var defekt på ångloket,
som trafikerade banan och gjorde då att
askan föll ner på banvallen och antände
vegetationen.
- Vi tror att Oxelö Marknad är en
bra grej för Oxelösund och att den
uppskattas, säger Roger. Vad som
däremot inte faller i god jord är att vi
spärrar av innersta´n och begränsar
framkomligheten för Oxelösundsborna.
Men jag tror nog att det finns förståelse
för att det blir så här en dag per år.
För en marknadsdag är mycket av en
upplevelse för våra många besökare.
Tjugofemtusen besökare den här
dagen gör att allt vad parkeringslag
heter upphör att gälla. Parkeringen
den här dan blir vad den bli eftersom
stora parkeringen till stor del upptas av
tivoliverksamhet.
- Ja man får vara beredd på det mesta.
Knallar kan ringa mitt i natten dagen
innan för att försäkra sig om en plats
på marknaden. Då är det bra att kunna
slänga käft på rätt sätt, säger Roger.
- Tomheten är påtaglig när alla knallar
plockat ihop och åkt från Oxelösund till
nästa marknadsställe. Även om det är
mycket jobb med marknaden så är det
så.
Sen har vi ett stort efterjobb att ta oss
an.
Det gäller städningen av marknadsoch tivoliområdet. På söndag förmiddag

Roger Lindwall
efter några timmars sömn och när tivolit
åkt, avslutas städningen.
Vi brukar få beröm för att vi
återlämnar marknadsområdet i gott
skick.
- Marknadsjobb är roligt. Det tycker vi
alla inom Lions. Det är därför vi så envist
håller på med den, säger Roger. Den är
vår inkomstkälla för att kunna stödja
behövande i vår kommun, nationellt och
internationellt. Utöver marknadsjobbet
har vi även kul tillsammans vid andra
tillfällen under året och vi hälsar gärna
fler välkomna till Lions.
- Vi ses lördag 11 maj på Oxelö
Marknad.
Birgitta Ringshagen

Köp rätt progressiva
Få slipade solglasögon
Nu är det soliga tider om du funderar på
progressiva. Du får slipade solglasögon
på köpet (värde ca 2.500 kr) när du väljer
Hoyas bästa progressiva glas.*
*Gäller v 15-20 vid köp av Hoyalux iD MyStyle eller
Titta in i butiken idag.

www.hoya.se

*Gäller v 17-20 vid köp av Hoyalux ID MyStyle
eller Hoyalux iD LifeStyle V+
Gäller ej ihop med andra erbjudanden.

Järntorget 1, Oxelösund
Telefon 0155 362 20
www.sornersoptik.se

0155-60 60 40, Norrköpingsvägen 13
www.vaccinkliniken.se

V Kvarngatan 38, Nyköping
Telefon 0155 21 01 21
www.glasogonspecialisten.se
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Våra ekologiska och
närodlade vår- och sommarväxter
är nu på gång.

Dop Födelsedag Bröllop Begravning

Blomster DesignHantverket & kunskapen

Butiken med de ekologiska alternativen.

kor t och få

Köp ett klipp

Välkommen in!
önskar Tony & Benita

Välkommen!

Carina Bergkvist - Hud & Spaterapeut
070 228 52 62 - Höjdg. 24, 613 30 Oxelösund
www.sencehud.se

Öppet: Mån-Fre 9.00 - 18.00 Lör 9.00 - 14.00
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Converse 699:Finns i blå,
röd och vit

Finns i vit

OXELÖSUND 0155-344 00

Vårstädning i jeanshyllan!
120.göde

Blanda 4 säckar
FÖR 100.-

r gräs

et!

Timmermansgatan 6

(herr)
Mod Blake nu 500kr (ord. 799kr)
Daren nu 600kr (ord. 899kr)
0155-302 10
Järntorget, Oxelösund

OXELÖSUNDSTIDNINGEN April 2013

16 ANNONS

En timme till Stockholm —
Två timmar till Europa

Besök oss på Oxelö Marknad!

från ena sidan av stan till den andra
Det känns tryggt och säkert.
Kultur och föreningslivet har ett
rikt utbud i Oxelösund. Det är få
kommuner av vår storlek som har
evenemang och aktiviteter som tex
Koordinaten, Femörefortet, Badhuset
och Bodaborg.
I Oxelösund är det billigt att bo. Vi
har låga hyror och billiga avgifter för
hus för pengarna var det någon som
skrev. Det är en konkurrensfördel som
vi kan och ska marknadsföra mer.

Havet, Jogersö och Femöre var bara några av de saker som lyftes fram som det
bästa med Oxelösund av besökarna under Oxelö Marknad 2012. Bilden visar en
som förra året, mellan ingångarna till Koordinaten. Kom gärna förbi och prata med

Varför ska man bo i Oxelösund?
nyligen. Det var också en av de frågor
som vi ville få svar på när vi ifrån Oxelösunds kommun deltog på Bomässan
på Rosvalla i mitten av mars.
Inte helt otippat så rörde sig en del av
svaren om närheten till skärgården
och naturen. Och visst har vi det bra.

gemenskap. Det är nära mellan
människor och man möts av en god
service. Här kan vi handla utan långa
köer och med fri parkering.

Roligt för barn på Koordinaten!

Det är ett positivt och inspirerande
enkäten skrev:
tanke på det arbete som har lagts
senaste året.

som kom fram:
Badliv, Båtliv, Skärgård och Naturen.

att transportera både människor och
gods.

skrev någon. Det stämmer faktiskt

Så min fråga blir:

grannkommuner. Här kan vi på några
minuter komma ut i naturen eller skärgården. Hitta en ”egen” liten havsvik att
gå iland på.

Varför skulle man inte vilja bo i
Oxelösund?
Catharina Fredriksson
Kommunstyrelsens ordförande

promenadstråk. Tänk att vi kan gå

Kom och lyssna på
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige sammanträder
ordinaten. På sammanträdet kommer
bland annat kommunens Årsredovisning 2012 och beslut om ansvarsfrihet
för nämnder och styrelser att behandlas.
Du kan ställa frågor till dina politiker.
Frågan ska lämnas in i förväg. Kontakta kommunstyrelsens kansli, telefon
380 00
Handlingar till kommunfullmäktiges
styrelseförvaltningen och på kommunens hemsida där du också kan också
på www.oxelosund.se.

Visste du att…
i vår görs en medborgarundersökning. 500
utvalda Oxelösundare får
chansen att tycka till om
att leva och bo i
Oxelösund!

Sjunga eller spela?
Musikskolan tar emot alla intresserade
elever från 5 år och uppåt oavsett vilken skola du går på. Hör av dig till oss
på 0155-386 65 eller kom och hälsa
Ramdalsskolan. Du kan även göra din
anmälan på www.oxelosund.se

Fotograf Peter Westrup

Det är nära till Stockholm och till
Europa. Vi har ett unikt och strate-

Lördag 4 maj 13.00
Barnteater. Krifs krafs hoho plask med
Teater 23. Om en liten groda som inte
kan sova, fast mamma läst saga och
pussat godnatt. Vad är det som låter i
natten? Från 3 år.

Öppettider
Receptionen kommunhuset
Växel 0155-380 00
Mån, tis, tors 8.00–17.00
Ons 8.00–18.00, fre 8.00–16.00
Vecka 19-37 sommartid:
Må, ti, to, fre 8.00–16.00
Ons 8.00–18.00
www.oxelosund.se
Återvinningscentralen
Föreningsgatan 43
Mån, ons, fre 12.00–16.00
Tis, tors 12.00–19.00
Lör 10.00–14.00
Allaktivitetshuset Koordinaten
Bibliotek, turistbyrå, barn- och ungdomsverksamhet, konsumentinformation,
gallerier, Oxelösundsarkivet, café och
evenemang. Telefon 0155-383 50.
Mån-tors 9.00–19.00, Fre 9.00–18.00
Lör 10.00–14.00, sön 12.00–15.00
www.koordinaten.se
www.visitoxelosund.se

Lördag 25 maj 11.00-13.00
Tälj med Emil!

Fotograf Peter Westrup
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Bidrag för naturvårdsprojekt
Oxelösunds kommun har fått statligt bidrag för att bedriva två lokala
naturvårdsprojekt ”Naturvårdsåtgärder i Furöarkipelagen” samt ”Skärgårdens stränder”.
Furöarkipelagen är väldigt värdefull ur
naturvårdssynpunkt. På västra Bjurshalinslag av riktigt gamla ädellövträd av
ovanliga lavar och insekter.
För att bevara och gynna djur- och
växtlivet behöver det röjas runt de gamla
ekarna så de inte beskuggas. På Korsholhamlade lindar vilka växer beskuggat.
Lindarna har en omkrets på drygt 6
Skärgården är Oxelösunds största natur- och rekreationsområde. En inventering av
kommunens stränder kommer att göras under 2013-2014.

som föryngrat sig i området. Lindbeståndet behöver huggas fram. Röjningsar-

betet kommer att bedrivas och slutföras
under 2013.
Inventering av stränder
Skärgården är Oxelösunds största
natur- och rekreationsområde. För att
få information om vilka stränder som är
värdefullast för den biologiska mångfalden och friluftslivet kommer en inventering av kommunens stränder i skärgården och på fastlandet att göras under
2013-2014.
– Inventeringen kommer att vara underlag och hjälpmedel för kommunens
planering och strandskyddsarbete, säger
Magdalena Nilsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Oxelösunds kommun.

Kommunens medarbetare ska bli ännu bättre på service
Tillsammans med näringslivet arbetar Oxelösunds kommun hårt med att
Oxelösund ska vara en riktigt bra kommun att vara företagare i. Under
2012 togs det fram ett näringslivsprogram som fokuserar på de områden
som Svenskt Näringsliv och regionens företag anser viktiga för företagsklimatet. Under en första period prioriteras bland annat förbättrad
service till företag och allmänhet.

I maj 2012 beslutade kommunfullmäktige i Oxelösund att anta ett program
för näringslivsutveckling. Målet är att
som vill växa. Fler nöjda företagare ska
nystartade företag.
Programmet omfattar mål och strategier för att förbättra företagsklimatet i
Oxelösund. Näringslivsprogrammet är
kommunens ”affärsplan” för ett bra företagsklimat och innehåller fyra viktiga
områden
förbättra kommunens service till
företagen
skapa mötesplatser och dialog, dels
mellan företagen och dels mellan
företagen och kommunen
bygga upp Oxelösunds varumärke
kring det havsnära läget
öka intresset för nyföretagande i
Oxelösund
Som en del av näringslivsprogrammets

första punkt startar nu en serviceutbildning för medarbetare i kommunen som
har mycket kontakt med allmänheten
och vars arbete i stor utsträckning präglas av att ge service. Målet är att kommunens medarbetare ska uppfattas som
proffsiga, snabba och serviceinriktade.
Det handlar bland annat om att förbättra servicen till företagen vad gäller
myndighetsutövning, expansion och
nyetablerig och upphandlingar. Utbildningen behandlar service ur ett brett
perspektiv. Företagare är också medborgare med barn i förskola, skola och har
äldre anhöriga till exempel.
Under utbidningen, som består av tre
kurstillfällen, kommer deltagarna att få
fokusområden och frågeställningar. Den
leds av Staffan Bergentoft från företaget
Partner Konsult.
Satsningen omfattar i ett inledande
skede 24 medarbetare från olika verk-

samheter inom kommunen.
– Utbildningen är processorienterad
och bygger på deltagarnas egna tankar
och erfarenheter, säger, säger Henny
Larsson, personalchef Oxelösunds kommun.
– Våra medarbetare är duktiga på
service, men vi måste ständigt ligga i
framkant eftersom service är ett av våra
viktigaste uppdrag.

är nöjda med bemötandet (94% mycket
nöjda). Andra frågor som ställs är om
man hittat rätt kontaktperson och om
den personen återkommit inom rimlig
tid. När det gäller handläggningstiden
är 98% nöjda (86% mycket nöjda). 98%
är också nöjda med bemötandet (94%
mycket nöjda).

Mer om näringslivsprogrammet
Programmet kommer att ses över en
gång om året. Målet för 2013 är 50 platser upp i rankingen över företagsklimat
som Svenskt Näringsliv gör varje vår.
Målet för 2014 är ytterligare 50 platser upp. Antalet nystartade företag per
1000 invånare ska ökas från 1,9 till 2,5
inom en tvåårsperiod.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gör egen mätning
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen gör varje år en kundenkät bland de
som fått ett beslut eller där de handlagt ett ärende. I undersökningen som
gjordes 2012 skickades 373 enkäter ut
och svarsprocenten var 70%. Enkäten
visar att 98% är nöjda med handläggningstiden (86% mycket nöjda) och 98%

Samy Abu Eid, Dennis Gustafsson och
Marta Carlsson är några av de medarbetare som ska bli ännu bättre på service.

Tisdag 23 april släpps årets ranking.
– Hur vi än placerar oss i rankingen
kommer vi fortsätta att arbeta hårt på
att förbätttra företagsklimatet, säger
Hans Rainer, näringslivssansvarig i
Oxelösunds kommun. Arbetet med att
Hans Rainer är näringslivsansvarig i
Oxelösunds kommun

process där man förbättrar sig stegvis
år från år.

18

OXELÖSUNDSTIDNINGEN April 2013

Fråga juristen!
Hej Sarah!
Jag är orolig över att inte klara mig ekonomiskt då min make går bort. Min
make har två barn sedan tidigare och vi har tre barn tillsammans. Vi har skrivit
testamente att jag ska erhålla allt men vi äger inte så mycket, har en del lån
och bor i en hyreslägenhet. Jag vet att det är dyrt med hjälp i hemmet och jag
har inga barn som bor så nära så att de kan hjälpa mig varje dag. Jag läste om
en beloppsregel men vet inte om den går att använda för mig när det finns
särkullbarn.

Sarah Mingert arbetar som jurist på LRF
Konsult i Nyköping. Sarah verkar i hela
Södermanland och har stor erfarenhet
av familjerätt. Jur kand från Stockholms
universitet som arbetat på Advokatbyrå,
Skatteverket och Juridisk byrå. Specialist
på ekonomisk familjerätt och arvsrätt,
alltså allt som har med t.ex. arv, gåvor,
testamente, bodelningar och bouppteckningar att göra. Arbetar även med fastighetsrätt, avtalsrätt, generationsskifte
samt internationell familjerätt.
Hjärtligt välkomna med frågor och
funderingar till Sarah, det går då bra att
maila tidningen (tobbe@media-mix.nu)
eller direkt till Sarah

Hej!
Det du menar är basbeloppsregeln.
Om den efterlevande äger mindre än fyra prisbasbelopp efter bodelning och
arv skall automatiskt basbeloppsregeln användas till den efterlevandes fördel.
Denna rätt går före särkullbarnens rätt till sin laglott.
Du har således alltid rätt att erhålla egendom till ett värde av fyra basbelopp.
Finns det inte tillräckligt med egendom då all egendom hos både dig och
dödsboet är sammanlagd erhåller du som efterlevande maka hela arvet efter din
make. Särkullbarnen har dock rätt till efterarv. Det betyder bl a att då du avlider
kommer din mans barn att ha rätt att erhålla viss andel av ditt dödsbo.
I detta fall verkar det inte finnas någon enskild egendom men då det finns skall
även den enskilda egendomen räknas med i de fyra basbeloppen.
Hej! Jag har nyligen förstått att det inte är samma regler som gäller för sambor
och för gifta personer men jag har inte riktigt förstått när det blir skillnad eller
vad skillnaden är. Jag och min sambo har två barn tillsammans och har bott ihop
i snart tio år. Eftersom vi har barn ihop trodde jag att det var samma regler för
oss som för gifta, att skillnaden bara fanns innan man skaffade barn. Finns det
någon anledning för oss att gifta oss? Min sambo tycker det är jätteviktigt men
jag tycker att det är bra som det är.
Hej! På detta utrymme kan jag inte ge en uttömmande redogörelse över
skillnaderna, enbart några av dem. Kontakta en jurist för att få ett uttömmande
svar avseende vad som gäller i just ert fall.
Det finns vissa skyddsregler mellan sambor, men de är inte speciellt många
och inte speciellt omfattande. Mellan sambor ingår enbart det gemensamt
införskaffade hemmet och det gemensamt införskaffade bohaget i en bodelning.
Bodelning kan ske vid en separation eller ett dödsfall. En bodelning mellan

Alla frågor behandlas anonymt i
tidningen.

sambor sker först när en av samborna begär bodelning, detta ska ske inom ett
år från det att samboförhållandet avslutades. Ni ärver inte varandra som sambor
utan det är era bröstarvingar, barn, som ärver er. Önskar ni att arvet ska fördelas
på annat sätt måste ni upprätta testamente. Barnen har dock alltid rätt att utfå sin
laglott.
Mellan makar är det helt andra, mer omfattande regler som gäller. Vid en
bodelning, som alltid skall ske vid både äktenskapsskillnad och dödsfall,
ingår alla tillgångar och alla skulder hos båda makarna. Makar med enbart
gemensamma barn ärver varandra och barnen får vänta på sitt arv till dess att
båda föräldrarna avlidit. Önskar ni att arvet ska fördelas på annat sätt än till den
efterlevande maken måste ni upprätta testamente.
Till dessa regler finns det också i vissa fall undantag.
Kort kan sägas att ni som gifta är tryggare ekonomiskt vid ett dödsfall. Ni kan i
livet skriva äktenskapsförord för det fall ni önskar att viss, eller all,w egendom
skall hållas utanför en bodelning vid en eventuell separation.
Bor ni i en köpt bostad bör ni se över om den efterlevande kan bo kvar om en av
er dör. Det kan vara enklare för den efterlevande att bo kvar i det gemensamma
hemmet och ha en liknande levnadsstandard om ni är gifta med varandra

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

VÄLKOMMEN PÅ FÖREDRAG

Hemmet

FAMILJEN OCH JURIDIKEN
Juridiken i livet
Testamente och arv

Vi arbetar med stor glädje för att vi vill och kan, inte för att vi måste!

TISDAGEN DEN 14 MAJ KL. 18.00
18.00- 18.30
Fika
19.15- 19.45

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

Vilka regler gäller när du är sambo och vad blir konsekvensen om du gifter dig eller
separerar? Vilka är skillnaderna mellan att vara sambo och att vara gift? Vem ärver dig
när du dör? Vem vill du ska ärva dig när du dör? Hur gör jag för att den efterlevande ska
kunna bo kvar i vårt gemensamma hem?
Vi inbjuder till två kostnadsfria föredrag i ämnet familjerätt, inklusive kaffe och smörgås.
Du väljer själv om du vill lyssna på ett eller båda två. Föredragen hålls av våra jurister
Sarah Mingert och Anna Bergkvist på LRF Konsults kontor i Nyköping, Brunnsgatan 5.

hjälp
n!

Inga startavgifter eller bindningstider

r

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

Anmälan senast den 5 maj till 0155-773 01 eller pernilla.ohman@lrfkonsult.se och
avanmälan senast den 8 maj.
För avanmälan efter den 8/5-13 tas en avgift om 150 kronor ut.

Personlig omtanke

Tandläkare Göran Herbring
0155-316 60
Torggatan 13, Oxelösund
www.herbring.praktikertjanst.se

Trygg miljö

Modern tandvård
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Lördagen den 27 april kl 10-16
finns personal på plats som ger
tips och hjälper till.
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Leif König

Anmärkning i kanten:
BRA

BÄTTRE

Oxelö Marknad
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TGOJ-banan

Järntorget.

Fonus svarar!
Vaccinera dig i tid
Rekordmånga fall av TBE

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar,
de flesta som smittas får lindriga besvär men den
kan orsaka hjärn- eller hjärnhinneinflammation.
Förra sommaren drabbades fler sörmlänningar än
någonsin av den allvarliga sjukdomen.

Vårdcentralen Oxelösund
Drop-in tisdagar och onsdagar
kl 15-16 under v 15-19.

Fråga:
Hej!
Min mormor har nyss gått bort men hennes önskan var att vi inte skulle ha någon begravning för henne. Hur går man tillväga då?
Mvh/ Anna Johansson
Svar:
Hej Anna!
En ”begravning” innehåller flera moment; Omhändertagande av den avlidne, Personligt avsked/visning, Begravningsceremoni, Minnesstund samt Gravsättning. Frågan är
vad din mormor menade. Begravningen är ju inte bara till för den avlidne utan i stor
utsträckning också för de efterlevande.
Av erfarenhet vet jag exempelvis att många önskar gravsättas i en minneslund. När
de får höra att barnen vill ha en grav med ett minnesmärke att kunna gå till i framtiden, ändrar de sig.
Någon vill inte ha en någon ceremoni med tanke på det religiösa inslaget som man
inte gillar. När man får höra att det finns icke-religiöst alternativ (borgerlig begravning) kan man ändra sig.
Att förvägra de efterlevande ett personligt avsked eller en minnesstund är sällsynt
när man inser vidden av en sådan önskan och förstår att de momenten mest är till
för de efterlevande.
Mitt råd är därför att ni funderar på hur ni själva skulle vilja begrava mormor och därefter försöker förstå vad mormor skulle ha sagt om hon kunde höra ert resonemang.

Välkommen till www.fonus.se där du kan ställa frågor!

www.landstingetsormland.se/oxelosund
Östra Storgatan 14, Nyköping, tel: 0155-20 51 40
Järntorget 6, Oxelösund, tel: 0155-324 00

Bengt Torsek,
även borgerlig officiant

Jour dygnet runt
Hembesök
www.fonus.se
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Femörefortet – 10 år som museum
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2013 fyller Femörefortet 10 år som museum. Detta kommer att uppmärksammas
med ett antal aktiviteter under året med tyngdpunkten lagd på två särskilda
jubileumsdagar i Fortet lördag och söndag 1 och 2 juni.

I förra numret av Oxelösundstidningen
berättades om tiden från det första
studiebesöket i berget i mars 2001 fram
till Öppet Hus i fortet i augusti 2002.
Öppet Hus i Femörefortet 17-18
augusti 2002 blev en dundersuccé.
Under de två dagarna besökte över
2000 människor Femöre. Vi fick 1200
namn på våra ”Rädda fortet”-listor
och vi fick många nya medlemmar
i intressegruppen. Tyvärr var det
flera som inte fick komma in i fortet
eftersom antalet deltagare i de guidade
grupperna måste hållas begränsat på
grund av säkerhetsskäl.
Av kommunens politiker var det
dittills bara ordföranden i Kultur- och
Fritidsnämnden, Olle Berg, som hade
stöttat oss, och det hade han verkligen
gjort till hundra procent.
Efter Öppet Hus förändrades bilden
totalt. Redan innan augusti månad
hade gått ut skickade vårt dåvarande
kommunalråd Benita Vikström ett
brev till regeringen med begäran om
uppskov med rivningen. Hon begärde
”några års respittid för att visnings- och
museiverksamhet ska kunna utredas,
prövas och utvärderas”. Det brevet
skrev hon tillsammans med Mikael
Edlund från Landstinget. Senare

skrev även Sörmlands Turism AB till
regeringen med samma begäran liksom
även Sörmlands Museum.
Hela hösten gick vi sedan i väntans
tider. Enligt en handläggare i
regeringskansliet skulle ett svar
komma i oktober, men så blev det
inte och sedan flyttades den utlovade
tidpunkten fram undan för undan.
Så kom äntligen Femörefortet upp
på regeringens bord och den 13 mars
2003 togs det historiska beslutet att
skjuta upp rivningen ett år och att det
under det året, från första juni 2003
till sista maj 2004, skulle få bedrivas
visningsverksamhet.
Men inte nog med det, i beslutet stod
också att Fortifikationsverket i samråd
med Försvarsmakten skulle förhandla
med Oxelösunds kommun om en
överlåtelse.
Första juni 2003 började det av
regeringen beslutade provåret med
försöksverksamhet i Femörefortet. 5
juni var en stor dag. Då fick föreningen
ta emot nycklarna till fortet och
den 18 juni skedde den högtidliga
invigningen. Oxelösund hade fått ett
museum över det kalla kriget!

SKAPARGLÄDJE
har kommit till stan!

”Händiga dalmasar förverkligar
dina byggdrömmar!”
Använd ROT-avdraget

a

emsid

K

10 maj 2004 beslutade ett enhälligt
Kommunfullmäktige att köpa
Femörefortet för den lite märkliga
summan 50 kronor och 5 öre och
uppdrog åt kommunchefen att fullfölja
avtalet med Föreningen Femörefortet.
Idag, 2013, har Museet Femörefortet
haft över 60 000 besökare.
Text: Håkan Linderyd Foto: Per Rödseth

Byggföretaget

rh
på vå
n
i
a
ik

Under provåret hade museet
över 10 000 besökare. Istället
för rivning hösten 2003 inleddes
nu istället förhandlingar
mellan Fortifikationsverket och
Försvarsmakten å ena sidan och
Oxelösunds kommun och Föreningen
Femörefortet å andra sidan om ett
permanent övertagande av fortet.

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

Massor med musik
i S:t Botvid

Lördag 27 april blir en dag i
Oxelösund med något för alla. Utöver
Loppis, städ- och cykeldag bjuds
musik i S:t Botvid vid två tillfällen.
’Oxelösunds finskspråkiga kör
30-årsjubilerar kl 13 med en storkör
på 80 personer. I den medverkar
Oxelösunds finska kör, Sanna Räsänen
,Jani Kenttälä, Vilundakören från
Upplands Väsby och Sundbybergs,
Flemingsbergs och Norrköpings
församlingars finska körer.
På kvällen kl 18 är det dags för
Månadens konsert i S:t Botvid. Det
är Peter Unge in Primo som spelar.
Kvartetten består av Peter Unge, Lisa
Jeansson Patrik Ajaxén, Christian
Lehnberg och Emil Ohlin. Musiken
spänner över visa, jazz, bossa och
hymn.
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Det händer i Oxelösund!
Ett urval av aktiviteter under april - maj.
För fullständigt program, se www.visitoxelosund.se

Evenemang

Evenemang

Barn

Senior
torsdagar 10.00-12.00

Seniorcafé

Torsdag 25 april

Söndag 21 april 10.00-16.00

Oxelösundsarkivet.

Torsdag 2 maj

Se vad som händer innanför portarna
i lokstallarna! FSVJ visar upp sin verksamhet, sina nya fordon och lokaler samt

polisen och polisens volontärer.
aktiviteter och servering. Elden tänds 20.00.

Torsdag 16 maj
Scenkonst Sörmland – Beppes bästa.

Torsdag 23 maj
-

Stjärnholms slott
En spännande dag för barn upp till 6

Torsdag 30 maj
Torsdag 13 juni

Ung
Utställningar
Dagen inleds med städning av bostads-

oxeloenergi.se för mer information.

13 - 28 april

Hans Ekedahl
bland annat.

& New Holland Band
16 mars - 28 april

dinatens stora vinylsamling.
Tisdag 30 april 18.00-00.00

Innebandy by night
-

20 kr i entré, drogfritt. Simhallen är öppen,
Medley arrangerar ”simma för livet” under
kvällen.

Oxelö marknad

Oxelösunds centrum fylls med knallar,
Charkikan sydamerikanskt tunggung med
oförställd spelglädje och sprittande baktakt.

Oxelösund-Nyköping under marknaden.

Alla pratar väder!

Disco

stor utställning fenomenet väder.

Bio

Du missar väl inte...

viken
musik med stor spännvidd. Visa, jazz,
latin & bossa och en och annan hymn.

Du vet väl om att vi har en biograf i
vardagar och helger? Platsen är Cupan,
www.visitoxelosund.se

Inlämningen till Sörmländsk fotosalong?
www.visitoxelosund.se.
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Los Charkikan vill få oss att dansa
För andra gången arrangerar
Koordinaten en musikpub ihop med
Hotell Ankaret i Koordinatens kafé
och bokhall. I höstas var det irländsk
folkrock från Katrineholm, nu blir det
förortscumbia från Fittja.

om Stockholm och består ungefär till
hälften av chilenare och hälften infödda
svenskar. Texterna framförs på spanska
och beskriver med en stor portion
humor svårigheter och glädjeämnen i
att hantera två kulturella identiteter.

Charkikan är namnet på en chilensk
maträtt bestående av potatis, kött
och olika grönsaker, en rätt inte helt
olik den svenska pyttipannan. Därför
blev det också ett passande namn
på ett band som gärna kokar ihop
stilar och kulturer efter eget recept.
Grunden är den i Latinamerika
omåttligt populära musikstilen cumbia
men i Los Charkikans kök mixas den
med mambo, ska’, salsa, rock’n’roll,
folkprogg och en liten nypa punk till en
dansant anrättning som de själva kallar
”förortscumbia”.

Våren 2012 släppte bandet sin
första skiva men det är framförallt
genom sina roliga och personliga
liveframträdanden som Los Charkikan
vunnit sin publik. Själva säger de att
de levererar musik som får människor i
alla åldrar att dansa.

Det för närvarande sju man starka Los
Charkikan har sin bas i Fittja söder

Marknadsaktiviteter
på Kyrkbacken

Lördag den 27 april får du chansen
att se om det stämmer när de spelar
på Koordinaten. En chans som kanske
inte kommer åter - här näst åker
bandet och spelar på humorfestivalen
i Ryska Karelen, till hösten väntar en
Japanturné och därefter blir det New
York.
Marie Anstadius

marknadskaffe hela da´n, prästerna
säljer extra god prispressad prästost
till förmån för Räddningsplankan.
Syjuntans berömda raggsockor säljs
även dessa till förmån för Räddningsplankan.
Nyinkomna varor, Fairtradeprodukter,
säljs av Internationella gruppen, som
även dukar upp ett Loppis ute på
Kyrkbacken. Fredsam säljer lotter och
lycklig vinnare till priset, en varukorg
med godsaker, kommer att ropas ut på
marknadsscenen.

Cafe Kyrkbacken håller som vanligt
öppet när det är Oxelömarknad i sta´n
11 maj.
Vi pratar församlingshemmet vid
S:t Botvids kyrka. Där serveras

I S:t Botvids kyrka kan man alldeles
gratis sitta en stund och vila sina
trötta marknadsben och lyssna på
guidebandet som bjuder på både
information om S:t Botvid och på
musik.

Bröllops- och familjefotograf
Veronica
Johansson
Ve r a P h oto P h oto g r a p hy

g

En del av Mediamix Event & Mediabyrå

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

XXXWFSBQIPUPTFttIFK!WFSBQIPUPTF

Välj Waldorf
i Nyköping!

Teori, konst
& hantverk

Naturnära
Eget
läge
ekologiskt
kök

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

www.mikaeliskolan.se

KOLLA VÅRA PRISER!
EN RIKTIG TYGBUTIK I CENTRUM
Stans
KöksMarkisväv
Örn- Ingen väg… ...är för
Möbelstörsta
handdukar
Till uteplatsen, stugan,
lång för...
gott
tyger
balkongen m m
Halvlinne
sortering av
...ett besök hos
Från
Från
gardinkappor
st
/m
/m

98:- 10:-

48:- 10:-

V. Trädgårdsgatan 35, Nyköping

0155-28 89 10

t
s
e
B H
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Välkommen till gemensamt
Första maj firande

Dixie Tigers spelar på

Demonstrationståg och torgmöte i Oxelösund!
”Jobb och framtidstro”

BEST WESTERN
Hotell Ankaret

Huvudtalare:

Tors 16 maj kl 19.00

Ella Niia, förbundsordförande i hotell och restaurangfacket (S)
Mia Sydow Mölleby, partistyrelsen (V)

Inträde 120 kr, Buffe 89 kr

Underhållning av ”To hell with bandnames”

buffe i restaurange

10.30 Samling vid D-skolan
10.45 Avmarsch
Cirka 11.30 Möte på Järntorget

G:a Oxelösundsv. 2
Best
Western

Kulturarr.
i samarbete
med:
Kulturarr,
i samarbete
med:

Vet du om du är
rätt försäkrad?

(B0YFMÚTVOETWttXXXIPUFMMBOLBSFUTF

Behöver du prata
med någon?

Åsa Andersson - Rådgivare Privat

Boka ett möte med oss så hjälper vi
dig att se över dina försäkringar
utifrån dina behov och förutsättningar.

Oro, missbruk,
ängslan hos anhörig,
ilska, dålig självkänsla m.m

Ring oss på 0771-350 350 eller
besök något av våra kontor.

Ulla-Karin Skoghag
Psykoterapeut, steg 1 och 12-stegsterapeut

Ring mig! 070 534 89 87
020-SPARBANKEN / 0771-350 350 – sormlandssparbank.se Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker

Välkommen till Kvists Elektriska

Från Italiens största kökstillverkare.
Kök till riktigt konkurrenskraftiga priser.

8-17

Är butiken öppen vardagar,
välkommen in och se vad vi kan erbjuda!

MER ÄN 50 ÅR I BRANSCHEN

Kom in
och se
våra n
ya
luckor
!

KOMPETENS OCH KUNSKAP,
DET HITTAR DU HOS OSS!
Behöver ni hjälp att installera ett
nytt vägguttag eller laga tvättmaskinen?
Vi har flera duktiga elektriker
som jobbar med service, elinstallationer,
industri, inbrotts- och brandlarm
och mycket mycket mer.
Tveka inte,
välkommen in till oss!

Allt från idé till färdigmonterat kök.
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.

0YFMÚTVOEt/ZLÚQJOH
#FTÚLTBESFTT5PSHHBUBO 0YFMÚTVOEtJOGP!LWJTUTFMTFtXXXLWJTUTFMTF
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Hur säker kan man bli?
God hälsa och långt och lyckligt
liv önskar vi oss alla. Idag finns det
många blindskär och faror som hotar
denna idealbild men samtidigt fler
förutsättningar än någonsin att uppnå
målet.
En del av det vilar på ett ökande
välstånd, anpassningsförmåga och
kunskaper att möta eller undvika faror.
Frånsett enstaka ”adrenalin junkies”
trivs de flesta människor i en tillvaro
som upplevs trygg och icke-hotande
för organismen. I vissa avseenden är vi
snarast ”trygghetsnarkomaner” som gör
allt för att undvika faror eller skydda oss
mot det som potentiellt kan vara hotfullt.
I vårt svenska samhälle finns många
inbyggda och konstruerade funktioner
för att öka vår trygghet, allt från
äldreomsorg till lagen om cykelhjälm.
Mycket tar vi för givet, en del får vi
ordna på egen hand.
Jag tänkte nu uppehålla mig vid den
skärva av hälsobefrämjande åtgärder
som utgörs av vaccinationer.
Ungefär samtidigt med den
franska revolutionen kom en engelsk
provinsialläkare, Edward Jenner, på
att de som smittats av ko-koppor inte
fick den dödliga smittkoppssjukan. Han
hade ingen som helst aning om virus
eller bakterier, men kunde konstatera
att en mild smitta skyddar mot en svår.
Metoden att ympa med ko-koppor
spreds sig snabbt, efter ett inledande
klassiskt försök på en åttaårig gosse år
1796, och tog namnet efter det latinska
ordet för kossa; vacca.

Vid följande sekelskifte noterades en
ny smitta som drabbade barn världen
över, där man noterade förlamning i ben,
armar och andningsmuskulatur. Många
dog, men de som överlevde blev immuna
mot ny smitta och man kunde identifiera
en okänd mikroorganism i ryggmärgen
hos de som drabbats. Det tog nästan
femtio år av intensivt arbete innan man
lyckades odla fram viruset så att ett
vaccin kunde framställas. 1954 fick tre
amerikanska forskare Nobelpriset för
sin upptäckt av Polio och metoden att
framställa ett ofarligt vaccin.
Idag har vi på de flesta håll i världen
som har ett fungerande samhälle med
sjukvård och utbildning ett gediget
vaccinationsprogram som skyddar
mot de vanligast förekommande och
farligaste smittorna. Med tillräcklig
vaccinationstäckning har smittor som
huvudsakligen sprids från människa
till människa mycket små chanser att
få fäste, men om vaccinationsgraden
minskar kan epidemier ånyo uppstå.
När vi svenskar reser utomlands kan
vi komma att exponeras för smittor som
vi är helt oskyddade mot, en del av dem
överförs från människa till människa en
del av dem via djur där bäraren kan vara
en stickande mygga.

Nordea Bank AB (publ)

Nästan hundra år senare, 1885, och
efter gediget vetenskapligt arbete, hade

Louis Pasteur utvecklat ett fungerande
vaccin mot rabies, där han använde sig
av levande försvagat virus för att göra
hundar immuna mot rabies. Han kunde
då visa principen för vaccination. En
ofarlig dos av en smitta ger kroppen
ett bestående skydd - nästa gång den
utsätts är den rustad att slå tillbaka mot
viruset eller just den bakterien.

Är du
nöjd med
din bank?
Funderar du på att byta bank? Välkommen att
kontakta mig. Jag berättar gärna om vad Nordea
kan erbjuda just dig. Kanske är det betydligt mer
än din nuvarande bank? Vi ses!
Mariane Jonsson
0155-28 06 07
mariane.jonsson@nordea.se

Vi behöver ju inte resa utomlands för
att utsättas för sjukdomar som överförs
via stickande insekter. Den gåtfulla
fästingen är ju som bekant källa till
mycket förtret. Liten och omärklig
kryper den ur växtligheten och tar fäste i
vår hud med sina små huggtänder.
Genom saliven den utsöndrar för att
blodet inte skall stelna överför den minst
två möjliga smittämnen; Borrelia och
TBE (Fästingburen hjärninflammation).
Borrelia är en bakterie och kan, om
man upptäcker den, behandlas med
antibiotika. TBE som vi ofta kallar
”fästingsjukan” är ett virus och kan
motverkas endast med vaccination.
Sjukdomen kan yttra sig på en mängd
olika vis, allt från en övergående lättare
feber och huvudvärk till svår sjukdom
med totalförlamning, medvetslöshet och
död.

Månadens gästskribent
Harald Zetterqvist
För att erhålla skydd behöver man ta
två vaccinationer med minst två veckors
mellanrum, där skyddet uppstår ca tio
dagar efter andra dosen. Därefter måste
man åter påminna immunförsvaret inom
ett visst intervall för att upprätthålla
säker nivå av skyddande antikroppar.
Efter de fyra första grundvaccinationerna
bör man ta påminnelsedoser var
tredje till vart femte år beroende på
hälsotillstånd, ålder och eventuellt
försvagat immunförsvar.

Vi kan se en stadig utbredning av
TBE i Sverige och dessvärre även en
ökning av antalet registrerade fall i
de mest drabbade länen. Det gäller i
hög grad Sörmland, Mälardalen och
Östersjölandskapen söder om Gävle.
Vaccinet är effektivt och relativt
biverkningsfritt, men kan inte tas
av dem med svår äggallergi. Idag
rekommenderas vaccinet att tas redan
från ett års ålder, även om de som
smittas i tidig ålder statistiskt har mindre
risk att bli allvarligt sjuka. I många
länder i Mellaneuropa (Österrike,
Tjeckien m fl) ingår vaccinet i det
allmänna vaccinationsprogrammet,
så även på Åland, men här i Sverige
prioriteras andra vacciner i det som
vi får på Barnavårdscentraler och
skolhälsovård.

Vi lever i en fantastisk värld, men
det gör även virus och bakterier och
ju varmare det blir desto mer tycks vi
alla trivas. Gå ut i gröngräset, njut av
fågelsång och långa ljusa kvällar. Kolla
bara att det inte kryper en liten fästing
utmed vaden när du går och lägger dig
och fundera över ditt vaccinationsskydd.

Premiär på Läget 1 Maj!
kl. 10.00-21.00

NDE

RBJUDA
PNINGSE

ÖP

10%

!

carte
a
l
Á
r
å
v
på
aj

n 1-10 m

Gäller frå

Trubadurkväll med Robert Wärn 4/5 kl 21-01
Öppettider:

Gör det möjligt

Rådgivningskontoret
Nyköping
Östra Storgatan 12
0771-22 44 88

Hembakat fika - Luncher - Á la carte - Catering
Restaurang Läget Tfn 070 213 40 61
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April var ledordet för mitt bildsökande denna gång, och det gav
bilder som är tagna i april eller
inlämnade till bildarkivet eller har
någon annan anknytning till april.
Gamla D-skoleelever tecknade av Åke
Berglund i april 1951.
Eleverna är: Martin Tidlund, Gustav
Jansson, Göte Sundberg, Ivan
Svanholm, Karl Liljeberg, Bengt
Appelkvist, Rune Lövgren, Lasse
Henriksson, Karl-Gustav Sundström,
Alf Pettersson, Lennart Hult, Sten
Karlsson, Elis Söderlund, Uno Krüsell,
Tore Henriksson, Elving Granfalk,
Volrat Eriksson, Tage Jansson, Karl
Alvin, Sune Jansson, Börje Lundgren,
Roland Karlsson, Stig Höglund, Per
Åhlund, Allan Pettersson, Holger
Karlsson, Evald Dahlgren, Roland
Andersson, Gusten Andersson, Hilding
Hammarberg, Lennart Samuelsson,
John Herman Eriksson, Bernt
Engstrand, Tore Lund, Ingemar Lundin,
Stig Gladh, Alvar Juhlin och läraren K-B
Göransson.

Personalen i Köket på Hotell Kusten.
Kvinnan i rutig blus heter Hilkka Lindberg.
Ta gärna kontakt med Oxelösundsarkivet om
du känner igen någon av de andra personerna.
Foto Göte Lindberg

Från Lasse Lindberg kommer fotot på Lasses farfar
Karl Lindberg, på bryggan vid Marieskär.
Foto Göte Lindberg

En härlig kombination av stol och
barnvagn.

Edla Nilsson på sin 103-årsdag den
9 april 1978. En av de uppvaktande
gästerna var Olof Palme. Edla Nilsson
var en av pionjärerna inom den
socialdemokratiska kvinnorörelsen i
Oxelösund.
Foto Nyköpings bildtjänst

Se Oxelösundsa
rkivets
bilder på Interne
t!
Gå in på: bild.o

xelosund.se
eller
på kommunen
s hemsida
www.oxelosu
nd.se

Oxelösundsarki
vet Karin Granrot
Ringshagen,
tel: 0155-383
52,

Två glada musikanter Rune Lindberg och Sven Forslander.
Foto Göte Lindberg
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Sälj din båt
tryggt och säkert hos oss!
Finansiering

SUCCÉ FÖR NYA
AURIS.
DEN ALTERNATIVA VÄGEN.

NYA AURIS 1,4DIESEL .
FRÅN

FRÅN

PRIS

FÖRDEL SLÅN

CO2 G/KM

L/100 KM

179.900 kr

1 .959 kr

109 4,2

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

SU
ND
A
SUNDA
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.

www.batinvest.se
info@batinvest.se

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 CO2-UTSLÄPP GÄLLER BLANDAD KÖRNING MIL JÖKLASS EURO5/HYBRID. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/AVVIKELSER . BILARNA PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTADE.

TOYOTA MOTORCITY NYKÖPING

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

Färgglada
nickelfria örhängen
och armband att
matcha till
vårgarderoben...

Vårnytt på
salongen!

Har du problem
med beläggninar, mjäll,
irritation/klåda i din
hårbotten?
Boka en
hårbottenbehandling!

KRISTIN STENERHAG STAFFAN WIKLANDER
KJELL GUSTAVSSON PÄR GREBACKEN

Välkommen!

.YA 3UNDASALONGEN s 3UNDSTIGEN    /XELÚSUND s 4ELEFON 

VI BRINNER FÖR EKOLOGISK HÅLLBARHET

Trädgårdsbutiken
Öppettider: Ons-fre 11-15
I vårt sortiment finns nu
krukväxter, fröer och vårplantor.

3,%)!å,-085h5R52&Č-/(

 

Återbruk
Loppis
Syservice
Hushållstjänster

Skogsvägen 22
, Frösäng
Mån-tors 11-1
6
Solwig 070 20
49 075

Hjärtligt välkomna!

37 )/#-5fmih5fij5ihf5R5 (.5fmfi5gli5gno5R5%)&!(H!'#&8)'

CULTURUM
Tor 30 maj & fre 31 maj kl 19.00, Lör 1 juni kl 15.00
Biljetter: Biblioteket, tel: 0155-24 89 88, www.nykping.se/culturum
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Rabalder runt dyngstack

D

et utspelas ett drama runt den maf-

-

-

-

-

D

Markförhållandena var inte i stil med det vackra vädret vid bondauktionen på Frösängs gård, då solen gjorde marken lös och
dyig. Arne Blomberg, son på gården, går närapå i backen efter en lömsk snarskank från Lillrosa. Sammanlagt gick nio kor, tre
kvigor och ett sto under klubban. Foto Oxelösundsarkivet
en stora dynghögen vid ladugården

-

-

-

Text och research Leif König

När Frösängs gård slutade brukas övertogs den av stadens trädgårds- och parkförvaltning. Den stora ladugården (till höger
på bilderna) brann ned på 1970-talet. Hästen är gårdens sista, ett sto lystrande till namnet Carita. Foto Oxelösundsarkivet

Finns för torra/feta hårbottnar.
Vi har hela Moroccanoils sortiment.

Salong Varmt välkomna!

HEDDI

249:-

Esplanaden 14, Oxelösund
0155-34 000

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

Hyr dig fri!

Gör/köp en hårbottenbehandling.

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

Starta våren med en
uppfriskande hårbottenbehandling!

Södra Malmgatan 16, Oxelösund
0155-20 51 30
www.kungshem.se
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Visor vid vattnet

0HGLDPL[(YHQW 0HGLDE\UÆSUHVHQWHUDU

Patrik Isaksson
Uno Svenningsson
Tommy Nilsson

Kvällens värdinna: Martina Dahlström

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

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

%LOMHWWSULV

0DMPÆQDGELOMHWWHU-XQLPÆQDGELOMHWWHU-XOLPÆQDG
6HUYLFHDYJLIWWLOONRPPHU

SPONSORER:

En riktig mataffär

Flytta med Länsförsäkringar!
Joel Frändberg

Pär Nilsson

Monica Ländin

Birgitta Sandlund

lansfast.se/nykoping

26
18
Kicki Orha
Fyller 42 år den 3 september i år
Sambo med Stefan Damberg, 41. Barnen David, 21, Eleonor, 17 och Leon, 4
Villa på Elevvägen i Oxelösund
rangen Sailor i Fiskehamnen och anordnar båtturism i skärgården
Kicki och ex-maken Kjell är via Femöre Marina nya ägare till restaurang Läget i
Badhusviken
”Det var tufft i början. Jag visste inget om hur det var att driva restaurang. Jag skötte dessutom bokföring och bokning av båt-

bild av säljjobbet, att det mest bestod i
att gå ut och äta lunch med kunderna.

– Jo, det ska helst hända saker. Men
någon bokstavsdiagnos har jag inte.

drev Sailor vilket gjorde mig motiverad
att fortsätta med restaurangen.

– Jag ville bli sångerska och älskade
Carola, som så många andra småtjejer.

– Det hade ännu inte kommit in något
bud när vi ringde mäklaren och stoppade affären. Det var tur för oss.

– Det händer att jag går upp på scenen och drar en trudelutt när vi har
trubadurer som spelar på Sailor.

– Det är min dotters häst, som jag
brukar rida. Jag har ridit i tio år men det
är svårt att lära sig rida.

4 700 visningar på några dagar.

– Den är lite bångstyrig. Den gjorde ett
hjortsprång och jag åkte i backen med
dunder och brak. Vilken mupp till häst.
Fast den är ganska söt också.

– Det hela blev klart ganska sent och vi
hinner inte göra så mycket nytt i år.
– Vi tänker satsa på en steakhousemodell med pubrätter till bra pris.

-

– Det kommer även att bli after beach
och pubkvällar någon gång i veckan.

parksoffor på olika platser i kommunen.

-

– Nej, nej, jag är ingen sammanträdesmänniska. Jag kan inte sitta still.

– Vi har anställt en konditor för att

– Jag minns den blomstrande tid när
glassköerna vid Läget var jättelånga
och vi ska sälja såväl kulglass, mjukglass som vanlig pinnglass i kiosken.
-

– Vi väntar på svar från kommunen om
deras intresse av att vara medarrangör
till danserna. Det är ganska dyrt och
inget vi ekonomiskt klarar själva.

garna i Nationalteatern och hela reportergänget på TV4.

– Nej fy! Det avskyr jag. Det är något
med den där slemmiga konsistensen.
.

-

– Det kan vara gott i hummersås,
tycker en del folk. Det tycker inte jag.

– Jag är självlärd och har inte gått
någon kockutbildning. Det var bara att

– Storsäljaren är gösen. Vi tillagade
är också en favorit hos gästerna.

– Oj, det är många. TV-meteorologen
Lage Larsson, gladiatorn Plexus, prog-

– På Ica Kvantum. Jag trivdes jättebra.
”Snabbköpskassörskan i kvarteret där
jag bor . . . ”
(Sångfågeln Kicki är snabb att kvittra en
rad på dängan ”Snabbköpskassörskan”.)

– Ja, det måste ha varit en 40-årskris. Jag ville bli säljare. Det tyckte jag
verkade himla soft och började en KYutbildning på affärsskolan i Nyköping.

Den vilar inga ledsamheter
över Kicki Orha. Den supertrevliga krögartjejen erbjuder
den vårtrötte skribenten
kaffe av alla de sorter,
men möts av ett envist
nej tack. Efterhand
tinar dock den svårbjudne skribenten
upp i glada Kickis
sällskap vid ett av
borden på Sailor.
Leif König

– Jag hade nog en för glamouriserad

Bara din fantasi
sätter gränser!
Vi gör bildtårtor för
alla tillfällen.

Varmt välkomna!
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Vinnare av
grillbricka

Nya CLA
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**

MÖTESPLATS

KUPAN
SECONDHANDBUTIK
G:a Oxelösundsvägen 2
Öppet tisdag - fredag
10.00-16.00
ÖPPET PÅ
OXELÖ MARKNAD
Lördag 11 maj kl 10-15
Har du hela och rena damkläder,
prydnadssaker, hushållsartiklar, linne
m.m. som du själv inte behöver, lämna
det gärna till oss för försäljning för hjälp
både i Oxelösund och andra ställen där
hjälp behövs.

Grattis Ingemar Greis som vann en
grillbricka i förra numret av OT.
Ring 29 15 62 för mer information.

Vinn en smörgåstårta från ICA
Kvantum

VÄLKOMMEN!
Oxelösund Tunabergs
Rödakorskrets.
Te. 070-3557354
www.redcross.se/oxelosund
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

BE T TNA - vägen till en bra bilaffär

Peugeot SKY Edition
Stort panoramaglastak.
Större körupplevelse.

Specialutrustad
till kampanjpris:

peugeot.se

Grattis Vivianne!
Vivianne Rosell vann två timmars
husarbete från pensio i förra numrets
korsordstävling. Rätta lösningen ser ni
nedan.
Tyvärr utgår korsordet i detta
nummer, men återkommer i maj
månads tidning.

peugeot.se

En riktig mataffär

Peugeot 508 SKY
SW Active 1,6 HDi

248.900 kr
Ord pris: 272.600 kr. Du sparar: 23.700kr
Tillägg automat 10.000 kr.

ag
Föret

Jag hjälper företag med

P-radar bak
Lastnät
Xenon

Telefax: 0155-28 55 22
Ansvarig utgivare: Torbjörn Dahlström
Annonser: Kristin Mordal Spaarf
076-172 00 96, kristin@media-mix.nu

PEUGEOT
PEUGEOT 508
508

w w w.stenbergsbil.com

070-433 433 2, tobbe@media-mix.nu

Irene Helin, tel. 0703-47 11 88

Kontakta mig idag!

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

En produkt från Mediamix
Event & Mediabyrå
Oxelösundstidningen

Telefon: 0155-28 21 00

Privatpersoner

508 UTRUSTAD MED BL A:

O.T

Adress: Höjdgatan 24, 613 30 Oxelösund

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

Panoramaglastak
Bluetooth
Aluminiumfälgar

Till nästa månad har 1 vinnare chansen att vinna en smörgåstårta för 10
personer från ICA Kvantum. Gör så
här. Handla för minst 500:-, skriv ditt
namn och telefonnummer på kvittot
och lägg kvittot i lådan som finns vid
utgången. Vi presenterar vinnarna i
nästa OT.

Vardagar 9-18 Lördagar 10-14
Söndagar stängt

Eva Westberg 076-048 87 22
eva@media-mix.nu

12 års
Erfarenhet

Lägg fokus på företaget
och lämna bokföringen till mig!

Distribution: SDR
Tryck: Mittmediaprint
Nästa OT: Söndag 26 maj

Välkommen till din
naturliga matvarubutik!

FULL FART MOT SOMMAREN!
Nu när vi snabbt går mot ljusare tider och värmen är på väg, känner vi att det är dags att spurta lite med ombyggnaden!
Under kommande veckor kommer det att hända mycket i butiken och ungefär hälften av förnyelsen ska vara klar till midsommar.
I dagsläget skulle vi, enligt tidigare plan, vara på gång med flytten
av dricka och snacks samt ny installation av pant/returavdelningen.
Av olika anledningar är det lite förseningar, men nu går vi raskt
frammåt!

Här kommer nya uttagsautomaten att finnas.

Vi börjar nu att flytta varor från nuvarande dryckesavdelning för att
förbereda platsen för nya frukt grönt avdelningen. Kaffe, saft, te,
snacks och läsk/vatten/öl, flyttas då till andra sidan av butiken. Där
kommer vi att hantera dessa varor fram till sommarens slut, då vi
bygger ny dryckesavdelning.

Vår nya returstation kommer att finnas på de nybyggda ytorna. Pga
att detta har dragit ut på tiden, så kommer vi att installera vår nya
automat på ett tillfälligt ställe…..i pappersavdelningen. Detta kan
låta helt knäppt, men vi gör det för att kunna iordningställa ytan
där befintliga returavdelningen är, till vår nya förbutik. Så under ca 6
veckor kommer du att kunna panta lite begränsat, inne i butiken…

Det byggs för fullt till vår nya frukt
och grönt avdelning.
Det första som kommer bli klart är vår nya frukt o grönt avdelning.
Vi kommer även flytta in i vårat nya kassakontor samt öppna upp
våran uttagsautomat. Uttagsautomaten är en ICA banks automat, men
du kan naturligtvis ta ut pengar med andra kort också:

Här kommer vår tillfälliga
pantstation att finnas...

När frukt o grönt är
färdigt fortsätter jobbet med att bygga nya
entrén, returavdelningen samt vår nya
förbutik. Förbutiken
kommer att placeras där vi idag har
returavdelningen och
dryckeslager.

Vår nya entré är under total
ombyggnad. Så här ser den ut
i dagsläget.
om vad
r uppdaterade
Vill ni hålla er me
k!
oo
eb
fac
Följ oss då på
antumoxelosund
facebook.com/kv

som händer.

Läs gärna lite om vår ombyggnad på vår infotavla som
står i entrén. Vi uppdaterar
den lite då och då.

ALLA DAGAR

8-21

