Tema Bil, Skepp & Hoj Sidan 16-17
Februari/Mars 2012
www.media-mix.nu

Tema Hus, Hem & Inredning Sidan 10-13

Maila in ditt tips till
tobbe@media-mix.nu - Alla införda bidrag premieras med en Trisslott!

Vivianne stickar konstverk
Stickningen har gått i arv från mor och mormor. Från början var det
tröjor som gällde, numera stickar Vivianne Edorson unika kreationer
som uppmärksammats på utställningar och i tävlingar världen över.
SIDAN 8

Oxelösund/Nyköping
Fältbiologerna slogs
för en bättre värld

Oxelösunds ungdomarna söker sig till
fältbiologerna på 1970-talet. Klubben
är populär och medlemmarna är samhällsmedvetna. OT bjuder läsarna på en
text- och bildsida om fältbiologerna.
Sidan 4

Vägen mot
körkortet

Sidan 16

”Länge har
jag burit på en
hemlighet.”

OT-kåsören Leif König känner sig efter
flera årtionden manad att bikta sig i
oﬀentlighetens obarmhärtiga ljus.
Sidan 15

Diskotek Bonaparte
bjöd på gogo-tjejer
Lokalen har inte det bästa ryktet. Här
öppnar diskotek Bonaparte på vintern
1970. Gogo-flickor som dansar toppless drar folk. Text- och bildsida i OT
om Nyköpings första riktiga diskotek.
Sidan 25

Månadens gästskribent
Yamini Someshwar flyttade från Kalifornien till Oxelösund. Läs om hennes
resa på sidan 18.

Ny kommunchef
Charlotte Johansson är ny kommunchef i Oxelösund. Läs mer om henne
på sidan 22.

Lagledaren. Med flera nya chefstjänstemän på plats formar nya kommunalrådet, 46-åriga Catharina ”Ina”
Fredriksson, s, sitt eget team inför framtiden. ”Ina” är ur-Oxelösundare och har lärt sig det politiska hantverket ”Ska vi leka”
från grunden. Hon blev politiskt aktiv i Unga Örnar: ”Jag var 13 år och människor lyssnade på vad jag hade att OT:s nya krönikör ger uttryck för hur
tankarna går i livet mellan tjugo och
säga. Det var häftigt”. Läs mer om Catharina Fredriksson under OT-vinjetten Fikarast.
Foto Peter Lundström

Välkommen till oss!
Vi hjälper dig med allt från små vardagsfrågor till stora framtidsplaner.
Välkommen att boka tid för rådgivning på telefon 0771-365 365 öppet dygnet runt, alla dagar.
Eller kom in till oss på kontoret när du har vägarna förbi. Vi finns här för dig på Västra Storgatan 34.
SEB i Nyköping

Sidan 26

trettio.

Sidan 24
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The Magic of Julien
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Invigning av nya SÄBO på Björntorp

Stort intresse för boende i Vitsippan

Fortsatt renovering av badhuset

Lyckat öppet hus på Esplanaden 1C

Intresserad av
sommarjobb?
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Oxelösunds historia

Fältbiologerna tog fighten
V

ärlden ska bli bättre.
Bort ska slit-och-släng-samhället
och folks habegär måste minskas.
Det är kärnan i den appell som Claes
Svedlindh läser upp på Järntorget.
Han är 18 år. Och fältbiolog.
Ett fåtal är på plats och lyssnar. Mest
likatänkade kamrater.
Ett slagord längre bort pågår Oxelösunds Sportklubbs årliga julmässa.
Det är ovanligt lite folk, där också.
Affärerna håller söndagsstängt.
Vädret är kyligt, isande vindar drar
över den öppna torgplatsen i centrum.
Oxelösundsborna ruvar hemma.
Fältbiologerna har sin verkliga storhetstid under 1960- och 70-talen.
Ledorden är djur, natur och miljö.
Makthavarna är inte alltid så glada
över fältbiologernas påhittiga aktioner.
Det muttras om anarkister.

I

kuststaden är Claes Svedlindh under
några år den drivande fältbiologen.
Han är en ledarbegåvning. Han besväras heller inte av att tala inför folk.
Fältbiologerna förfogar över en
klubbstuga i närheten av Stjärnholm.
Dit är det cykelavstånd, som sig bör.
Det är häftigt att vara fältbiolog. Ungdomarna söker sig gärna till klubben.
Vi skriver den 11 december 1977.
Fältbiologerna demonstrerar genom
att tåga från Nyköping till Oxelösund.
Det tar sina dryga två timmar.
Promenaden går under glada sånger
och förenade slagord.
Plakat och banderoller bärs med

Järntorget. Fältbiologen Claes Svedlindh manar till kamp mot resursslöseriet. Längst till höger i mössa står Dan Frendin, även
han ledande fältbiolog i Oxelösund på 1970-talet, idag gymnasielärare i Kalmar och fortfarande aktiv naturmänniska. Killen
med gitarr är Jonas Bergenfalk, numera språkvårdare på Sveriges riksdag. Bild från 1977. Fotograf Peter Tunon

stolthet. Och ungdomlig övertygelse.
Det protesteras mot resursslöseriet.
Det är en trött och frusen skara fältbiologer som gör halt vid Järntorget.
Där tar Claes Svedlindh till orda.
Som ett inslag i manifestationen har
Fältbiologerna i Oxelösund under en
kort tid tagit till vara den reklam som

Fältbiologer på protestpromenad. I täten Claes Svedlindh och Lotta Lind. Claes Svedlindh, 52 år, är naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland och än idag hängiven fältbiolog. Bild från 1977. Fotograf Peter Tunon

stoppats ned i medlemmarnas egna
brevlådor – och samlat ölburkar.
Medlemmarna har i det fallet fått
ihop 26 kg papper och 40 kg ölburkar.
Allt detta packas i stora kartonger.
Kartongerna adresseras för att per
post sändas till partiledarna i Sveriges
riksdag. Någon reaktion blir det aldrig.

Vare sig från statsminister Fälldin,
Palme, Bohman, Ahlmark eller Werner.
Generaldirektören på Naturvårdsverket låter däremot höra av sig.
Han är inte alls nöjd med tilltaget.
Text Leif König

Fältbiologerna gick från Nyköping till Järntorget i Oxelösund. I täten Karin Nordlund följd av Maria Stark (lovikavante upp), Mette Åkerhjelm, Dan Frendin, okänd
tjej och Erik Hansson med cykel. Bild från 1977. Fotograf Peter Tunon.

Luncher • Catering • Bröllop
Konferenser • Festarrangemang • Minnesstunder

Fredagsluncher 11.30-14.00
Fredagsbasta 9.00-14.00
Seans med Vendela Cederholm 27/2 18.30
Konferenser från 299 kr
För bokningar: 0155-36540 eller info@havetskalla.com
Jogersövägen • 613 51 Oxelösund • www.havetskalla.com

Öppet året runt!
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Från 1914 kommer denna bild på Konsumtionsföreningens första lager och affär
vid Kaptensgatan. I bakgrunden syns det gamla badhuset som byggdes 1904.

Målarmästare Rodén som ståtlig snöskulptur. Den gjordes av frisören och
skulptören Fritz Franzén som bodde och hade sin salong i Rodéns hus på
Föreningsgatan12.

Klockartorp på ett foto från 1920. Från vänster står Axel Gustavsson, Hugo
Gustavsson, Axels systrar Evelina, Lisa och Anna och hans hustru Lovisa Gustavsson.

Korsningen Malmgatan – Skolgatan 1962. Skolgatan finns inte längre som
gata. Husgaveln längst till vänster tillhör Sjöqvists hus. Det byggdes 1901 och
revs i april 1967, och hade adress Malmgatan10. Detta blev senare telegrafstationens plats. Huset längst till höger i bild är Herrgården. Näst längst till höger
syns Jettes fotoateljé. Foto Olle Jännebring

Från 1958 är detta foto som visar de nybyggda husen vid Fockstigen. Bilden
är tagen från korsningen Mastvägen - Fockstigen.

Korsningen Torggatan - Kaptensgatan 1960. Hamnbron är ännu inte byggd.
Husen till höger i bild tillhör Hamngatan. Foto Pelle Lööf

Här pågår bygget av Epa-huset till höger.
På vänster sida ligger charkuteriaffären RT:s
Livs, apotekshuset, C-skolan och i mitten ser
man D-skolan. Vägen är Föreningsgatan i
den gamla sträckningen.
Konstnären Åke Berglunds bild från samma korsning som på bilden ovan.

Se Oxelösundsa
rkive
bilder på Interne ts
t!
Gå in på: bild.ox
elosund.se
eller
på kommunen
s hemsida
www.oxelosund.
se

Oxelösundsarki
vet Karin Granrot
Ringshage
tel: 0155-383 52, n,
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ANNONS

Välkommen till S:t Botvid
På klippan ovanför stadens torg står S:t Botvids kyrka. Kyrkan vill medverka till att ge
människor hopp. Därför är kyrkan i Oxelösund en öppen kyrka med stor plats för olika
sätt att tro och tänka. Idag är hon viktig för dig. I morgon för någon i din familj, nära
vän eller bekant. Svenska kyrkan behöver ditt och dina medmänniskors engagemang.
Den kyrkoavgift som kommer in genom skatten möjliggör kontinuitet i det arbete, som
kyrkan gör för människor i Oxelösund.
Information om gudstjänster finns i SN varje fredag. Musikevenemang, verksamhet och
öppettider finns på hemsidan: www.oxelösundsförsamling.se.
Gilla Oxelösunds församling på facebook k

En diagonal församling...
Nyss läste jag i en tidning att
Oxelösunds församling beskrevs som
en församling med en diagonal prägel.
Jag skrattade lite för mig själv åt
feltolkningen. Ordet som skulle
användas var ”diakonal”, men i artikeln
hade det tolkats som diagonal.
Diakonal innebär omsorgsinriktad.
Oxelösunds församling är en
omsorgsinriktad församling.
Men vad kan det innebära att ha en
diagonal prägel? Kanske att vi går åt ett
annat håll än väntat? Att våra spår går
snett över fältet snarare än längs med
kanterna?
I så fall kan jag tycka att vi gärna får
vara en församling med diagonal
prägel.
I fredags firade vi en diagonal mässa i
St Botvid. Med utgångspunkt i vår lilla
men begåvade ungdomsgrupp skapades
en musikal på temat ”Vem bryr sig”.
Kyrkan drog fulla hus. Framförandet
var tankeväckande, proffsigt och
berörande. Och jag tackar Gud för alla
diakonala och diagonala människor
som sätter sin prägel på samhället och
församlingen.
Elisabeth Volden, vik. kyrkoherde

4/3 kl 18.00 mässa i
S:t Botvid. Veronica
Lindgren börjar
sin prästtjänst i
Oxelösunds församling
1/3. Hon välkomnas i
mässan den 4/3.

5/3 Stick-café måndagar kl 18.0020.30 i församlingshemmet. En
mötesplats och social samvaro.

11/3 kl 18.00 Taizémässa i S:t Botvid en andlig rastplats att vila i och hämta
kraft ifrån. En söndag i månaden
har vi en meditativ Taizémässa i S:t
Botvid med levande ljus, sång och
tystnad för egna tankar. En Taizégrupp
förbereder Taizémässorna. Vill du vara
en i gruppen så hör av dig till kyrkans
expedition, 0155-29 34 00.

Du vet väl om att du är Värdefull
7/3 kl 18-21 öppen samtalskväll i
församlingshemmet med Ylva Sjöberg.
Det handlar om att bygga tillit. Inget är
för litet eller för stort att prata om. Fika
20 kr. Även 21/3

18/3 kl 18.00 i S:t Botvid.
Kyrkoherdeinstallation.

Biskop Hans-Erik
Nordin medverkar när
Elisabeth Volden tas
emot och installeras
som kyrkoherde i
Oxelösunds församling.
Alla är varmt
välkomna att hälsa
Elisabeth välkommen.
Under kyrkkaffet får du gärna säga
några ord till Elisabeth.
25/3 kl 18.00 Lovsångsmässa i S:t
Botvid. Medv: Jocke Forss, Therese
Cambrant, Elisabeth Volden, Marie
Nilsson.

6/3 kl 13-16 Syjunta i
församlingshemmet. Träff varannan
tisdag, jämna veckor.

20/3 kl 18-20 Den längsta resan är
resan inåt
Samtal ur ett pilgrimsperspektiv med
Marie Nilsson i församlingshemmet.
Tema Korsvägsvandring.

Allsång och kaffe på Sjötången. Öppet
hus kl 13.30-15.30 onsdag jämn vecka.
Dagledigträffar med program i
församlingshemmet onsdag 13.30 udda
veckor.
Musik och andakt på Björntorp torsdag
udda veckor kl 15.15.
Sjötången tisdag udda veckor kl 15.
Karnevalsfest! Kom gärna utklädd!
26/2 kl 12.30 i församlingshemmet.
Pannkakslunch,
ansiktsmålning,
dekorera prästen
m.m.
Kl 14 avslutas
festen inne i
S:t Botvid.

Det är flera församlingar inom
Svenska kyrkan runt Nyköping, som
går samman och gör aktiviteter.
Det blir jippon med försäljning,
sång, musik och härlig akrobatik
med WeRun på torget. Musik- och
berättarcafé och fairtradeförsäljning i
församlingshemmet. Välkomna! Läs mer
om aktiviteterna i SN längre fram.

Repris på musikalen

Fredag 30/3 kl 19.30 i S:t Botvid
”Tack alla som kom och för uppmuntran
att fortsätta. Man vill ha en repris. De
som missade oss
har hört av sig om
En gång till! Så vi
kör igen.
30/3 kl 19.30.
Fri entré.
Tack för att ni
bryr er och tack
till våra sponsorer: Lions,Mediamix,
Eurostore och Wink!”
hälsar Betongbarnen.
Se bilder från föreställningen på sidan 19.

S:t Botvids kyrka är öppen för besök
varje dag kl 9-16.
Kyrkans expedition har öppet måndag torsdag kl 9-12 & 13-15.
Ring. vxl. 29 34 00 för bokning av
samtal med präst eller diakon och
för att boka tid för dop och vigsel.
Besöksadress: Församlingshemmet
Kyrkogatan 12.
Kyrkogårdens expedition
Kyrkogårdsvägen 4, tel. 0155-29 34 20.

24/3 kl 10-14 kommer ”En dag mot
hungern” att genomföras i Nyköping.

Välkommen på dagledigträff i
församlingshemmet.

Program, kaffe, lotteri.
Deltagaravgift 20 kr.
29/2 13.30-15.30 ”Vår resa till Kina”.
Björn Holmqvist berättar och visar film.
14/3 kl 13.30-15.30
En nostalgitripp med Elisabeth Lord &
Tommy Gunnarsson, som underhåller
med melodier vi minns. En och annan
minns nog Elisabeth och Tommy från
60-talet och danserna på Cupol i
Oxelösund.

SOULFUL 17/3 kl 18.00 André De Lang och Anders Wihk på
månadens konsert i S:t Botvid.

En dynamisk duo som bjuder på en färgstark musikmix. Jazz, soul, gospel,
psalmer, men framförallt; glädjen
i musiken bryter igenom i deras
gränsöverskridande musikkavalkad.
André från Sydafrika och Anders från
de värmländska skogarna blandar
musik från sina rötter med andra
kända melodier. Gemensamt i låtvalet
är att de ska vara ”SOULFUL”. S:t
Botvids kyrkokör och Cantaton från
Nyköping, Oppebykyrkan, medverkar.
Entré 100 kr. Pens/stud 50 kr. Under
18 år gratis.

Oxelösundin
Ruotsinsuomalaisen
seurakuntatyön
Ma 27/2, 5/3, 19/3 14.30
Kuoroharjoitukset, St.Botvid
Ma 12/3 Lauluilta Hetkiä
Elämästä! PERUUTETTU!
Ti 28/2, 13/3, 27/3 9.3011.30 Yhteinen laulukahvittelu
Sjötångenin tiloissa
Ti 6/3, 20/3 17-19 Ompeluseurat,
seurakuntakoti
Ke 21/3 17.30 Aikuisten
askarteluilta. Koruteema.
Ilmoittautuminen viimeistään 19/3.
Ke 28/3 17.30 Aikuisten
askarteluilta. Pääsiäisteema. Ilm.
viim. 26/3.
To 1/3, 15/3 18-20 Mimmiliiga
saunoo, Stjärnholm
To 8/3, 22/3 18-20 Karhukopla
saunoo, Stjärnholm
Pe 2/3, 16/3 9.30-11.30 Yhteinen
kahvittelu Björntorpin tiloissa
Pe 2/3, 16/3, 23/3 klo 1517 Kerhotunnit, lastenhuone,
seurakuntakoti
Su 11/3 klo 15.00 MESSU
Stjärnholm. Helena Hummler
Södertäljestä, Jarmo Mäntysalo,
Kirkkokuoro. Kirkkokahvit.
Kirkkotaksi pätee. Tervetuloa!
Pe 9/3 15.00 Nukketeatteri
Sytkyt esittää Peukalo-Liisan,
seurakuntakoti
Ti 20/3 Ompeluseura –
TEEMAILTA! Ida Kuusinen kertoo
matkastaan Filippiineille.
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Träna kl 05-23 alla dagar!
Välkommen på Öppet Hus: Onsdagar kl 18-20
Här kan du få information, provträna kostnadsfritt
och teckna medlemskap
Järntorget 1
08-549 00 600
www.pulsochtraning.se
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Stickningen - ett megaintresse
Vivianne Edorson har bott i Oxelösund i 23 år. Huset på Stenviksvägen är fullproppat med lampstommar, loppisfynd, pärlor och garner. Vivianne har nämligen ett
mycket speciellt intresse som hon ägnar sig åt så fort hon kan. Hon stickar allt från
tröjor till lampskärmar och möbler. Dessutom med så bra resultat att hon vunnit ett
antal designtävlingar och fått möjlighet att ställa ut i fina salonger genom att hon blivit antagen till många jurybedömda utställningar.
Hennes slöjdbetyg var inget att skryta över, kunde inte få till sockhälen! Betyget blev
bättre i syslöjd. Stickningens svåra konst lärde hon sig av sin mamma och mormor

- Hantverk och skapande har gått
i arv i generationer, säger Vivianne.
Morfar, mormor och morbror var
skräddare, mamma Carin kunde allt
som hade med nål och tråd att göra,
modist som ung (senare pianolärare i
Oxelösund i 18 år).
- Precisionsarbete präglade även mitt
forna yrkesliv som laborant.
Vivianne fastnade dock för stickningen. I början blev det mest tröjor med
egenhändigt påhittade mönster.
Allers utlyste en designtävling SM
i stickning 1986 och där blev jag trea.
Det blev starten på många designtävlingar, många vinster, bl a Sverigetröjan i ICAkuriren.
- Senare gjorde jag många modeller
till Allers som blev ganska populära,
minns hon. Jag gjorde modeller också
till flera andra tidningar och till de
flesta garnleverantörerna.
Färdiga modeller köptes av boutiquer
i Stockholm och som visades upp i de
finare kvarteren…
Det inbringade inte några stora inkomster, men det var bra reklam.
- Glömmer aldrig första gången jag
såg min modell på löpsedeln! Eller när
jag såg min tröja komma spatserande
på Avenyn i Göteborg! Wow!
Med tiden började Vivianne sticka
alltmer unika kreationer. Tröjorna
övergavs för ett fylligare, skulpturalt
och mer arkitektoniskt stickande. Närmare bestämt 2004. Bilderna visar ett
axplock av vad hon åstadkommit.
De fantastiska verken har gjort att
hon uppmärksammats på exempelvis
Liljevalchs två gånger och vunnit ett
antal designtävlingar i stickningens
ädla konst.
- 2003 vann jag exempelvis USA:s
största design- och sticktävling och
blev ”Best of show” , säger Vivianne
med stolthet i rösten.
Utmärkelserna har radats upp sedan
1980-talet. Numera är Vivianne pen-

sionär men har inga planer på att sluta
sticka.
- Tvärtom, nu har jag tid att sticka
nästan hur mycket jag vill. Jag har
ständigt nya idéer som far runt i huvudet.
När man går runt hemma hos Vivianne och tittar lite närmare på de olika
saker hon skapat förstår man vilket
tålamod som krävs och hur mycket tid
varje skapelse tar.
- Det kan ta upp mot ett år att
färdigställa exempelvis en lampa eller en möbel. Jag vet aldrig exakt hur
stickningen kommer att se ut, det växer
fram under tiden jag jobbar, berättar
Vivianne. Måste arbeta med fler projekt samtidigt då det är svårt att alltid
ha stommen tillgänglig som t ex i bilen
som t o m har en inbyggd sticklampa.
”Vi åker mycket till fritidshuset i Varberg, ger många stickmil!”

Den lampan blev en färgfrossa.

Viviannes kunskaper är självlärda.
- Räta och aviga maskor, är starten.
Allt därutöver är vad man gör det
till och som kan vidareutvecklas till
oanade skapelser genom att ha ett
brinnande intresse för form och färg.
Med varje nytt verk följer nya idéer, nya
utmaningar, nya kunskaper. Svårt är
kanske att föreställa sig alla födslovåndor som följer med ett färdigt verk …
- Det närmaste en utbildning jag
kommit var när jag blev antagen till en
jurybedömd utställning i Eskilstuna
där man höll en kurs och jag fick lite
tips, minns Vivianne. Jag har också
haft förmånen att träffa Kaffe Fassett,
”stickgurun” i världen, något som gav
mycket ny inspiration.
Stickning behöver inte bara vara
platt, i tröjformat eller strikt följa något
mönster. Vivianne Edorson har utvecklat sin passion för stickning till skulptural stickning. Hennes verk har fått
stor uppmärksamhet över hela världen.
- Jag och mina stickningar, vi lämnar
aldrig varandra, säger Vivianne. Jag
stickar så ofta tillfälle ges och det kan

Vann med Whoops i Konsthantverkarnas ”Påskyra”, Örebro. Stommen var en
liten nåldyna, färdigt verk ca 60 cm i 98
färger.

”Piece of cake” – men titeln stämmer
inte, den var riktigt besvärlig att forma.

röra sig om veckor, månader och i
något fall ett år från idé till färdigt verk.

kan sticka. Någon brist på fortsatt motivation lider hon inte av, så vi lär nog
få se många nya skapelser från hennes
stickor framöver.

Grundinställningen hos Vivianne är
att det finns ingen plats där man inte

Text: Torbjörn Dahlström Foto: Peter Lundström

Tack Sonny!
En vardagshjälte väl värd att uppmärksamma. Sony Lidell har på eget
initiativ spolat is vid Ramdalsskolan
till stor glädje för alla skridskosugna
barn.
OT i samarbete med Birgers konditori
ville gärna uppmärksamma Sonny och
överlämnade en tårta.
Vi kom precis lagom innan det var dags
för match, i ena målet stod Sonny själv,
men vi hann med att uppvakta Sonny
innan spelet satte igång...

Sonny Lidell uppvaktades med en bildtårta från Birgers Konditori

Torbjörn Dahlström från OT överlämnar tårtan till Sonny Lidell
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MLänsförsäkringar
Fastighetsförmedling 76,6
Mäklarhuset
75,7
ERA
75,5
Skandiamäklarna
72,3
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B Länsförsäkringar 78,6
Handelsbanken
SBAB Bank
SEB

75,3
69,8
69,4

Enligt Svenskt Kvalitetsindex 2011 hamnar både
Länsförsäkringars fastighetsförmedling och bolån
i topp vad gäller kundnöjdhet.
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WWW.PUUSTELLI.SE

PUUSTELLI
I NYKÖPING
20 ÅR

FIN GÅVA
TILL ALLA
BOKNINGAR AV
KÖKSRÅDGIVNING
I BUTIKEN
UNDER HELGEN

STORT
TÅRTKALAS

10-11 MARS LÖ-SÖ 11-15
MS !
EU EN
BIL AND
U
J
D
BJU
ER

VÄLKOMMEN

Stockholmsvägen 10, Nyköping, tel. 0155 28 78 58
BETALA FÖR ETT STANDARD KÖK, VI LEVERERAR DET LYXUTRUSTAT JUST NU!
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Så väljer du rätt kök
Det är lätt att bli lite hemmablind
när det är dags att välja nytt kök. En
rekommendation kan därför vara att
bjuda hem en köksinredare som ser
möjligheterna. Det kan också vara
ganska skönt att veta att någon annan
har ansvar för måttagningen.
Många gånger kan en utomstående ha
en massa nya infallsvinklar som innebär
att många nya dörrar öppnas.
En köksinredare planerar köket utifrån både estetiska och praktiska krav.
När personen är på plats får han/hon
en betydligt bättre bild av helheten, man
kan se hur ljusinsläppet är, vilken stil
och färg som passar bäst.
Välj ett helhetskoncept
En köksrenovering innebär oftast
att flera arbetsmoment ska flyta på i en
följd, därför gäller det att ha en leverantör som tar ett totalansvar. Det är
ganska mycket att koordinera i en köksrenovering, elektrikern, rörmokaren,
ventilation, målaren med mera.
Allt måste komma i rätt ordning.
Kvalitet lönar sig i längden
Oavsett var man köper köket så är
det en relativ stor investering. Att satsa
på kvalitet lönar sig i längden. Man
ska använda köket i många år och om
man säljer så är det en fördel om köket
fortfarande är i gott skick. De flesta
fastighetsmäklare är överens om att ett
fräscht kök och badrum ger fler intressenter som i sin tur leder till ett högre
slutpris. Kvalitet och lång hållbarhet

är kanske en av de viktigaste
miljöaspekterna.
Val av material
Vissa ytor i köket är under
ett hårdare slitage. Därför är
det viktigt att tänka på att välja
rätt material på rätt ställe.
Bänkskivorna i köket är den
mest utsatta, därför kan det
vara klokt att satsa lite mer på
bänkskivorna . Granit är ett
vackert naturmaterial som är
lättskött och som dessutom tål
värme och fukt. Man kan skära
direkt på granitbänken, men
skärbrädan är dock att rekommendera om man inte vill ha
en slö kniv.
Ett köksgolv skall vara ett
golv som tål att fukttorkas ofta,
speciellt om man har småbarn.
Många väljer därför oftast
klinkergolv. Ett stengolv kräver
alltid golvvärme för att det skall kännas
behagligt. Oljade träskivor och golv är
vackra men de lämpar sig inte till ytor
som ständigt fuktas.
Val av färg och stil
Det kommer alltid att finnas trender
som kommer och går. Tänk långsiktigt,
kommer jag att gilla detta om 5-10 år?
Om jag säljer huset om 10 år, hur känns
köket då?
När man väljer stil bör man se helheten, vad passar till huset och vad
överensstämmer mitt möblemang?

Är rummet litet så är det alltid att föredra att man jobbar med ljusare färger
för att skapa mer rymd, ett ljust tak får
rummet att kännas betydligt högre.
Enhetliga golvytor skapar också en
känsla av större ytor. Jobba gärna med
kontraster, mörka färger mot ljusa, kalla
färger mot varma. Köket och inredningen kommer fram på ett helt annat sätt.
Det ser betydligt aptitligare att äta en
biff från ljus tallrik än brun som biffen.
Men vi svenskar väljer ofta beige toner,

vi kanske har ett kök i bok till det har
vi valt en bokbänkskiva, beige kakel,
trägolvet och paneltaket fulländar sportstugekänslan. Kontrasterna lyfter fram
detaljerna och hela inredningen får en
annan karaktär. Är man rädd för färger
bör man välja färg på ytor som är lätta
att förändra längre fram, till exempel
kaklet i mellanutrymmet.

Tema
Hus,
Hem
Inredning
TEMA
HUS,
HEM&
& INREDNING
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Det blir ljusare och ljusare...
Det är så härligt att mörkret börjar skingras och dagarna blir ljusare och
ljusare. Detta inte enbart vad gäller ljuset på dagarna utan detta gäller
även på bostadsmarknaden.

Det bekymmersfria boendet
Kungshem är ett litet familjeföretag med stora resurser.
Vi sätter alltid hyresgästen i centrum!

Ett nytt år har nu åter börjat efter en
något turbulent höst. Det var mycket
fokus på Europa och länder i kris
under hösten vilket även påverkade
vår marknad. Detta år har dock börjat
lite bättre och oroligheterna med nya
regler gällande kontantinsatsen på 15 %
börjar avta lite lätt. Intressenterna har
åter börjat hitta till våra visningar och
köparna blir fler och fler.
Bankerna vill fortfarande att man
i stor utsträckning säljer först, innan
man går och köper något nytt. Det
innebär att säljarna gärna vill ha långa
tillträdestider så att de i lugn och ro kan
leta något nytt. Detta hjälper även dem
som gör tvärtom och vill köpa först, då
de har tid på sig att sälja sitt eget. Trots
hårdare regler från bankerna har detta
lett till att det ändå ser lite ljusare ut på
marknaden framöver för både köpare
och säljare.
Många som känner att det är läge för
en förändring inväntar nu våren och
vad det kan göra för marknaden. Vi
känner att de som funderar på att sälja
inte bör vänta utan de kan ge sig ut på
marknaden redan nu då köparna finns
och väntar.

Lediga lägenheter
Föreningsgatan
Esplanaden 10 A20 C

2 rok
2 rok

68
4 289:51 kvm
kvm ledig
1 mars

Ledig
1/5
3 624:-/mån

Esplanaden 12 A22 D
Föreningsgatan

1 rok
3 rok

36 kvm
kvm ledig
1 maj
68
4 751:-

2 795:-/mån
Ledig
1/5

S.
Malmgatan16
11 A
S Malmgatan

3 rok
4 rok

62
4 923;90 kvm
kvm ledig
1 juni

Ledig
omgående
5 847:-/mån

Föreningsgatan
20 C kan1 också
rok hyras29utkvm
2 494:Ledig 1/6
Möblerade lägenheter
till företagare/entreprenörer.

Funderar du på att byta läge? Glöm
inte att vi mäklare även kan hjälpa dig
att leta nytt under tiden vi förbereda
din egen försäljning. Allt för att du ska
vara så väl förbered som möjligt då
drömbostaden dyker upp.
Jenny Sjöberg
Svensk Fastighetsförmedling

Flerobjekt
objektpåpåwww.kungshem.se
www.kungshem.se
Fler

Höjdgatan 24, Oxelösund • Oppeby Gård 269, Nyköping
0155 - 20 51 30 • www.kungshem.se

äljläge
Säljläge
i höst?i höst?

kan Vi
bästa
kanvägen
bästatill
vägen
en till en
ygg och
trygg
smidig
och smidig
bostadsaffär.
bostadsaffär.

d försäljning har inga
En genvägar.
lyckad försäljning
Det krävshar
gedigen
inga genvägar.
erfarenhetDet
av krävs
den lokala
gedigen erfarenhet av den lokala
marknaden och en heltäckande
bostadsmarknaden
mäklartjänst
och enför
heltäckande
att ta dig hem,
mäklartjänst
både tryggt
för att ta dig hem, både tryggt
igt.
och smidigt.
nyfiken på vår framgångsrika
Är du nyfiken
försäljningsprocess
på vår framgångsrika
”1 r 2 r 3 försäljningsprocess
Såld!”? Kom förbi ”1 r 2 r 3 Såld!”? Kom förbi
tik på Bagaregatanvår
21 bobutik
eller ringpå
ossBagaregatan
på 0155-20 21
95 eller
80. Varmt
ring oss
välkommen.
på 0155-20 95 80. Varmt välkommen.

NYKÖPING/OXELÖSUNDSBUTIKEN BAGAREGATAN
NYKÖPING/OXELÖSUNDSBUTIKEN
21. TEL 0155-20 95BAGAREGATAN
80 WWW.SVENSKFAST.SE
21. TEL 0155-20 95 80 WWW.SVENSKFAST.SE
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Smartpump!
Köp Sveriges
effektivaste
värmepump!
Så bjuder vi på app och
mottagare så att du enkelt kan
styra den med din smartphone
(värde 3900:- inkl. moms).*

IVT PremiumLine EQ:
1 Sveriges effektivaste berg- och jordvärmepump enligt oberoende tester.**

#

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

Sänker dina värmekostnader med upp till 80%.
Våra värmepumpar är de enda som klarar Svanens hårda krav.
IVT FÖRSÄKRING

års

10 års försäkring på kompressorn ingår. För vi chansar aldrig.

KOMPRESSORSFÖRSÄKRING
6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING

*Gäller t.o.m. 30/4 2012. IVT PremiumLine EQ kostar från 79 500:- inkl. moms.
**Mer information om testresultaten på ivt.se/kampanj

Nu är det badrumsveckor
i butiken
Välkommen till Comfort - din lokala specialist på allt som rör badrum, vatten och
värme. Här hittar du inspirerande badrumsmiljöer, produkter och inredning från de
största, mest kända tillverkarna. Självklart kan vi installera allt vi säljer. Skräddarsytt efter dina önskemål, i tid och till fast offert. Just nu har vi dessutom kampanjpris
på flera utvalda favoriter.

Kampanjpris

5.495 kr

Kampanjpris

6.999 kr

Kampanjpris

2.595 kr

Kampanjpris

2.390 kr

Kampanjpris

2.622 kr

Kampanjpris

6.950 kr

Badrumsveckor
med kampanjpris
på flera utvalda
favoriter.

Tema Hus, Hem & Inredning
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Stort intresse för mobila appar
Avståndet i världen sägs minska med den digitala
utvecklingen och vi människor kommer allt närmare varandra. Men tekniktrenderna är många och de
tekniska termerna är en snårig djungel för många
av oss. Vi tar oss till IT-konsultbolaget Sogeti i Oxelösund en krispig vinterdag i februari för att lära
oss mer om den digitala verklighet som påverkar
och förändrar vår värld allt mer.
Sogeti är ett företag som ingår i Cap Gemini-koncernen med 100 000 anställda runt om i världen. I Sverige har Sogeti drygt 1100 anställda. Sogeti Oxelösund
består idag av 24 konsulter men behovet av att växa
är ständigt påtagande. Vi träffar Tomas Lundström,
platschef på Oxelösundskontoret, samt John Wahlberg, projektledare och konceptutvecklare, för att prata
lite om den ständigt föränderliga världen av digitala
medier.
På frågan vad som är aktuellt och i ropet svarar
Tomas:
- Vi ser en stor ökning i intresset kring mobila appar för smartphones. Det är ett område som kommer
växa otroligt mycket framöver. Självklart har Sogeti
sett denna utveckling tidigt och gör en mycket omfattande satsning inom området vilket gör att vi nu ligger
i framkant i branschen. Framförallt ser vi ett växande
behov av att skapa hjälpmedel internt inom företag för
att stötta verksamheten och då framförallt mobila appar som inte är tillgängliga utanför företaget.
- John fyller i: Absolut, det är ett område som är
otroligt spännande då vi ser att appar går mer och mer
från spel och underhållning till att använda funktioner
och koncept från underhållningsvärlden istället som
stöd i arbetsrelaterade situationer.
Det märks direkt att detta område är något som
både Tomas och John verkligen brinner för och vi
frågar om det är förknippat med stora kostnader att
utveckla en app?
- Allt är självklart ställt mot kundens behov, vilket
är något som vi är mycket noggranna med att ha en
ordentlig dialog kring med våra kunder, säger Tomas.
Det finns idag, tekniskt sett, primärt tre olika vägar
att gå för att nå ut till användare av smart phones.
Den första är att utveckla en såkallad ”native” app.
Det är en mobil applikation utvecklad specifikt för en
viss mobiltelefonplattform, t.ex. iPhone eller Android.
Detta ger möjligheten att skapa mycket avancerade
appar men man bör också ta hänsyn till att det kan bli
kostsamt om man vill täcka in mer än en typ av smart
phone. Detta då en native app för iPhone inte fungerar för en Android telefon. Den andra möjligheten är
att utveckla en så kallad webb-app vilken fungerar i
princip som en native app men den är utvecklad med
webbteknik vilket gör att den går att köra på alla olika
typer av smart phones.
- Den tredje varianten är mobil webb, vilket helt
enkelt är en vanlig webbplats som är anpassad för att

Vårens
nya
tyger
har
kommit!

John Wahlberg, projektledare samt Tomas Lundström, platschef på Sogeti i Oxelösund.
fungera smidigt i en smartphone. Kundens behov styr
valet av teknik och där hjälper vi kunderna att välja
rätt för att få en så kostnadseffektiv lösning som möjligt för att uppfylla affärsnyttan som de vill uppnå med
sin app-satsning. Det är det som skapar långsiktiga
och framgångsrika samarbeten med våra kunder och
värdefulla mobila appar.
Finns det ett stort behov av app-utveckling
i just Oxelösund?
- Ja, det finns stort intresse men den här
tekniken är fortfarande i sin linda, svarar
John. Tänk tillbaka på hur enkelriktad
och statisk webben var under Internets
barndom. Det är stor skillnad från då till
nu vad det gäller webb. Till skillnad från
den utvecklingen går utvecklingen kring
mobila appar mycket snabbare. Redan
idag surfar fler på sina smartphones än
på sin dator. Detta gör att intresset och
behovet ökar snabbt. Vårt kontor jobbar för övrigt med kunder inom hela
Sörmland med omnejd - Nyköping,
Södertälje, Katrineholm, Gnesta och
flera andra orter inom regionen
Om utvecklingen går så snabbt
framåt, skapar det svårigheter
med att hitta medarbetare med
rätt kompetens?

- John fortsätter, ja, det var ett beslut som
jag och min fru tog att ta
oss från hysterin i Stockholm till en mindre stad
nära naturen. Då var det
för mig, som jobbar inom
IT-branschen ett självklart
val att söka mig till Sogeti
eftersom jag kände till företaget och deras goda rykte.
Jag visste till exempel att
Sogeti blivit utsedd till Sveriges bästa arbetsgivare inom
IT-branschen flera år i följd.
Vi avslutar vårt samtal med Tomas och John och vandrar iväg
bland stilla fallande snöflingor
med flera nyfikna funderingar
kring mobila appar, Sogeti och
möjligheten att genom intressanta arbetsgivare kunna få fler
att flytta till Oxelösund/Nyköping.

- Det är en stor utmaning som
vi kontinuerligt arbetar hårt med,
medger Tomas. Men det är ändå det som

Gardiner
Stans
Kappor &
största
Paneler sortering av
gardin50
kappor
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också är en av våra styrkor eftersom vi har tillgång till
konsulter över hela landet inom företaget. Vi är en
mycket attraktiv arbetsgivare inom IT-branschen och
flera av våra rekryteringar här i Oxelösund är personer
som flyttar till regionen exempelvis från Stockholm,
vilket bland annat just John har gjort för övrigt.

Möbeltyger

48:-

Vårens
knythissgardiner
nu i butiken

Ingen väg…
...är för
lång för...
...ett besök hos
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– Jag har begått en synd
G

ud ser allt, hävdas någonstans.
I så fall ligger jag risigt till.
Min inträdesbiljett till Pärleporten är
i uppenbar fara. Det är vad jag befarar.
Försök med Ticnet, kan någon vänligt sinnad själ tänkas föreslå.
Det hjälper nog inte i det här fallet.
Antagligen inte presskortet heller.
Länge har jag burit på en hemlighet
mörkare än tunneln under Hallandsåsen.
Jag har begått en synd.
Nu behöver man alls inte vara en
förtappad människa bara för att man
följer Tio Guds budord som påven följer
isracing. Det vill säga, troligtvis inte alls.

J

ag kan till och med ha syndat fler än
en gång, när jag tänker efter. Senast
häromdagen, minns jag nu händelsevis.
Hemma tryckte jag i mig en semla.
Det ångrar jag. Mest när mitt BMI
stiger som kvicksilvret en solig vårdag.
Det fanns nu inte mycket att välja på,
bakverket riskerade ju att förfaras.
Det hade också varit synd, resonerade jag med vispgrädde i hela ansiktet.
Min mor och far såg det som en god
gärning att låta mig gå i söndagsskola.
Själv såg jag det som en illgärning.
På den tiden var jag mer intressserad
av Femböckerna än av Moseböckerna.

BRA

33-årige Christian Bengtsson är en
musikalisk tusenkonstnär, spelar flera
instrument och sjunger egna låtar.

Men man mognar för varje årsring
runt magen, ser lite annorlunda på livet.
Det är jag själv bästa exemplet på.
Detta eftersom jag numera inte är
intresserad av nånting alls. I stort sett.
Det skulle vara väderprognosen i P1 då.
Mina småbröder ansågs av mor och
far inte behöva någon bibelkunskap.
Där framförde jag en avvikande åsikt.
Och bönade och bad att även jag borde
slippa söndagsskolan. I rättvisans namn.
I ett försök att ytterligare stärka min
argumentation klämde jag fram en tår.
Det gick inte hem. Inte i mitt hem.
Att vädja till Vår Herre i detta ärende
bedömde jag som direkt utsiktlöst.

M

in kära mor stack till mig två
femöringar till kollekten och ett
uppmuntrande: ”Sköt dig nu.”
Trumpet vandrade jag iväg till söndagsskolan för att något så när kristnas.
I vit skjorta. Och stickiga golfbyxor!
Var fanns Barnombudsmannen då?
Vi höll till i kyrksalen i B-skolan.
Det huset gick Oxelösundsbarna stora
omvägar runt på 1960-talet.
Inte för att det var Guds boning.
Utan för att tandläkare Hilding Åberg
hade sin mottagning i samma hus.
Bedövning var knappt uppfunnet.

BÄTTRE
Super-Linda Holmström imponerar i
Gladiatorerna. Kör Vasaloppet. Och
letar nya kraftprov att kasta sig över.

Den remborr som användes gav dessutom barn som vuxna vibrationsskador.
Plus en livslång tandläkarskräck.
I jämförelse med detta var söndagsskolan trots allt att föredra.
Verksamheten bestod av en andaktsstund och en pysselstund med pappfigurer föreställande Jesus och allsköns
änglar. Sedan var det dags att pröjsa.

D

et fungerade som så att kyrksalens
vaktmästare gick runt med håven.
Det var då djävulen flög i mig. Och jag
förvirrade mig ut på den breda vägen.
Den som leder till fördärvet. Snarare
än till en resa bortom molnen.
Den ena femöringen stoppade jag i
håven och den andra femöringen behöll
jag i fickan för eget framtida bruk.
Det är synd. Och skam. Som jag lidit.
En sak till. Vissa vill hävda att det
citerade ordstävet i sin helhet ska vara:
Gud ser allt. Utom svensk teve.
Det kan jag tro. Efter att ha settt Melodifestivalen och Sean Banan.
Det som förundrar mig mest är annars
att svenskarna tycks älska att vara med i
teve och vifta med färgglada ballonger.
Där är Gud och jag överens. Tycks det.

Leif König
Mejla: leifkonig@telia.com

Anmärkning i kanten:

BÄST

Vaktmästaren Sonny Lidell fixar naturis till alla Oxelösunds skolbarn när
andra gnäller och kräver konstfruset.

Bruksorten Fagersta är ungefär lika
stor som Oxelösund. I tio års tid har
Fagersta gjort ekonomiskt överskott och
toppat ligan med landets bästa finanser.
Studiebesök kan rekommenderas.

Två skimrande medelhavsöar 23-30 maj

SKYN
ATT B DA
OKA
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a
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i samarbete med

Västra Storgatan 26 (mittemot Handelsbanken)
0155-772 77, Vard 9-18 • Lörd 10-14
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Så fortsätter vägen mot körkortet
I förra numret av OT berättade vi
hur man kommer igång att övningsköra, både privat och på körskola.
Vilka tillstånd som behövs och hur
man lägger upp vägen mot körkortet på bästa sätt.
- I början gäller det att lära sig hantera fordonet, att lära sig grunderna i
hur bilen fungerar och hur man manövrerar fordonet på bästa sätt, säger
Torbjörn Westman på Albertssons
Trafikskola. När man kan det är det
dags för nästa fas, inledande gatutrafik och körning på mindre landsväg.
- Vi brukar börja träna i ytterområden, i lugna villaområden och på
landsvägar med max 70 kilometers
fart, fortsätter Torbjörn, som också
betonar vikten att börja läsa teori
parallellt med övningskörningen.
- Det vi läser om i teorin möter vi i
praktiken, vägmärken, placeringar på
vägbanan, hastighetsanpassningar och
så vidare.
Efterhand eleven blir säkrare i sin
körning är det dags för nästa steg i
utbildningen. Körning i stadstrafik
samt på motorväg.

Efter att eleven lärt sig grunderna i hur bilen fungerar och att manövrera bilen på rätt sätt är det dags att prova färdigheterna på landsväg.

- Nu bör elevens manövrering av
bilen vara så god att hon kan koncentrera sig på trafiken. Om eleven
har svårt att veta vilken växel hon ska
använda, svårt att hitta växlarna, eller
helt måste koncentrera sig på att köra,

har hon inte kapacitet att se och tolka
trafiken och reglerna. Då får man gå
tillbaka och repetera de moment som
rörde manövrering, säger Torbjörn.
I slutet av utbildningen ingår en
obligatorisk riskutbildning i två delar.

Lindqvist Gummiverkstad
JUST N

U!

Den kompletta
däckverkstaden
Alltid däck i lager
Personlig
service och
kvalitet

Har du säkra
vinterdäck?

God Jul och
Gott Nytt År
önskar 62Ah
Bilbatteri
Peter, Daniel
745:(ord. 895:- )
och Eva

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

NYHET!

Strålkastarpolering!
NU OCKSÅ

-BILVERKSTAD

Passa på! Skaffa AD-kort och få 4 månaders räntefritt
BILAR

Beg. bilar • Bilservice • Bilvård • Däck
Däckhotell • Försäljning/uthyrning av släpkärror
Mån-tor 08-18, Fre 08-17, Lör 10-13
bilaffarenab.com • 0155-320 90 • Materialvägen 1-3, Nyköping

KÖPE

S

Eleven får då köra på halt underlag
på en trafikövningsplats. Målet är
inte i första hand att eleven ska kunna
häva en sladd, utan att hon ska förstå
riskerna med den och försöka undvika
att hamna i en.

I nästa nummer av OT återkommer
vi med vad som gäller inför uppkörningen.

Text: Torbjörn Dahlström Foto: Peter Lundström
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Edenborgs Affärsutveckling
Efter 30 år inom bank, näringsliv och
offentlig sektor har jag nu startat eget företag.
Jag erbjuder ekonomisk rådgivning till framför allt
små och medelstora företag.
Anlita mig för både korta och långa
uppdrag, som specialist/resursperson eller som styrelseledamot/
bollplank. Jag utför uppdrag inom
ekonomisk planering och kontroll,
cash management, finansiering,
verksamhetsanalys, investeringskalkyler, hjälp med förhandlingar och
ägarplanering.

Lång och bred erfarenhet inom:

- Företagsekonomi och bankverksamhet
- Internationellt företagande och tillverkande industri
- Specialistkompetens inom finansiell rådgivning och ägarfrågor

Jag har mycket goda språkkunskaper, ett brett nätverk och är aktiv inom
det lokala näringslivet.
Du är mycket välkommen att kontakta mig, så kan jag
presentera vad jag kan bidra med för att utveckla ditt företag
och öka din lönsamhet.

Ringvägen 58, Nyköping

Öppettider:

0155 - 44 31 00
www.bilcenter.com

Mån-Fred 09.00-18.00
Lör 10.00-14.00

SVERIGE

NYKÖPING/OXELÖSUND

0155-440 000
0155-440
000
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”Just google it”
Allting händer av en anledning och
när du lyssnar till ditt hjärta och agerar därefter, ser du fördelarna med
detta mod. Varför vi människor inte
gör fler saker i livet helt baserade på
instinkt och sann önskan är förbryllande. Kanske är det för att vi måste
betala räkningar, att vi inte vågar,
så tråkigt! Men det var denna typ av
mod som förde mig till Sverige från
södra Kalifornien och gjorde mig
komplett.
Mission Viejo, Kalifornien, en vacker
stad i berömda Orange County. Det
var där jag bodde, arbetade som Art
Director och hade min bas under 25
år. Jag reste mycket runt i världen tack
vare min familj i Bangalore, Indien som
jag besökte ganska ofta sedan jag var
liten. Resan från Kalifornien till Indien
sträckte sig över 24 timmar. Därför
gjorde mina föräldrar det till en vana
att stanna några dagar i det land vi
hade ett uppehåll i. Denna erfarenhet
hela min uppväxt lade grunden för min
anpassningsförmåga till nya platser och
kulturer. Det gjorde mig till en öppensinnad person.
Så ”snabbspolar” jag fram till 30 års
ålder: Fortfarande singel, med oroliga
indiska föräldrar till sitt enda barn som

förmodligen aldrig kommer att gifta
sig, än mindre med en tilltänkt indisk
man. Jag hade alltid mitt bestämda sätt
att vara på, jag var det enda barnet och
jag hade aldrig behövt kämpa mycket.
Men jag visste att jag var annorlunda
och bestämde mig för att vara en stark
singel kvinna.
Jag tror att när du bestämmer något
och startar den processen, dyker nya
äventyr upp, redo att ta tag i. I mitt fall
var äventyret en man som var bosattt i
Oxelösund, Sverige. Where the hell is
that?
Pre-Google Maps räckte inte till, jag
var tvungen att öppna en riktig atlas
för att hitta den lilla platsen. Ödet och
Internet spelade en stor roll för oss när
vi möttes på nätet och efter 2 månader
av e-post, bestämde jag att jag behövde
möta denna nyfikna indiska killen som
fanns på en plats jag inte kunde uttala.
Han måste också vara ”annorlunda” eftersom jag aldrig hade hört talas om en
man från Indien som bodde i Sverige?
Hmmm ...
Från Los Angeles flygplats till Arlanda, en resrutt som jag aldrig visste existerade. Sverige för mig var bara ABBA,
IKEA, Volvo och blondiner, massor av

blondiner. Vem var jag som skulle åka
så långt för att möta en främling, även
mina vänner var rädd att jag skulle
träffa en mördare eller psyko! Det var
magkänsla. Känslan visste något mer
än jag gjorde och gav mig superkrafter
att inte höra eller se någon annan än
mig och vad jag ville göra. Och om han
visade sig vara en mördare, då kunde
jag vara känd i Sverige, fastän jag var
död! :)
Spolar fram till 2012, där jag kommer att fira 8 år i ABBAIKEAVOLVOBLONDE, Sverige, med mitt livs
kärlek, vår inspirerande och vackra
dotter, svenska vänner (ni vet vilka ni
är), idébyrån+46, mitt designföretag i
ren Swengelska-stil och vetskapen om
att allt bra och dåligt händer av en orsak
i livet. Det är fantastiskt och cool, varje
gång jag tänker på det.
Det visar också tydligt att när du vet,
så vet du! Låt inte någon eller något
komma i vägen för dina inre önskningar. Jag fann kärleken när jag trodde att
det inte var mänskligt möjligt. Vet bara
att ditt öde kanske inte finns i ditt närområde, men någonstans på planeten
jorden. Just google it!

Månadens
gästskribent
Yamini
Someshwar
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Vi bryr oss!
Fyrahundra personer brydde sig tillräckligt för att trotsa vinterkylan och
lämnade soffan för att se Betongbarnen och Cantates ”Just Do It” musikalmässa ”Vem bryr sig”.
Någon sa: Man brukar säga att det är
”mer folk här än i kyrkan” – ett uttryck
som inte stämde alls den här kvällen.
St: Botvids församlingsmedlemmar,
unga som
gamla samt
personal
och engagerade
ungdomar
gjorde en
musikal
som berörde
starkt. Flera i

publiken satt med tårar i ögonen denna
afton.
Caroline Östmans insats som alkoholiserad uteliggare gjorde ett starkt intryck
när hon förde en dialog med Gud och
ställde frågan: Vem bryr sig? Tillsammans började Per, en av kyrkans präster,
och Caroline dela Nattvarden, som kvällen till ära bjöds ur en pava billigt vin
och en chipspåse med oblat.
Alldeles för snabbt
tog denna fantastiska mässa slut
och för de som
missade föreställningen finns
det en ny chans
fredag 30 mars
19.30. Då har man
bestämt att köra en
repris på succén ”Vem
bryr sig”

”Intet öga torrt” när ensemblen tog i till mäktiga ”Man in the mirror” av Michael Jacksson

Ny föreställning
fredag 30 mars
19.30

Calle Hellströms sång
”I will survive” ihop med
änglarna Elin Fredriksson,
Bea Andersson och Siri Wink
gav publiken rysningar.

Amanda Franzén briljerade som konferencier.

Vi på Sogeti erbjuder dig möjligheten att
jobba på ett av Sveriges största och främsta
IT-konsultbolag. Låter det intressant? Då vill vi
gärna träffa dig!

Kontakta Tomas Lundström, ansvarig för
Sogeti i Oxelösund, på 070-227 75 40.

Foto: Göran Wink

arbetsgivare, där medarbetare inom alla
branscher själva fick utvärdera sina arbetsgivare.
Vi är otroligt stolta och glada!

Sogeti är ett företag som tillsammans med
vår moderkoncern Cap Gemini har 100 000
anställda runt om i hela världen. Här i Nyköping/
Oxelösund är vi 24 anställda och vi ska bli
ännu fler under 2012. Vi kan erbjuda dig nya
intressanta utmaningar och en personlig
utveckling. Ta ett kliv uppåt i din karriär och
förstärk Sogeti.

Vi har en kontinuerlig rekryteringsprocess
och söker nu:
t"QQVUWFDLMBSFGÚSTNBSUQIPOFT
t4ZTUFNVUWFDLMBSFJOPN.JDSPTPGU/&5FMMFS
Oracle
t4ZTUFNBSLJUFLU
t4ZTUFNJOUFHSBUÚSo#J[UBML
t5FLOJTLQSPKFLUMFEBSF
t/ZFYBNJOFSBETZTUFNVUWFDLMBSF

Nyligen utsågs Sogeti till bästa IT-företag i
Universums under-sökning Sveriges bästa

Samtliga jobberbjudanden finner du på:
www.sogeti.se/jobb

Sogeti levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala marknaden. I vår heltäckande
tjänsteportfölj ryms IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings- och integrationsprojekt, testning, systemförvaltning samt Rightshore-tjänster. Sogeti har cirka 20 000 medarbetare i
15 länder. Av dessa arbetar cirka 1 100 konsulter vid företagets 21 svenska kontor. Mer
information finns på www.sogeti.se.

Lokala IT-lösningar på global grund
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Nytt och fräscht på Vårdcentralen
Efter påpekanden från Arbetsmiljöverket har Vårdcentralen i Oxelösund
genomgått en ombyggnation. Något
som inneburit en klar förbättring,
både för patienter och vårdpersonal.
- Ombyggnationen har främst bidragit
till en ökad sekretess för våra patienter,
säger Inger Palmebäck, verksmhetsansvarig på Vårdcentralen i Oxelösund.
Redan i receptionen märks ombyggnaden, då väntrum och reception numera
är åtskilda. Provtagning i vårt laboratorium sker numera i separata rum, och
utanför vårt laboratorium är ett väntrum inrett.
- Nya rutiner kring vår posthantering
har också inneburit en bättre sekretess,
numera förvaras alla handlingar i ett
rum med kodat lås.

Nytt och fräscht på Vårdcentralen i Oxelösund. Receptionen har fått en ansiktslyftning, och numera är väntrum och receptionsluckan
åtskilda.

En annan grupp som märker av
förändringen är Vårdcentralens
sjuksköterskor som hanterar sjukrådgivningen.
- De har fått en mycket lugnare arbetsmiljö, vilket är viktigt i deras jobb,
fortsätter Inger. De har dessutom numera ett speciellt rum för akuta behandlingar. Slutligen har vår sjukgymnastik
fått bättre förutsättningar för sitt arbete
genom att expedition och behandlingsrum numera ligger i anslutning till

varandra.
- Det har varit en ”stökig” tid för alla
som besökt oss, och vi vill framföra
ett stort tack för det tålamod våra patienter visat under ombyggnadstiden,
avslutar Inger Palmebäck.

Sjukgymnastiken har numera expedition och behandlingsrum i kombination

Vi har öppet
9-22.30
varje dag!

Provtagning sker numera i separata rum

Nu börjar vi ladda om...
Du träffar (M)ålarmästare Dag
på Koordinaten varje torsdag
kl 17 - 18!

Dag Bergentoft
oppositionsråd
0155-38 500

Personlig omtanke

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

Trygg miljö

Modern tandvård
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Oxelö Marknad firar 30 år
Det började 1982 som en personalfest
och loppmarknad i SSAB:s regi. Lördag
12 maj firar Oxelö Marknad 30 år.
- Numera har det blivit en angelägenhet
för hela Oxelösunds kommun och ett arrangemang som varje år drar cirka 20.000
besökare till Oxelösund, säger Roger Lindvall från arrangerande Lions Club.
Tack vare Oxelö Marknad kan Lions
dela ut pengar till välgörande ändamål
varje år, både lokalt och till nationella
ändamål.

Nostalgikväll på Cupol marknadskvällen
I samband med Oxelö Marknad planerar Restaurang Dahlins och Mediamix
Event & Mediabyrå en ny nostalgikväll
på Cupol.
- Det stora intresset från Nostalgikvällen
i december förra året gör att vi kör vidare

med en ny nostalgikväll, vi tyckte det passade utmärkt att avsluta Oxelö Marknad
med dans på Cupol, säger Mats Dahlin.
OT återkommer med mera information,
men boka lördag den 12 maj redan nu, då
blir det dans på Cupol.

Janne satsar på egna företaget Bagu1
En entusiastisk och glad finne har startat företaget Bagu1 i Oxelösund. Janne
Eerola kliver upp tidigt och brer själv
goda baguetter mitt i natten i den praktiska lokalen i Oxelösunds centrum.
Sen åker han med sin skåpbil runt till
små och stora företag i Oxelösund och
Nyköping.
Idèen fick han då han jobbade i byggbranschen i Stockholm där de var många
som varken hade tiden eller möjligheten
att ta sig till ett bageri eller en butik.
Janne ser att det finns ett stort potential i
Oxelösund och Nyköping, både hos stora
arbetsgivare men självklart också hos mindre företag som vill ha färdiga mackor och
dricka till dörren inför möten, konferenser
eller till fikat.

Dahlins gästas av Annis Brander
Lördagen den 3 mars kommer Annis
Brander till Restaurang Dahlins. Annis,
från Baljered i Västergötland, började
sin musikaliska resa i studentrummet med mammas gamla gitarr och en
ackordbok, med inspiration från den
amerikanska musikskatten och artister
som Johnny Cash, Emmylou Harris,
Patti Smith och Bob Dylan.
2009 kom debutplattan If it’s a dead
fish, it’s a dead fish, som bl.a. gästades av
Thomas Denver Jonsson och Titiyo. Dessutom har flera singlar snurrat flitigt på
P4. I höstas släpptes nya albumet ”Glass
people in the woods” som fått fina recensioner både i Sverige och ute i Europa.
Tillsammans med sitt band bjuder hon på
en skön blandning av altcountry, pop och
contemporary folk!

Foto: Yvonne Åsell

SOULFUL med gränsöverskridande
musikkavalkad
André De Lang och Anders Wihk är en
dynamisk duo som bjuder på färgstark
musikmix på månadens konsert i
S:t Botvid. Jazz, soul, gospel, psalmer,
men framförallt; glädjen i musiken bryter igenom i deras gränsöverskridande
musikkavalkad.
André från Sydafrika och Anders från de
värmländska skogarna blandar musik från
sina rötter med andra kända melodier.
Gemensamt i låtvalet är att det ska vara
“SOULFUL”.

Två körer medverkar: S:t Botvids kyrkokör
och Cantaton från Oppebykyrkan i Nyköping. 17/3 kl 18.00

Best Western

Best Western

G:a Oxelösundsv. 2
0155-330 20
www.hotellankaret.se

Perfekt för affärslunchen
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Charlotte ny kommunchef i Oxelösund
Nu är det klart att ny kommunchef
i Oxelösund blir Charlotte Johansson. Charlotte kommer närmast från
arbetet som socialchef i Klippans
kommun.
Hur mycket känner du till om kommunen som du nu ska leda?
- Jag känner inte till så mycket
om Oxelösund. Jag hittar det direkt
på kartan då jag har bott ett halvår
i Katrineholm där jag gjorde en
praktiktermin av min utbildning. Så
att det ligger i Sörmland vid kusten
med fin skärgård det har jag koll på
och det är självklart en del av det som
lockar. Storleken på kommunen gillar
jag också, lagom och hanterbart i ett
nytt uppdrag. En kommun präglad av
stålindustrin i form av SSAB var också
något jag hade koll på, men i övrigt så
är det mesta outforskat! Men det är
det som också lockar, något nytt och
utmanande både vad gäller uppdrag och
bostadsort. Jag tycker också om det jag
ser och hör om pågående visionsarbete.
Det ska bli både spännande och roligt
att komma till Oxelösund!
Berätta lite om dig själv.
- Jag är utbildad socionom vid Socialhögskolan i Östersund och har arbetat
både med socialtjänst och förskola/
skola/särskola på förvaltningsnivå.

För närvarande arbetar jag sedan åtta
år tillbaka som socialchef i Klippans
kommun i Skåne. Jag är 54 år, gift och
har två barn, en son på 20 år och en
dotter på 19 år. Jag är bosatt och född i
Kristianstad i Skåne.
Har du något motto du lever efter?
- Jag är en glad och positiv person
som gillar livet. Jag är nyfiken och
tycker om utveckling. Något motto jag
lever efter, ja jag vänder det mesta till
något positivt och tänker alltid att det är
någon mening med det som händer, det
är något jag ska lära mig av det, även om
jag inte kan se det i stunden!
Vad har du för intressen privat?
- Fritiden ägnar jag främst åt familjen,
resor och träning av olika slag. Friskis
& Svettis ligger mig varmt om hjärtat.
Tillbaka i tiden har jag varit engagerad
som ordförande i föreningen men
numera syns jag bara i gymmet och
på gympagolvet. En löprunda i skogen
eller skidåkning när årstiden så medger,
tillhör också mina favoritsysslor. För
övrigt, en god bok i favoritfåtöljen!
Charlotte Johansson börjar sitt jobb som
kommunchef i Oxelösund den 1 maj. OT
återkommer med en närmare presentation.
Torbjörn Dahlström
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Kommer ni ihåg hur det var när man var liten? Så lätt
det var att skapa nya kontakter, att hitta nya kompisar i
olika situationer och hur ovunget det mesta kändes. Att
fråga ”ska vi leka?” efter att knapp ha hunnit bli presenterade var inget konstigt.
Jag minns ydligt en morgon på dagis
då en ny licka började på min avdelning.
Hon hann inte ens få av sig jackan förrän
jag gick fram och bestämt sa att ”du och
jag ska bli bästisar”. För att göra en lång
historia kort – lickan hette Soﬁa, vi blev
bästisar och har umgåtts mer eller mindre
sedan dess. För ett par år sen ﬁrade vi gemensam 25-årsfest med alla våra ”nyare”
vänner tillsammans. Jag ﬁck en vän för
livet den där morgonen på dagis.
Så enkelt kunde det vara när man var
yngre. Men jag skulle vilja påstå att det
inte direkt blir lättare med åren – snarare
värtom. Ju äldre man
blir, desto lättare verkar
det vara att luta sig tillbaka på tryggheten som
de gamla kompisarna
ger snarare än att försöka hitta nya vänner. Men det fungerar ju
inte i alla lägen…

Att plösligt stå ensam och utan sina
vänner på en främmande plats ger ett
nytt perspektiv. Man inser hur värdefullt
det faktiskt är att ha sina nära och kära
just nära, även om de alltid bara är ett
samtal, mail eller sms bort i dagens moderna samhälle. Men bara för att man är
vuxen är det ingen självklarhet att känna
sig trygg och hemma i alla situationer –
ibland önskar man verkligen att man var
tillbaka i barndomens enkelhet, där nästa
nya vän bara var en dörrknackning bort.
Som vuxen vill man inte vara för pålugen,
man spelar efter mer bestämda sociala
regler, man drar en gräns för vad som är
socialt acceperat
gällande nyﬁkenhet och kontakt.
Sådant ﬁnns inte i
barnens värld.

”du och jag
ska bli bästisar”

För vå år sen lyttade jag från min
hemstad Nyköping till Norrköping för att
studera. Visst var det en ny stad för mig,
men tryggheten i Nyköping med familj och
vänner var ju inte mer än en knapp timme
bort. Dessutom så är det i princip omöjligt
att inte hitta nya vänner vid universitetet,
där nästan alla är nyinlyttade och sugna
på att knyta nya bekantskaper. Vi hade
en fantastisk sammanhållning på min
utbildning och jag fann direkt många nya
vänner – några som jag kommer ha kvar
livet ut.
För ett par månader sedan var det
dags för nästa lytt, helt olik den förra.
Denna gång gick lyttlasset lång väg från
Nyköping, ända ner till Skåne – och utan
en väntande universitetsutbildning med
nya vänner som garanti. Förvisso hade jag
med mig min sambo, så alldeles ensam
var jag inte. Men det var lång väg att lytta, och det märktes ännu ydligare när min
sambo påbörjade sin utbildning medan jag
väntade på att få börja mitt nya arbete,
mestadels hemma i den nya lägenheten
på egen hand. Även om jag trivts bra i
lägenheten från första dagen, blev jag
ytterst medveten om vilken omställning
det var för mig. Helt plösligt började jag,
en vuxen och rätt så morsk tjej på 27 år,
längta hem till Nyköping, mamma, pappa
och lillasyster, övriga familjen
och alla mina vänner.

Min känsla av ensamhet varade dock
inte länge. Jag började mitt nya arbete och
blev motagen med öppna armar på min
nya arbetsplats. Mina nya kollegor är guld
värda, jag är oroligt tacksam över att ha
hittat ett arbete som jag trivs med samt
nya vänner som hjälper mig tillrätta med
mina arbetsuppgifter och har överseende
med mig när jag inte hänger med i den
skånska dialekten… Självklart saknar jag
fortfarande vänner och familj hemma i
Nyköping, men jag börjar se även Skåne
som mitt hem.
Vänskap och trygghet ﬁnns både där
man väntar sig att ﬁnna det och där man
minst anar det – även femtio mil hemifrån.
Det är nyttigt att få ett färskt perspektiv
då och då för att verkligen uppskatta det
man har och se nya möjligheter för vad
man kan få.
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Dahlins Restaurang i samarbete med
Mediamix event & mediabyrå

Gogo-tjejer drog fullt hus
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L

okalen har dåligt rykte.
Här har Bally Bowling öppnat
under senare delen av 1960-talet.
Det är ett ungdomshak.
Den vardagliga förströelsen är automatspel som flipper och minibowling.
På helgerna uppträder popband.
Jörgen Johansson är frontfigur i
Nävekvarnsgruppen Herd’s som är lite
av ett husband. Eller något ditåt.
Jörgen får snart heta Pop-Jörgen.
Det smeknamnet ska han göra till ett
varumärke under sin artistkarriär.
Idag har 65-årige Pop-Jörgen hittat
sin egen publik och sjunger Elvis-låtar.
Bally Bowling är ingen fritidsgård.
Det är inte stans mest välartade gossar som hänger där. Inte tjejer heller.
Det är efredat ställe för ungdomar
som visserligen läser på läroverk eller
flickskola – men söker sin egen livsstil.
Det är unga revoltörer i arméjacka
från Impo med The Byrds skrivet med
svart tuschpenna på ryggen.
Hemma bestämmer föräldrarna.

B

ally Bowling bommar igen.
Den ruckliga rivningskåken som
en gång i tiden inhyste Sagabiografen
får snart en ny hyresgäst – Bonaparte.
Det är stans första diskotek.
Premiärkväll är den 9 oktober 1970.
”Det är skandal att Nyköping behövt
vänta så länge på ett riktigt discotheque”, annonseras det inför öppnandet.
Välkomna är skötsamma gäster, betonas från diskoteksägaren.
Det understryks för säkerhets skull av
beskrivningen av den nya interiören:
”Bonaparte discotheque är ett ’place’
i absolut toppklass, en dröm i rött,
guld och jakaranda och för det ’schyssta’ folket”, basuneras det kaxigt.
Det sista en välriktad passning till tidigare Bally Bowling och dess klientel.
23-årige Sandor Pergel – känd boxare i stan – är allt i allo på Bonaparte.

Sagahallen. Lokalen i markplan fungerade genom åren som biograf, ungdomshak, diskotek och bingolokal. På övre planet fanns
lägenheter. Huset var beläget på innergården till Västra Storgatan 16-18. Idag finns här gallerian Västerport och butiken Bönornas delikatesser. Innergården används som uteservering av Birgers konditori. Bilden från 1987.
Fotograf Lennart Jansson

Han är bartender och utkastare.
Få muckar med flugviktare Pergel.
Grabbar snyggar till sig i tajta polotröjor, v-jeans och svarta träskor!
Tjejer med koll kör hippiestilen,
blommig klänning och Jesussandaler.
Vanlig jeanskjol är heller aldrig fel.
Det är den frisläppta nakenhetens tid.
RFSU försöker lära oss använda kondom med det tydliga budskapet:

Affärshuset med adress Västra Storgatan 18. Idag finns här den danska butikskedjan
BR-leksaker. I fastigheten som följer säljer numera Twilfit underkläder för kvinnor.
Bilden från 1960. Fotograf Ulf Ingvar Wallnér

”I kväll får 107 svenskar gonorré.”
I baren på Bonaparte säljs mellanöl.
Discjockeyn är kung över plattorna.
Hits är Sylvia’s Mother med Dr Hook,
Get It On med T Rex och svårt rytmiska Pata Pata med Miriam Makeba.
Populärt och årligt inslag på Bonaparte är maskerad- och pyjamaspartyn.
Det lockas även med gogo-flickor
som uppträder topless på dansgolvet.

Det drar folk. Mest manligt folk.
Efter några år stänger Bonaparte. Sista
tiden är det glest med gäster.
Sagahallen lever på övertid. I väntan
på grävskoporna och rivning används
lokalen som bingohall. Bingo är nytt.
Hela kåken går i graven 1987.
Text Leif König

Portalen in till Bally Bowling och diskotek Bonaparte på 1960- och 70-talen. Längre
in skymtar delar av entrén till gamla Sagahallen. Husgaveln (till vänster) är Västra
Storgatan 18, husgaveln (till höger) nummer 16. Fotograf Olle Hagelroth
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fikarast
18

Namn Catharina Fredriksson. Kallas i vardagslivet kort och gott Ina Född Den 14 juli 1965 Familj Niclas Amloh, 47 år, Marcus, 17 år och Johan
15 år. Helsvenska lapphundarna Louvas och Zelda Bor Villa på Relingsvägen Politiskt parti Socialdemokraterna Aktuell som Kommunalråd i
Oxelösund. Tillträder officiellt den 1 mars Yrke Tjänstledig från arbetet som handledare på Sunnangårdens dagliga verksamhet inom handikappomsorgen i Oxelösund. ”Jag visste redan efter skolan att jag ville arbeta för personer med funktionshinder och gick en specialistutbildning inom
området.” Inas favoritartister ”Cher och Meatloaf. Det är artister som alltid kommer tillbaka och alltid är bra.”

- Jag är släkt med Greta Garbo
Vi börjar med det viktigaste. Du är släkt
med gåtfulla filmstjärnan Greta Garbo.

inte minst inslaget med gamla bilder.

Vilket reportage skulle du uppskatta i OT?

– Jo, hon var min pappas faster.

– Det skulle vara en artikel om hur
vi som enskilda personer kan påverka
klimatet till det bättre. För det kan vi.

Den storyn brädar du det mesta med.
Vi pratar ändå om den aktris som man i
Hollywood döpte till ”Den gudomliga”.

Du syns med en enorm Marabou chokladkaka på din Facebook-sida. Vadan detta?

– Det är självklart roligt att vi är släkt
men inget jag tänker på dagligen.

– Jag älskar choklad.

Nähä. Du kanske inte är något fan av
hennes filmer från 1920- och 30-talen?

Jovisst, men chokladkakan är ju jättelik.

– Två kilo. Jag vann den på chokladhjulet på Liseberg när familjen var där.

– Filmerna har jag sett. Jag har också
flera böcker om hennes livshistoria.

Det skvallras om dig som en riktig skogsmulle. Vad kan du säga till ditt försvar?

Hur ser din bild av Oxelösund ut?

– Vi sitter på en guldgruva.

– Glädjen att vistas i naturen, i skog
och på hav, har jag med sedan barnsben.

Här krävs kanske ett par bra exempel.

– Vi har bland annat en motorväg
som leder ända fram till industriområden och underlättar transporter och
en skärgård för friluftsliv och turism.

Hur stor var din svampskörd i höstas?

– En dag fick jag faktiskt ihop 26 kilo
kantareller på ett av mina svampställen.
(Klentroget får skribenten se rekordskörden i form av en bild i Inas mobil.)

Vi sitter på en kolhög, gnäller kritikerna.

– Vi ser kanske inte alltid fördelarna
som andra avundas oss.

Du kan inte tänkas tipsa om det stället.

– Nej, men jag åker inte så långt bort.

Hur ska Oxelösunds finanser förbättras?

Du gillar även sång och dans och sägs
inte banga ur för en karaoke-utmaning.

– Genom ordning och reda i ekonomin, genom att ha koll på kostnaderna.

– Nej, musiken har alltid funnits med
i min familj. Vi spelar och sjunger ofta
när familj och släkt är samlad.

Hur vill du kort sammanfatta läget idag?

– Mätningar visar att våra kostnader
och den kvalité vi får inte hänger ihop.
Det är vinnarna inom politiken som kan
påverka samhället. Är du en vinnare?

– Jag är målmedveten och resultatinriktad, tycker om att tävla i det mesta
– och vill vinna.
Det du gör syns och synas, som kommunalråd och privat. Hur klarar man det?

– Genom att hålla rent framför egen
dörr och tänka sig för en och två gånger.
Vad kan ett kommunalråd tillåtas göra?

Vilken var den första platta du köpte?

Möt Catharina ”Ina” Fredriksson
– nytt kommunalråd i Oxelösund
med tryggheten i den lilla staden.

beslut, när det förverkligats.

Vad är viktigast för dig i din egenskap av
politiskt förtroendevald?

När kändes det som bäst senast?

– Att behålla det förtroendet.

- Det frågar jag mig själv. Kan jag
fortfarande gå ut och dansa? Kan jag
vara med och sjunga allsång på Sailor?
(Sailor är en restaurang i Oxelösund.)

– Den som inte kan behålla förtroende har heller inte längre något mandat
att vara förtroendevald.

Du är en äkta ur-Oxelösundare.

Hårda puckar, som hockeylirare säger.

Smart svar. Du får gärna utveckla svaret.

– Ja, jag känner starkt för Oxelösund
och har aldrig längtat bort härifrån.

– Så är det. Det politiska uppdraget
är ingen rättvisebransch.

Varför inte? Storstaden brukar locka.

När känns politikerrollen som bäst?

– Jag har alltid trivts i Oxelösund och

– När jag ser resultatet av ett fattat

– När beslutet om rondellen vid Polishuset gick igenom med en rösts marginal. Rondellen blev bra och snygg.
Tycker du det är kul att bestämma?

– Ja, det gör jag. Eller gillar att vara
med och bestämma, rättare sagt.
Kommunalråden har för vana att ställa
upp i OT, Oxelösundstidningen, och låta
sig frågas ut under vinjetten Fikarast.

– Det är himla roligt. Det är en tidning man läser från pärm till pärm,

– Sven-Ingvars. Den skivan körde jag
hål i huvudet på mamma med.

På assietten

Bestämt betalar Ina sitt kaffe
med egna slantar, påtåren också. Eller om den kanske ingår.
Ett kommunalråd vågar inte
chansa – mutanklagelser är aldrig längre
bort än närmaste
ögon. Som vanligt ler
alla Birgers bulliga
och gräddiga semlor hånfullt mot
skribenten som
försöker hålla diet
och beställer the.
En slät kopp.
Leif König
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Vinnare av
hockeyresa

Grattis Katarina Sandell som vann
en hockeyresa till Södertälje för två
personer i förra numret av OT.

Vinn påskägg
från ICA Kvantum
Vi jobbar med
Event & Media
Projektledning
Webbdesign
Företagsprofilering
Tidningsproduktion
Foto

Till nästa månad har 5 vinnare
chansen att vinna varsitt påskägg
fyllda med mycket ”godis”. 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 Oxelösundstidning.

Reklam

.....

En riktig mataffär

En mediamix

Idé

Mediastrategi

Event

MARKNADSFÖRING

Idé

Mediastrategi

www.media-mix.nu

Oxelösundstidningen

En produkt från Mediamix
Event & Mediabyrå

Adress: Höjdgatan 24, 613 30 Oxelösund
Telefon: 0155-28 21 00
Telefax: 0155-28 55 22
Ansvarig utgivare: Torbjörn Dahlström
070-433 433 2, tobbe@media-mix.nu

Barn-Lördagsliv

Annonser: Kristin Mordal Spaarf

För uppdaterad information
– gilla oss på Facebook

076-172 00 96, kristin@media-mix.nu
Grafisk produktion: Mediamix
Distribution: SDR
Tryck: Mittmediaprint
Nästa OT: Söndag 25 mars

2 april 10.00 – 15.00
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Heders
utm
Spelans ärkelse
var 201
1.

Juryn
” För ett s motivering:
framgå
n
i att kom gsrikt arbete
binera
spelglä
dje med
spelans
var!”

Störst i Sverige!
Vi är störst i Sverige på andelsspel! Vi säljer lika många andelar som trisslotter, det gör ingen annan i Sverige. I snitt säljer vi på ICA
ca 1200 andelar i veckan. Och det ger utdelning! För några veckor sedan hade vi Bomben med vinst på 72.000 kr och Topptipset på
22.000 kr. Vi är också mycket stolta över den fina utmärkelse som vi på ICA Kvantum Spel har fått av Ombudsgalan 2012.

Varm mat
Köp din varma lunch
hos oss i vårt café. Ta
med eller ät på plats. I
vår lunchservering kan
du varje vardag välja
bland två till tre härliga
varma rätter. Maten
kan du köpa mellan kl
11.00 och 14.00.

Välkommen!

Hockeyresan!
Fredagen den 17:e Februari var det dags för hockeyresa. Ett 40-tal
glada och förväntansfulla sportfantaster tillika ICA kunder begav sig
mot Axa sports center för att på plats titta på matchen mellan SSK
och Leksand. Med mat i magen efter en god korvbuffé bjöds det på
en händelserik match där Leksand stod som det vinnande laget.

