
Coachen. 30-åriga Sanne Svensson är en tjej med driv och lyskra!. Hon är verksamhetsansvarig för pro-
jektet ”Äg din framtid” i Oxelösund där hon coachar arbetssökande. Hon tycker det är hä!igt att jobba till-
sammans med andra människor och gillar utmaningar i livet. Läs mer om pro"lstarka Sanne Svensson under 
OT-vinjetten Fikarast. Foto Peter Lundström

Tema  Bil, Skepp & Hoj Sidan 16-17        Tema Hus, Hem & Inredning Sidan 10-14

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

Z�Sarah Mingert arbetar som jurist på LRF Konsult i Nyköping. 
I samarbete med OT svarar hon på dina frågor om arv, gåvor, 
testamente, generationsskifte o s v. Läs mer på sidan 28.

Dags för upp-
körning

Sidan 16

Fråga juristen!

Mars/april 2012
www.media-mix.nu

Sidan 4

Oxelösund/Nyköping

Sidan 15

Månadens gästskribent
Kicki Orha är tillbaka på Sailor och 
laddar inför en ny säsong. 

 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

Mästaren i stadens 
lilla konstnärskoloni
Konstnären Rolf Kjellberg bodde och 
verkade i sin villa på Ramdalen. Han 
utformade  även en skolmästerskapspla-
kett till Oxelösunds grundskola. Idag en 
raritet. Läs om hans spännande liv i OT.

”VVS-killen 
flackar med 
blicken.”
OT-kåsören Leif König känner sig inte 
direkt bekväm i rörkrökarbranschen 
och ställer frågor ingen ställt tidigare.

Sidan 30

Sidan 25

Dröm dig tillbaka till  
tiden på Gripenskolan
Tusen och åter tusen elever har gått 
gymnasiet på Gripenskolan. I text och 
bild bjuder OT på lite nostalgi om den 
skola som startade som Yrkesskola.

Uno, Patrik och Irma till 
årets visfest
Uno Svenningsson, Patrik Isaksson 
och Irma Schultz Keller kommer alla 
tre till årets ”Visor vid vattnet”, den 
7 juli. Dessutom återuppstår delar 
av gamla Ikaros, nu under namnet 
”Rebell” och spelar musik av Björn 
Afzelius.

Sidan 29

Sidan 18
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-RQDV�(ULNVVRQ�IUnQ�
1\N|SLQJ�KDU�QX�
I|UVWlUNW�YnU�EHVlWW�
QLQJ��-RQDV�EUHGD�
HUIDUHQKHW�DY�EnWDU��
IULOXIWVOLY�RFK�I|UVlOM�
QLQJ�EOLU�HQ�YlONRP�
PHQ�UHVXUV�

9DUGDJDU������
/|UGDJDU������
*lVWKDPQHQ��2[HO|VXQG
�����������

1X�lU�YL�:DWVNL�EXWLN�
.RP�LQ�RFK�WLWWD�Sn�
VlVRQJHQV�Q\KHWHU�I|U�EnWHQ�



3

  

Loppmarknad
Järntorget lördag 16 april 10.00-15.00

 

ZZZ�R[HORVXQG�VH

/RSSPDUNQDG�I|U�I|UHQLQJDU��VNRONODVVHU�RFK�SULYDWSHUVRQHU
,�nU�lYHQ�%DUQORSSLV�GlU�EDUQ�InU�VlOMD�VLQD�OHNVDNHU�

*UDWLV�KRSSERUJ�I|U�DOOD�EDUQ�
)LND�Sn�WRUJHW��5XOOWnUWD�RFK�NDIIH�HOOHU�IHVWLV����NURQRU�

3n�.RRUGLQDWHQ

%RNORSSLV�

'R�5HGR���nWHUEUXN��KDQWYHUNDUH�YLVDU�RFK�VlOMHU�VLQD�SURGXNWHU

0LOM|XWVWlOOQLQJ�PHG�¿OPYLVQLQJ�´)UDPWLGHQ�E|UMDU�QX´�

%\JJ�GLQ�HJHQ�VNUlSVNXOSWXU�

9LOO�GX�YDUD�PHG�RFK�VlOMD�GLQD�SU\ODU�Sn�ORSSPDUNQDGHQ"�
3ODWV���[��P��NRVWDU����NU�RFK�DQPlODQ�J|UV�WLOO��PDULDQQH�KHPDQ#R[HORVXQG�VH��
������������VHQDVW����DSULO�

1X�lU�GHW�VQDUW�GDJV�LJHQ�I|U�PLOMRQWDOV�
PlQQLVNRU�DWW�YLVD�VLWW�HQJDJHPDQJ�
JHQRP�DWW�VOlFND�OMXVHW�XQGHU�HQ�WLP�
PHV�WLG��L�YlUOGHQ�VW|UVWD�NOLPDWPDQL�
IHVWDWLRQ�(DUWK�+RXU��
cU������GHOWRJ�����OlQGHU��2[HO|VXQG�
KDU�DQWDJLW�XWPDQLQJHQ�RFK�NRPPHU�
DWW�VOlFND�E\JJQDGHU�VRP�.RPPXQ�
KXVHW��.RRUGLQDWHQ�RFK�.XVWERVWlGHU��
2[HO|�(QHUJLV�NRQWRU�

9DG�J|U�QL�I|U�DWW�In�IRON�DWW�XSSPlUNVDP�
PD�GHQQD�GDJ"�9L�VWlOOHU�IUnJDQ�WLOO�-XOLD�
%HUJPDQ��PDUNQDGVFKHI�Sn�.XVWERVWlGHU�
RFK�2[HO|�(QHUJL�

��7LOOVDPPDQV�PHG�2[HO|VXQGV�NRP�
PXQ�RFK�,FD�NYDQWXP�NRPPHU�YL�DWW�GHOD�
XW������VW\FNHQ�VWHDULQOMXV�PHG�ELIRJDG�
LQIRUPDWLRQ�RP�GDJHQ��)RON�VRP�KDQGODU�
L�FHQWUXP�GDJDUQD�LQQDQ�(DUW�+RXU�InU�HWW�
VWHDULQOMXV�VRP�GH�VHQ�NDQ�OnWD�EULQQD�XQ�
GHU�GHQ�DNWXHOOD�WLGHQ��9L�Sn�2[HO|�(QHUJL�
W\FNHU�DWW�GHW�lU�YLNWLJW�DWW�XSSPlUNVDPPD�
PLOM|�RFK�NOLPDWIUnJRUQD�

Tänd ett ljus och släck 
lampan!

��9LOO�lYHQ�SDVVD�Sn�DWW�VOn�HWW�VODJ�I|U�
NRPPDQGH�EUD�PLOM|KlQGHOVHU�L�2[HO|�
VXQG�L�YnU��/|UGDJ����DSULO�KDU�YL�ORSS�
PDUNQDG�Sn�WRUJHW�PHG�PLOM|GDJ�RFK�
nWHUEUXN�Sn�.RRUGLQDWHQ��/|UGDJ���PDM�
KDU�YL�F\NHOGDJ�Sn�WRUJHW�RFK�VDPWLGLJW�
VWDUWDU�F\NHOXWPDQLQJHQ�I|U�DOOD�I|UHWDJ��
&\NHOXWPDQLQJHQ�NDQ�GX�OlVD�PHU�RP�
EODQG�DQQDW�L�NRPPDQGH�27�

/lV�PHU�RP�(DUWK�+RXU�Sn�ZZZ�ZZI�VH

Nya hyresgäster i 
Cypressen
7UH�H�KDQGHOV�I|UHWDJ�KDU�L�GDJDUQD�
À\WWDW�WLOO�2[HO|VXQG�IUnQ�/LQN|SLQJ��
$WW�GHW�EOHY�MXVW�2[HO|VXQG�EHURU�WLOO�
VWRU�GHO�Sn�DWW�GH�KlU�VHU�HQ�P|MOLJKHW�
I|U�|NDG�WLOOYl[W��

(�KDQGHO�lU�HQ�VQDEEW�Yl[DQGH�PDUNQDG�
VRP�I|UUD�nUHW�RPVDWWH������PLOMDUGHU�NU�
HQEDUW�L�6YHULJH��EHUlWWDU�5RQDOG�'RPHOLG��
9'�Sn�*UHHQVPLOH�RI�6FDQGLQDYLD�$%
HWW�DY�GH�WUH�I|UHWDJDUQD�VRP�QX�KDU�VLWW�
NRQWRU�Sn�&\SUHVVHQ��

��2[HO|VXQG�KDU��VRP�YL�VHU�GHW��SRWHQ�
WLDO�RFK�VWRUD�P|MOLJKHWHU�DWW�VRP�W�H[�
%RUnV�EOL�HQ�EDV�I|U�H�KDQGHOVI|UHWDJ��(Q�
ELGUDJDQGH�IDNWRU�lU�JLYHWYLV�QlUKHWHQ�WLOO�
(��DQ��KDPQHQ��6NDYVWD�RFK�6WRFNKROP�
VRP�JHU�HQ�J\QQVDP�ORJLVWLN��$WW�2[H�
O|VXQG�I|U�|YULJW�lU�HQ�YDFNHU�VWDG�PHG�
VPn�DYVWnQG�J|U�LQWH�VDNHQ�VlPUH��VlJHU�
5RQDOG��VRP�lYHQ�EHUlWWDU�DWW�GH�EOLYLW�EUD�
EHP|WWD�DY�EnGH�NRPPXQ�RFK�QlULQJVOLY�L�
2[HO|VXQG�

)|UHWDJHQ�EHGULYHU�YHUNVDPKHW�LQRP�
YLWW�VNLOGD�RPUnGHQ��GHQ�JHPHQVDPPD�
QlPQDUHQ�lU�H�KDQGHO��*UHHQVPLOH�
RI�6FDQGLQDYLD�VlOMHU�HNRORJLVND�RFK�

QDWXUSURGXNWHU�LQRP�WH[WLO��HJHQYnUG�RFK�
KlOVRWLOOEHK|U��
-DQ�'RPHOLG��EURU�WLOO�5RQDOG��9'�I|U�6WR�
QHIDFWRU\�6FDQGLQDYLD�$%�VRP�VSHFLDOL�
VHUDW�Sn�VWHQSURGXNWHU�Vn�VRP�PDUPRU��
PDUPRUPRVDLN��QDWXUVWHQ��PDUNVWHQ��
NDNHO��NOLQNHU�RFK�JUDQLW�RFK�VOXWOLJHQ�
0DFKLQLPD�(QWHUWDLQPHQW�6ZHGHQ�$%�
HWW�ERODJ�VRP�GULYV�DY�HQ�JHPHQVDP�
YlQ��6WDIIDQ�6XQGEODG�VRP�DUEHWDU�PHG�
NRQVXOWYHUNVDPKHW��EODQG�DQQDW�PHG�
LQULNWQLQJ�PRW�GDWDVSHO�

5RQDOG�'RPHOLG

Dags igen för loppmarknad
cUHWV�VWRUD�ORSSPDUNQDG�JnU�DY�VWDSHOQ�
O|UGDJ����DSULO�Sn�-lUQWRUJHW�L�2[HO|VXQG�
RFK�ULNWDU�VLJ�IUlPVW�WLOO�SULYDWSHUVRQHU��
VNRONODVVHU�RFK�I|UHQLQJDU�
�
��)|UUD�nUHW�KDGH�YL�QlUPDU����SODWVHU�
ERNDGH�I|U�I|UVlOMQLQJ�XWH�Sn�-lUQWRUJHW�RFK�
HWW����WDO�XWVWlOODUH�LQQH�Sn�.RRUGLQDWHQ�RFK�
YL�KRSSDV�JLYHWYLV�Sn�HWW�OLND�VWRUW�DQWDO�L�nU��
EHUlWWDU�-XOLD�%HUJPDQ��PDUNQDGVFKHI�Sn�
.XVWERVWlGHU�RFK�2[HO|�(QHUJL���
�cUHWV�ORSSPDUNQDG�I|OMHU�WLGLJDUH�XSSOlJJ�
RFK�VRP�WLGLJDUH�nU�WDU�2[HO|�(QHUJL�HPRW�

YDURU�WLOO�I|UVlOMQLQJ��)UnQ�IUHGDJ����DSULO�
WLOO�WRUVGDJ����DSULO�NDQ�GX�OlPQD�LQ�YDURU�
WLOO�I|UVlOMQLQJ�Sn�nWHUYLQQLQJVFHQWUDOHQ��
9LQVWHQ�JnU�RDYNRUWDW�WLOO�5lGGQLQJVSODQNDQ��
6YHQVND�N\UNDQ��

��(QHUJL��RFK�NOLPDWUnGJLYQLQJHQ�lU�Sn�SODWV�
XQGHU�GDJHQ�RFK�LQIRUPHUDU�RP�VLQD�WMlQVWHU�
RFK�������EMXGHU�GH�Sn�¿OPYLVQLQJ�DY�:DOO�(�
Sn�7lUQDQ��%LOMHWWHU�NDQ�KlPWDV�IUnQ�PnQGDJ�
���DSULO�WLOO�IUHGDJ����DSULO�L�YnU�UHFHSWLRQ�Sn�
6M|JDWDQ����

6H�DQQRQV�QHGDQ�I|U�PHU�LQIRUPDWLRQ�

Vårstädning av gator och torg
.XVWERVWlGHU�KnOOHU�QX�Sn�PHG�YnUVRS�
QLQJHQ�DY�VDQGQLQJVNURVVHQ�HIWHU�YLQWHUQ��
)|UVW�VNHU�HQ�JURYVRSQLQJ�DY�VW|UUH�YlJDU�
RFK�SDUNYlJDU��VRP�VHGDQ�¿QVRSDV��$UEHWHW�
E|UMDU�L�FHQWUXP�RFK�JnU�VHQ�YLGDUH�RPUnGH�
I|U�RPUnGH��
�
'X�VRP�IDVWLJKHWVlJDUH�InU�JlUQD�VRSD�XW�
JUXVHW�IUnQ�GLQ�IDVWLJKHWVJUlQV�Vn�DWW�GHW�EOLU�
OlWWDUH�I|U�PDVNLQHUQD�DWW�NRPPD�nW��6RSD�
LQWH�QHU�JUXV�L�UlQQVWHQVEUXQQDUQD�Gn�GHW�

OHGD�WLOO�VWRSS�L�YDWWHQOHGQLQJDUQD�
7DFN�I|U�DWW�GX�UHVSHNWHUDU�VN\OWQLQJ�
JlOODQGH�DYVWlQJQLQJDU�DY�
SDUNHULQJDU��GHW�XQGHUOlWWDU�
I|U�VRSPDVNLQHUQD�
�

Loppmarknad 
Järntorget lördag 21 april 10.00-14.00
�
/RSSPDUNQDG�I|U�I|UHQLQJDU��VNRONODVVHU�RFK�SULYDWSHUVRQHU�
%DUQORSSLV�GlU�EDUQ�InU�VlOMD�VLQD�OHNVDNHU�
3n�.RRUGLQDWHQ
'R�UHGR�±�nWHUEUXN��KDQWYHUNDUH�YLVDU�RFK�VlOMHU�VLQD�SURGXNWHU�
0LOM|XWVWlOOQLQJ�PHG�EUD�WLSV�I|U�GLQ�SOnQERN��
*|U�GLQ�HJHQ�F\NHO�

�3n�7lUQDQ
*UDWLV�¿OPYLVQLQJ�DY�:DOO�(������
%LOMHWWHU�NDQ�KlPWDV�IUnQ�PnQGDJ����DSULO�WLOO�IUHGDJ����DSULO�Sn�6M|JDWDQ����
gSSHWWLGHU��0nQGDJ���±�����WLVGDJ���IUHGDJ���±�����/XQFKVWlQJW��������
9L�VOlSSHU�����ELOMHWWHU�Vn�I|UVW�WLOO�NYDUQ�JlOOHU��PD[�DQWDO���VW�SHU�KXVKnOO�

(YHQWXHOOD�NYDUYDUDQGH�ELOMHWWHU�GHODV�XW�O|UGDJ����DSULO�L�2[HO|�(QHUJLV�WlOW�Sn�-lUQWRUJHW��

9LOO�GX�YDUD�PHG�RFK�VlOMD�SU\ODU�Sn�ORSSPDUNQDGHQ"
3ODWV���[�P��NRVWDU����NU�RFK�DQPlODQ�J|UV�WLOO�PDULDQQH�KHPDQ#R[HORVXQG�VH
7HOH�������������VHQDVW�IUHGDJ����DSULO��
�
bU�GX�KDQWYHUNDUH�RFK�YLOO�YLVD�XSS�RFK�VlOMD�GLQD�SURGXNWHU�Sn�.RRUGLQDWHQ"
$QPlODQ�VHQDVW�IUHGDJ����DSULO�WLOO�PDULDQQH�KHPDQ#R[HORVXQG�VH�
7HOH������������

  

ZZZ�R[HORVXQG�VH
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Oxelösunds historia4

Från Paris till paradiset
Det är tyst i teckningssalen. 

Tjugofyra elever, lika många bly-
ertspennor och lika många vita A4-ark.

För dagen är ritämnet fritt.
I katedern sitter Rolf Kjellberg. 
Han är i 65-årsåldern. Lågmäld. 

Hans gångkläder är kavaj och finbyxa.
Han är en erkänt duktig skulptör.
Den knapra konstnärslönen drygar 

Rolf Kjellberg ut som timlärare i teck-
ning på Frösängsskolan på 1960-talet.

Han är fenomenal på teckning.
Han skissar lika suveränt och säkert 

med höger som med vänster hand.
Det imponerar på eleverna.
Rolf Kjellberg köper ett  torpställe vid 

Ramdalen i Oxelösund på 1950-talet.
Han ska så småningom rita och upp-

föra bostadshus och ateljé på platsen.
Där blir han kvar fram till sin död.

Den unge Rolf Kjellberg arbetar och 
utbildar sig på konstnärsskolor i 

Paris under 1920- och 1930-talen.
Där ska han ha träffat Picasso. Och 

andra av den tidens stora mästare.
Den begåvade svensken utmärker sig 

under studietiden för sin mångsidighet. 
Han vitsordas i arbetsbetygen för sin 

starka känsla i arbete med trä och sten.
Och får beröm för sina teckningar.
Tillbaka i Sverige hyr han ateljé i 

Stockholm och arbetar som skulptör.
Han välkomnas av Klara-bohemerna.
Han blir vän och vinpavedelare med 

målaren Isaac Grünewald, poeten Nils 
Ferlin och vistrubaduren Evert Taube.

Det hektiska utelivet upphör när Rolf 
Kjellberg träffar sin blivande hustru.

Hon arbetar på Sunlight i Nyköping.
Paret gifter sig 1952 och bosätter sig 

permanent i paradiset vid Ramdalen.
Efter uppnådd pensionsålder fortsät-

ter Rolf Kjellberg att skulptera och mo-
dellera, gärna porträtt i lera och gips.

Han skaffar sig även en villa i Mar-
bella där han bor under vinterhalvåret.

Skulptören Rolf Kjellbergs villa och ateljé i Oxelösund. Fastigheten intill Ramdalens småbåtshamn finns kvar år 2012. Rolf Kjell-
berg avled 1989 och blev 88 år gammal. Foto Arnold Adolfson.

Rolf Kjellbergs verk finns utspridda över hela Sverige och även utomlands.  Vid sidan 
av sitt livslånga konstnärsskap var ett av hans stora intressen segling. 

Fram träder som i ett trollslag bilden 
av ett naturtroget hästhuvud i siluett. 

”Kanske något så där”, säger Rolf Kjell-
berg på sitt blygsamma vis.

Sivert är mållös. Av pur häpnad. 
Som han försökt. Och försökt.
                                    Text Leif König

Teckningstimmen på Frösängsskolan 
är halvvägs gången. Det arbetas idogt.

15-årige Sivert får inte fason på sin 
teckning trots god vilja och flitigt sud-
dande. Här behövs en hjälpande hand.

Teckningslärare Kjellberg säger inget 
om det diffusa motivet utan drar några  
enkla och snabba streck över A4-arket.

Verk i Oxelösund av Rolf Kjellberg är bland annat reliefen på Folkets hus (bilden) och 
”Kunskapens träd” på Breviksskolan, tidigare Frösängsskolan. 

Luncher • Catering • Bröllop 
Konferenser • Festarrangemang • Minnesstunder

För bokningar: 0155-36540 eller info@havetskalla.com
Jogersövägen • 613 51 Oxelösund • www.havetskalla.com

Fredagsluncher 11.30-14.00
Skärtorsdagslunch 5/4 11.30-14.00
Seans 18/4 med Vendela Cederholm
Påskaftonsbuffe 12.00-15.00 Bordsbokning
Konferenser från 299 kr

Öppet året runt!
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Se Oxelösundsarkivets bilder på Internet!
Gå in på: bild.oxelosund.se 

eller 
på kommunens hemsida www.oxelosund.se

 
Oxelösundsarkivet - Karin Granrot Ringshagen, tel: 0155-383 52, 
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26/3 Stickcafé måndagar kl 18.00-
20.30. En mötesplats och social samvaro. 
Församlingshemmet. 2/4 Garnbytarkväll. 
23/4 Git Olsson visar stickade plagg ur sin 
garderob.

Eftermiddagsdans och !ka 
28/3 13.30-15.30 Dansa med Charlotte 
Fredriksson från Oxelö Gille, Oxelösunds 
kommuns första eldsjälsstipendiat. 
Deltagaravgift 20 kr. Församlingshemmet.

Vem bryr sig? 
Musikalen en gång 
till.
Fredag 30/3 kl 
19.30 i S:t Botvid. 
Ett gäng ungdomar, 
Betongbarnen i 
Oxelösund, !ck idén 
till ett projekt som 
!ck namnet Vem bryr sig? och formen 
av en musikal. Den spelades i februari. 
S:t Botvid fylldes till sista plats. Om du 
missade musikalen första gången har du 
chans att se den nu. Fri entré! Sponsorer: 
Lions, Mediamix, eurostore, Wink! 

31/3 kl 20.30-21.30. Vi släcker ner 
S:t Botvid. Släck ner du också och ge 
en timma för miljön. 

Så kan vi inte ha de! 
1/4 kl 18.00 Palmsöndagsmässa i S:t 
Botvid. Musikmedverkan: den sjungande 
gospelprästen Veronica Lindgren, Elin 
Fredriksson, Jocke Forss. 
Det är ingen brist på mat i världen. Den 
är bara ojämnt fördelad. Svenska kyrkan 
vill ge uppmärksamhet kring många 
människors nöd i världen och den här 
dagen, som avslutar kyrkans fastetid, 
uppmanas vi att ge en generös gåva i 
kollekten.

3/4 kl 13-16 Syjunta i församlingshemmet. 
Träff varannan tisdag, jämna veckor. 

Känner du 
Herman?
Herman är en 
surdegskaka som är 
tänkt att få evigt liv. 
Han fungerar som så 
att någon ger dig en 
bit Herman. Du häller honom i en bunke 
och ställer honom på diskbänken. 

Vissa dagar behöver Herman motion i 
form av lite rörelse, och vissa dagar vill 
han ha mat. På den tionde dagen tar du 
din Herman och delar honom i fem delar. 
Fyra av delarna ger du bort, en använder 
du som jäsbas i en egen kaka. 

Dina vänner förvaltar Herman precis 
som du själv har gjort, vårdar och spri-
der… och äter.

När du läser det här har jag nyss tillträtt 
formellt som Oxelösunds församlings 
kyrkoherde. Jag har en önskan om att vi i 
församlingen skall vara en Herman. 

Och att utifrån oss ska det sprida sig både 
sötma och näring, en rörelse som får 
ringverkningar, en rörelse som, liksom en 
surdeg, skall prägla hela Oxelösund.

Jag önskar dig välkommen att vara del i 
Oxelösunds Hermananda!

Elisabeth Volden, kyrkoherde

6 ANNONS

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      

Välkommen till S:t Botvid

Ma 26/3, 16/4, 23/4 14.30 
Kuoroharjoitukset, St.Botvid 
Ti 27/3, 10/4 9.30-11.30 Yhteinen 
laulukahvittelu Sjötångenin tiloissa 
Ti 17/3 17-19 Ompeluseurat, 
seurakuntakoti 
Ke 28/3 17.30 Aikuisten 
askarteluilta. Pääsiäisteema. Ilm. 
viim. 26/3. 
Ke 18/4 klo 17.00 
Johtokunnankokous 
To 29/3, 12/3 18-20 Mimmiliiga 
saunoo, Stjärnholm 
To 19/4 18-20 Karhukopla saunoo, 
Stjärnholm 
Pe 30/3, 13/49.30-11.30  Yhteinen 
kahvittelu Björntorpin tiloissa 
Pe 30/3, 20/4  klo 15-17 Kerhotunnit, 
lastenhuone, seurakuntakoti 
 
Lau 7/4 12-15 Pääsiäisaatonjuhla 
seurakuntakodissa. Ruoka, 
kahvit ja yhdessäoloa. 
50 kr. Ilmoittautuminen 
kirkkoherranvirastoon viimeistään 
29/3.  
Su 8/4 klo 14.00 Kaksikielinen 
perhemessu St.Botvidin kirkossa. 
Kim Bredefeldt, Elisabeth Volden ja 
Oxelösundin kirkkokuorot. Kaikki 
lapsimieliset kokoontuvat 13.30 
seurakuntakodissa veryttelyn 
merkeissä ja menemme yhdessä 
sieltä kirkkoon. Messun jälkeen 
jäätelöpuffetti seurakuntakodissa. 
Tervetuloa!

 

Oxelösundin 
Ruotsinsuomalaisen 
seurakuntatyön

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 Kyrkogårds-
vägen 4, tel. 0155-29 34 20.

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. 

Utställning 3/4 - 15/4 Påsktid. 
Koordinatens skyltfönster och monter vid 
receptionen. 

Anmäl dig till Påskaftonsfest 7/4 kl 12-
15 i församlingshemmet. Lätt påskmat, 
kaffe och gemenskap. Kostnad 50 kr. Ring 
senast onsdag 29/3 telefon 29 34 00 må-to 
9-12 och 13-15 

Lovsångsmässa 
25/3 kl 18.00. Årets kon!rmander 
medverkar med sång. Jocke Forss, Therese 
Cambrant, Elisabeth Volden, Marie 
Nilsson. 

Du vet väl om att du är Värdefull
4/4 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 18/4

Musik i 
passionstid.
4/4 kl 18 
Stjärnholms kyrka. 
Klassisk musik 
med ton av jazz i 
arrangemang av Lars 
Borg, Greger Hillman, 
Joachim Forss. 
Passionsberättelsen 
läses av Elisabeth 
Volden. Fri entré.

5/4 kl 19.00 Skärtorsdagsmässa i 
S:t Botvid. Elisabeth Volden, Susanne 
Forslund, Gunilla Östberg.

6/4 kl 15.00 Musikgudstjänst på 
Långfredagen, Jesu sju ord på korset. 
Damkör och orgel. Solist Ulla Börjars, 
liturg Veronica Lindgren.

Glad Påsk! 
8/4 Kl 14.00 Välkommen till tvåspråkig 
familjefest med mässa på PÅSKDAGEN. 
S:t Botvids kyrkokör sjunger och förra 
kyrkoherden Kim Bredefeldt blir avtackad. 
Kl 13.30 ses vi i församlingshemmet 
där vi värmer upp inför familjemässan. 
Alla barn får träffa trollet Tuva-Luva och 
Björnen och efter festen blir det glassbuffe 
i församlingshemmet och teckningstävling 
med !na priser. Sponsorer: Birgers 
konditori & Expert Foto. 

Pilgrimsmässa 
9/4 kl 18.00 Annandag Påsk, Veronica 
Lindgren. 

Bellman, Taube och mycket annat
11/4 kl 13.30-15.30 Tony Larsson kåserar 
och musicerar på piano. Välkommen 
på dagledigträff i församlingshemmet. 
Program, kaffe, lotteri. Deltagaravgift 20 
kr.

BARNLÖRDAGSLIV 14/4 kl 10-15 på 
Koordinaten för barn upp till 12 år! 
Läs mer på sidan 22.

Taizémässa 
15/4 kl 18.00 meditativ mässa med många 
levande ljus, taizésånger och tystnad för 
egna tankar. En andlig rastplats att vila i 
och hämta kraft ifrån.

17/4 kl 18-20 Den längsta resan är resan 
inåt
Samtal ur ett pilgrimsperspektiv med 
Marie Nilsson. Tema Franciskus av Assisi. 
Församlingshemmet.

Pianovirtuos till Oxelösund 
21/4 kl 18.00 Månadens konsert i 
S:t Botvid med Stefan Arnold. 
Världsartisten, 
som är bosatt 
i Wien, 
pianomusikens 
vagga, är van vid 
kontraster och 
har spelat i både 
små och stora 
sammanhang. 
Lyssna på pärlor 
av en pianist med 
potential, njut av 
lätthet och grace, 
musikaliskt lugn och kraftfulla klanger.
Entré 100 kr. Pens./stud 50 kr. Under 18 
år gratis.
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”Det var just det här caféet vi ville ha”
Denise Svensson och Lisa Ottosson, två unga 
Oxelösundstjejer har köpt Nyköpings Järnvägscafé. 
De satsar friskt som egna företagare och har inte 
ångrat sig efter de två första månaderna.

Text: Torbjörn Dahlström Foto: Peter Lundström

- Allt gick otroligt fort, säger Denise och Lisa med 
en mun. Vi svarade på en annons på Blocket i slutet av 
oktober och den 2 januari öppnade vi portarna.

- Det har varit både roligare och jobbigare än vad vi 
trodde. Massor av pappersjobb och möten. Men det är 
helt klart värt allt slit. Nu kan vi påverka saker själva, 
det är värt mycket.

Denise har utbildat sig inom kriminologi och 
psykologi och arbetat bland annat på Lövsta Skolhem 
och asylboende i Nyköping. Lisa utbildade sig till kock 
på Nyköpings Restaurangskola och har på somrarna 
arbetat på Trosa Sjökrog.

- Vi kände båda att vi ville göra något annat. När 
chansen kom kände vi att vi ville ta den, säger Denise 
och Lisa, som är gamla kompisar sedan 12 år tillbaka 
och känner varandra väl.

- Vår största merit är att vi fikat mycket ute på 
caféer och vet vad som efterfrågas, säger Denise med 
glimten i ögat.

Det är tidiga morgnar som gäller numera för tje-
jerna. Första stamkunden dyker upp strax efter halv 
sex .

- Vi hämtar bröd från Birgers Konditori vid femti-
den varje morgon. Caféet har öppet mellan halv sex 
och två. Till sommaren räknar vi med att öka öppet-
tiderna, upplyser Lisa.

Det är en mycket speciell atmosfär i det lilla Järn-
vägscaféet. Byggnaden är från början av seklet och to-
talt finns 18 platser till alla fikasugna gäster inomhus.

- När vädret tillåter kommer vi att erbjuda platser 
utomhus, på båda sidor av caféet. Vi föll för just det 
här caféet, gemytligt och lagom stort. Vi hade nog inte 
öppnat café annars säger Denise och  Lisa. 

Även om de flesta kunder idag är tågresenärer vill 
tjejerna gärna locka andra till ett besök.

- Vi ser gärna att vårt ”pendlarcafé” även kan bli ett 
mysigt inneställe för alla som är sugna på en fika. Vi 
kan redan nu  erbjuda lättare luncher som egengjorda 
sallader, pajer och matiga smörgåsar. Vi kan även 
erbjuda utkörning av mackor och smörgåstårtor.  

I caféet erbjuds gästerna trådlös internet. Man kan 
också låna med sig en bok på tåget. En extra service 
från de två oxelösundstjejerna på Nyköpings Järn-
vägscafé.

Lisa Ottosson och Denise Svensson driver numera Nyköpings Järnvägscafé.

 
Gemytligt och trivsamt, det är en mycket speciell atmosfär i det gamla Järnvägscaféet.

Grattis alla betongbarn!
Föreställningen ”Vem bryr sig” blev en 
så stor succé att man bestämde sig för 
att köra en repris fredag den 30 mars.

OT i samarbete med Birgers konditori 
ville gärna uppmärksamma det fantastis-
ka arbetet de så kallade ”Betongbarnen” 
i S:t Botvids kyrka gjort och uppvaktade 
med en bildtårta under en repetition i 
kyrkan.

Tårtan blev ett välkommet inslag och 
repetitionerna avbröts för en längre 
fikarast.

”Betongbarnen” uppvaktades med en bildtårta från 
Birgers Konditori
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Nyköping, 
lansfast.se/nykoping

'HW�KDU�VLQD�SRlQJHU�DWW�EnGH�YDUD�
EDQN�RFK�IDVWLJKHWVI|UPHGOLQJ�

Enligt Svenskt Kvalitetsindex 2011 hamnar både 
Länsförsäkringars fastighetsförmedling och bolån 

i topp vad gäller kundnöjdhet.

Länsförsäkringar 78,6
Handelsbanken 75,3
SBAB Bank 69,8
SEB 69,4

Bolånetoppen!

Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling 76,6
Mäklarhuset 75,7
ERA 75,5
Skandiamäklarna  72,3

Mäklartoppen!

!

Det är inne med ljus ute
Belys det som du är stolt över och det 
som du tycker är vackert. På sommaren 
kan det vara ett vackert lövträd och 
på vintern när bladen vissnat kan det 
vara en tall eller en vintergrön växt. 
Titta med andra ögon på trädgården så 
upptäcker du att det finns många vackra 
former och skulpturer som kan vara 
värt att belysa, prova!

Mörker och ljus är spännande
Man kan inte ersätta dagsljus med 
armaturer, ljus utomhus använder man 
för praktisk belysning och för dekoration. 
Den praktiska belysningen används för 
att lysa upp en trapp, en entré eller vägen 
upp till huset. Den dekorativa belysningen 
används för att skapa liv i trädgården 
och göra den till en levande och mysig 
plats även när mörkret infaller. Många 
armaturer levereras med filter i olika 
färger, var inte rädd att prova, färger kan 
ge spännande intryck, olika färger för 
olika årstider kanske?

Pröva dig fram
Prova att med en lampa belysa 
trädgårdens träd och buskar eller belys 
en mur en vägg underifrån allt för att se 
vilken effekt det ger och vilken spännande 
trädgård du har.  Hos en del elbutiker 
finns det möjlighet att låna hem armaturer 
som är avsedda för trädgårdsbelysning.  
Det är ofta bättre att använda fler 
svaga lampor än en stark. Tillåt en del 
av trädgården att vara mörk för att få 
kontrast mellan ljus och mörker vilket ger 
ett naturligt djup.  

Belys huset
Var behövs ljuset? Det är ingen mening 
att sätta upp en armatur för sin egen 

skull utan använd den för en funktion ex 
belysa nyckelhålet, trappan eller vägen 
mot huset. Det är dekorativt med släpljus 
efter fasaden antingen uppifrån med 
en armatur i takfoten eller underifrån 
med en armatur i rabatten. Försök hitta 
spännande vinklar på ditt hus.  Lampor 
infällda i ett altandäck, så kallade deck-
light,  ger din uteplats ett intressant 
utseende.

Tänkvärda tips
LED-belysning är ett bra alternativ för 
utomhusbelysning eftersom armaturerna 
blir diskreta, är riktbara, inte blir varma, 
drar lite energi så att man med gott 
samvete kan låta trädgården ha en fin 
belysning under långa mörka kvällar.                                                                                                                                       
Se upp så att armaturerna inte bländar, 
det förstör all effekt av belysningen. 

Dölj armaturerna bakom träd och 
buskar, det är inte själva armaturen 
som är viktig utan det som blir belyst.                                                                                                                                          

Använd timer den spar energi. 
Kanske vill du att några armaturer 
skall lysa hela natten och andra 
endast några timmar på kvällen.                                                                                                                                       
Idag är solcellsdrivna lampor inte 
ett bra alternativ då de oftast ger ett 
för dåligt och svagt ljus. Dimmer 
till armaturerna på uteplatsen ger 
stor valmöjlighet och trivsamt ljus.                                                                        
Markbelysning längs med en 
gång ger en spännande effekt.                                                                       
När du gör om i trädgården, tänk 
belysning, gräv ner slangar för elledningar.

Säkerhet
Tänk på att armaturer och ledningar 
skall vara godkända för utomhusbruk. 
Fast installation skall utföras av en 

behörig elinstallatör. Vägguttag utomhus 
skall alltid vara skyddsjordade och ha 
jordfelsbrytare. Idag finns det bords- 
och golvlampor som du får använda på 

uteplatsen eller i uterummet.  Om du 
är det minsta osäker ta råd av en fack-
man. Glöm inte att en felaktigt utförd 
elinstallation kan vara livsfarlig.
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Stockholmsvägen 10, Nyköping
tel. 0155 28 78 58 

VÄLKOMMEN TILL DIN  PUUSTELLI BUTIK!

31.3.-1.4.

LÖ - SÖ 

11-15

VÄLKOMMEN

Ännu ett år utan förbättringar för löntagarhushållen
För andra året i rad blir många lönta-
garhushåll utan ekonomiska förbätt-
ringar efter att de mest nödvändiga ut-
gifterna är betalda. Det är ett trendbrott 
efter den starka positiva utveckling som 
hushållen haft i över ett decennium. Det 
framgår av en analys från Institutet för 
Privatekonomi vid Swedbank.

Efter åtstramningarna på 90-talet fram 
till år 2010 har många löntagarhushåll fått 
mer kvar i plånboken efter att skatt och 
nödvändiga utgifter är betalda. Lönta-
garna har vant sig vid förbättringar, då 
löneökningarna under flera år överstigit 
prisökningarna och jobbskatteavdragen 
har gett stora skattesänkningar. Men nu 
har det alltså vänt.

De hushållsgrupper som ändå får det 
bättre i år är pensionärer och hushåll 
med olika typer av bostadsbidrag. Den 
allmänna pensionen ökar med 3,5 procent 
vilket är mer än inflationen. Garantipen-
sionärernas pension ökar enbart i takt 
med inflationen. Samtidigt höjs bostadstil-
lägget något vilket gör att det ändå blir en 
förstärkning för de hushållen.

Reallönerna har de senaste 40 åren stigit 
med nära 60 procent för arbetare och 70 
procent för tjänstemän, men i stort sett 
har hela ökningen skett efter 1995. Innan 
dess hade reallönerna under 25 års tid 
endast stigit med cirka 16 procent för 
arbetare och 7 procent för tjänstemännen. 
Förutsättningarna för löneutveckling och 

inflation är givetvis helt annorlunda nu än 
under åren 1970-1995, men det hela visar 
ändå på en förändring.

För innevarande år väntas inflationen bli 
låg och räntorna ligga på en lägre nivå än 
vad de gjorde i januari. Hittills i år har 
många hushåll sluppit höga elräkningar 
samtidigt som bensin- och dieselpriserna 
legat på rekordhög nivå. Löneökning-
arna ser ut att bli förhållandevis höga 
för många grupper, men svag utveckling 
i omvärlden ökar samtidigt risken för 
arbetslöshet.

Källa: www.swedbank.se
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NYKÖPING/ OXELÖSUND BAGAREGATAN 21. TEL 0155-20 95 80. 
WWW.SVENSKFAST.SE

Säljläge?
Försäkra dig

med Varudeklarerat.
Vi berättar mer på

www.svenskfast.se/ 
varudeklarerat

Säljläge? 
Säkra upp en köpare.

Funderar du på att sälja huset till våren? Bra, då har vi köparna. Eftersom 
vi är en av landets största mäklarkedjor har vi samlat på oss en hel del 
intressenter i vårt kundregister – potentiella köpare som kan komma väl 
till pass när du ska sälja.
 Dessutom kan vi erbjuda dig Varudeklarerat i samband med försäljning-
en, en unik försäkring som är trygg både för dig som säljare och för den 
som köper ditt hus. Ditt hus är besiktigat och klart innan försäljning och 
du och köparen är skyddad mot eventuella efterräkningar i tio år.
 Varmt välkommen in till oss så berättar vi mer.

Följ oss på Facebook

Lediga lägenheter
Föreningsgatan 20 C  2 rok 68 kvm 4 289:- Ledig 1/5
Föreningsgatan 22 D  3 rok 68 kvm 4 751:-  Ledig 1/5
S. Malmgatan 11 A  3 rok 62 kvm 4 923;- Ledig omgående
Föreningsgatan 20 C  1 rok 29 kvm 2 494:- Ledig 1/6

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

 Det bekymmersfria boendet
Kungshem är ett litet familjeföretag med stora resurser.  

Vi sätter alltid hyresgästen i centrum!

Fler objekt på www.kungshem.se

Esplanaden 12 A  1 rok  ledig 1 maj 2 795:-/mån
 
Esplanaden 12 B  2 rok  ledig 1 maj 3 935:-/mån

Föreningsgatan 22 D  3 rok  ledig 1 juli 4 934:-/mån

Möblerade lägenheter kan också hyras ut till företagare/entreprenörer.
Fler objekt på www.kungshem.se
�

6|GUD�0DOPJDWDQ�����2[HO|VXQG����������������
ZZZ�NXQJVKHP�VH
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Oxelösund: 0155-306 20 •  Nyköping: 0155-26 88 89 • Besöksadress: Torggatan 19, Oxelösund • info@kvistsel.se • www.kvistsel.se

på vardagar är det öppet, välkommen in och se vad vi kan erbjuda.

8-17
DAGS FÖR ETT NYTT KÖK ELLER 
TVÄTTSTUGA?
Vi säljer vitvaror till konkurrenskraftiga 
priser från alla ledande leverantörer 
och köksinredningar från 
KUNGSÄTERKÖK och COLOMBINI till-
sammans med  BLÅ KÖKET.

BEHÖVER DU EN DIMMER ELLER EN TERMOSTAT 
TILL KYLEN?
Vi har ett brett utbud av reservdelar, tillbehör och 
installationsmaterial  i alla prislägen. 
Exempelvis: 
Jordade vägguttag från 29:- 
Kopplingsdosor från 16:- 
Vägguttag utomhus från 53:-

PROBLEM MED LAMPOR?
Vi hjälper dig välja rätt ljuskälla från vårt stora 
utbud av lågenergi, LED och halogenlampor.

RENOVERA 
BADRUMMET?
Vi har snygga badrums-
armaturer för tak, vägg 
och infällnad. Här hittar ni 
handdukstorkar, golvvärme 
och våtrumsfläktar. Natur-
ligtvis fixar vi installationen 
också. Kom in och prata 
badrum med 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.

DAGS ATT LYSA UPP TRÄDGÅRDEN?
Vi har ett trevligt sortiment av belysningsstolpar, 
väggarmaturer och rabattbelysningar. Vi hjälper 
gärna till med planering och förslag.
NYHET: Låna hem vår 
provlåda och testa hur 
en modern och snygg 
belysning skulle se 
ut i din trädgård.
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Lokal kraft i kraftbolaget
Bixia är Sveriges fjärde största elbolag och ägs av ett flertal energibolag runt om 
i Sverige, bland annat Oxelö Energi.  Trots storleken lägger man stor vikt vid att 
finnas lokalt och vara lätta att nå. 

– Storleken till trots jobbar vi väldigt 
lokalt, berättar Solveig Gustavsson, 
ansvarig för kundservice. Oxelösund 
är ett litet samhälle så det finns många 
personliga kopplingar, inte minst via de 
anställda. Samtidigt ställer detta krav på 
personalen, att kunna ge den service som 
kunden – i många fall grannar, vänner och 
bekanta – förväntar sig. 

– Och service erbjuder vi mer än gärna, 
säger Solveig. Kontoret är öppet alla 
vardagar så det är lätt att slinka in för till 
exempel rådgivning, diskutera elavtal eller 
få hjälp att läsa elfakturan. 

Värnar om kunderna
– Vår filosofi är att vi som arbetar med 
el och avtal hela dagarna ska hjälpa 
våra kunder till ett aktivt val. Det är ett 
mervärde som vi verkligen värnar om.  Vi 
har en effektiv administration för detta 
och jag vet själv hur det är när man ska 
få vardagens alla delar att gå ihop. Det är 
så lätt att man glömmer något eller inte 
riktigt orkar ta tag i det, funderar Solveig.

– Vi tycker att det är en viktig service 
samtidigt som vi skapar förtroende och 
nöjda kunder, fortsätter Solveig. 

Förnybar energi i fokus
Personligen tycker Solveig att det känns 

jättebra att arbeta för Bixia. Inte bara 
på grund av närheten till kunderna utan 
också för att hon känner att bolaget är 
ärligt och målmedvetet satsar på förnybar 
energi.  Vi har till och med ett eget 
vindkraftsbolag där alla som vill kan köpa 
aktier i. 

Dessutom har vi Bixia Miljöfond, fort-
sätter hon. 

– Varje månad avsätter vi 45 öre från 
alla våra privatkunders årsavgift till 
fonden. Pengarna går till insatser som 
gynnar utvecklingen av elproduktion från 
förnybara energikällor. Det kan handla 
om ett eget vindkraftverk eller vattenkraft 
om man har en damm, till exempel. På 
så vis är alla våra privatkunder med och 
bidrar till mer förnybar energi utan extra 
kostnad, berättar Solveig. 

Även bredband och telefoni
Något som kanske inte är så känt är att 
Bixia också har bredband och telefoni. 

– Många uppskattar att ha allt på ett och 
samma ställe, säger Solveig. Inte minst 
eftersom det bara blir en faktura. Och 
självklart kan man komma förbi kontoret 
eller slå en signal om man har frågor om 
dessa produkter också. Det är därför vi 
finns här i Oxelösund, skrattar Solveig. 

Solveig Gustavsson, Kundservicechef på Oxelö Energi

*ODGD�WMHMHU�KMlOSHU�GLJ�PHG�IlUJVlWWQLQJ

%UXQHOLXV�IlUJ�lU�HQ�ULNWLJ�IDFNKDQGHO�PHG�IRNXV�
Sn�NXQVNDS�RFK�SHUVRQOLJ�VHUYLFH��9nU�SHUVRQDO�
KDU�OnQJ�HUIDUHQKHW�RFK�lU�QLVFKDGH�Sn�ROLND�
RPUnGHQ�I|U�DWW�NXQQD�KMlOSD�GLJ�VRP�NXQG�PHG�
DOOW�IUnQ�IlUJ��W\JHU�JROY�RFK�WDSHWHU�WLOO�NDNHO�RFK�
NOLQNHUV��

,�EXWLNHQ�ILQQV��I|UXWRP�%HUQW��0DUWLQ�RFK�3DWULF�
WMHMHUQD�/L��0DOLQ�RFK�6RILD��7UH�WMHMHU�PHG�HWW�
JHPHQVDPW�LQWUHVVH�I|U�RFK�VWRU�NXQVNDS�RP�
IRUP��IlUJ�RFK�WUHQGHU�LQRP�LQUHGQLQJ��7LOOVDP�
PDQV�KDU�GH����nUV�HUIDUHQKHW�

Brunelius färg
g��/lQJGJ�����1\N|SLQJ��7HO��������������

0nQ�IUH�������/|U�������6|Q������
ZZZ�EUXQHOLXVIDUJ�VH

6RILD��0DOLQ�RFK�/L�VWnU�UHGR�DWW�KMlOSD�GLJ�PHG�WLSV�RFK�LGpHU�

9L�KDU�HQ�HQ�WMlQVW�VRP�KHWHU�IlUJVlWWQLQJVKMlOS�I|U�NXQGHU�VRP�EHK|YHU�KMlOS�PHG�
IlUJ��RFK�WDSHWYDO��W\JHU�RFK�JROY�WLOO�VLWW�KHP��.XQGHUQD�NDQ�ERND�HQ�WLG�L�OXJQ�RFK�
UR�PHG�HQ�DY�RVV�L�EXWLNHQ�GlU�YL�SUDWDU�JHQRP�|QVNHPnO�RFK�EH�
KRY��'HW�PlUNHU�YL�HWW�VW|UUH�EHKRY�DY��YL�VSHQGHUDU�P\FNHW�WLG�
L�YnUD�KHP��6SHFLHOOW�RP�YnUD�NXQGHU�VNDOO�UHQRYHUD�IOHUD�
UXP�NDQ�GH�EHK|YD�KMlOS�PHG�KHOKHWHQ��9L�HUEMXGHU�RVV�
RFNVn�DWW�NRPPD�KHP�WLOO�NXQGHUQD��'n�WDU�YL�PHG�
ROLND�WDSHWSURY��IlUJNDUWRU�RFK�W\JHU��9L�WLWWDU�Sn�
LQUHGQLQJHQ�L�|YULJW�RFK�GLVNXWHUDU�ROLND�O|VQLQJDU��
(IWHU�QnJUD�GDJDU�nWHUNRPPHU�YL�WLOO�NXQGHQ�PHG�
HQ�PDSS�GlU�YL�KDU�ODJW�PHG�HWW�I|UVODJ�Sn�WH[�
IlUJ�RFK�WDSHWHU��LEODQG�RFNVn�L�NRPELQDWLRQ�PHG�
W\JYDO��9L�KDU�RFNVn�W\JHU�Sn�O|SPHWHU�WLOO�P|EOHU�
RFK�JDUGLQHU��

)|OM�RVV�Sn�YnU�EORJJ�
ZZZ�KRPH\�EORJJ�VH1\KHWHU�RFK�WLSV�YDUMH�GDJ��

g��/lQJGJ�����1\N|SLQJ��7HO��������������
0nQ�IUH�������/|U��������LQIR#EUXQHOLXVIDUJ�VH

ZZZ�EUXQHOLXVIDUJ�VH



15

– Mössen går bananas

Anmärkning i kanten:

Leif König
Mejla: leifkonig@telia.com

Det satsas på skateramp, utegym 
och frisbeebana vid Ramdalen.  Jag 
är skeptisk. Det ska användas också, 
helst regelbundet – annars gör vanda-
lerna snart sitt. Hoppas jag har fel. 

BRA
64-åriga Ingbritt Mellberg anordnar 
populärt Seniorcafé på Koordinaten
med föreläsningar och underhållning.

BÄTTRE
Oxelösunds tidigare starke man, 87-åri-
ge Sven Zetterström, håller berättarträf-
far om alla sina år vid styret. Lärorikt.

BÄST
Frivilligarbetare, 74-åriga Birgit Sö-
derkvist och hennes medsystrar i Röda 
Korset, har alltid en hjälpande hand.

Det läcker vatten under diskbänken. 
Det är nästan så illa att mössen 

måste simma in i musfällorna. 
”Det är bara att byta vattenlås”, förkla-

rar killen i VVS-butiken. 
Jag nickar instämmande. Det gör jag 

för det mesta. Nickar instämmande.
Vare sig jag förstår eller inte.
Man vill ju inte verka bakom flötet. 

Och obegåvad som en slangklämma.
Tyvärr kan det inte alltid undvikas. 

”Vad är ett vattenlås?” undrar jag.
VVS-killen flackar med blicken som 

om han anade dolda kameran bakom 
hyllan med designade kökskranar. 

Tydligen har ingen frågat tidigare.
Men alla är inte födda i en golvbrunn 

och med händer som rörtänger.
Det vet alla som känner mig.

Häromveckan kom det nya vattenlå-
set på plats. Min insats var blygam.

Den bestod av att hålla i bygglampan. 
Och allmänt skitprat.

Resten av jobbet gjorde en bekant.
Nu återstår att återställa golvet under 

diskbänken. Hur vet bara Vår Herre.
Golvet är i dagsläget ett hål marken.
Tacka tusan för att mössen går bana-

nas. Det är ju öppet hus. Dygnet runt.
Det har sin grund i min grundliga 

felsökning efter nämnda vattenläcka.
Jag grävde energiskt ned mig i backen.

Jag hade inte behövt gräva alls. 
Bättre hade varit att kolla vattenlåset. 

Det sitter ovan jord. Lätt åtkomligt.
Det visste jag inte då. Men nu.

Det är inte var dag man får snigelpost.  
Händer det så är det sällan en 

inbjudan till den kungliga älgjakten.
Det kan jag begripa. Till viss del.
Jag har aldrig ens fingrat på en stud-

sare. Än mindre på en avtryckare.
Det ska omgivningen vara tacksam för.
Det är skillnad på att skjuta vilt om-

kring sig och att skjuta vilt omkring sig.
Det ena belönas med en kvist i hatten, 

det andra är inte att rekommendera.
Märkligt ofta levererar lantbrevbära-

ren fönsterkuvert i min postlåda.
Med allehanda krav på betalning.
Eller ett skämtsamt vykort och en på-

minnelse om tiden hos tandhygienisten.
Det här brevet känns gladare.
Jag inbillar mig att det kan vara goda 

nyheter. Jag inbillar mig så mycket.
Det är ett prenumerationserbjudande 

från tidningen Traktor Power.
Där ser man. Jag visste inte ens att jag 

tillhörde målgruppen. 
Det är ändå några år sedan jag satt på 

en traktor. Ungefär 50 år sedan.
Det var på min farfars Ferguson. Den   

som veteraner i branschen kallar Grålle.
Det vet jag av vetgirighet. Och utan att 

ha tjuvläst Traktor Power.
Det gjorde inte min farfar heller. Det 

hade han inte tid till.
Han hade jämt göra med att få Grål-

len att tända till.
För det ändamålet använde han ben-

sin och fotogen – och en sliten startvev.
Samt för all del en del kraftuttryck.
Till slut fick han ändå sela på hästen.

Traktor Power betonar att jag fått ett 
”unikt specialerbjudande”. 

Jag är överväldigad. Och brydd.
Mest över kopplingen mellan mitt 

namn och hetaste traktorbulletinerna. 
Hur som helst är det en chans som 

inte ens ett päronhuvud kan missa.     
Det är så jag tolkar erbjudandet.
Den som är först till kvarn får en  

Traktor Power-keps med däckmönster.
Fråga mig inte. Det står så.
Vi får hoppas att ingen hade kepsen 

på sig när däckmönstret präntades in.
I premien ingår dessutom en dvd där 

man får hänga med på ett plöjparty.
Det avgör saken. Sorry. Verkligen. Men 

jag har aldrig varit mycket för partyn. 

Hos oss kan du hitta inspirationsböcker 
till både Trädgården och resan.

Kullbergs bokhandel, V Storgatan 32 - Nyköping
Tel: +46 155-29 19 30 - www.bokianykoping.se

Open: Mon-Fri 10-18, Sat 10-15

Välkommen till din lokala bokhandel
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Målet är nära-dags för uppkörning 

Grattis till körkortet! OT och Albertssons Trafikskola överraskade Lina Bin-
demo med en bildtårta från Birgers Konditori direkt efter uppkörningen. 
Gratulerar på bilden gör även Linas trafiklärare, Niklas Hallsten.   

Efter mycket jobb, både med teo-
riutbildning och övningskörning i 
bil, är det så dags för uppkörning. 
Målet, ett körkort, närmar sig.

- När riskutbildningen är avklarad, 
teorikunskaperna  goda och trafiklä-
raren bedömer att eleven är mogen är 
det dags att förbereda sig för uppkör-
ningen, säger Torbjörn Westman, på 
Albertssons Trafikskola.

Innan det är dags för den ”riktiga 
uppkörningen” genomförs vad man 
kallar den lilla uppkörningen på tra-
fikskolan. 

- Det är en utbildningskontroll som 
i stort sett är identisk med den riktiga 
uppkörningen. Syftet är att se hur 
eleven reagerar i en pressad situation. 
Som trafiklärare agerar man trafikin-
spektör under körningen. Efteråt går 
man igenom hur det har gått, och vad 
man eventuellt behöver åtgärda inför 
den riktiga uppkörningen, säger Tor-
björn. Tillsammans med eleven gör vi 
slutligen en gemensam planering inför 
uppkörningen. 

När det gäller teorin finns fem av-
slutande test man kan göra via datorn 
och internet som förberedelse för 
slutprovet.

Teori- och körprov bokas vid samma 
tillfälle. Teoripasset kan bokas upp till 
14 dagar innan körprovet. Kostnaden 
för teoriprovet är 220 kronor. Körpro-

vet kostar 700 kronor samt 
hyra för bil 600 kronor. Bil 
kan hyras av Trafikskolan.

- Godkänt delprov gäller 
två månader, man har alltså 
två månader på sig att göra 
om antingen teori eller kör-
provet, säger Torbjörn. 

Teoriprovet består av  70 
frågor som man har 50 
minuter på sig att besvara. 
Man får ha max 13 fel. 

- Teoriprovet kan göras 
på 12 olika språk, man kan 
även göra det muntligt eller 
få förlängd tid på provet, 
men då måste en ansökan 
lämnas in.

Om man klarar både teo-
riprovet och körprovet kan 
man sätta sig i egen bil och 
köra direkt.

- Man får ett prottokoll av 
trafikinspektören som gäller 
som körkort tills det riktiga 
körkortet kommer, avslutar 
Torbjörn Westman.

Nu närmar sig våren. I nästa num-
mer tar vi upp tankarna kring att ta 
ett körkort för motorcykel. 

Text: Torbjörn Dahlström  Foto: Peter Lundström
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Lindqvist GummiverkstadLindqvist Gummiverkstad • Båggatan 14, Oxelösund • Tel 0155-329 00

JUST NU!

Bilbatteri 62Ah 
745:- (ord. 895:- )

Lindqvist Gummiverkstad

www.lindqvistgummi.se

Den kompletta 
däckverkstaden

Alltid däck i lager

Personlig service 
och kvalitet

Vi har sommardäck till  
din bil. Välkommen in!

Nu är det dags!

Boka tid för hjulskifte

Vi har sommardäck till 

%LOYHUNVWDGNU OCKSÅ -BILVERKSTAD
Passa på! Skaffa AD-kort och få 4 månaders räntefritt

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

Köp däcken hos oss!
Vi har det mesta:

Michelin, Toyo, Nokia, Fulda, 
Pirelli, Goos Year, Marshall, 

Falken, Interstate, Agi.

NYHET!
Strålkastar-

polering!

NYHET!
Strålkastar-

polering!



17

Priser och erbjudanden gäller t.o.m. 30/4-2012, 
eller så långt lagret räcker. Kan ej kombineras 
med andra erbjudanden eller rabatter.

1.499:-

1.499:-

1.599:-

Bilbältesstol
BeSafe iZi Up X2

Högtryckstvätt
Kärcher K 2.980 + T80

Takbox
Mekonomen
Från

Ord. pris 1.799:-

Passa på!

Nyköping
Norrköpingsvägen 15, Tel. 0155-21 40 45
Öppettider Vardagar 6.30 – 18.00 
Lördagar 10.00 – 14.00, Söndagar 11.00 – 15.00

1.599:-Passa på! -
Nyhet!

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

KIA CEE’D 
– EN OMTYCKT STORSÄLJARE

PRIS FRÅN 184.900 KR

PREMIUM EDITION NU FULLMATAD MED SPÄNNANDE 
TEKNIK OCH ETT SPORTIGARE UTSEENDE.

I Cee’d sw premium  
edition ingår:
16” aluminiumfälgar
Pianolackerad sportfront
Delskinnklädsel
Mörktonade rutor från 
b-stolpen
Regnsensor

Pianolackerade  
interiörpaneler
ACC klimatanläggning
Parkeringssensor bak
Auto. avbländande  
innerbackspegel
Farthållare med  
fartbegränsare

Elinfällbara sidobackspeglar
Bluetooth 
ipod anslutning
Diesel 128 hk
Extra utrustning till  
ett värde av 25.900 kr
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”Tillbaka till Sailor”

Månadens 
gästskribent

Kicki Orha

Alla kommer nog till en punkt i livet 
när man ifrågasätter sig själv, sitt 
jobb med mera. Det drabbade mig 
under förra året. 

Jag kände att det inte hände något 
spännande i mitt liv. Jag ifrågasatte 
främst mitt jobb på Femöre Marina / 
Restaurang Sailor. Jag kände längtan 
efter en vanlig anställning. Sagt och 
gjort, restaurangen lämnades ut till 
mäklare och jag började plugga.

I utbildningen ingick praktik på en 
arbetsplats. 

Jag fick göra min praktik på SSAB:s 
sälj-marknadssida. Det var jätte-
spännande. Under mina veckor 
träffade jag många människor som 
frågade vad jag gjorde där. Inte 
visste jag att hela min identitet låg 
i Fiskehamnen och Sailor. Jag fick 
mycket åsikter om hur restaurangen 
borde vara och även ros för hur den är. 

Med all respons så fick jag upp 
ögonen igen för vilket underbart ställe 
vi har.  Vi är ett bra team. Kjelles 
kompetens inom det maritima och 
båtturer och min kunskap inom 
administration och restaurangen. 
Vi har ett säljande koncept. Boende, 

skärgård och restaurang. Vilken tur att 
jag kom på det innan det var för sent. 
Kanske det var min 40-års kris, jag vet 
inte. Att få jobba inom turistnäringen 
i Oxelösund är en förmån. Miljön 
som jag har på min arbetsplats är 
storslagen. Oxelösund står inför en 
utveckling inom turismen, det är jag 
säker på. 

Se bara på vår oexploaterade 
skärgård, framförallt närheten till 
havet och skärgården. Jag sitter 
som sekreterare i Föreningen Östra 
Fiskehamnens intresseförening. 
Föreningen bedriver olika skärgårds-
fiske projekt med stora möjligheter 
att få EU- stöd. Förslag på ett fiskets 
hus/museum i samverkan med olika 
föreningar och kommunen med 
maritimt tema finns. 

Det vore riktigt roligt om man 
kunde få till ett museum med gammal 
skärgårds historia i framtiden, 
eftersom det är en del av Oxelösunds 
arv. Det finns så många äldre som 
besitter en stor kunskap, det finns 
också mycket bevarat som skulle 
kunna visas upp för Oxelösundare, 
turister och andra. 

Just nu så jobbar man med mindre 

projekt, bland annat med att sätta ut 
risvasar ut i skärgården, detta är ett 
gammalt effektivt  fiskevårdssätt  för 
att öka fiskbeståndet för gädda och 
abborre. Du som är intresserad av 
att vara med i projekt för att utveckla 
fiske och skärgårdsliv får gärna höra 
av dig till Östra Fiskehamnens intresse 
förening. 

En  nyhet är att Oxelösund har fått 
en ny fiskebåt som skall utgå från 
Fiskehamnen. Det betyder att hamnen 
blir ännu mera levande. Det vore 
fantastiskt om Sailor skulle kunna få 
möjligheten att få servera lokal fisk till 
sina gäster. 

Det är mycket på gång, även Sailor 
står för förändringar. Restaurang-
momsen har gått ner. Vi kommer 
inte att sänka priserna, vi har valt att 
anställa 4 st kockar i stället för 2 st. 
Detta för att öka servicen och kvalitén 
på restaurangen. 

Nu hoppas vi att det blir en 
underbar vår och sommar, då 
Oxelösund blommar upp! 

Väl mött i Fiskehamnen!
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”Three Hard Working Dj:s and 
Daddy Cool”
Nu kör vi igen! Oxelö Marknad toppas återigen med en avslutning på 
Cupol, hett efterlängtad och mycket saknad. Känslan att få “fira in för-
sommaren” med marknad och dans har väl länge varit signifikativt med 
den här dagen.

I år blir det inte något dansband, men 
absolut inte dansfritt. 

Charlie Andersson, som under dagen 
är konferencier på marknaden, iklär 
sig sin gamla roll som den ständige 
Dj:n. Ihop med sina grabbar Anders 
Berglund, Fredrik Andersson och Richard 
Andersson. Det blir några generationer 
musik av det gänget! 

O.T träffar Charlie på hans arbetsplats 
Campus där han jobbar med det han alltid 
brunnit för; ungdomar. 

- Jag har alltid fått jobba med det jag 
önskat, det är få förunnat, jag är enormt 
ödmjuk och tacksam för det. Att få hjälpa 
ungdomar att bli sedda, komma på rätt köl 
och ge dem inspiration att utveckla sina 
intressen eller hjälpa dem med skolan.

Charlies karriär började på Oxelösunds 
Fritidsgård påsken 1969. Efter önskemål 
från Charlie om att få spela plattor 
gav Tommy Torstensson, som då var 
föreståndare på fritidsgården, med sig 
och lät Charlie Dj:a. Vilket han gjorde 
sporadiskt tills han blev fast anställd som 
fritidsledare 1971. 

Då började även samarbetet med 
Hasse Appelqvist och de ansvarade för 
Livemusiken på ”Gårn”.

- Publikrekordet satte vi med Faboulus 
Four (Lalla Hansson) med 600 i publiken, 
Charlie myser åt minnet och fortsätter 
berätta att Ulf Lundell drog 500 gäster 
1977 och John Holm som uppträdde 1976 
gav 550 besökare. Inte illa för en relativt 
liten stad som Oxelösund. 

- Produktionsbolagen skickade gärna 
sina nya förmågor till Fritidsgården för att 
få en fingervisning om vad publiken tyckte 
om showen.

Charlie berättar även att fritidsgårdens 
källarlokaler, där man kunde spela 
bordtennis och senare innebandy, även 
innefattade discoteket Malcolm, som 
fick sitt namn av den enkla anledningen 
att just Malcolm hade namnsdag den 
dagen de öppnade. Charlie Dj:ade även 
där. Ingång från baksidan av huset och 
välbesökt. 

LP-skivor och singlar med den senaste 
musiken från billboardlistan köptes till 
en början på ”Skivhörnan” i Eskilstuna. 

Varannan vecka åkte Charlie upp till 
Eskilstuna och införskaffade det senaste, 
något han följde via radio och listor. 
Hans egna musikintresse gav den senaste 
musiken till dansgolvet på Fritidsgårn. 
Det här var innan datorn, Spotify och 
Itunes. 

- Dansgolvet är det som styr en bra Dj, 
förklarar Charlie. 

- Har du ingen som dansar på golvet, 
spelar du som Dj ingen bra musik, så 
enkelt är det. 

Ja, precis så ”enkelt” är det. Att räkna 
fram 120 taktslag och få ihop ett flyt i 
låtarna, det är inget man lär sig över en 
natt. Och Disco- eran var stor. 

- Donna Summer, Boney M, Gloria 
Gaynor och filmen Saturday Night 
fever var stora publikmagneter, fyllde 
dansgolvet och det talar väl sitt tydliga 
språk? 

Åter till idag, dina söner knäcker extra 
som Dj:s, särskilt på Hamnmagasinet 
och Mike´s Nightclub i Nyköping. Hur 
kommer det sig? 

- Fredrik och Richard har vuxit upp med 
musiken runt sig och när de kom upp i 
ålder då de fick tillträde till fritidsgården 
ville även de spela plattor. Liksom även 
Anders och min dotter Linda.

Fredrik Andersson, Charlies äldste son, 
är idag 32 år och började Dj:a när han 
var mellan 13 och 14 år, han täcker in 
1990-talet. Richard är 28 år och började 
ganska sent, när han var 22 år, och är den 
av killarna som under kvällen kommer 
spela plattor som är från början av -00 
och till dagens musik,  Anders Berglund 
började redan som ung och spelar mest av 
musiken från början av -80 talet. Charlie 
täcker upp tiden innan det fram till dagens 
musik. 

För det är väl ingen som tror att han 
slutade med sitt intresse, musiken, när han 
slutade på fritidsgår´n? Och ingen tvivlar 
väl på att Boney M:s Daddy Cool, går hem 
lika stort som de gjorde då det begav sig? 
Det kan alla fyra DJ:s som spelar under 
kvällen intyga!

För mer information om Nostalgikvällen 
den 12 maj, se annons sidan 24.

Från vänster: Fredrik Andersson, Charlie Andersson, Richard Andersson och Anders 
Berglund.

Charlie Andersson spelar skivor på Fritidsgården.
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Tandläkare Göran Herbring
0155-316 60
Torggatan 13, Oxelösund 
www.herbring.praktikertjanst.se

       Personlig omtanke          Trygg miljö            Modern tandvård                 

Familjecentralen - en trygg plats för 
alla småbarnsföräldrar i Oxelösund
Familjecentralen i Oxelösund inrym-
mer fem olika verksamheter, barn-
morskemottagning, barnavårdscen-
tral, öppna förskolan, föräldrastöd 
samt en diakon från Svenska kyrkan. 

- Vi samverkar på olika sätt för att 
ge alla familjer med barn i åldern 0-6 
år bästa möjliga service och stöd, säger 
Lisa Wallén, föräldrastödjare på Famil-
jecentralen.

Verksamheten sker i samverkan mel-
lan Oxelösunds kommun, Landstinget 
och Svenska kyrkan i Oxelösund.

- Varje verksamhet har sitt eget 
ansvarsområde, men syftet är att samla 
alla service som efterfrågas på ett ställe 
vilket underlättar för alla barnfamiljer, 
fortsätter Lisa. Dels kan man utföra 
flera ärenden på samma ställe och dels 
kan man prata med någon av oss på 
Familjecentralen när man vill det, en 
trygghet för alla småbarnsföräldrar.

Barnmorskemottagning
Tar emot och följer gravida kvinnor 

under och efter graviditeten. 
Preventivmedelsrådgivning. 
Cellprovstagning i förebyggande syfte.
Föräldragrupper för gravida.

På Familjecentralen samverkar fem olika verksamheter. Bakre raden från vänster:
Annica Linden, Öppna Förskolan, Lisa Wallén, Familjestöd, Inga-Britt Rehn, 
Barnmorskemottagningen och Ewa Warensjö, Barnmorskemottagningen.
Främre raden från vänster: Gunilla Östberg, Öppna förskolan och diakon samt Ulla 
Selstig, Barnavårdscentralen. Saknas på bilden: Helene Ericsson, Barnmorskemottag-
ningen och Eva Johansson, Barnavårdscentralen.

$11216

Barnavårdscentralen
Tar över när barnen föds. Genomför 

hälsokontroller i sjukdomsförebyggande 
syfte. Organiserar föräldragrupper.

Öppna Förskolan
Mötesplats för föräldrar och barn. 

Här har småbarnsföräldrar möjlighet 
att träffa andra föräldrar och utbyta 
erfarenheter. Här kan nyinflyttade 
småbarnsfamiljer skapa nya kontak-
ter. Öppna förskolan har återkom-
mande programpunkter, som sång- och 
fikastund, och mycket lek för barnen 
tillsammans med sina föräldrar.

Föräldrastöd
Samtalsstöd för föräldrar. Enskilt, som 
par eller i grupp. Erbjuder föräldra-
kurser, Komet, för föräldrar som vill 
förbättra relationen med sitt barn.

Diakon
Familjecentralen erbjuder möjlig-

heten att boka enskilda samtal med 
diakon.

Mer information om Familjecentra-
lens verksamhet får du på www.oxelo-
sund.se/index.php?id=1777

Familjecentralen finns också på Face-
book. 
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Nu börjar vi ladda om...
Du träffar (M)ålarmästare Dag 

på Koordinaten/Järntorget 
varje torsdag kl 17 - 18!

+HM�DOOD�2[HO|VXQGDUH��
)|U�DWW�J|UD�GHW�OlWWDUH�DWW�WUlIID�PLJ��lU�MDJ�Sn�
.RRUGLQDWHQ�HOOHU�-lUQWRUJHW��EHURHQGH�Sn�YlGUHW����
YDUMH�WRUVGDJ�PHOODQ����RFK����
.RP�PHG�IUnJRU��V\QSXQNWHU��nVLNWHU���DOOW�GX�
W\FNHU�lU�YLNWLJW��-DJ�VYDUDU�Vn�JRWW�MDJ�NDQ��
RFK�nWHUNRPPHU�QlU�GHW�Vn�EHK|YV�

9L�VHV�
Dag Bergentoft

oppositionsråd
0155-38 500
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Länsförsäkringar i 
ombyggda lokaler
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Länsförsäkringar Södermanland har 
byggt om till framtidens arbetsplats och 
anpassat lokalerna till hur verksamhe-
ten utvecklats.

Efter en tids ombyggnad och renovering 
av lokalerna på Västra Storgatan 4 i cen-
trala Nyköping har man nu flyttat tillbaka 
till de ombyggda lokalerna

– Vi arbetar idag med både Bank, 
Försäkring och Fastighetsförmedling 
med betoning på det personliga mötet. 
Lokalerna har anpassats så att de ska 
stödja detta arbetssätt. Våra kunder ställer 
högre krav på kompetens och snabbare 
service och därför har vi satsat extra på de 
utrymmen där vi träffar våra kunder, säger 
Anna-Greta Lundh, VD Länsförsäkringar 
Södermanland.

På bilden klipper Länsförsäkringar 
Södermanlands styrelseordförande Axel 
von Stockenström och Kommunstyrelsens 
ordförande Urban Granström bandet och 
inviger därmed de nya lokalerna.

Strindberg och Berglund 
sida vid sida
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Oxelösunds ekologiska trädgårdsbutik
Öppnar 26 mars kl 10.00
Öppettider: 
tisdag-fredag 10.00-15.00
lördag 11.00-14.00
stängt röda dagar

Oxelösunds ekologiska trädgård
Odling och försäljning av
säsongens blommor 
och grönsaker.

�:\{df^[Yf�h{^]a_`S�
Kyrkogårdsvägen 2 , Oxelösund• Tfn 073-65 549 82 • benita@halsotradgarden.se • www.halsotradgarden.se

Öppet onsdag-fredag 10.00-16.00. Lördag 10-14.Övriga öppettider se www.halsotradgarden.se eller ring

�:\{df^[Yf�h{^]a_`S�
Kyrkogårdsvägen 2 , Oxelösund
073 203 43 20, 070 316 31 89

www.halsotradgarden.se

Oxelösundssonen Åke Berglund och 
författaren August Strindberg - vad kan 
dessa två herrar tänkas ha gemensamt? 
Jo, de hedras med varsin utställning 
som öppnar på Koordinaten. lördag den 
31 mars.

Författaren August Strindberg sökte 
ständigt nya konstnärliga uttryck. I ut-
ställningen ”Strindberg och fotokonsten” 
i Galleri K  visas hans fotografiska försök, 
utförda av honom själv eller i samarbete 
med andra, och idéerna bakom. 

Av Strindbergs bilder finns ett 60-tal be-
varade, merparten porträtt, varav flertalet 
självporträtt tagna med fjärrutlösare. Han 
var en hängiven fotograf som lade ner 
mycket tid och arbete på ljussättning och 
rekvisita. Strinberg experimenterade också 
med fotomediet, bland annat försökte 
han avbilda människans själ genom vad 
han kallade det psykologiska porträttet. 
Strindberg och fotokonsten har visats på 
flera håll i världen, bland annat i USA och 
östeuropa. 

Bildkonstnären och illustratören Åke 
Berglund föddes 1910 i Oxelösund och 
växte upp i Bonnkvarteren vid Förenings-
gatan. Sin konstnärsutbildning fick han 
vid NKI-skolan och konstfack. Åke Berg-
lund blev känd som en duktig skärgårds-
målare och han valde gärna Oxelösunds 
skärgård som motiv. 

Han var också en skicklig och humoristisk 
illustratör och anlitades flitigt som sådan 
för att göra bland annat hyllningsadresser 
och porträtt. 1977 förärades han Oxelö-
sunds kommuns kulturpris.

Åke Berglund gick ur tiden 2001 och nu 
visas hans Oxelösundsmotiv i en  retro-
spektiv utställning i Galleri O som pågår 
till sista april. Strindberg och fotokonsten 
pågår till och med den 18 april.

Torggatan/Kaptens-
gatan, Åke Berglund 
1957
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En dag för alla barn 
på Koordinaten
- Det blir en jätterolig dag för alla 
barn upp till 12 års ålder. Vi hop-
pas på många glada barnskratt.

Birgitta Ringshagen från Svenska 
Kyrkan i Oxelösund och Roger 
Lindwall från Lions och Oxelögå-
van har tagit ett gemensamt ini-
tiativ för ett arrangemang som går 
under namnet ”Barnlördagsliv”. 

Platsen är Koordinaten och tiden 
lördagen den 2 april mellan 10.00-
15.00. 

- Vi ville göra något kul för barnen 
i Oxelösund. Något som bara kom 
barnen till del. Det är en gammal 
tanke som nu realiserats, att från 
föreningslivet göra något för bar-
nen, säger Roger. 

Förutom Svenska Kyrkan, Lions 
och Oxelögåvan står även Rotary 
och ICA Kvantum bakom arrange-
manget. Även Oxelösunds kommun 
och Koordinaten är med.

- Det blir en specialvariant av vårt 
vanliga ”Lördagsliv” på Koordina-
ten, säger Malin Göthberg.

Samtliga aktiviteter är kostnads-
fria utom barnteatern ”Nu är vi 

gorillor” som kostar 15 kronor plus 
serviceavgift.

- Pengarna går dock tillbaka till 
barn i Oxelösund, understryker 
Birgitta Ringshagen.

Bland övriga aktiviteter under 
dagen märks  bland annat en ”Ser-
viceverkstad” med serietecknaren 
Malin Biller, nagelmålning samt 
bokutdelning.

- Vi har 200 böcker, så det är först 
till kvarn som gäller, avslutar Roger 
Lindwall.

Malin Biller är med på 
”Barnlördagsliv

Barn-Lördagsliv
på Koordinaten 

för barn upp till 12 år 
2 april 10.00 – 15.00 

Gratis-fika för alla barn 
Barnteatern 
Nu är vi gorillor låssas vi 
13.00, biljettpris 15,- + servavg/person 

Pysselhörna 
Danslek med Oxelö Gille 
Serieverkstad med Malin Biller 
för barn som kan läsa och skriva 

Nagelmålning 
Spela gitarr med Ingemar 
Bokutdelning 
vi har 250 böcker – först till kvar´n… 
 

 

0|WHVSODWV�
.83$1�6(&21'+$1'%87,.
*�D�2[HO|VXQGVY���7LVGDJ�IUHGDJ�NO������������

9L�KDU�VRPPDUVWlQJW�IU�R�P�WRUVGDJ�GHQ����MXQL��
9lONRPQD�nWHU�IU�R�P�WLVGDJ�GHQ���DXJXVWL�Gn�YL�|SSQDU�LJHQ�

6.<1'$�$77�)<1'$�,11$1�6200$567b1*1,1*�

9b/.200(1
2[HO|VXQG�7XQDEHUJV�5|GDNRUVNUHWV���7HOHIRQ�����������������ZZZ�UHGFURVV�VH�R[HORVXQG

/,216�&/8%�2;(/g681'

Klubb Maritim arbetar för ett 
sjöfartsmuséum i Oxelösund
Ett brinnande intresse för sjöfart och 
sjöfartshistoria. Det symboliserar 
arbetet i Klubb Maritim, som i Oxelö-
sund har cirka 100 medlemmar. 

Klubb Maritim grundades i augusti 
1963 i Helsingborg av några fartygsen-
tusiaster. Redan under hösten samma år 
startades kretsar i Göteborg och Stock-
holm. Verksamheten byggdes sedan upp 
med ett allt större kontaktnät över hela 
landet och i våra nordiska grannländer. 
Idag finns cirka 4200 medlemmar totalt. 
I Oxelösund startade man upp 1984.

Syftet med Klubb Maritim är att bevaka 
handelssjöfarten, främst i de nordiska 
länderna, förr och nu.

- För att ortsbefolkningen ska kunna ta 
del av denna historia digitaliserar vi allt vi 
fotograferat, säger Hans Åke Berg, ordfö-
rande i klubben. Ett projekt som vi driver 
tillsammans med Oxelösunds kommun, 
alla bilder kan ses i Oxelösundsarkivet.

Oxelösundsavdelningen av Klubb 
Maritim har fått en förfrågan om att hålla 
Riksårsmöte 2012 i Oxelösund.

- Ett hedersuppdrag som vi givetvis 
tackat ja till, säger Hans Åke. Mötet kom-
mer att hållas lördag 5 maj och vi har just 
nu fullt upp med planerna inför mötet.

Idag finns Klubb Maritim i en käl-
larlokal vid torget, intill entrén till ICA 
Kvantum. I lokalerna finns mycket 
utställningsmaterial samlat. Material 
som säkerligen skulle intressera en större 
publik än den som letar sig ner i källar-
lokalen. Medlemmarna i klubben har en 
vision.

- Vi skulle vilja skapa ett sjöfartsmu-
séum i Oxelösund, säger Hans Åke Berg. 
En fråga som intimt hänger ihop med 
Oxelösund och dess sjöfartshistoria. Vi 
har dessutom en betydande hamn idag. 
Vi har arbetat framett förslag på upplägg 

och till och med var vi skulle kunna vara. 
Vi för en dialog med Oxelösunds kom-
mun i frågan, vi får väl se var vi hamnar.

En annan viktig fråga för föreningen är 
att hitta nya yngre medlemmar.

- Det är absolut en utmaning för oss, 
medelåldern är hög hos våra medlemmar. 
Vi har även här en idé om ett samarbete 
med skolorna som vi jobbar med

- För dig som är intresserad av sjöfart 
och sjöfartshistoria hålls klubblokalen 
öppen onsdagar mellan 17.30 och 20.30. 
Sommaruppehåll juni till september. Alla 
intresserade hälsas välkomna , avslutar 
Hans Åke Berg.

Kryssaren Kirow var rysk, på sin resa 
utanför Gotland under andra värdskriget 
hoppade tre besättningsmän överbord. 

Den svenska kustbevakningen plockade 
upp sjömännem och förde dom till Got-
land.Efter en tid flyttades sjömänen till 
Hälleforsnäs där de blev kvar till krigs-
slutet.

Under tiden i Hälleforsnäs gjorde en 
av sjömännen en trämodell av jagaren. 
Ortens befolkning ville inte att sjömän-
nen skulle skickas tillbaka till Ryssland 
utan på nägot sätt ordnades det så att fick 
komma till Kanada.Vid avresan fick en av 
vakterna som arbetat på lägret trämodel-
len som minne från de tre sjömännen.

Omkring 1985 fick Klubb Maritim 
Oxelösund denna välbyggda modell 
från dödsboet i Hälleforsnäs. Du kan se 
modellen på bilden till höger. Den kan 
beskådas ”live” i Klubb Maritims lokal vid 
Järntorget.

Många års kunskap om sjöfartens historia i Oxelösund samlad på bild. 
Övre raden från vänster: Björn Zetterberg, Roland Lundh och Olle Brennius. 
Sittande från vänster: Gunnar Nilsen, Hans Åke Berg och Åke Olofsson.

En dag för alla barnen
Den 14 april är det dags igen! Lions och 
Svenska kyrkan bjuder alla barn på en 
dag med aktiviteter på Koordinaten i 
samarbete med föreningar och företag i 
Oxelösund. 

Det blir en trolleriföreställning med 
Trollkarlen från Ox, prova på gitarr med 
Ingemar, dans med Oxelö Gille. Man kan 

också göra vårpyssel, få naglarna fixade 
och det kommer att finnas flera ansiksmå-
lare på plats. Alla barn bjuds på korv, festis 
och bulle och föräldrarna kan koppla av 
med gott fika på café Koordinaten. 

- Vi delar dessutom ut nya fina barnböcker 
för alla åldrar så långt lagret räcker, säger 
Roger Lindwall från Lions i Oxelösund.

Ung företagarmässa
på Rosvalla
Våga Vara Egen 2012 – Södermanlands 
regionala UF-mässa anordnas detta år 
på Rosvalla Eventcenter i Nyköping den 
29 mars. 

700 gymnasieungdomar driver 205 UF-
företag och ställer ut för att sälja sina varor 
och tjänster på mässan.  Gymnasieelever-
na får under ett skolår prova på att starta, 
driva och avveckla företag och mässan är 
årets höjdpunkt! 

Text: Torbjörn Dahlström  Foto: Peter Lundström

Läsåret 2011/2012 driver totalt 854 ung-
domar totalt 277 UF-företag i länet och de 
som genomgått konceptet startar i större 
utsträckning egna företag som överlever-
längre, har högre omsättning och anställer 
fler personer än de som inte provat på att 
driva UF-företag under gymnasietiden. 

På mässan möter du morgondagens före-
tagare och anställda. Gör dig redo för att 
bli inspirerad!
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Tänk att det är så dödens svårt att komma igång med träning 
och moion. För mig är det verkligen just att komma igång som 
är svårt – är jag väl igång så är det beydligt lättare att fortsätta. 
Likaså är det svårt att ta sig till gymmet, men inte att träna när 
man väl är på plats. Och jag gillar att träna – nej, jag älskar att 
träna! Den underbart positiva känslan som kommer efter ett bra 
träningspass är svår att slå. Men ändå är det obegripligt tungt 
att komma igång – tros att jag vet att jag gillar det, att jag mår 
bra av det på alla sätt och att det egentligen inte finns någo 
negativt alls med det hela. Varför??

Första förklaringen är enkel – jag är lat. 
Och definitivt latare än latast på vinterhal-
våret. Vi har en alldeles för skön soffa som 
är ohyggligt lätt att fastna i. Klart att det är 
mycket mysigare att kura ihop under en 
filt i soffan med sambon (och troligen även 
någon form av snacks eller got att dricka) 
än att dra på sig träningskläderna och ge 
sig iväg ut i mörkret på hala trotoarer till 
gymmet. Absolut. Men jag kan egentligen 
inte ens skylla på mörkret och kylan – jag 
har ett fullgot set med hantlar, skivstång, 
fria vikter och gum-
miband hemma i 
värmen. Dessutom 
fullt tillräckliga kun-
skaper att använda 
allt detta på ett bra 
och effektivt sätt. 
Så det är egentligen ingen ursäkt alls.

Nästa faktor som tar emo är just att 
det är jobbigt att börja träna efter ett up-
pehåll. Det blir en stor grej av att avverka 
varje pass, snarare än att det helt enkelt 
är en naturlig del av vardagen. Flåset är 
inte detsamma, man är inte lika stark 
som innan uppehållet och träningsvärken 
från helvetet lär komma som ett brev på 
posten. Jag har dessutom märkt att jag är 
beydligt stelare numera än när jag befann 
mig i de pigga tonåren… Det går minsann 
inte att slarva med stretchen nuförtiden 
och samtidigt tro att man ska kunna gå 
som folk dagen efter. Inte en chans, räkna 
snarare med att stretchen ska få uppa 
halva träningspasset om man överhuvud-
taget ska kunna fungera som människa 
dagarna efter ett tufft pass.

Men vet ni vad? När man väl kom-
mer över den där tröskeln och börjar se 
förbättring och framsteg, då är det lyckliga 
ögonblick. Då är det värt alla ansträngning-
ar, uppoffringar (som att missa favoritpro-
grammet på TV – förskräckligt!), brännande 
smärta i muskler man knapp visste att 
man hade, besvikelse över att inte klara ett 
för högt uppsatt mål och alla kvidanden 
när man knapp kan ta på sig kläderna 
själv på grund av att man är för stel.   

Det är värt det! 

Jag låg själv i en sån där jobbig start-
grop för en månad sen – som så många 
andra i januari/februari. I mitt fall så hand-
lade det inte om nyårslöfte utan snarare 
om att jag helt plösligt mångdubblat mina 
möjligheter att träna, och samtidigt fått en 
rejält skopa med moivation och inspiration. 
Jag har nämligen den turen att arbeta på 
en friskvårdsanläggning med tillhörande 
bad, vilket ger förmånen att kunna utnyttja 
både gym, gruppräning och simhall utan 
kostnad. Et oroligt privilegium för en trä-

ningsentusiast! 

Dock så gorde 
inte det att igång-
sättningen blev 
särskilt mycket 
lättare yvärr – jag 

fick lida lika pin som jag alltid gör när jag 
ska raska igång kroppen efter en försof-
fad period. Men jag bet ihop, kämpade 
vidare, tog bakslagen och äntligen börjar 
resultaten komma! På dagens tränings-
pass nådde jag lera av de mål som jag 
satt upp för mig själv, och den känslan är 
fantastisk. Självklart dyker det direkt upp 
nya mål att satsa mo, men det är lättare 
att ta sig vidare när man redan är på god 
väg. 

Så bit i, res dig ur soffan, utnyttja 
det fina vårvädret – och ge dig själv en 
välförtjänad klapp på axeln när resultaten 
kommer. Trevlig träningsvår! 

'HW�lU

YlUW�G
HW�

6DQQD�'DKOVWU|P

”Träningsvärken från 
helvetet lär komma 

som ett brev 
på posten”
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Nostalgikväll på Cupol
Lördag 12 maj

THREE HARD WORKING DJ:s

AND DADDY COOL

Restaurang Dahlins & Mediamix Event & Mediabyrå presenterar

En helkväll med Charlie Andersson & gästande DJ:s

Matgäster 19.00  Övriga gäster 21.00 
Entré 100:- Entré inkl mat 180:- Biljettsläpp måndag 2 april

Biljetter: Enbart entré ICA Kvantum Förbutiken   Entré + mat: Restaurang Dahlins-
Biljettsläpp: 2 april
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Han är högerman. Och ingenjör.
Respekterad på gator och torg.

Ingenjör Hans Westerberg är ledamot 
av stadens styrelse, drätselkammaren.

Han har en hjärtefråga.
Han argumenterar på 1950- och 

60-talen för att Nyköping ska uppföra 
en modern yrkesskola värd namnet.

Det är en verklig långbänk.
Det är ett ärende som stötts och 

blötts av stadens styrande sedan 1907.
Det har gått synnerligen trögt framåt.
Ingenjör Westerberg har ett särskilt 

intresse av teknisk utbildning.
Han är en del av det lilla familjeföre-

taget Charles Westerberg AB.

Nu är det 1959. Och starten för en 
treårig teknisk aftonskola i staden.

Där kan man läsa till 25-öresingenjör.
Tillkomsten av aftonskolan applåde-

ras av ingenjör Westerberg:
”Den tid när undervisningen var yrkes-

begränsad till klänningssömnad, knypp-
ling och maskinskrivning är förbi.” 

Det är alldeles rätt siat av ingenjören.
I början på 1960-talet ökar utbudet av 

yrkesutbildningar. Det blir poppis värre.
Allra mest på den manliga sidan.
Den verkstadsmekaniska utbildningen 

samlar en termin 59 grabbar. Och en tjej.
Lokalfrågan är i flera år ett gissel.
Yrkesskolan tvingas under en period 

bedriva verksamhet på 15 olika ställen.
Ingenjör Westerberg ska till slut få 

den yrkesskola han vurmat för i alla år.
Verksamheterna under samma tak.
Den nya skolan invigs den 1 april 1966.
Den ska med tiden komma att döpas 

om till Gripenskolans gymnasium.

Nu är det 1975. Skandalen ropas ut 
över tidningen Folkets löpsedel:

”Kungabesök på museum stoppade 
skolklass från Nyköping.”

Kungen är Carl den sextonde Gustaf.
Den förfördelade klassen är från Gri-

penskolans el- och teletekniska linje.
Platsen är Telemuseet på Gärdet.
Nyköpingsungdomarna är sedan 

länge inbokade för en guidad tur bland 
alla tekniska apparaturer och pryttlar.

Väl komna till Kungliga huvudstaden 
och museet blir det dock kalla handen.

Hovets adjutant har plötsligt hört av 
sig och förvarnat om att monarken är i 
antågande för en medaljutdelning.

Två timmar tidigare än planerat.
Strax kommer kungen och hans en-

tourage åkande med sina limousiner. 
Museets jäktade personal kör obarm-

härtigt ut klassen från Gripenskolan.
”Vi blev verkligen förbannade”, utta-

lar eleverna besviket efter den spolie-
rade rundvandringen på Telemuseet.

Gripeneleverna kördes ut

Den medföljande läraren är lika arg:
”En sån här ful grej bör inte få passera 

opåtalad”, säger han om händelsen.

Det gör den inte heller. Tvärtom. 
Det blir den dagens löpsedel.
                                     Text Leif König

Sekreterarutbildning. En kvinnlig elev på Yrkesskolan i Nyköping praktiserar på 
ett kontor. Personerna är okända. Bild från 1964. Foto Olle Hagelroth

Svetsutbildning på Yrkesskolan i Nyköping. Personen på bilden är okänd. Bild från 
1964. Foto Olle Hagelroth

Biologilärare Viking Olsson, i många år verksam på Gripenskolan. 90-årige Viking Olsson är ett välkänt namn, främst bland 
landets alla ornitologer men kan sätta åtskilliga titlar framför sitt namn: naturvän, fältbiolog, författare o.s.v.  Fotograf är  Peter 
Tunon, elev på Gripenskolan 1975-78 och numera sedan många år bosatt i USA.

Marianne Jernberg, lärare i engelska på 
Gripenskolan på 1970-talet. 
Foto Peter Tunon

Enok Salomonson, lärare i religion och 
filosofi på Gripenskolan på 1970-talet. 
Foto Peter Tunon

Dick Carlsson, lärare i matte och fysik 
på Gripenskolan på 1970-talet. 
Foto Peter Tunon
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Välkommen till Blommenhov!

Välkommen till oss 
på Blommenhov!
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Fråga juristen!
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Familjerätten och arvsrätten är något som berör oss alla, trots detta är det väldigt 
många människor som inte känner till de regler som gäller. Genom att framöver 
skriva här i OT är det min avsikt att uppmärksamma er på hur reglerna ser ut 
och hjälpa till eftertanke, kunskap och insikt. Naturligtvis kan det inte bli fråga 
om en heltäckande redogörelse. Lagstiftningen är komplicerad och varje persons 
situation är unik. I detta nummer har jag valt att skriva om samboförhållandets 
upplösning och särkullbarns arvsrätt. 

Sarah Mingert arbetar som jurist på LRF Konsult i Nyköping.  Sarah verkar i hela Söderman-
land 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 (sarah.mingert@lrfkonsult.se) 
Alla frågor behandlas anonymt i tidningen. 
 

Många tror att sambor och gifta styrs 
av samma eller liknande lagstiftning vid 
dödsfall, men så är inte fallet. Tvärtom ger 
lagstiftningen en sambo en relativt svag 
position vid ett dödsfall. Till att börja med 
har sambor inte någon laglig arvsrätt efter 
varandra. Det har däremot äkta makar, 
såvida det inte finns särkullbarn, mer om 
det nedan. Först och främst är det den 
avlidne sambons bröstarvingar som ärver. 
Finns det inga bröstarvingar går arvsrätten 
vidare i arvsordningen. 

Då en sambo avlider kommer den 
personens arvingar att ärva i princip 
hela kvarlåtenskapen. Det finns dock 
skyddsregler för en efterlevande sambo, 
rätt att bodela samboegendom samt 
rätt att behålla minst två basbelopp av 
samboegendomen. För att reglerna ska 
bli gällande krävs det att den efterlevande 
sambon begär bodelning. 

I en bodelning mellan sambor ingår 
enbart det gemensamma hemmet och 
bohag, såsom möbler och husgeråd, om 
det införskaffats för gemensamt bruk. 
Är en gemensam bostad införskaffad för 
gemensamt bruk ingår den i en bodelning 
även om den har köpts och betalats av 

enbart den ena sambon. Under vissa 
omständigheter har den efterlevande 
sambon rätt att överta den gemensamma 
bostaden även om den inte införskaffats för 
gemensamt bruk. Detta gäller enbart hyres 
och bostadsrätter och till marknadspris. 
Dessa regler gör att det kan vara svårt för 
en efterlevande sambo att bo kvar i det 
gemensamma hemmet. 

Det man i lagens mening kallar 
särkullbarn är ett barn som enbart är barn 
till den ena maken i ett äktenskap. Idag är 
det väldigt vanligt att det finns särkullbarn i 
äktenskapliga relationer, inte sällan till båda 
makarna. Om vi tänker oss ett äktenskap 
där det enbart finns gemensamma barn 
kommer den efterlevande makan att 
ärva den först avlidne maken med fri 
förfoganderätt.  Fri förfoganderätt innebär 
bl.a. att egendomen ej får testamenteras 
bort. Barnen får vänta på sitt arv till dess att 
båda föräldrarna har avlidit. 

Om de två personerna istället hade levt 
i ett samboförhållande med varandra hade 
deras barn ärvt kvarlåtenskapen direkt. 
För det fall det enbart finns särkullbarn 
i äktenskapet ärver särkullbarnen till 
den avlidne hela kvarlåtenskapen. Makar 

har alltså enbart arvsrätt då det finns 
gemensamma barn i äktenskapet. Vid 
ett äktenskaps upplösning skall det alltid 
ske en bodelning, således även om det 
är ett dödsfall som är anledning till att 
äktenskapet upplöses. I en bodelning 
mellan makar ingår allt giftorättsgods. 
Det finns vissa skyddsregler för makar. En 
efterlevande maka har alltid rätt att erhålla 
ett värde motsvarande fyra basbelopp samt 

överta det gemensamma hemmet. Det finns 
möjlighet att upprätta olika dokument, ex. 
ett testamente, och spara i olika former för 
att trygga den efterlevande makans eller 
sambons livssituation vid ett dödsfall. Det 
finns även olika former av försäkringar 
som kan skapa ekonomisk trygghet vid ett 
dödsfall. 
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Lägg fokus på företaget 
och lämna bokföringen till mig!
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 Privatpersoner

Företag

Kontakta mig idag! 
Irene Helin, tel. �������������
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Uno, Irma och Patrik till 
”Visor Vid Vattnet”
Nu är årets artister till ”Visor Vid Vatt-
net” klara. Det blir Uno Svenningsson 
med gästerna Irma Schultz Keller och 
Patrik Isaksson. Dessutom återuppstår 
delar av gamla Ikaros, numera under 
namnet ”Rebell” och spelar valda delar 
ur Björn Afzelius visskatt.  

- Jag är jättenöjd med årets uppställning, 
säger Torbjörn Dahlström från arran-
gören Mediamix Event & Mediabyrå. 
Alla artister passar perfekt till vår visfest. 

Datum är satt till den 7  juli. Biljettsläpp 
sker den 1 maj. 

Uno Svenningsson statrtade sin solokar-
riär 1994, efter tio framgångsrika år med 
gruppen ”Fredá” JHQRP�DWW�VOlSSD�DOEX�
PHW�8QR��'XHWWHQ�7UR�Sn�YDUDQQ�WLOOVDP�
PDQV�PHG�(YD�'DKOJUHQ��VRP�DFNRP�
SDQMHUDGHV�DY�HQ�PXVLNYLGHR��EOHY�VQDEEW�
SRSXOlU�RFK�QlU�WUHGMH�VLQJHOQ�8QGHU�\WDQ�
VOlSSWHV�YDU�IUDPJnQJHQ�HWW�IDNWXP�

Irma Schultz Keller  har släppt sex 
soloalbum, vunnit Grammis som bästa 
kvinnliga popartist och arbetat som skåde-
spelerska på film och teater. 

Patrik Isaksson solodebuterade 1998 som 
artist med jättehiten ”Du får göra som du 
vill”. Efter sex album har han etablerat sig 
på den svenska artisthimlen. 

Gruppen ”Rebell” består av Lennart Want-
zin, gitarr och sång, Kennet Karlsson, bas 
samt Jonny Andersson, piano, dragspel 
och sång.

Uno Svenningsson kommer till ”Visor vid Vattnet” och tar med sig gästerna Irma Schultz 
Keller och Patrik Isaksson.

Dans och industri 
möts i utbyte

Härom veckan fick Oxelösund besök 
av det danska danskompaniet Don & 
Gnu. Danskarna besökte bland annat 
Oxelösunds Hamn AB, Kuusakoski och 
föreningen Sörmlands Veteranjärnväg i 
lokstallarna för att samla in material till 
sin nya föreställning. 

Gruppen har under ett par år utforskat 
manlighet ur olika synvinklar och arbetar 
nu med en föreställning som belyser man-
lighet enligt den traditionella mansbilden 
- om mannen som den som ska veta vart 
skåpet ska stå.

Föreställningen Wardrobe växer fram ur 
berättelser och tankar från människor 
inom verkstadsindustrin och meningen 
är att föreställningen ska ha sin premiär i 
Oxelösund för de som medverkat till till-
blivelsen och även för allmänheten. Don 
& Gnu kommer tillbaka till Oxelösund 
senare i vår för att fortsätta arbetet.

Danska dansare på visit i Oxelösunds Hamn
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Namn Sanne Svensson Född Den 17 juli 1981 Bor Villa i Stigtomta Aktuell som Verksamhetsansvarig coach för projektet ”Äg din framtid” i Oxelö-
sund. Målet med projektet är att bryta utanförskap och bidragsberoende. Målgruppen är män och kvinnor som står utanför arbetsmarknaden med 
extra fokus på män och kvinnor med utländsk bakgrund. Arbetsförmedlingen och socialtjänsten anvisar deltagare till projektet som finansieras av 
EU, arbetsförmedlingen och kommunerna Tidigare jobb Behandlingsassistent. ”Jag har även arbetat elva år inom kafé- och resturangnäringen.” 
Sanne som TV-kock Sanne har medverkat i matprogrammet ”Halv åtta hos mig” i TV4. ”Det var en vän som anmälde mig utan min vetskap.”

– Jag brinner för mitt arbete

Möt Sanne Svensson – verksamhetsansva-
rig coach för projektet ”Äg din framtid”

Vilket är ditt drömjobb?
– Det jobb jag har just nu.

Gratulerar. Berätta varför.
– Jag brinner för att arbeta med män-

niskor, att hjälpa andra.

Schysst. Vad är din drivkraft?
– Att skapa glädje. Att visa männis-

kor som hamnat fel och med problem 
att det finns andra val i livet.

Hur gör man det på bästa sätt?
– Genom att se och bekräfta männis-

kor stärks också deras motivation till 
en positiv förändring i livet. 

Du är  verksamhetsansvarig coach för 
projektet ”Äg din framtid” i Oxelösund 
Vad sysslar ni med?

– Det handlar om individuell coach-
ing och gruppverksamhet, varje dag.
(Projektet är på heltid och individuellt 
upplagt efter varje deltagares behov.)

Det låter bra. Hur funkar det konkret?
– Vi hör efter vad varje individ vill med 

sitt liv för att sedan ta den tid och vägar 
som behövs får att klara det målet.

Varför är det ett viktigt projekt?
– Arbetssökande som varit utan ar-

bete en längre tid hamnar ofta utanför 
samhället. Allt blir bara en lång vän-
tan. Här får man ett dygnsinnehåll. 

Det är ett kaxigt namn, ”Äg din framtid”. 
– Det är jättehäftigt. Eller hur.

Vad är din starka sida som coach?
– Samtala, lyssna och att ge feedback. 

Och jag är bra på att läsa av folk.

Du tror på samtalet som problemlösare.
– Ja, det var även en del i min utbild-

ning till behandlingsassistent och ab-
solut något jag vill fortsätta utveckla. 

Du kanske skulle bli psykolog istället. 
– Varför inte? Eller samtalsterapeut.  

Vilka är dina förebilder i livet?
– Mina vänner. Dom har varit som 

min familj genom åren. Jag skulle inte 
ha suttit här idag utan mina vänner.
(Sanne Svensson är öppen med att 
hon är uppväxt i ett missbrukarhem.)

Hur vill du beskriva ordet trygghet?
– För mig är trygghet något man har 

inom sig. Inte dyra hus och fina bilar.

Den inre trygghet du pratar om gör att 
du heller inte räds fan och hans moster.

– Nej, jag gillar utmaningar. Det ger 
en kick. Det får mig att må bra.

Okej. Vad skulle du säga om att stå på 
scenen och tala inför ett fullsatt Globen?

– Jag skulle vara nervös men jag 
skulle absolut göra det och inte banga.

Du har luffat runt i Indien. Hur var det?
– Häftigt. Det ger perspektiv på livet 

att se hur enkelt människor lever där.

Hur betygsätter du det indiska köket?
– Jag älskar indisk mat. 

På assietten
Sanne är en baddare på att 
baka bakverk, enligt förhands-
uppgifter till skribenten. Vad 
ska man då säga om att hon 
nöjer sig med den 
halva kopp kaffe foto-
Peter serverar henne 
för bildens skull. Inte 
mycket till frosseri. 
Skribenten läppjar 
sin vana trogen på 
en Loka. Ett kalo-
rifattigt val bara 
vågen kan tänkas
göra vågen över.

                Leif König

Det är väl inte helt ovanligt att magsjuka 
ingår i en Fjärran Östern-upplevelse.

– Nej, och jag blev riktigt sjuk. Jag var 
sjuk i ett halvår efter resan.

Du är en tusenkonstnär. Sång och musik 
är bara ett av alla dina intressen.

– Jag vill verkligen sjunga mer. Nu 
har det mest blivit i bilen och duschen.

Du har en rocktjejs alla attribut: sotsvart 
utstyrsel, piercing och tatueringar.

– Jag är en rocktjej inuti och utanpå 
och skulle gärna vilja sjunga rocklåtar.

Vad är det som stoppar dig från att 
plocka fram Status Quo-reportoaren?

–Min röst passar bättre för visor. Det 
blir mer att jag får sjunga på barndop.

Dina tatueringar då. Är det inte bara 
brottslingar och sjömän som har dylika?

– Det är den typen av fördomar man 
får kämpa mot. Man kan vara en sköt-
sam person ändå – trots tatueringar.

Jo, jo, absolut.  Men vad är poängen?
– För mig symbolerar varje tatuering 

någonting viktigt som hänt i mitt liv.

Vad ville du bli när du var liten?
– Konditor. 

Vilket bakverk tycker du är allra godast?
– Dammsugare. 

Klara besked där. Du lär vara en mäster-
kock av rang och har bland annat rört 
om i grytan i ett matprogam i TV4. Vad 
var ditt första försök vid spisen?

– Det var när jag var liten och försökte 
koka byggklossar. 

Alla är vi barn i början. Vad ska den som 
vill imponera på dig bjuda på i matväg?

– Det behöver inte vara något avan-
cerat. Huvudsaken är att det är gjort 
med hjärtat.

Jaså. Hur kan man förresten veta det?
– Det känner man på smaken. Det 

kan gärna vara fiskbullar om det är 
kryddat med kärlek.
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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

Annonser: Kristin Mordal Spaarf

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

Grafisk produktion: Mediamix

Distribution: SDR  

Tryck: Mittmediaprint

Nästa OT:  Söndag 22 april

2
Oxelösundstidningen
7�

Grattis Solweig Söderström, Gerd Carls-
son, A M Junström, Irene Filipsson och 
Maud Jansson,  som vann varsitt påsk-
ägg i förra numret av OT. Påskägget kan 
hämtas i delikatessen från tisdag 3 april.

Vinnare av 
påskägg

En riktig mataffär

En produkt från Mediamix 
Event & Mediabyrå

Till nästa månad har 1 vinnare chansen 
att vinna en grillbricka från ICA Kvan-
tum. 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.

Vinn grillbricka 
från ICA Kvantum

Ny präst i 
Oxelösund

Veronica Lindgren, ny präst för 
ungdomsarbetet, blir ett tillskott i 
ungdomsledarteamet i Oxelösunds 
församling. Hon efterträder Elisabeth 
Volden, som nu är kyrkoherde. 

Veronika kommer närmast från 
Stockholm och berättar att hon är 
ekonom i botten. 

- Jag började plugga till präst -98. Läste 
över lång tid för att få ihop ekonomi 
och liv. Var länge mycket skeptisk till 
organiserad religiositet. Jag var en andligt 
intresserad humanist. Bekännande kristen 
blev jag först som vuxen. Nu har jag varit 
präst i snart fyra år.

- Min väg in i kyrkan gick genom 
musiken. Jag sjöng gospel. Jag sjöng in 
evangeliet innan jag trodde på det. Teater 
är min stora passion. Och musiken har en 
central plats. När jag ber i min ensamhet 
så sjunger jag helst. Jag har ägnat mig 
mycket åt friidrott och är gammal hand-
bollsmålvakt. Jag har reflexerna kvar.

Vad drog dig till Oxelösund?
- Vinden, säger Veronica och ser lyrisk 

ut..  Lukten är en påminnelse om min 
uppväxtmiljö i Nynäshamn. Jag känner 
mig hemma här. Bekant men nytt.

- Att jag sökte tjänsten är till stor del att 
församlingen prioriterar ungdomsarbete 
och vill satsa på unga människor. Där 
vill jag vara med.  I februari var jag på 
musikalmässan i S:t Botvid på kvällen. 
Vilka ungdomar! Dom ger dessutom en 
repris den 30/3 kl 19.30. Vilken upplevelse 
kvällen gav. En toppstart på nya jobbet.

Läsestugan i 
ny regi

Läsestugan Bar och Lounge har öppnat 
i nyrenoverade lokaler.

Där kan man gå på after work och dricka 
en öl och äta stans bästa burgare, enligt 
ägarduon. Men det finns såklart alkohol-
fria alternativ om man så vill. Lite unikt 
är dock wiskeyklubben som man har 
startat och där man satsar mycket på sitt 
sortiment. Lokalerna har flera TV skär-
mar och en storbildsprojektor där man 
visar bland annat sportevenemang. 

Till sommaren kommer även en stor ute-
plats att byggas och då blir det grillkvällar 
med livemusik.

Nya ägarduon på Läsestugan, Mattis 
Konttinen och Daryoush Delfi
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För uppdaterad information
– gilla oss på Facebook



Oxelösundstidningen produceras av Mediamix Torbjörn Dahlström  AB, Höjdgatan 24, Oxelösund. Telefon 0155-28 21 00

Välkommen till ICA Kvantum, Oxelösund
Här hittar du allt du behöver till vardag som fest

Vi välkomnar våra sommar-
jobbare till ICA Kvantum

Vi anställer varje år ca 30 duktiga sommarjobbare 
som hjälper oss att hålla ställningarna när den ordi-
narie personalen har semester. 

Dags för jordgubbar

Vi säljer svenska dagsplockade jordgubbar från 
Lida trädgård i Östergötland.  Vi står dagligen  
utanför butiken, enkelt och smidigt för dig som 
kund att handla dina svenska jordgubbar.

Nu är det grilltider!

Vi har ett stort och brett sortiment av olika typer 
av kött.  För dig som vill göra det lite enkelt har 
vi färdigmarinerat kött, kebabspett, hamburgare, 
grillspett med mera. Vill du marinera ditt kött själv 
hittar du marinader och övriga tillbehör hos oss 
ovanför köttdisken. Råd och tips kring kött och 

grillning får du gärna av vår personal.

Stort grillparty? Köp köttet med tillbehör hos 
oss så får du låna en stor grill av oss mot en 
depositionsavgift.

Ungefär hälften av sommarjobbarna kommer till-
baka från tidigare år och övriga är nya ansikten hos 
oss på ICA Kvantum. 

Unna dig något gott

I vår kyldisk intill brödavdelningen hittar du 
många läckra desserter, tårtor och bakverk från 
Birgers Konditori.

Sommartider Hej, Hej!

ÖPPET ALLA DAGAR

8-21
JUNI, JULI, AUGUSTI

Nu är det grilltider!
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Dags för svenska 
jordgubbar
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Nu är det dags att sätta !ngrarna i jorden. Vi 
har vårlökar och fröer av alla de slag. Blommor 
och grönsaker för trädgårdsland såväl som till 
balkonglådan. Kom in och botanisera bland 
våra fröpåsar och !na vårlökar. Självklart kan 
du även köpa din blom/ och plantjord hos oss.
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En riktig mataffär
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Ni !xar festen, vi !xar maten!

våren närmar sig med storsteg!

En riktig mataffär

En riktig mataffär

Ica Kvantum Oxelösund  
– mat och glädje

SÖKER DU EN MATBUTIK med ett komplett utbud, varor av hög kvalité och 
serviceinriktad personal? Då är du välkommen till Ica Kvantum i Oxelösund. 

Hos oss hittar du vardagsmat och delikatesser 
från när och fjärran. Plus en massa annat. Vi är 
belägna mitt på Stortorget och har goda parke-
ringsmöjligheter.

KUNDEN ÄR VÅR GÄST – Vår duktiga personal !nns alltid tillhands för att 
svara på dina frågor och kommer gärna med tips och inspiration till recept. 
Vi lägger mycket krut på att utbilda personalen för att upprätthålla vår höga 
varukunskap och servicenivå.  Hjärtligt välkommen. 

- Vi levererar blommor sju dagar i veckan
- Stort sortiment på lokalodlat
- Stort sortiment på buketter 

- från 29:90 kr till 399 kr

Köp blommor på Kvantum
Oxelösund till vardag och fest

www.rydells.se

Blomstermarknad!
På torsdag och fredag 26:e och 27:e 
maj. Har vi vår årliga blomstermarknad. 
Här hittar du blommor, plantor, jord 
och fyndlådor med smått ochgott.

Vi !xar maten till festen!
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Börja planera inför Mors Dag, Nationaldag, Student och Midsommar. 
Vi på ICA Kvantum i Oxelösund har ett brett utbud på kalla rätter, 
eller tilltugg om du så önskar, att erbjuda  dig när festen nalkas!

En riktig höjdare är vår exotiska planka, en läcker syn för ögat och 
naturligtvis rik på olika smaker. För mer information om utbud, priser 
med mera, ring vår delikatessavdelning, på telefon 0155-29 15 62 
eller besök vår hemsida www.ica.se/kvantumoxelosund

      Boka i tid!

Nyheter i sortimentet!
Frysta, färska bär i lösvikt. Du väljer 
mellan härliga bär som blåbär, björnbär, 
hallon och jordgubbar. Härligt till tårtor, 
smoothies och annat gott.
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����SHUV��

(Q�KlUOLJ�PXQVELW�DWW�DYQMXWD�VMlOY�HOOHU�L�GHW�OLOOD�
VlOOVNDSHW��'HQQD�VDIWLJD�VDN�lU�I\OOG�PHG�YnU�HJHQ�
WRQÀVNU|UD��*DUQHUDG�PHG�UlNRU��lJJ��WRPDW�JXUND��
GLOO�RFK�FLWURQ�

SMÖRGÅSTÅRTA 
�����SHUVRQHU��HQGDVW�MlPQW�DQWDO��

9lOM�EODQG�WYn�ROLND�I\OOQLQJDU��7RQÀVNU|UD��YnU�HJHQ�
HOOHU�/HYHUSDVWHMVPHW��+DPEXUJHUN|WWU|UD��0MXNRVW�

KÖTTUPPLÄGGNING 
0LQ���SHUV������J�N|WW�SHUV�
9lOM�XSS�WLOO���IDYRULWHU�NDOOVNXUHW�N|WW��

9L�OlJJHU�XSS�Sn�IDW�RFK�JDUQHUDU�PHG�VDOODG��WRPDW�
RFK�JXUND�

9L�JDUQHUDU�PHG�VDOODG��lJJ��JXUND��WRPDW�RFK�PDVVRU�
PHG�UlNRU��$YVOXWQLQJVYLV�OlJJHU�YL�Sn�FLWURQ��GLOO�RFK�
YLQGUXYRU��

7LOOYDO��
3RWDWLVVDOODG��YnU�HJHQ�
'HVVHUWRVWDU
3RWDWLVJUDWlQJ�
*U|QVDOODG

PRESENTKORGAR
9LOO�GX�OlPQD�ERUW�HQ�OLWHQ�JnYD"�'n�I|UHVOnU�YL�HQ�KlUOLJ�
YDUXNRUJ�I\OOG�PHG�GHW�GX�|QVNDU�HOOHU�Vn�SORFNDU�YL�OLWH�DY�
GHW�JRWWDVWH��3ULVQLYnQ�DYJ|U�GX�VMlOY��XW|YHU�KXU�P\FNHW�
YDUXYlUGHW�lU�WLOONRPPHU�NRUJHQ��3ULVHU�Sn�NRUJDUQD�
YDULHUDU�EHURHQGH�Sn�WLOOJnQJ��'HWWD�EUXNDU�YDUD�HWW�WUHYOLJW�
DOWHUQDWLY�YLG�EMXGQLQJDU�HOOHU�VRP�WDFN�HWF�

SVENSK BUFFÉ 

GRILLBUFFÉ 
0LQ���SHUV��
*ULOODGH�GHODU�DY�N\FNOLQJÀOp��N\FNOLQJEHQ�RFK�
WXQQD�UHYEHQ��/lJJV�XSS�Sn�IDW�PHG�WRUWLOODFKLSV��
RFK�ROLND�VnVHU��*DUQHUDW�PHG�WRPDW�RFK�JXUND�

7LOOYDO��
3RWDWLVVDOODG��YnU�HJHQ��'HVVHUWRVWDU
3RWDWLVJUDWlQJ��*U|QVDOODG��PHG�PHUD�

*S
XS
�

�K
VE
½W
O�
TV
S
HY
OX
MS
R�
�Q
IH
ME
Q
M\
�

1L�À[DU�IHVWHQ��YL�RUGQDU�PDWHQ�

ITALIENSK BUFFÉ
(Q�KlUOLJ�SODQND�PHG�NODVVLNHU�VRP�YDUPU|NW�OD[�RFK�
URVWELII��6DOODG�RFK�JRG�VnV�LQJnU�RFNVn��3HUIHNW�QlU�
GX�VND�EMXGD�PnQJD�Sn�PDW��0LQLPXP����SHUVRQHU�
RFK�YL�OlJJHU�Sn���SODQND�

(Q�SODQND�LQVSLUHUDG�DY�LWDOLHQVND�VPDNHU�6DODPL��
WRPDWHU�PHG�PR]]DUHOOD��ROLYHU��RVWDU�RFK�P\FNHW�PHU�
InU�GX�Sn�GHQQD�OlFNUD�SODQND��0LQLPXP����SHUV��ODJW�
Sn���SODQND�

0-8.*/$66�

1X�lU�GHQ
KlU

En riktig mataffär

En riktig mataffär

Ica Kvantum Oxelösund  
– mat och glädje

SÖKER DU EN MATBUTIK med ett komplett utbud, varor av hög kvalité och 
serviceinriktad personal? Då är du välkommen till Ica Kvantum i Oxelösund. 

Hos oss hittar du vardagsmat och delikatesser 
från när och fjärran. Plus en massa annat. Vi är 
belägna mitt på Stortorget och har goda parke-
ringsmöjligheter.

KUNDEN ÄR VÅR GÄST – Vår duktiga personal !nns alltid tillhands för att 
svara på dina frågor och kommer gärna med tips och inspiration till recept. 
Vi lägger mycket krut på att utbilda personalen för att upprätthålla vår höga 
varukunskap och servicenivå.  Hjärtligt välkommen. 

- Vi levererar blommor sju dagar i veckan
- Stort sortiment på lokalodlat
- Stort sortiment på buketter 

- från 29:90 kr till 399 kr

Köp blommor på Kvantum
Oxelösund till vardag och fest

www.rydells.se

Blomstermarknad!
På torsdag och fredag 26:e och 27:e 
maj. Har vi vår årliga blomstermarknad. 
Här hittar du blommor, plantor, jord 
och fyndlådor med smått ochgott.

Vi !xar maten till festen!

(33(�+(.(9

����

�¡����������������
����������������������Ǩ

Börja planera inför Mors Dag, Nationaldag, Student och Midsommar. 
Vi på ICA Kvantum i Oxelösund har ett brett utbud på kalla rätter, 
eller tilltugg om du så önskar, att erbjuda  dig när festen nalkas!

En riktig höjdare är vår exotiska planka, en läcker syn för ögat och 
naturligtvis rik på olika smaker. För mer information om utbud, priser 
med mera, ring vår delikatessavdelning, på telefon 0155-29 15 62 
eller besök vår hemsida www.ica.se/kvantumoxelosund

      Boka i tid!

Nyheter i sortimentet!
Frysta, färska bär i lösvikt. Du väljer 
mellan härliga bär som blåbär, björnbär, 
hallon och jordgubbar. Härligt till tårtor, 
smoothies och annat gott.

SMÖRGÅSSTUBBE 
����SHUV��

(Q�KlUOLJ�PXQVELW�DWW�DYQMXWD�VMlOY�HOOHU�L�GHW�OLOOD�
VlOOVNDSHW��'HQQD�VDIWLJD�VDN�lU�I\OOG�PHG�YnU�HJHQ�
WRQÀVNU|UD��*DUQHUDG�PHG�UlNRU��lJJ��WRPDW�JXUND��
GLOO�RFK�FLWURQ�

SMÖRGÅSTÅRTA 
�����SHUVRQHU��HQGDVW�MlPQW�DQWDO��

9lOM�EODQG�WYn�ROLND�I\OOQLQJDU��7RQÀVNU|UD��YnU�HJHQ�
HOOHU�/HYHUSDVWHMVPHW��+DPEXUJHUN|WWU|UD��0MXNRVW�

KÖTTUPPLÄGGNING 
0LQ���SHUV������J�N|WW�SHUV�
9lOM�XSS�WLOO���IDYRULWHU�NDOOVNXUHW�N|WW��

9L�OlJJHU�XSS�Sn�IDW�RFK�JDUQHUDU�PHG�VDOODG��WRPDW�
RFK�JXUND�

9L�JDUQHUDU�PHG�VDOODG��lJJ��JXUND��WRPDW�RFK�PDVVRU�
PHG�UlNRU��$YVOXWQLQJVYLV�OlJJHU�YL�Sn�FLWURQ��GLOO�RFK�
YLQGUXYRU��

7LOOYDO��
3RWDWLVVDOODG��YnU�HJHQ�
'HVVHUWRVWDU
3RWDWLVJUDWlQJ�
*U|QVDOODG

PRESENTKORGAR
9LOO�GX�OlPQD�ERUW�HQ�OLWHQ�JnYD"�'n�I|UHVOnU�YL�HQ�KlUOLJ�
YDUXNRUJ�I\OOG�PHG�GHW�GX�|QVNDU�HOOHU�Vn�SORFNDU�YL�OLWH�DY�
GHW�JRWWDVWH��3ULVQLYnQ�DYJ|U�GX�VMlOY��XW|YHU�KXU�P\FNHW�
YDUXYlUGHW�lU�WLOONRPPHU�NRUJHQ��3ULVHU�Sn�NRUJDUQD�
YDULHUDU�EHURHQGH�Sn�WLOOJnQJ��'HWWD�EUXNDU�YDUD�HWW�WUHYOLJW�
DOWHUQDWLY�YLG�EMXGQLQJDU�HOOHU�VRP�WDFN�HWF�

SVENSK BUFFÉ 

GRILLBUFFÉ 
0LQ���SHUV��
*ULOODGH�GHODU�DY�N\FNOLQJÀOp��N\FNOLQJEHQ�RFK�
WXQQD�UHYEHQ��/lJJV�XSS�Sn�IDW�PHG�WRUWLOODFKLSV��
RFK�ROLND�VnVHU��*DUQHUDW�PHG�WRPDW�RFK�JXUND�

7LOOYDO��
3RWDWLVVDOODG��YnU�HJHQ��'HVVHUWRVWDU
3RWDWLVJUDWlQJ��*U|QVDOODG��PHG�PHUD�

*S
XS
�

�K
VE
½W
O�
TV
S
HY
OX
MS
R�
�Q
IH
ME
Q
M\
�

1L�À[DU�IHVWHQ��YL�RUGQDU�PDWHQ�

ITALIENSK BUFFÉ
(Q�KlUOLJ�SODQND�PHG�NODVVLNHU�VRP�YDUPU|NW�OD[�RFK�
URVWELII��6DOODG�RFK�JRG�VnV�LQJnU�RFNVn��3HUIHNW�QlU�
GX�VND�EMXGD�PnQJD�Sn�PDW��0LQLPXP����SHUVRQHU�
RFK�YL�OlJJHU�Sn���SODQND�

(Q�SODQND�LQVSLUHUDG�DY�LWDOLHQVND�VPDNHU�6DODPL��
WRPDWHU�PHG�PR]]DUHOOD��ROLYHU��RVWDU�RFK�P\FNHW�PHU�
InU�GX�Sn�GHQQD�OlFNUD�SODQND��0LQLPXP����SHUV��ODJW�
Sn���SODQND�

0-8.*/$66�

1X�lU�GHQ
KlU

Ut och njut,

Tagit fram grillen än?
På ICA kvantum kan du alltid hitta  det du behöver för att grilla.
Ett stort och brett sortiment av olika typer av kött och
tillbehör som marinader, såser eller grillkol och briketter.


