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

Z�Staffan Hellstrand är det stora dragplåstret på årets Röda Korset-gala 

som går av stapeln tisdag 8 maj. Precis som förra året går allt överskott 

till Röda Korsets lokala arbete. Mer information, se sidan 14.

Visionsarbetet 
fortsätter

Sidan 17

Dags för årets Röda Korset-gala

April/Maj 2012
www.media-mix.nu

Sidan 4

Oxelösund/Nyköping

Sidan 15

Sidan 28

 ”Vi radar upp 
oss på en gata 
i Göteborg.”
Nu är det dax för halvmaran Göte-
borgsvarvet igen.  OT-kåsören Leif 
König minns sitt eget deltagande i 
loppet. Och mest det pris han fick.

Sidan 30

Sidan 25

Fotarbetare. 16-årige Andreas Jansson är en av Sveriges absolut bästa ban- och terränglöpare i sin ålders-
klass. Löpningen upptar en stor del av Oxelösundskillens vardag. Han har bestämt sig för en 100-procentig 
satsning på sin sport och hur många träningsvarv han avverkat på motionsslingan på Jogersö är det ingen som 
vet. Möt målinriktade Andreas Jansson under OT-vinjetten Fikarast. Foto Peter Lundström

Stadslaget i fotboll 
i ett unikt lagarbete
I Oxelösunds stadslag samsas för första 
gången fotbollsspelare från rivalerna OSK 
och IFK. Året är 1972. Och det är borta-
kamp mot finska vänorten Karkkila. Läs 
om det ”äventyret” i OT.

Dj-stjärna startade 
på diskotek Bankiren
Han var helt okänd för Nyköpings-
borna när han uppträdde som dj vid 
öppningen av diskotek Bankiren 1976. 
Idag är han dj-stjärna i Los Angeles.

www.blomsterlandet.se
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Vill du ha bonus på dina köp? 
Gå med i vår kundklubb, anmälan i butik 
eller vår hemsida www.blomsterlandet.se

Oxelö Marknad för 
30:e året i rad
Lions i Oxelösund firar 30 år med 
Oxelö Marknad. Lördag den 12 maj är 
det dags. Läs mer om marknaden och 
om årets program på sidorna 22-23.

Fråga juristen
Sarah Mingert, jurist på LRF Konsult 
i Nyköping svarar på läsarnas frågor.
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�6ND�GX�KD�HWW�\UNH�
HIWHU�J\PQDVLHW"�

9L�KDU�OHGLJD�SODWVHU�Sn�VDPWOLJD�SURJUDP�
,QGXVWULWHNQLN��(O�	�(QHUJLWHNQLN�
VDPW�+DQWYHUNVWHNQLN�%\JJ

bU�GX�LQWH�EHK|ULJ�
WLOO�J\PQDVLHW"�,QJHQ�IDUD�

9L�KDU�SODWVHU�lYHQ�I|U�GLJ�Sn�LQGLYLGXHOOW�YDO�
,0<5.�	�,0352�

�

)|U�IUnJRU�HOOHU�PHU�LQIRUPDWLRQ��
VH�ZZZ�IULVNROD�LQIR�HOOHU�ULQJ������������
'X�NDQ�RFNVn�PDLOD�LQIR#IULVNROD�LQIR�
HOOHU�ULQJD�7DSLR�Sn��������������
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Sommarfint i kommunen
1X�E|UMDU�HQ�KHNWLVN�WLG�I|U�DOOD�GH�
VRP�J|U�DWW�ERHQGH�RFK�EHV|NDUH�
NDQ�QMXWD�DY�YDFNHU�EORPVWHUSUDNW�
RFK�¿QD�SDUNHU�XQGHU�VRPPDUKDOY�
nUHW��3DUNHU�RFK�UDEDWWHU�VND�YnUVWl�
GDV�RFK�FLUND��������SODQWRU�VND�QX�
SODQWHUDV�RFK�VlWWDV�XW�L�XUQRU�RFK�
UDEDWWHU��
�
��3ODQWHULQJHQ�DY�VRPPDUEORPPRU�
E|UMDU�QlU�YL�EHG|PHU�DWW�´MlUQQlWWHUQD´�
�ULVN�I|U�IURVW��lU�I|UEL��EHUlWWDU�5XQH�
-RQVVRQ��DQVYDULJ�I|U�*DWD�SDUN�Sn�
.XVWERVWlGHU�

��'HW�EUXNDU�YDUD�L�VOXWHW�DY�PDM�VRP�YL�
E|UMDU�PHG�VRPPDUEORPPRUQD��WXOSD�
QHU�RFK�SnVNOLOMRU�lU�Gn�XWEORPPDGH��9L�
KDU�VRP�PnOVlWWQLQJ�DWW�YDUD�NODUD�PHG�
DOOD�UDEDWWHU�WLOO�PLGVRPPDU��IRUWVlWWHU�
5XQH��bYHQ�HWW�KXQGUDWDO�EORPVWHUXUQRU�
J|UV�L�RUGQLQJ�RFK�SODFHUDV�XW�Sn�NRP�
PXQHQV�RFK�.XVWERVWlGHUV�RPUnGHQ�

�
(Q�Q\�XWVP\FNQLQJ�I|U�L�nU�EOLU�GHW�L�
´7*2-�SDUNHQ´�PLWW�HPRW�-lUQYlJVSDU�
NHQ��'lU�KDU�.XVWERVWlGHU�UHQVDW�ERUW�
JDPOD�XWWMlQWD�EXVNDU��WDJLW�IUDP�EHUJHW�
RFK�ODJW�XW�VWHQVLQJHO�

��9L�NRPPHU�DWW�SODFHUD�XW�I\UD�EHWRQJ�
EnWDU��OLNDGDQD�VRP�YLG�YlONRPPHQ�
SODQWHULQJHQ�YLG�KDPQLQORSSHW��9L�I|OMHU�
Sn�Vn�VlWW�GHW�PDULQD�WHPDW�VRP�EOLYLW�
P\FNHW�XSSVNDWWDW�EODQG�EnGH�EHV|NDUH�
RFK�2[HO|VXQGVERU��DYVOXWDU�5XQH�
�

Förhandsvisning av
trygghetsboende
(WW�����WDO�nK|UDUH�VDPODGHV�Sn�
.RRUGLQDWHQ�WRUVGDJ����PDUV�QlU�
.XVWERVWlGHU�EM|G�LQ�WLOO�LQIRU�
PDWLRQVWUlII�I|U�LQWUHVVHUDGH�RFK�
WLOOWlQNWD�K\UHVJlVWHU�WLOO�9LWVLSSDQV�
WU\JJKHWVERHQGH��

3n�SODWV�IDQQV�EODQG�DQQDW�GH�VRP�
LGDJ�KDU�WHFNQDW�SUHOLPLQlUD�NRQWUDNW�
Sn�GH����OlJHQKHWHUQD��PHQ�lYHQ�GH�
VRP�VWnU�L�N|�RFK�KRSSDV�Sn�HYHQWXHOOD�
nWHUEXG��'HOWDJDUH�IUnQ�UHIHUHQVJUXS�
SHQ��VHQLRUHU�VRP�GHOWDJLW�IUnQ�VWDUW��
UHSUHVHQWDQWHU�IUnQ�ODQGVWLQJHW�RFK�
E\JJHQWUHSUHQ|UHQ�1&&�YDU�Sn�SODWV�
I|U�DWW�VYDUD�Sn�IUnJRU��

)|UYDOWQLQJVFKHI�.XUW�7HQJURWK�IUnQ�
.XVWERVWlGHU�RFK�DUNLWHNW�,QJULG�5HS�
SHQ�IUnQ�1RUGNRQVXOW�YLVDGH�WUHGLPHQ�
VLRQHOOD�ULWQLQJDU�|YHU�OlJHQKHWHUQD�RFK�
XWRPKXVPLOM|Q��'lUPHG�JDYV�HQ�EUD�
|YHUEOLFN�|YHU�\WRUQD�DY�EnGH���RU�RFK�
��RU��
)XQNWLRQDOLWHW�RFK�OMXVLQVOlSS�VWnU�L�
IRNXV�I|U�XWIRUPQLQJHQ�PHG�VPDUWD�O|V�
QLQJDU�VNUlGGDUV\GGD�I|U�PnOJUXSSHQ��
%ODQG�DQQDW�KDU�DOOD�EDGUXP�I|QVWHU�I|U�
EUD�OMXVLQVOlSS�L�RFK�PHG�DWW�GH�ÀHVWD�
IDOORO\FNRU�VNHU�L�EDGUXPPHW�

7UDSSKXVHW�KDU�JMRUWV�LQEMXGDQGH��PHG�
JnYlQOLJD�WUDSSVWHJ��I|U�DWW�K\UHVJlV�
WHUQD�KHOVW�VND�WD�WUDSSRUQD�I|U�OLWH�H[WUD�
PRWLRQ�

,QÀ\WWQLQJVGDWXP�EOLU����MDQXDUL������

.DIIH�PHG�GRSS�DYVOXWDGH�P|WHW�RFK�GH�
EOLYDQGH�K\UHVJlVWHUQD�¿FN�P|MOLJKHW�
DWW�WUlIID�VLQD�Q\D�JUDQQDU�

,QWUHVVHW�I|U�2[HO|VXQGV�VWDGVQlW�Yl[HU�
RFK�GHW�SnJnU�HWW�KHNWLVNW�DUEHWH�PHG�DWW�
DQVOXWD�nUHWV�EHVWlOOQLQJDU��
�
�9L�MREEDU�I|U�DWW�DOOD�L�2[HO|VXQG�VND�NXQQD�
In�P|MOLJKHW�DWW�EHVWlOOD�HQ�VWDGVQlWVDQVOXW�
QLQJ��EHUlWWDU�+nNDQ�)UDQ]pQ��YHUNVDP�
KHWVFKHI�I|U�2[HO|VXQGV�6WDGVQlW��MXVW�QX�
DQVOXWHU�YL�|YHU�����VW\FNHQ�YLOORU�UDGKXV�L�
IHP�Q\D�RPUnGHQ�

�3n��KHPVLGDQ��ZZZ�R[GV�VH�KLWWDU�GX�GHQ�
SODQHUDGH�DQVOXWQLQJVWLGHQ�I|U�GLWW�RPUnGH�
RFK�GlU�¿QQV�lYHQ�DNWXHOOD�DQVOXWQLQJVNDUWRU�
RFK�P|MOLJKHW�DWW�DQPlOD�LQWUHVVH�HOOHU�J|UD�
HQ�EHVWlOOQLQJ�RP�GX�UHGDQ�ERU�L�HWW�DQVOXWHW�
RPUnGH�
�

Allt fler ansluter sig till 
Oxelösunds stadsnät

Årsavläsning av vatten�
8QGHU�DSULO�RFK�PDM�PnQDG�VNLFNDU�
2[HO|�(QHUJL�XW�NRUW�I|U�VMlOYDYOlV�
QLQJ�DY�YDWWHQ��
)\OO�L�PlWDUVWlOOQLQJHQ�RFK
UHWXUQHUD�NRUWHW�HOOHU�UHJLVWUHUD�VMlOY�
XSSJLIWHUQD�Sn�ZZZ�R[HORHQHUJL�VH�
PLQD�VLGRU

Öppettider helgdagar 
april/maj�

9DOERUJVPlVVRDIWRQ����DSULO�
VDPW����PDM�VWlQJHU�YL�NO����

/XWD�GLJ�WLOOEDND�
9L�JUlYHU�RFK�DQVOXWHU
GLQ�YLOOD�WLOO�6WDGVQlWHW�

���PELW¶V�,QWHUQHW�LQJnU�
WLOO�HWW�YlUGH�DY�FD�����NU��PnQDG�L����PnQDGHU�

(QGDVW����NU�L����PnQDGHU�
,QNOXVLYH�PRPV�,QNOXVLYH�PRPV�

(UEMXGDQGH�IUnQ�GLWW�ORNDOD�6WDGVQlW

ZZZ�R[GV�VH��������������������������������������������������

���NU

)LQQV�GHW�HWW�ElWWUH
HUEMXGDQGH"

$WW�KD�ILEHU�lU�LQJHQ�O\[��GHW
lU�HQ�VMlOYNODUKHW�I|U�PLJ�

(WW�|SSHW�6WDGVQlW�JHU�PLJ
YDOIULKHW�RFK�EUD�ELOOLJD�WMlQVWHU�

9LVVWH�GX�DWW«
«�GHW�VDQGDV�PHG�FLUND������WRQ�VDQGQLQJVNURVV�Sn�ELO�RFK�F\NHOYlJDUQD�L�
2[HO|VXQG�XQGHU�YLQWHUVlVRQJHQ�
«�FD�����WRQ�VRSDV�XSS�XQGHU�YnUHQ�RFK�nWHUDQYlQGV�IUDPI|UDOOW�VRP�XQ�
GHUODJ�YLG�U|U�RFK�NDEHOGUDJQLQJDU�
«VDPPDQODJW�WDU�YnUVRSQLQJHQ�FLUND����DUEHWVGDJDU��

Vårstäda!
här! 3DVVD�Sn�RFK�OlPQD�

GLQD�JDPOD�JO|GODPSRU�
RFK�EDWWHULHU�L�2[HO|�
(QHUJLV�WlOW�O|UGDJ���PDM�
Sn�-lUQWRUJHW��

ZZZ�R[HORHQHUJL�VH
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Leif Andersson. Back med stor inle-
velse i att sparka folk på benen.

Börje Gustavsson. Stopper i mäktiga 
Ralf Edström-burriga polisonger.

Rolf König. Synålstunn bolltråcklare.
Lars Johansson. Bäst i spelet utan boll.
Stig Kjellberg. Mänsklig murbräcka.
I det ”välbalanserade” stadslaget ingår 

även lagkaptenen Sven-Gösta Larsson. 
Han börjar vänortsresan som 

OSK:are och avslutar den som IFK:are.

Matchdagen inleds med en rundtur 
på Karkkilas gjuterimuseum.

Spelarnas intresse kan sägas variera.
Gästerna uppvaktas där med en gåva i 

form av ett miniatyrbadkar i gjutjärn.
Guld värda på en pantbank idag.
Matchen blir aldrig någon match.
Oxelösunds stadslag trillar boll som 

ett sentida Barcelona och gör sex mål.
Finska pojkarna inget. Perkelää.
Det är heller ingen direkt landskaps-

stämning runt den tuviga gräsplanen. 
Publik är bortalagets busschaufför. 
Behagligt tillbakalutad i den omgi-

vande och vackra björkbacken.

Efter den ojämna kampen bjuds alla 
in till allmän nordisk förbrödring.

Givetvis i en vedbastu. Vad annars.
Bastun är naturskönt placerad allde-

les intill en mörk skogstjärn.
Värdarna har dessutom pyntat bastu-

stugan med läsk och Lapin Kulta. 
Ett uppskattat slut på vänortsbesöket.

Inte så lite på grund av backen med öl.

              Text och research Leif König

Fotnot: Även artikelförfattaren ingick i 
Oxelösunds stadslag. I den självpåtag-
na rollen som så kallad ”bollhållare”. 

Fotbollskillar ratade soppan

ᇄ�Miniatyrbadkar från Karkkilas gjuterimuseum. Badkaret förärades ledare och 
spelare i Oxelösunds stadslag vid ett vänortsbesök 1972.          Foto Peter Lundström

Det är ett officiellt vänortsbesök. 
Höjdpunkten är en fotbollskamp. 

Karkkila mot Oxelösund.
Den finska välkomstkommittén vän-

tar utanför hotell Karkkila. Tålmodigt.
Två timmar försenad anländer fot-

bollstruppen från vänorten Oxelösund.
Vimmelkantiga kliver ledare och spe-

lare ur den abonnerade TGOJ-bussen.
Det har varit en lång dag. 
För att inte säga en strapatsrik resa. 
Många mil i buss. Plus finlandsfärja.
Värdarna bjuder på en sen soppsupé. 
Truppledaren Olle Jännebring, kom-

munalman och tillika känd brevbärare 
i Oxelösund, kan sin sak och tackar vid 
bordet på det sätt konvenansen kräver.

Alla har inte samma bankettvana.
Lagets spelare har svårt att göra sop-

pan rättvisa och nickar till vid borden.

Det är sommaren 1972.
Det skrivs lite av historia i Oxelö-

sunds idrottsliv.
Det är första gången spelare i OSK och 

IFK bildar en gemensam fotbollselva.
Det blir heller ingen mer gång.
 Uttagen i stadslaget är bland annat 

Jan-Åke Jonsson. Till vardags i OSK. 
Han är bolltalangen som långt sena-

re i livet blir vd för Saab Automobile.
Andra OSK-profiler i laget är:
Ilka Immonen. Bitig gårdvar.
Göte Karlsson. Brytsäker som en kofot.
Kennet Johansson. Energirikare än 

dagens Red Bull.
Tommy Höglin. Adrelindopad ret-

sticka på planen. I allt annat polerad.
Kjell Nordlander. Yttergaloppör med 

imponerande bohemiska anlag.
Lillebror IFK bidrar i sin tur med ett 

knippe extraordinära lirare:
Kjell-Åke Johansson. Nyckfull keeper.  

ᇄ�Överst. Lagarbete. TGOJ-bussen fastnar med bakdelen i en backe. Även domaren 
ger en hjälpande hand. Längst till höger IFK-ledaren Göran ”Tystberga” Gustavs-
son. Mitten. Ur-OSK-aren Göte Karlsson i IFK-overall! Nederst. Oxelösunds stads-
lag. Ledare är Olle Slättman (stående längst till vänster), OSK, och  Göran ”Tyst-
berga” Gustavsson (knästående längst till höger), IFK.                  Foto Privat.

Fredagslunch varje vecka 11.30-14.00
Heldagskonferens från 320 kr per person

Ska du ordna fest, bröllop eller minnesstund? Vi har helhetslösningen.

Jogersö Camping
Campingen öppnar 27/4
Stugbokningar 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, 

Villastaden ligger på en långsträckt bergshöjd, som går i riktning från nordvest 
till sydost och sänker sig ned mot havet. Här fanns för några få år sedan 
endast mossar och småväxt barrskog, blott här och der några större granar 
och tallar samt inåt landet en del löfträd. Mångenstädes lyste graniten ohöljd 
fram. – Klippor och höjder, skog och mossa finnas der ännu, men det oaktadt 
är bergshöjden så förändrad, att den som ej varit här sedan jernvägen började 
byggas, skulle tro sig vara utsatt för en synvilla, så många villor synas nu på 
höjden. Och ej nog med att många hus här blifvit byggda, äfven marken har 
fått ett helt annat utseende på den åt hafvet belägna delen af åsen. Villornas 

egare hafva planterat träd af många slag, anordnat gräsmattor buskager, 
blomsteranläggningar, ja trädgårdar. Genom bergsprängning, afschaktning 
och jordpåfyllning har markens utseende mångenstädes totalt omgestaltats, 
nakna klipphällar hafva täckts med jord, kärr hafva fylts och torrlagts. Som 
fyllnadsämnen till alla dessa förbättringar ej funnits här, ha tusentals lass jord 
och sand forslats hit från andra trakter.  

Så beskrevs Villabacken i ett utdrag ur ett brev från Oxelösund den 28/7 1885

Villabacken

Villan 1 vid Thams väg 2 i Villabacken. Huset ägdes i början av 1900-talet av en kassör C 
G Hellström. Gustav och Linnéa Holmgren bodde här mellan 1942 och 1969. 
Foto Roland Burman

Bergvägen 4. De sista ägarna var Fritz och Ester Andersson som bodde i husets övre 
våning och på bottenvåningen bodde Folke och Daisy Burman med sonen Roland. 
Foto Roland Burman

Tyrolervillan i Villabacken, Bergvägen 6. De sista ägarna hette 
Astrid och Verner Österberg.  Foto Roland Burman

Adressen är Bergvägen 2. De sista ägarna till 
huset var Nils och Viola Johansson. 
Foto Roland Burman

Ett av husen i Villabacken. Foto Roland Burman

Villan 2 med paviljongen Bläckhornet låg vid 
Thams väg 4 och ägdes på tjugotalet av en 
herre från Nyköping som hette Widenberg, 
han var innehavare till Carl H Johanssons 
manufakturaffär.

Birgitta Sköld, Inger Lundkvist och Ann-Christin Fredriksson på väg 
till skolan och året är 1953. I bakgrunden ligger Villan 6.

Villan 10 i Villabacken låg mitt emot järnvägsstationen. Huset byggdes som sommarvilla 
under senare delen av 1800-talet av direktör Linderborg vid Nyköpings bryggeri.



Tjorven och 
gräddtårtan
Det var midsommar 
på Saltkråkan, 
och man hade ätit 
jordgubbstårta.  Alla 
hade gått därifrån, och 
Tjorven stod kvar och 
tittade trånande på den ensamma tårtbiten 
som låg kvar efter festen. 

Men, man får ju inte ta något utan tillåtelse, 
och det fanns ingen där som hon kunde fråga. 
Då bad hon till Gud.  ”Gode Gud, får jag ta 
den sista tårtbiten?”
Och eftersom hon inte riktigt visste hur hon 
kunde förvänta sig svaret, så tog hon ansvar 
även för detta själv, och sade med djup basröst: 
”Ja, det får du”! Och så var tårtbiten hennes.

En tanke väcker denna berättelse hos mig. Det 
kan vara så svårt att våga ta ansvar för sina 
egna önskningar och behov.
Det att bli unnad något av någon annan är en 
god känsla.  Det att någon annan talar om för 
mig att du är värd att få detta eller att uppleva 
detta.  Det känns så lätt att ta emot då, när 
någon annan bekräftar behovet hos mig.
Det att kunna tro om sig själv att man är värd 
att få något eller att få uppleva något, och att 
sedan våga stå för det, och ta för sig, det är 
mycket, mycket svårare.  
Det kan handla om att våga tro att man kan, 
att man faktiskt är tillräckligt bra, duktig och 
begåvad för att kliva över den där spärren som 
hindrar.

Jag tänker mig mina önskemål som en läcker 
jordgubbstårta, och så vill jag göra som 
Tjorven.  Jag vill ta Gud i hågen och fråga 
”får jag ta den där sista tårtbiten?”  Det jag 
egentligen menar är ”Får jag tro så gott om 
mig själv att jag får ta mina önskemål och 
behov på allvar?”

Att Gud svarar jakande på den frågan är 
egentligen självklart. Ur Guds perspektiv är 
det självklart att man får ta sina önskemål 
och behov på allvar.  Det är dock inte alltid så 
självklart för oss att höra Guds svar.  
Det kanske är så att det kan hjälpa oss på 
traven att förstå om vi emellanåt tar fram 
basrösten och säger till oss själva: ”Ja, det får 
du!”

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 23/4, 30/4 14.30 
Kuoroharjoitukset, St.Botvid 
Ti 24/4, 8/5 9.30-11.30 Yhteinen 
laulukahvittelu Sjötångenin tiloissa 
Ti 15/5 17-19 Ompeluseurat, 
seurakuntakoti 
Ke 2/5 ja 9/5 17.30 Aikuisten 
askarteluilta. Koruaskartelua ja 
äitienpäiväaskartelua 
Ke 18/4 17.00 Johtokunnankokous 
To 26/4, 10/5 18-20 Mimmiliiga 
saunoo, Stjärnholm 
To 3/5 18-20 Karhukopla saunoo, 
Stjärnholm 
Pe 27/4, 11/5 9.30-11.30 Yhteinen 
kahvittelu Björntorpin tiloissa 
Pe 27/4, 4/5 15-17 Kerhotunnit, 
lastenhuone, seurakuntakoti 
Pe 11/5 15-17 Kesägrillaus 
Stjärnholmissa 
 
Su 6/5 Suomalainen messu, 
Södertälje. Haluatko mukaan? Kyyti 
50 kr. Viim. ilm.päivä 24/5 Helenille 
076-2724901. 
Su 13/5 klo 14.00 Äitienpäiväjuhla. 
St. Botvid. Hartaushetki klo 14.00 
sen jälkeen seurakuntakotiin 
kahvitteluun. 
15/5 Lastenpäivä Stjärnholmissa. 
Viim.ilm.päivä 17/4. 
Jes. 55:10-11

 

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 
Kyrkogårdsvägen 4, tel. 0155-29 34 20.

Allsång och kaffe på Sjötången. Öppet 
hus kl 13.30-15.30 onsdag jämn vecka. 
Musik och andakt på Björntorp torsdag 
udda veckor kl 15.15. 
Sjötången tisdag udda veckor kl 15. 

23/4 Stickcafé måndagar kl 18.00-
20.30. Git Olsson visar stickade plagg 
ur sin garderob. En mötesplats och social 
samvaro. Församlingshemmet. Efter 21/5 
gör vi sommaruppehåll.

25/4 13.30-15.30 Dagledigträff i 
Församlingshemmet. Citragruppen Prosit 
från Vrena PRO underhåller med dragspel, 
munspel och cittra. Program, kaffe, lotteri. 
Deltagaravgift 20 kr.

28/4 kl 11-16 Pilgrimsvandring runt 
Femöre med Marie Nilsson. Ta med 
matsäck och bra skor. Start vid boulebanan 
vid Färjeläget. Prova på pilgrimsvandring!

Du vet väl om att du är Värdefull
2/5 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 16/5.

6/5 kl 18.00 mässa i S:t Botvid. Annika 
Brantinger, Susanne Forslund med 
Oxelbären. Tema: Att växa i tro.

13/5 kl 18 i S:t Botvid. LIVETS HJUL
Bönsöndagens gudstjänst innefattar före-
ställningen Livets hjul av och med Vibeke 
Nielsen, skådespelare. Se den dramatiska 
medeltidsteatern om kyrkomålaren Alber-
tus Pictor och hans samtid. Kollekt. 
Fri entré. Insläpp från kl 17.30.

12/5 – 31/8 Utställning Oxelösunds 
församlings målargrupp ställer ut.

Är du ny!ken på 
kon!rmation?
Söndag 29/4 kl 11.00 är det 
Kon!rmationsmässa i S:t Botvid.
Kom och kolla in årets kon!rmander …
Efter gudstjänsten svarar vi på frågor och 
du kan anmäla dig till kon!rmation 2013! 
Hälsning från kon!rmandledarteamet.

9/5 kl 13.30-15.30 

Välkommen på dagledigträff i 
församlingshemmet. 

Skärgårdstrubadurerna underhåller 
med sommarmusik: Uno Hesselgren, 
Görel Taawo, Rolf Ljungqvist. 
Program, kaffe, lotteri. 
Deltagaravgift 20 kr.

12/5 kl 18.00 Månadens konsert i S:t Botvid. 
Daniel Berg, Marimba och slagverk. Johannes 
Landgren, orgel. Två mycket skickliga 
musiker med mångårig erfarenhet. Har gjort 
musikinspelningar för TV och radio samt en 
mängd CD-inspelningar. Båda arbetar i Göteborg 
på Högskolan för Scen & Musik. Entré 100 kr. 
Pens./stud 50 kr. Under 18 år gratis.

17/5 kl 18.00 Musikmässa Kristi him. 
dag i S:t Botvid. Anders Karlsson, Per 
Christofersson, Ola Granrot, Annika 
Brantinger.

20/5 kl 18.00 Taizémässa - en andlig 
rastplats att vila i och hämta kraft ifrån. 
Meditativ och stämningsfull mässa. Annika 
Brantinger, Joachim Forss.

Kyrkbackeloppis, Kaffeservering, 
utställning, lotteri, prästost & 
fairtrade-försäljning, konsert! 
12/5 är det full fart i Oxelösund. Det är 
Oxelö marknad och 30-årsjubileum!

Kl 9-16 serveras !ka på Café Kyrk-
backen vid S:t Botvids kyrka. Som vanligt 
är marknadsbesökare välkomna att ta 
stigen uppför berget till olika arrangemang 
vid kyrkan. Församlingshemmet (Café 
Kyrkbacken) brukar ha många kaffe-
sugna besökare. Där står kaffe och bröd 
från Birgers bageri framdukat. Kyrkans 
Internationella grupp !nns ute på gården 
med ett stort loppis. FREDSAM har lotteri 
med varukorg m.m. som vinster. I kyrkan 
hänger en utställning med konstverk av 
kyrkans målargrupp. Köp gärna prästernas 
prispressade prästost till förmån för Rädd-
ningsplankan.



7
$11216

Rörtema - allt inom rör, för stora och små
Rörtema AB i Nyköping grundades 
2001 av Thomas Persson och Peter 
Kjellberg. Företaget har haft en 
mycket gynnsam utveckling och idag 
arbetar 45 personer på företaget. 
Kontor och verkstad hittar man på 
Materialvägen längs Arnöleden.

- Vi har en verkstad i Oxelösund 
också, berättar Thomas Persson, men 
vi planerar att bygga ut vår verkstad på 
Arnö.

Trots att huvudinriktningen ligger 
på rörarbeten är företagets styrka 
mångsidigheten.

- Vi ansvarar ofta för helheten vid en 
ombyggnad, inom företaget har vi även 
en bred kompetens inom exempelvis 
plåtslageri och golvläggning. De tjänster 
vi inte klarar av själva hyr vi in av under-
leverantörer. 

I kundkretsen hittar man både stora 
och små företag samt privatpersoner. 

- Vi jobbar inte bara åt stora företag 
som SSAB och Scania utan åtar oss 
gärna jobb för privatpersoner, under-
stryker Thomas.

Från noll anställda vid starten till 
45 idag. En fantastisk utveckling 
under 11 år.

- Vi har bra personal, det är vår styrka, 
säger Thomas. Vi är ett sammansvetsat 
gäng där alla tar ansvar. Personlighet 
är lika viktigt som kompetens när vi 
anställer folk. Det har visat sig vara ett 
lyckat koncept.

Tre olika yrkesgrupper på Rörtema.
Från vänster Janne Pettersson, golv, Fredrik Hjert, VVS samt Peter Johansson, 
rostfria verkstadsarbeten. 

Tomas Eriksson, verkstadsarbetare.
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Bäst kundbemötande i Sverige

Undersökningsföretaget Daymaker 
genomförde under slutet av förra året en 
undersökning i 15 branscher inom den 
svenska detaljhandeln. Undersökningen 
visade glädjande att Synologen, där både 
Sörners Optik och Glasögonspecialisten
ingår, bemöter sina kunder bäst av alla 
oavsett bransch eller kategori i hela 
Sverige!

Vid den senaste undersökningen vann 
optikerkedjan Synologen klart över alla 
andra optikerkedjor. Synologen, där både 
Sörners Optik i Oxelösund och Glas-
ögonspecialisten i Nyköping ingår, hade en 
kundnöjdhet på hela 84 %. 

– Ett fantastiskt glädjande resultat. Det visar 
verkligen att ett gott bemötande lönar sig, 
säger Göran Sörner på Sörners Optik.

Undersökningen av kundbemötandet 
bedöms under hela kundens vistelse i 
butiken. Direkt från det att kunden kommer 
in i butiken, får kontakt med en säljare, 
genomför ett köp och till sist lämnar buti-

ken. Undersökningen visade att det första 
bemötandet när kunden kommer in i 
butiken var ganska lika hos de flesta butiker. 

– Det är när kunden skall genomföra ett köp 
som det visade sig skilja rätt mycket i hur 
kunden uppfattar servicen hos olika butiker, 
berättar Gun på Glasögonspecialisten.

Från vänster; Gun, Ingela, Åke, Lena, Marie, Lars och Göran.

Resultatet av undersökningen mätt 
som kundnöjdhet 
Daymakers och tidningen Markets 
undersökning av butikskedjor under 
kategorin ”Optiker” i procent.

1. Synologen 84% (där Sörners Optik 
och Glasögonspecialisten ingår)
2. Klarsynt 70%
3. Synsam 65%
4. Synoptik 61%
5. Specsavers 49%
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Var med och städa - vinn en resa till 
Barcelona eller en bärbar dator
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- tänk i nya banor -

Vi har öppet 
hela jullovet

Kom till Boda Borg i Oxelösund.
En riktigt bra familjeaktivitet för
alla mellan 7 och 70 år.

Här behövs starka tjejer och
kluriga killar lika mycket. Kreativitet
och lite fysiska utmaningar.

Snabbtänkta och balanskonst-
närer sida vid sida. Vi garanterar
många glada skratt och minnen.

Information och bokning
www.bodaborg.se/oxelosund

Tel 0155 - 308 08

Jullovskul på 
Bodaborg

Öppettider under jullovet 
Fram till 21 dec kl. 9-19 

Stängt 22-25 dec 
26 till 30 dec kl 9-19 

Stängt Nyårsafton och nyårsdan 
Från 2 jan kl 9-19 alla dagar

 Förboka alltid ditt besök 
0155-308 08 eller skicka ett mail till

oxelosund@bodaborg.se
 

Se våra nya banor på –
 www.bodaborg.se/oxelosund -RFNH�)RUVV��(OLQ�/DQGHOLXV�RFK�0DUWLQD�

'DKOVWU|P�XQGHUKnOOHU�Sn�-lUQWRUJHW�IUnQ�
�����

2[HO|VXQG�GHODV�LQ�L�
HOYD�VWlGRPUnGHQ��

9DUMH�VWlGRPUnGH�OHGV�
DY�HQ�VWlGFRDFK�VRP�
RFNVn�GHODU�XW�HQ�ORWW�
WLOO�YDUMH�GHOWDJDUH��

6WlGQLQJ�VNHU�
PHOODQ�������RFK�
������

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

Vi vill tacka alla kunder för det förtroende vi fått under vårt första år! 
Trots snökaos så väl föregående vinter som denna har vi tillsammans 
med er lyckats att göra vårt jobb. Stort tack till er alla som håller rent 

från snö fram till sopkärlen så att vi kan komma fram!

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

Vi på renhållningen i Oxelösund önskar 
alla en God Jul och Ett Gott Nytt År!
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Det är inne med uterum
Göran Exass och hans fru Marianne 
har precis flyttat in i ett av de fina rad-
husen vid Femöre Kanal i Oxelösund. 
Huset är byggt i vinkel vilket gjorde 
att de ganska snart kom på tanken att 
utnyttja hörnet med ett uterum för att 
få mer boyta. 

Göran och Marianne hade en grund-
tanke om att få en enkel inglasning med 
skjutdörrar som skall kunna öppnas 
upp helt och hållet, och tog kontakt med 
företaget Ryds Glas, som han kände till 
sen tidigare. 

Efter måttagning kom Ryds Glas ut och 
monterade upp uterummet. Det hela 
gick snabbt och smidigt. 

- Vi är mycket nöjda med vårt val och är 
tacksamma för att få möjlighet att njuta 
av vår boendemiljö i stort sätt året om. 
Vi ser fram emot sommaren i Oxelö-
sund, som vi nu förlängt genom vårt nya 
uterum, säger Göran och Marianne.

Fakta uterum
Ett uterum blir gärna det populäraste rummet för alla i familjen, oavsett ålder. 
Här kan man ha fester, sitta och kura skymning, läsa läxor eller njuta av trädgår-
den utan besvärande insekter i saftglasen eller, sent på hösten, utan att frysa.

När uterummet ska bli verklighet är det en hel del beslut som måste fattas. Vad 
är det ni vill ha och vad är det ni behöver? Ett rum som förlänger sommaren, eller 
ett rum ni kan vistas i året om? Hur mycket får det kosta? Rama in begränsningar 
och önskemål. Dessa val avgör helt vilken typ av grund, glaspartier och tak ni ska 
investera i. Kostnaden för en vinterträdgård är betydligt högre än för det enklare 
sommarrummet. Ett sommarrum klarar också de flesta av att bygga själv. En vin-
terträdgård med gjuten platta och golvvärme är ett mer avancerat projekt. Känn 
dig själv och dina kunskaper först – sen är det dags att börja bygga.

Tänk på:
1.  Planera noga. Uterummet skall bli en del av huset.
2. Var ute i god tid.
3. Jämför pris och kvalitet.
4. Prata med andra som byggt, ta lärdom av deras synpunkter.
5. Ta en funderare – ska du bygga själv eller leja bort. 
     Detta bör du veta innan köpet!

(Källa villaliv.se)
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Stockholmsvägen 10, Nyköping
tel. 0155 28 78 58

Mån 12-18, Tis-Fre 10-18, Lör 11-15 

VÄLKOMMEN TILL DIN  PUUSTELLI BUTIK!

NYTT
KÖK
MONTERAT & KLART
STENHÅRT ERBJUDANDE:
GRANITBÄNKSKIVOR -50% 
Gäller vid köp av ett komplett kök .Order skrivna under perioden 2012-04-02 – 2012-05-31 med leverans 
senast v.32-2012. Går ej att kombinera med andra erbjudanden.

.

BOKA EN
KOSTNADSFRI

KÖKSRÅD-
GIVNING
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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!

!
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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

Bäst förberedd ger 
bäst affär!
�
Ja det är faktiskt sant. De kunder som 
i god tid planerar sin försäljning får 
också den bästa affären. Inte bara får 
dessa kunder bäst betalt – de får också 
den bästa helhetsupplevelsen vid sitt bo-
stadsbyte och är i slutändan mest nöjda. 
 
Svensk Fastighetsförmedling erbjuder 
tjänsten Läge + som innebär att vi på ett 
tidigt stadium kommer hem till dig och 
tittar på vad som kan vara värt att fixa in-
för en försäljning. Sedan fotograferas och 
besiktas bostaden så att allt är klart inför 
försäljningen. Under tiden hjälper vi dig 
att leta efter din nya bostad och så snart 
kontraktet är skrivet kan marknadsföring-
en av din ”gamla” bostad påbörjas. Under 
denna process hinner vi också samla in 
kunder som letar bostad i just ditt område, 
vilket brukar leda till en snabb och smidig 
affär när det är dags för dig att flytta. 
 
Nu när våren kommer och det börjar 
grönska i trädgårdarna kanske du börjar 
fundera på om det inte vore trevligt att 
bo i hus…eller varför inte ett litet torp att 
pyssla med?

Gå in på vår hemsida www.nykoping.
svenskfast.se  eller ring butiken på 0155-
209580 så ser du vad som finns till salu 
just nu. 
 
Funderar du över finansiering av din nya 
bostad så har vi bra samarbeten med bank 
som erbjuder Svensk Fastighetsförmed-
lings kunder mycket förmånliga villkor.

 

Funderar du på att byta bostad under 
året? Tveka inte att kontakta oss på 
Svensk Fastighetsförmedling i Nyköping/
Oxelösund. Vi hjälper dig gärna att pla-
nera din försäljning så att den blir så bra 
som möjligt. 
 
 
Varmt välkommen till oss med alla dina 
bostads-bytar-frågor!

Emma Winblad von Walter

$QQRQV

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

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

www.kungshem.se

Esplanaden 12 B 2 rok 54 kvm  ledig 1 maj 4 073:-/mån
  
Esplanaden 12 B 3 rok 75 kvm  ledig 1 juni 5 517:-/mån

S Malmgatan 16 4 rok 113,5 kvm ledig 1 juli 6 571:-/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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”Vi blev helt sålda på Oxelösund”
Allt var klart. Johan Holmqvist och 
sambon Hannah Morris hade köpt 
tomt i Gnesta och skulle skriva avtal 
med en husleverantör och börja 
bygga.

- Vi var och hälsade på Hannahs 
föräldrar som bor utanför Nyköping, 
berättar Johan. Av en ren slump fick vi 
se en annons om ett hus i Oxelösund. Vi 
gick på visningen och blev helt sålda på 
huset och den fantastiska miljön.

Nu förändrades allt snabbt. Johan 
och Hannah köpte huset på Skansvä-
gen i Oxelösund, lämnade Stockholm 
och Östermalmstorg, där paret tidigare 
bodde. I februari föddes dottern Poppy.

- Vi trivs redan fantastiskt bra, fortsät-
ter Johan. Jag står varje morgon och 
tittar ut över vattnet och den fantastiska 
miljön och hör måsarna skrika. Nere vid 
vattnet ser jag badklippan där vi säkert 
kommer att tillbringa många sköna 
stunder i sommar.

Johan är född och uppvuxen i Göte-
borg. Sambon Hannah har sina rötter 
i England innan familjen flyttade till 
Brännekeby utanför Nyköping.

- Ju mer vi lär känna Oxelösund på-
minner det om min födelsestad Göte-
borg. Skärgården och den stora hamnen 
med alla kranar. Ett Göteborg i miniatyr, 
säger Johan.

Johan pendlar till jobbet i Stockholm 
varje dag. Bil till Nyköping, därefter tåg.

Sambon Hannah är mammaledig.

- Jag tar barnvagnen och promenerar 
mycket på dagarna. Alla cykelvägar i 
Oxelösund är helt fantastiska. Promena-
der till smultronställen som Femöre och 
Danvik med dess vackra miljö är helt 
underbara. 

- Runt torget finns alla butiker där 
man kan handla allt man behöver. Här 
finns också Familjecentralen med Bar-
navårdscentralen och Öppna Förskolan. 
Som nyinflyttade har vi blivit mycket väl 
mottagna. 

Slumpen förde Johan, Hannah och 
dottern Poppy till Oxelösund. Tanken att 
bo här hade aldrig funnits.

- Vi visste inte så mycket om Oxelö-
sund mer än att det fanns ett järnverk 
här. Att Oxelösund kunde erbjuda den 
miljö vi nu bor i hade vi ingen aning om, 
säger båda övertygande. 

- Vi kommer utifrån och upplever 
Oxelösund med nya ögon. Tyvärr har vi 
upplevt att många som bor här har en 
dålig självbild av staden. Något vi abso-
lut inte håller med om, avslutar Johan 
och Hannah. 

Johan Holmqvist, med dottern Poppy i famnen, och Hannah Morris på balkongen 
till familjens villa på Skansvägen. Text: Torbjörn Dahlström  Foto: Peter Lundström

8WQ\WWMD�527�DYGUDJHW�YLG�PRQWDJH
0DUNLVHU
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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.

M
ER

 Ä
N 

50
 Å

R 
I B

RA
NS

CH
EN

Nyheter i Fiskehamnen inför 
årets båtsäsong
Restaurang Sailor / Femöre Marina:
- Vi har renoverat vår serviceanläggning 
denna våren, så våra stug- och gästhamns-
besökare kan se fram emot att använda 
nya fräscha duschar och toaletter, hälsar 
Kicki Orha. En badtunna kommer finnas 
på bryggan där bastuflotten ligger. Det blir 
ett jättebra komplement för alla badsugna 
gäster. 
- Dessutom har vi monterat nya bommar 
till våra bryggor i gästhamnen för bättre 
säkerhet för båtägarna.

Saltö Marin:
- Vi har fortfarande kvar vår gamla kran 
och med den lyfter vi 35 ton. Nu har vi 
även fått en ny travellift som gör att vi kan 
lyfta båtar upp till 80 ton. Det innebär att 
vi kan ta upp betydligt större båtar än vad 
vi kunnat tidigare, berättar VD Anders 
Jonsson.

Oxelösunds Båtvarv:
Sedan januari i år är Joakim Struwe ny 
VD på varvet, efter fem års erfarenhet 
som förman i företaget. Han ansvarar för 
två arbetslag med olika ansvarsområden; 
yrkestrafik och nöjestrafik. 
- I maj får vi på plats vår nya kran och 
kaj, vilket vi och våra kunder är väldigt 
nöjda med, berättar Joakim. Kranen har 
en kapacitet på 30 ton vilket ger en större 
flexibilitet på tunga lyft. Det är också 
installerat en ny spolplatta, vilket ger möj-
lighet att enkelt tvätta båtbottnar under 
säsongen. Oxelösunds Båtvarv förfogar 
över 3 spolplattor som gör tillgängligheten 
bättre för kunderna. 

Femörevärkstan
Nytt för i år är att man kan hyra förra 
detta ”Ishuset” i Fiskehamnen, för en natt 
eller en vecka. 

 - Vi har byggt om ”Ishuset” till en spän-
nande tvåvåningslägenhet, på de två övre 
planen. Här kan turister och besöksnä-
ringen njuta av en fantastisk utsikt över 
hamnen och havet och se alla båtar åka 
förbi i farleden, berättar Laila Menon.
Ishuset är inrätt med inspiration från 
fiske- och sjöbodar, men väldigt exklusivt. 
Resultatet är en härlig mix av gammalt 
och nytt, med bland annat ett jättestort 
träblock hängande i taket och sänggavlar 
byggda av gammalt grånat virke. Kök, 
allrum, sovrum och badrum med bastu. 
Dessutom 4 meter höga fönster med pano-
ramautsikt mot skärgården! 
Totalrenoveringen av 101-åriga segelskep-
pet Bris af Femöre fortsätter. Allt följer 
planeringen hittills och sommaren 2013 
hoppas man kunna serva turister och be-
söksnäringen med dagsturer i Oxelösunds 
fantastiska skärgård eller varför inte spen-
dera en natt på skeppet, en annorlunda 
upplevelse!
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Staffan Hellstrand

Leif Brixmark Band

Gabby Wilson

Elisabeth Wärnfeldt

Anders Tegner

2njoy

Martina Dahlström 

Sisters of Soul

Jenny Hillman

Elin Landelius

Lennart Grahn &

Hans Norling
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Vi stödjer Galan för krigens offer

mediamix
IDÉ, SÄLJ & PRODUKTION AV GRAFISKA PRODUKTER 
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– Det var jädra snopet

Anmärkning i kanten:

Leif König
Mejla: leifkonig@telia.com

Varför ska allt vara så pompöst? Ett 
glasigt fyrvåningshotell i Oxelösund! 
Varför inte ett trevligt vandrarhem 
vid vattnet istället? Det känns som ett 
bättre alternativ i småstaden vid havet.

BRA
Fotboll. Kulan i luften. Bollen är rund. 
Upp och nicka sockerdricka. Våren är 
fotboll och sportsidornas alla klyschor.

BÄTTRE
Det ryktas att 24-årige Niklas Dagander 
äntligen är skadefri. ”Dagge” blir viktig  
när OIK  i år ska vinna fotbollsfemman.

BÄST
OIK-damerna har ett nytt lag i fot-
bollsfyran. 26-åriga Pernilla Andersson 
blir lagets pådrivare på planen.

Prisceremonin är sedan länge över 
när jag spurtar in under målskynket. 

Kvar i målfållan är ett sjukvårdsteam. 
Den omsorgen tackar man för. 

Spurtar är förresten att ta i.
Den fartökning jag vill påskina är den 

från hasande gång till släpande gång.
I bästa fall synbar för ögat.
Göteborgsvarvet är en halv mara. Och 

en folkfest, vill arrangören påskina.
Jag vet inte det jag.
Personligen har jag svårt att se det 

festliga i kollektivt mänskligt lidande. 
Precis som jag är betänksam över vil-

jan att skinnflå fötterna i 21 kilometer. 
Mot en banan och en bulle som plås-

ter på skavsåren.
Det är 1996 jag står på startlinjen.
Varför jag står där saknar jag förkla-

ring till. Åtminstone en vettig sådan.
Jag är ingen långloppskille. Dess-

utom är jag drabbad av kronisk hälta.
Det senare är antagligen skälet till 

det tidigare. Det är min egen teori.
Andra påstår att det är medfödd lathet.
Vi är sisådär 25 000 likasinnade som 

radat upp oss på en gata i Göteborg.
Det är inte att ta fel på optimismen.
Mest hos löpare som aldrig hört talas 

om Älvsborgsbron. Och Göta älvbron.
Det har jag. Det dämpar lite min iver.

Klädkoden för deltagarna är glansig 
kortbyxa och färgglatt linne.

Ungefär som vid pridefestivalen.
Bortsett från nummerlappen då.
Jag är placerad i startledet direkt efter 

den lilla klicken elitlöpare.
Det kan ha blivit en miss där.
Det gynnsamma läget motsvarar på 

intet vis min dokumenterade löpstyrka. 
Men det behöver ingen veta.
Även om kenyanerna längst fram tit-

tar undrande när jag joggar på stället.
Möjligen impade över min uppvärm-

ning. Eller glatt överraskade över det i 
dubbel bemärkelse bleka motståndet.

Min framskjutna position kan jag 
utan större besvär behålla.

Ända till dess startskottet smäller. 
Tusentals och åter tusentals löpare 

sköljer förbi mig som en tsunamivåg.
Till alla dessa hör en person i clown-

mundering med skostorlek 53.
Samt en lättfotad mamma skjutande 

en tvillingbarnvagn framför sig. 
Lättfotad här i betydelsen flyfotad.
Jag blir konstant omsprungen under 

hela lördagseftermiddagen.
Det är den tid det tar. För mig. Och 

för en del elakt linkande löpare till.
Jag är ganska långt från Göteborgs-

varvets medaljstrid. Cirka en timme.
Det är trots allt mitt första försök på 

halvmaran. Och definitivt det sista.
Jag får leta en stund för att hitta mitt 

namn och placering i resultatlistan.
Sjuttontusentrehundraåttionde plats.
17 380 plats! Det är ingen placering.
Det är antalet invånare i Sölvesborg.
Jag är ändå ganska nöjd efter att ha 

passerat två man alldeles på upploppet.
Där kom min vinnarinstinkt fram.
Tyvärr visade det sig i efterhand vara 

två funktionärer som plockade skräp.
Det var förstås jädra snopet. 
Den fadäsen var glömd när jag upp-

lystes om att jag hade ett pris att hämta.
Inte mer än rätt. Även prestationer i 

det tysta bör uppmuntras, tycker jag.

Nu var det inte riktigt så heller. 
Det var istället ett pris som lot-

tats ut bland alla startande i loppet. 
Vi var å andra sidan ganska många. 

Och jag den som vann. 
Det ser jag som ett bevis på att jag 

är  född med segerhuva. Även om mer 
missunsamma vill kalla det en slump.

Jag fick i alla fall välja från prisbordet. 
Jag valde en necessär med reklamlogga.

Det var ett noga övervägt val.
Det var också det enda som fanns kvar.
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www.lindqvistgummi.se

Den kompletta 
däckverkstaden

Alltid däck i lager

Personlig service 
och kvalitet

  Boka tid för 
hjulinställning!

Banner

Fritidsbatteri 

12 V, 75 Ah 
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VÄLKOMMEN!

Lindqvist Gummiverkstad

16 TEMA BIL, SKEPP & HOJ

Åke Andersson Bil med nya delägare

Ulf Melin,  försäljning, Susann Jäderkvist, ekonomi samt ansvarig  för Rent-A-Wreck, och Peter Boding,  försäljning 
samt marknadsföring.

Trots förlusten av en kär vän och kollega lever Åke Andersson Bil AB vidare och ser fram emot nya bilmodeller 
och ombyggda och uppfräschade lokaler på Hemgårdsvägen 6 i Nyköping.

- Vi är numera fyra delägare som driver företaget säger 
Peter Boding, en av delägarna och ansvarig för försäljning 
och marknadsföring. Övriga delägare är Niclas Andersson, 
Peter Johansson och Susann Jäderkvist.

Åke Andersson Bil AB startade på 80-talet och säljer 
Mazda- och Suzukibilar, två bilmärken som sedan flera år 
blivit omtyckta och väletablerade i Nyköping och Oxelösund.  
Företaget har en auktoriserad märkesverkstad för Mazda, 
Suzuki, Fiat och Alfa, men är även en allmärkesverkstad som 
tar hand om alla övriga förekommande märken. Här inryms 
även en egen plåtverkstad, rekonditionering och däckhotell. 

I lokalerna på Hemgårdsvägen inryms också det populära 
uthyrningsföretaget Rent-A-Wreck, som är ett dotterbolag 
till Åke Andersson Bil AB. Rent-A-Wreck erbjuder begagna-
de hyrbilar till ett lägre pris än konkurrenterna. Bilarna kan 
hyras allt från en dag upp till ett år och finns i alla modeller, 
från stor skåpbil, nio-passagerarbuss ner till liten personbil.

I februari i år avled företagets tidigare ledare efter en tids 
sjukdom. Saknaden efter Mikael ”Lillis” Holmqvist är stor.

- Han var inte bara chef och kollega utan också en mycket 
god vän sedan många år, säger Susann Jäderkvist. Fyra av 
oss totalt nio anställda hade redan under 2011 blivit er-
bjudna att kliva in som delägare i Åke Andersson Bil AB, och 
vi ska nu se till att företaget lever vidare och utvecklas.

Kundmottagningen, Peter Johansson och Niclas Andersson

Verkstad, Kristofer Wilkman, Magnus Hertz och Sead Avdic
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Så fortsätter arbetet med Vision 2025
$11216

2[HO|VXQGV�NRPPXQ�DQWRJ�9LVLRQ�
�����Sn�NRPPXQIXOOPlNWLJHV�P|WH�
GHQ����IHEUXDUL��6DPWLGLJW�EHVOX�
WDGH�PDQ�DWW�YLVLRQVEHUHGQLQJHQV�
DUEHWH�VNXOOH�IRUWVlWWD�WLOO�RFK�PHG�
MXQL������

��8SSGUDJHW�lU�DWW�WD�IUDP�HQ�SODQ�
|YHU�KXU�I|UDQNULQJDUEHWHW�VND�VH�XW��
VlJHU�SURMHNWOHGDUH�gUMDQ�6FKHOOHU��

gUMDQ�EHUlWWDU�RFNVn�DWW�PDQ�SODQHUDU�
HWW�Q\WW�|SSHW�P|WH�L�VOXWHW�DY�PDM�
��'n�UHGRYLVDU�YL�KXU�I|UDQNULQJVDUEH�
WHW�PHG�GHQ�Q\D�YLVLRQHQ�IRUWJnU�

9LVLRQVEHUHGQLQJHQ�DUEHWDU�PHG�HWW�
I|UVODJ�WLOO�SODQ�|YHU�KXU�I|UDQNULQJVDU�
EHWHW�VND�VH�XW��

.RPPXQLNDWLRQVSODQ
*UXQGOlJJDQGH�I|U�DOOW�DUEHWH�PHG�
I|UDQNULQJ�lU�GHQ�Vn�NDOODGH�NRPPX�
QLNDWLRQVSODQHQ�GlU�GHW�WLOO�H[HPSHO�
EHVWlPV�YLOND�PnOJUXSSHU�VRP�SULRUL�
WHUDV��KXU�EXGVNDSHW�NRPPXQLFHUDV�
RFK�YLONHW�JUD¿VNW�VSUnN�VRP�DQYlQGV�
�WH[W�RFK�ELOGVSUnN���3ODQHQ�VND�EODQG�
DQQDW�E\JJD�Sn�XQGHUV|NQLQJDU�VRP�
UHGDQ�JHQRPI|UWV�DY�2[HO|VXQGV�
NRPPXQ��PHGERUJDUXQGHUV|NQLQJHQ�
RFK�OLYVVWLOVXQGHUV|NQLQJHQ��

8QJGRPDUQD�L�2[HO|VXQG
7LOOVDPPDQV�PHG�YLVLRQVEHUHGQLQJHQ�
I|UHVOnV�WYn�DNWLYLWHWHU�

9,6,21��������2;(/g681'
,�2[HO|VXQG�KDU�YL�PRG�RFK�IUDPWLGVWUR��0HG�VWROWKHW�|YHU�YnU�RUW�RFK�PHG�|SSHQKHW�I|U�RPYlUOGHQ�RFK�Q\D�LGpHU�
YlOMHU�YL�YlJDU�I|U�SRVLWLY�XWYHFNOLQJ�RFK�WLOOYl[W��

/LYHW�L�2[HO|VXQG�SUlJODV�DY�KDYHW�RFK�VNlUJnUGHQ�PHG�HWW�YDULHUDW��DWWUDNWLYW�ERHQGH��9L�PnU�EUD�RFK�XSSOHYHU�JRG�
OLYVNYDOLWHW�PHG�GHQ�OLOOD�VWDGHQV�I|UGHODU�RFK�QlUKHW�WLOO�RPYlUOGHQV�ULND�XWEXG�

2[HO|VXQG�LQJnU�L�HWW�UHJLRQDOW�QlULQJVOLY�VRP�lU�VWDUNW��Q\¿NHW�RFK�PnQJVLGLJW��9L�YlUQDU�RP�K|J�NRPSHWHQV��|SSHW�
I|UHWDJVNOLPDW�RFK�JRG�VHUYLFH��

0RG��VWROWKHW�RFK�|SSHQKHW�

,�2[HO|VXQG�lU�YL�VWROWD�|YHU�YnU�RUW�RFK�|YHU�YnU�LQGXVWULHOOD�RFK�NXOWXUHOOD�EDNJUXQG��'HW�JHU�VWDELOLWHW��I|UXWVlWWQLQJDU�
RFK�PRG�DWW�YlOMD�YlJDU�VRP�VWLPXOHUDU�XWYHFNOLQJ�RFK�WLOOYl[W�Sn�DOOD�SODQ��

9L�VWnU�I|U�|SSHQKHW�PHOODQ�NRPPXQLQYnQDUH��RUJDQLVDWLRQHU�RFK�RIIHQWOLJ�YHUNVDPKHW��9L�YlONRPQDU�Q\D�LQYnQDUH��
LGpHU�RFK�I|UHWDJ��9L�XWYHFNODV�WLOOVDPPDQV�PHG�YnU�UHJLRQ�RFK�RPYlUOG�

+DY��VNlUJnUG�RFK�QlUKHW

,�2[HO|VXQG�KDU�YL�QlUD�WLOO�KDYHW�RFK�VNlUJnUGHQ��HQ�QlUKHW�VRP�JHU�XQLND�P|MOLJKHWHU�WLOO�QDWXUXSSOHYHOVHU�RFK�HWW�ULNW�
IULWLGVOLY�I|U�LQYnQDUH�RFK�EHV|NDUH��+lU�¿QQV�DWWUDNWLYD�ERHQGHPLOM|HU�PHG�NYDOLWDWLYD�RFK�YDULHUDGH�ERVWlGHU��

6WDGHQV�VWRUOHN�P|MOLJJ|U�QlUKHW�WLOO�YDUDQGUD��WLOO�JRG�VHUYLFH�RFK�WLOO�HWW�DNWLYW�NXOWXU��RFK�LGURWWVOLY��*HQRP�YnUW�
VWUDWHJLVND�OlJH�RFK�JRGD�NRPPXQLNDWLRQHU�InU�YL�RFNVn�GHO�DY�RPYlUOGHQV�XWEXG�DY�VHUYLFH�RFK�WMlQVWHU�

2[HO|VXQG�LQJnU�L�HWW�UHJLRQDOW�QlULQJVOLY�VRP�lU�VWDUNW��Q\¿NHW�RFK�PnQJVLGLJW��9L�YlUQDU�RP�GHQ�K|JD�NRPSHWHQV�
VRP�¿QQV�GlU��)|UHWDJVNOLPDWHW�lU�|SSHW�RFK�VHUYLFHQ�lU�JRG��

2PYlUOG��WLOOYl[W�RFK�XWYHFNOLQJ

,�2[HO|VXQG�KDU�YL�KDU�HWW�VWDUNW�QlULQJVOLY�VRP�EHVWnU�DY�ÀHUD�ROLND�QlULQJVJUHQDU�RFK�VRP�KDU�HQ�JLYHQ�SODWV�L�
UHJLRQHQ��)|UHWDJVNOLPDWHW�lU�|SSHW��YL�XSSPXQWUDU�Q\D�LGpHU�RFK�WURU�Sn�YDUDQGUD��6HUYLFHQ��SULYDW�RFK�RIIHQWOLJ��lU�
WLOOJlQJOLJ�RFK�DY�JRG�NYDOLWHW�

7LOOVDPPDQV�PHG�DQGUD�E\JJHU�YL�JRGD�XWELOGQLQJVYlJDU�I|U�DWW�IUlPMD�OlUDQGH��NRPSHWHQV�RFK�P|MOLJKHW�WLOO�XWYHFNOLQJ�
I|U�EnGH�LQYnQDUH�RFK�VDPKlOOHW�VRP�KHOKHW��,�2[HO|VXQG�NDQ�DOOD�Yl[D�$UEHWHW�PHG�9LVLRQ������SUlJODGHV�

DY�HWW�VWRUW�HQJDJHPDQJ��1X�E|UMDU�
I|UDQNULQJVDUEHWHW�

Stort engagemang

���7UlII�PHG�HOHYUnGHW�Sn�%UHYLN�
VNRODQ�I|U�DWW�GLVNXWHUD�9LVLRQ������
XWLIUnQ�GHUDV�YLOONRU�RFK�I|U�DWW�In�LQ�
V\QSXQNWHU�Sn�KXU�GHQ�NDQ�I|UYHUNOL�
JDV�I|U�XQJGRPDU�

���$QRUGQD�HQ�ZRUNVKRS�I|U�J\P�
QDVLHXQJGRPDU��H[DNW�KXU�lU�LQWH�
EHVWlPW�

7UlII�PHG�UHIHUHQVJUXSSHU�RFK�
DOOPlQKHW
9LVLRQ������WRJV�IUDP�L�EUHG�VDPYHU�
NDQ�PHG�UHIHUHQVJUXSSHU�RFK�DOOPlQ�
KHW��GHW�lU�GlUI|U�YLNWLJW�DWW�LQIRUPDWLRQ�
RP�KXU�DUEHWHW�IRUWVNULGHU�QnU�XW�WLOO�
DOOD�LQWUHVVHUDGH��(WW�Q\WW�|SSHW�P|WH�
lU�SODQHUDW�WLOO�VOXWHW�DY�PDM��

.RPPXQVW\UHOVHQV�RUGI|UDQGH�
&DWKDULQD�)UHGULNVVRQ�lU�P\FNHW�
Q|MG�PHG�9LVLRQVDUEHWHW�

��0HGERUJDUGLDORJHQ�KDU�YDULW�IDQ�
WDVWLVN��0nQJD�KDU�YDULW�HQJDJHUDGH�
L�IUnJRUQD�NULQJ�2[HO|VXQGV�IUDPWLG��
(WW�DUEHWVVlWW�VRP�YL�NDQ�DSSOLFHUD�Sn�
PnQJD�DQGUD�IUnJRU�IUDP|YHU�

��*HQRP�DUEHWHW�KDU�YL�YLVDW�DWW�YL�LQWH�
EDUD�WDU�LQ�V\QSXQNWHU��YL�KDU�lYHQ�
YLVDW�DWW�GH�InWW�NRQNUHWD�UHVXOWDW��'HW�
lU�YLNWLJW�DWW�DOOD�NlQQHU�VLJ�GHODNWLJD��
lYHQ�SULYDWSHUVRQHU��$OOD�NDQ�YDUD�
EXGElUDUH�I|U�2[HO|VXQG�RFK�KMlOSD�
WLOO�DWW�I|UlQGUD�DWWLW\GHU� 1X�SnJnU�DUEHWHW�PHG�DWW�I|UDQNUD�9LVLRQ�������&DWKDULQD�)UHGULNVVRQ�KDU�

WDJLW�|YHU�HIWHU�2ORY�=DNULVVRQ�VRP�RUGI|UDQGH�L�NRPPXQVW\UHOVHQ�RFK�OHGHU�
GHW�IRUWVDWWD�DUEHWHW�
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Månadens gästskribent
Kristian Bartos

”I värsta fall får du det du vill ha”
Att driva företag är en balansgång 
mellan det du brinner för och det som 
brinner. Att lyckas med det du tycker 
om att göra och det som måste göras.

För mig personligen handlar det om att 
balansera det kreativt galna skapandet 
med det galet tråkiga. 

Det som snabbast gör mina ögon tomt 
blanka är den administrativa delen av 
företagandet. Fakturor, påminnelser, 
balansrapporter, skatter och försäkringar. 

- Vaddå?! Att skicka fakturor är väl den 
roligaste delen med att vara egen? brukar 
folk säga.

Inte för mig. Jag jobbar med att 
producera reklam. Det handlar om att 
med hjälp av ljud, film, bild och design 
berätta om företag och deras produkter.

Varje dag bär en ny utmaning, minst ett 
nytt projekt och en ny chans att lära. 

Världens roligaste jobb helt enkelt, för 
mig.

För andra, till exempel de som tycker 
att bokföring och administrativt arbete är 
roligare än Fredde i Solsidan, är istället 
reklam och marknadsföring det där 
tråkiga svarta hålet man måste hoppa ner i 
för att få nya kunder och sälja mer.

För en tid sedan fick jag frågan om jag 
ville bli ordförande i MINO, Marknads-
föreningen i Nyköping och Oxelösund, 
tillsammans med en i princip ny styrelse.

Jag behövde inte mycket betänketid. 
MINO är en förening för dig som är 

företagare och säljer produkter och 
tjänster. Ett forum för företagare och 
marknadsförare, en chans att göra reklam 
och marknadsföring spännande för dig 
som ser det som ett nödvändigt ont. Och 
en chans att lägga mer bränsle på elden för 
den som redan brinner för det.

Styrelsen har redan genomfört ett antal 
förändringar:

• Tydligare fokus på reklam och 
marknadsföring.

• Fler medlemsmöten.
• Vi tar in de största mediehusen, repre-

sentanter från spännande varu-märken, 
marknadsföringsdoldisar och mer bara 
innan semestern. 

• Ny modell för medlemskapet som nu 
är mer öppet och mer förmånligt.

• MINO-Galan 2012. Stay tuned.

Vi arbetar hårt för att lyfta kunskapen 
och intresset kring marknadsföring. Det 
lilla målet är att skapa ett rum för utbyte 
av ideer, det stora målet är naturligtvis att 
ge uppslag, kunskap och inspiration som 
kan lyfta dina affärer. Stora ord kanske, 
men samtidigt hela poängen med reklam 
och marknadsföring. 

I reklambranschen finns ett uttryck 
som lyder ”I bästa fall får kunden det hen 
behöver, i värsta fall det hen vill ha”. Ett 
vässat sätt för reklamare att säga ”många 
annonsörer har för dåliga kunskaper inom 
reklam och marknadsföring för att fatta 
rätt beslut”.

Lika sant som att ”många reklamare 
har för dåliga kunskaper inom den 
administrativa delen av företagandet”. 
Som tur är har jag hittat folk som kan det 
administrativa på sina fem fingrar och 
hjälper mig att göra allt rätt. 

Den förväntade förlängningen är 
kanske att ”som tur är finns MINO och 
automatiskt kommer du att göra allt rätt 
i all din marknadsföring”.  Att ta in nya 
impulser och lära nya saker är enormt 
värdefullt.

Fråga mig, en av anledningarna att jag 
tackade ja till ordförandeskapet var att 
kunna bjuda in spännande människor för 
att lära av deras erfarenheter. 

Så är det naturligtvis inte, min hela 
poäng är att reklam inte bara är bra för 
business, det är roligt också. Och MINO:s 
medlemsträffar är dessutom en bra chans 
att träffas, snacka lite skit och skratta 
litegrann.

Bara det en poäng i sig.

Nästa medlemsmöte äger rum den 
16:e Maj på Hotel Kompaniet 11:30, då 
kommer Tomas Jernberg, Director of 
Artist Services, på Warner Music Group 
och berättar om hur man lanserar och 
skapar en stjärna.

Det skall bli väldigt spännande att 
höra hur dom tänker marknadsföring i 
musikbranschen.

Vi ses då!



&DULQD�%HUJNYLVW���+XG�	�6SDWHUDSHXW
����������������+|MGJ�������������2[HO|VXQG

ZZZ�VHQFHKXG�VH

H{^]a__W`�

/DQVHULQJ�DY�
%DERUV�Q\D�VHULH�
6NLQRYDJH�S[

O|UGDJ�����NO�������

$OOD�VRP�KDQGODU�XQGHU�GDJHQ�
InU�HQ�JRRGLHEDJ�IUnQ�EDERU�
RFK�EUD�SULVHU�Sn�SURGXNWHUQD�

9L�KDU�lYHQ�InWW�LQ�YnUHQV�Q\D�IlUJHU�Sn�PDYDOD�QDJHOODFN�

19

10.50 Bacchus Bröder Bellmanunderhållning
11.10 Stipendier Årets cirkelledare och kulturpro!l
11.30 Tonsvalorna Körsång med svenska klassiker
11.45 Annika Nilsson ABF:s förbundssekreterare

12.15 Aya Baya Band Busig barnunderhållning
12.45 Jonas Sjöstedt Vänsterpartiets partiledare

13.15 Nicopiakören Skönsjungande körsång
13.45 Ida och Frida Fräsig buskisshow

14.10 Anders Ferbe IF Metalls ordförande
14.40 Viva Brazil Brasiliansk sambashow

Minimässa med några av våra medlemsföreningar
Hoppborg på torget. Tårtservering i caféet

Lördag 28 april 
Koordinaten Oxelösund

Vi fyller 100 år
Välkomna på fest

För hundra år sedan bildades Arbetarnas Bildningsförbund i Oxelösund. 
Än idag är vi verksamma i kuststaden med studiecirklar och kulturarrangemang. 

Det tänker vi uppmärksamma med pompa och ståt. Välkomna att !ra med oss.

;YpMMH�VZZ���������
Wr����������������

6_LS��THYRUHK
��2HUVULYIQ\KHUKL�LUKHZ[�
KLUUH�KHN

��=P�IQ\KLY�Wr�RYVWWZ�
ZHTTHUZp[[UPUNZ[LZ[

��)VRH�PU�L[[�NYH[PZ�
RVUKP[PVUZ[LZ[

��-YP�WYV][YpUPUN

=pSRVTTLU�[PSS�LU�
YVSPNHYL�[YpUPUN�

^^ �̂W\SZVJO[YHUPUN�ZL
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KOL-teamet på Vårdcentralen
KOL är en förkortning av Kroniskt 
Obstruktiv Lungsjukdom. Det inne-
bär att luftrören alltid har en viss 
föträngning.
 

- Sjukdomen går inte att bota, men 
genom att sluta röka kan man stanna 
upp förloppet, säger Annette Lars-
son, sjuksköterska på Vårdcentralen i 
Oxelösund. 

För att på bästa sätt diagnostisera 
och behandla patienter som lider av 
sjukdomen KOL har Vårdcentralen 
skapat ett speciellt KOL-team. 

- Här ingår läkare, sjuksköterska, 
tobaksavvänjare, sjukgymnast, arbets-
terapeut, dietist och kurator, fortsätter 
Annette. 

Om läkare misstänker att en pa-
tient lider av kol skickas en remiss till 
sjuksköterskan i teamet som gör en så 
kallad spirometri (lungfunktionstest). 
Resultatet av undersökningen skickas 
tillbaka till läkaren som ställer diagnos.

- Har man fått diagnosen KOL 
försöker vi så tidigt som möjligt sätta 
in lämplig behandling där alla i teamet 
är delaktiga beroende på personens 
specifika behov. Det kan vara allt från 
rökavvänjning till samtalshjälp. 

Delar av KOL-teamet på Vårdcentralen i Oxelösund.  Från vänster: Annette Larsson, 
sjuksköterska, Gunilla Johansson, kurator, Renate Persson, arbetsterapeut samt Maria 
Damperud Landin, sjukgymnast. Saknas på bilden gör Alf  Nordmark, läkare samt 
Anne Charlotte Trolin, dietist.

$11216

Så jobbar KOL-teamet, 
Vårdcentralen i Oxelösund 

Sjukgymnasten
Här kan du få hjälp med fysisk träning 
efter din förmåga, andnings och host-
teknik samt avspänning.

Arbetsterapeuten
Erbjuder information av energibe-
sparande arbetsmetoder i vardagsak-
tiviteter samt utprovning av tekniska 
hjälpmedel.

Läkaren
Sammanfattar testresultaten av spiro-
metrin och ger information till dig som 
patient. Tar ställning till behandling 
och uppföljning samt deltar i utveck-
lingen av teamet.

Kuratorn
Erbjuder stödjande samtal om du 
besväras av oro eller ångest, eller om du 
på något annat sätt behöver stöd med 
anledning av din sjukdom.

Dietisten
Ger dig konkreta kostråd utifrån dina 
behov, och vid behov bedömning och 
förskrivning av näringsdrycker.

Sjuksköterskan
Genomför en s k spirometri. Hjälper dig 
med inhalationsteknik, information om 
sjukdomen samt stöd vid rökavvänjning.

9nUGFHQWUDOHQ�L�2[HO|VXQG�ÀQQV�µPLWW�L�VWDQµ�RFK�KlU�MREEDU�FD����NRPSHWHQWD�
PHGDUEHWDUH��OlNDUH��GLVWULNWVVN|WHUVNRU��DUEHWVWHUDSHXWHU��VMXNJ\PQDVWHU��NXUDWRUHU��
SV\NRWHUDSHXW��GLHWLVW��XQGHUVN|WHUVNRU�RFK�OlNDUVHNUHWHUDUH��

9L�DUEHWDU�L�WHDP�I|U�DWW�NXQQD�JH�ElVWD�P|MOLJD�YnUG�VW|G�I|U�GHP�VRP�KDU�GLDEHWHV��
.2/��DVWPD��PLQQHVSUREOHP��VWURNH�HOOHU�DQGUD�NURQLVND�VMXNGRPDU��'X�NDQ�HUEMXGDV�
VW|G�YLG�U|NVWRSS��YLNWPLQVNQLQJ�RFK�DONRKRO�GURJIUnJRU�DY�YnUW�KlOVRWHDP��
3n�IDPLOMHFHQWUDOHQ�DUEHWDU�YnUD�%9&�VN|WHUVNRU�PHG�EDUQKlOVRYnUG�

9LOO�GX�KD�NRQWDNW�PHG�RVV�Vn�ULQJ���������������

Vaccinera dig i tid
Rekordmånga fall av TBE

Besök www.landstingetsormland.se eller  
kontakta din vårdcentral för mer information.

Om du bor eller planerar att vistas mycket i markerade 
riskområden rekommenderas vaccination under tidig vår.

Välkommen på drop-in!

Vårdcentralen Bagaregatan  
Torsdag v. 19 kl 16-18, 
Torsdag v. 21-23 kl 16-17  

Vårdcentralen Ekensberg 
11/4, 9/5 och 30/5  
kl 14-16.30

Vårdcentralen Åsidan 
Torsdag v. 19, 21-23,  
kl 15.30-16.30

Vårdcentralen Oxelösund 
Tisdagar och onsdagar  
kl 15.30-16.30 vecka 16-22

Pris vuxen 300 kr, barn 290 kr

Fästingsmittan TBE kan ge lindriga besvär, men också orsaka 
hjärn- eller hjärnhinneinflammation. Förra sommaren drabba-
des fler än någonsin, ta vaccin nu för att skydda dig.

'LQ�WDQGOlNDUH�L�FHQWUXP

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

)U�Y��*ŌUDQ�+HUEULQJ��,UÑQH�(NVWUDQG��$QQ�&KULVWLQH�(GPDQ��(YD�+HOG��$QQD�
2ODVGRWWHU�RFK�(YD�6YHGOXQG

=P�OpSZHY�[HUKO`NPLUPZ[�,]H�:]LKS\UK�
]pSRVTTLU�r[LY�[PSS�]rY[�[LHT�

       Personlig omtanke          Trygg miljö            Modern tandvård                 
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Livets hjul - nypremiär i S:t Botvid
 ���J|U�GHW�YDFNUD�P|MOLJW�WLOO�
ULPOLJD�EHJUDYQLQJVNRVWQDGHU
   

2[HO|VXQG��������������1\N|SLQJ�����������������

�'|GVDQQRQV��6RUJGHNRUDWLRQHU��6nQJ��RFK�PXVLNDUUDQJHPDQJ
�0LQQHVVWXQG��*UDYVWHQ�RFK�LQVNULSWLRQ��%RXSSWHFNQLQJ
�$UYVNLIWH�RFK�I|UYDOWQLQJ��$YYHFNOLQJ�DY�G|GVERQ��6W|G�DY�IRUVNQLQJ

9L�KMlOSHU�lYHQ�WLOO�PHG�

 ���J|U�GHW�YDFNUD�P|MOLJW�WLOO�
ULPOLJD�EHJUDYQLQJVNRVWQDGHU
   

2[HO|VXQG��������������1\N|SLQJ�����������������

�'|GVDQQRQV��6RUJGHNRUDWLRQHU��6nQJ��RFK�PXVLNDUUDQJHPDQJ
�0LQQHVVWXQG��*UDYVWHQ�RFK�LQVNULSWLRQ��%RXSSWHFNQLQJ
�$UYVNLIWH�RFK�I|UYDOWQLQJ��$YYHFNOLQJ�DY�G|GVERQ��6W|G�DY�IRUVNQLQJ

9L�KMlOSHU�lYHQ�WLOO�PHG�

Lägg fokus på företaget 
och lämna bokföringen till mig!

1HN�OQpSWLY�ZTr�VJO�TLKLSZ[VYH�M�YL[HN�TLK�IS�H�
��S�WHUKL�IVRM�YPUN�
��TVTZKLRSHYH[PVULY��
��MHR[\YLYPUN�T�T�

��ÆUV�
(UIDUHQKHW

/HY�K\�ZrS[�LU�MHZ[PNOL[&�
)LO�]LY�K\�OQpSW�TLK�KLRSHYH[PVULU&

 Privatpersoner

Företag

Kontakta mig idag! 
Irene Helin, tel. �������������

0YLUL�/LSPU���[LS!�����������������LWVZ[!�PYLUL�OLSPU'HSS[��ZL

��UlWWHUV�PHQ\������

)|UUlWW��7RDVW�6NDJHQ�
+XYXGUlWW��2[¿Op�NO\IWSRWDWLV�	�YLWO|NVVP|U
'HVVHUW��9L�EMXGHU�Sn�JODVV�	�FKRNODGVnV�

gSSHW�IUnQ�������

0DUNQDGVPHQ\�/|UGDJ�����

)RONHJDWDQ����2[HO|VXQG���������������
ZZZ�UHVWDXUDQJGHO¿�VH

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

Livets hjul - en berättelse och dramati-
sering om kyrkomålare Albertus Pictor 
och hans liv.

Den spelas i S:t Botvid på Bönsöndagen 13 
maj 18.00 av Vibeke Nielsen, skådespelare 
och dramatiker. Oxelösund blir således 
premiärplatsen för årets föreställning. 
Därefter följer Medeltidsveckan i Visby.

I en dramatisk monolog gestaltar Vibeke 
Nielsen Albertus och hustru Annas medel-
tidsliv. Hjulen snurrar. Döden är ständigt 
närvarande. Människan måste vara be-
redd. Det är med denna insikt man måste 
lära sig konsten att leva och dö på rätt sätt. 
Annars väntar skärselden …

Bilden visar en berömd kyrkomålning av
Albertus Pictor, Djävulen. 

Nytt från Friskola Utvecklingscenter
Yrkesvux startades upp i vintras med 
elever från Oxelösund och Nyköping. Det 
är ett samarbete mellan kommunerna och 
friskolan där de anordnar en svetsutbild-
ning för vuxenelever. Fram till påsklovet 
har de haft lärarledd undervisning två 

dagar i veckan men nu utökas den tiden 
till fyra dagar i veckan. Starten har gått 
över all förväntan och nu integrerar man 
vuxeneleverna med  gymnasielever för att 
de ska kunna dra nytta av varandra. 

Efterlysning av gamla bilder på och 
i kapellet
Kommer någon ihåg vad som hände när 
kapellet renoverades för första gången? 
Stolarna - finns någon kvar? Finns någon 
bild på hur de såg ut? Vad hände med 
stolarna i kapellet? (OBS! Vi vill bara veta 
hur de såg ut).

Oxelösunds kyrkogårdförvaltning berättar 
att det inte finns någon tidig dokumenta-
tion från förändringen i kapellet. Har du 
något att berätta eller har du tidiga bilder 
som kan hjälpa till att bringa klarhet, hör 
av dig på 0155-29 34 20.

”Filmdeal”
������S�SpZR����WrZHY�

JOPWZ��63>�

��!�
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Trettio år med Oxelö Marknad

En bild från premiäråret för Oxelö Marknad, 14 maj  1983. Järntorget är fullt av 
folk och på scénen står Alf Robertsson.

Delar av 1983 års marknadskommitté, från vänster Lars Lindkvist, Kurt Nilsson 
och Roland Almlén.

Den återkommande folkfesten i 
Oxelösund firar 30 år i år. Vi tar det i 
kronologisk ordning:

Gubbsen i Lions har tröttnat på att 
köra böcker och möbler till den loppis 
man i början av 80-talet anordnar på 
Järntorget. Fyndfolket erbjuds även att 
få inköpta grejor hemkörda.

Det dubbla arbetet sliter på Lions-
ryggarna. I det läget lanserar Roland 
Almlén idén om att kuststaden borde få 
sin egen ”Knallemarknad”. Så föds Oxelö 
Marknad. 

Första året finns inga pengar till 
marknadsföring. Marknadskommittén 
tvingas sitta uppe en hel natt och häfta 
ihop ett eget formulerat reklamutskick 
ämnat för kommunens alla hushåll.

Ett klokt ”Lejon” pekar på att scenen på 
Järntorget (vid den här tiden) saknar 
tak. Tänk om det skulle börja regna på 
Alf Robertson och hans ”Skomakare-
Anton”.

För att säkra uppträdandet beslutas 
att hyra in ett antal presenningar för 
några hundralappar. Åren efter chansar 
arrangören och skippar presenningarna. 
För regnar gör det aldrig.

Oxelö Marknad är en succé redan 
första året. När Alf Robertson kliver 
upp på scenen är det inför ett hav med 
folk på Järntorget. Han är lite av en 
ny ”Snoddas”. Låtarna heter kul saker 
som ”Hundar, ungar och hembryggt 
äppelvin”.  

Roland Almlén minns att den folkkäre 
sångaren och textförfattaren fick 18 000 
kronor i gage. Gaget delade stjärnan 

lika med sina fem musiker. En tämligen 
ovanlig lönepolicy i branschen.

Alf Robertson förklarade uppdelningen 
med att ”utan musikerna är jag ingen-
ting”. Den inställningen imponerade 
på artistbokare Roland Almlén, själv 
mångårig dansbandsmusiker.

Det andra uppträdandet under premiär-
året är Clownen Wallbom. Det är 
nämligen redan från början viktigt för 
Oxelö Marknad att kunna bjuda på en 
bredare familjeunderhållning. 

Så har marknaden sett ut under 30 år
Arrangör är Lions Club i Oxelösund.

• Den första marknadsgeneralen hette 
Lars Lindkvist. Övriga generaler under 
åren har varit Roland Almlén, Bengt 
Strandhed, Bosse Gustavsson, Mats 
Kullman och nuvarande Roger Lindwall.

• Marknadskommittén premiäråret 
1983 bestod av: Roland Almlén, Lars 
Lindkvist, Kurt Nilsson, Birger ”Birre” 
Johansson, Bengt Strandhed, Håkan 
Lindqvist och Bert Alvarsson.

•  Den första marknaden arrangerades 
i samarbete med SSAB som bjöd sin 
personal på tivolibiljetter och förtäring 
samt Oxelösunds kommun som upplät 
mark. Ett samarbete som har fortsatt 
under alla trettio år.

• Fyra konferencierer har genom åren 
hållit i trådarna: Rolf Nilsson, Lasse 
Lindberg, Mats Kullman och Charlie 
Andersson.

• En av alla knallar som varit med under 
alla 30 åren är Håkan Persson, korv, ost 
och tunnbröd med mera. 

Oxelö Marknad har under åren bjudit besökarna på allt från Lasse Berghagen 
till Glade Glenn. Och av någon anledning vid ett tillfälle mässingsorkester och 
brunnsmusik!

Lasse Lindberg och Elisás på året marknad
En lokal nöjesprofil och ett av de hetaste dansbanden just nu. Lasse Lindberg 
och Elisás gästar 30-årsjubilerande Oxelö Marknad i år. OT har träffat Lasse 
Lindberg.

Elisás, vinnare av Dansbandskampen i 
TV, spelar på Oxelö Marknad 14.00

Lasse Lindberg och Oxelö Marknad, 
en kombination som fungerat tidigare. 
Berätta! 
- Jag har både varit underhållare och kon-
ferencier på Oxelö Marknad. Privat har 
det även varit ett sätt att stöta på och träffa 
vänner och gamla klasskompisar. Jag har 
fått för mig att det för många anses som 
ett återvändar-arrangemang att åka till 
Oxelö Marknad.
 
Programmet lovar “Lasse Lindberg med 
vänner - Minnen anekdoter och visor 
från Oxelösund” Låter spännande. Kan 
du berätta mer?
- I år har jag nöjet att åter få spela med 
en kär gammal spelkompis, nämligen 
Claes ”Classe” Liljegren. Vi började spela 
tillsammans -85 och höll på aktivt i ca tio 
år. Inte en krog i trakten gick säker för 
”Klasse och Lasse”. Ingo Carlsson kom 
så småningom med på bas, jag fick fler 
och fler företagsjobb så det var en natur-
lig utveckling att Klasse och Ingo sedan 
fortsatte som duo. Jag glädjer mig över 
att Klasse tackade ja när jag frågade om 

vi kunde spela ihop på Oxelö marknad. 
Det blir naturligtvis en massa goda covers 
men jag tänker även tillåta mig att bli lite 
nostalgisk och berätta en del minnen från 
Oxelösund. Jag är uppväxt här, har min 
bror här och mitt paradis på jorden finns i 
Oxelösunds skärgård. Desto mer jag reser 
i världen och besöker andra platser desto 
mer förstår jag vilken fantastisk plats 
vi har här hemma. Jag har suttit ute vid 
fyrhuset på S Femöre och skrivit texter om 
havet, horisonten och skärgården. Dessa 
har alla hamnat i byrålådan. Kanske nåt 
kommer fram nu...
Vi tänker även tillåta oss att vara spon-
tana. Får vi ett önskemål direkt från publi-
ken så bejakar vi detta och försöker spela 
det så gott vi kan.
 
Du är uppvuxen i Oxelösund. Hur är 
ditt förhållande till Oxelösund idag?
- Jag känner varmt för Oxelösund. Jag 
försöker ha kontakt med politiker och 
tjänstemän i kommunen och framföra 
mina åsikter om vad som oroar mig och 
vad jag anser skulle kunna göras bättre.

Classe & Lasse
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Oxelö Marknad
Lördagen 12 maj kl 9-17

Program från stora scénen

Sponsorer:

09.00   Musikskolan blåser in marknaden
10.00  Parkour gruppen WeRun uppträder
10.45   Lions Stipendieutdelning
11.00   Artist-uppträdande 
   Lasse Lindberg med vänner
  Minnen, anekdoter och visor från Oxelösund
12.15  Äldre OSK:ares stipendium delas ut
12.30  Final 1:a chansen SN
15.00   Artist-uppträdande
  Elisás
  Vinnare av senaste Dansbandskampen på TV
16.30  Musikskolan spelar
17.00   Marknaden stänger
19.00  Nostalgikväll på Cupan
  ”Three hard working DJ:s and Daddy Cool”
  (Biljetter: Förbutiken ICA Kvantum Oxelösund)

• Ånglok Oxelösunds C - Nyköpings Södra (Se tågtidtabell till höger)
Biljettpris: Oxelösund -Nyköping t/r 60:- Barn halva priset

• Ånglok Oxelösunds C - Vrena (Se tågtidtabell till höger)
Biljettpris: Oxelösund-Vrena/Stigtomta t/r 120:-. Barn halva priset

• Minimodell järnväg och nostalgi-loppis
(Parkeringen vid Järnvägsstationen)

• Lions loppmarknad vid Koordinaten
• Glasögoninsamling vid Lions marknadskontor utanför Hotell Ankaret

• Björkmans event - stora parkeringen
• Helikopteruppstigning (om vädret tillåter)

• Friskolan bjuder på bastubad i parken
• Speedway-utställning. Griparna visar speedwaycyklar vid 

parkeringen, Vårdcentralen
• Trampolin-studsmatteuppvisning vid parkeringen, Vårdcentralen

• Ponnyridning vid kommunhuset
• Byt dina SSAB och Hamnen biljetter till festis och korv vid Lions tält utan-

för Hotell Ankaret

Med reservation för ändringar

Konferencier: Charlie Andersson

Överskottet från marknaden går oavkortat till hjälpverksamhet

FRI PARKERING 

        

  
 

Aktiviteter hela dagen

Elisás
Lasse Lindberg 

/,216�&/8%�2;(/g681' /,216�&/8%�2;(/g681'30 !" 30 !"

Oxelösund  Vrena   Vrena  Oxelösund
08.35  09.30   10.00  10.55
16.10  16.50   17.40  18.25
    
Nyköping S Vrena   Vrena  Nyköping S
08.55  09.30   10.00  10.40
16.25  16.50   17.40  18.10
    
Stigtomta Oxelösund  Oxelösund Stigtomta
10.10  10.55   16.10  16.40
    
Oxelösund Nyköping S  Nyköping S Oxelösund
08.35  08.50   09.30  09.45
09.00  09.15   10.40  10.55
11.00  11.15   12.30  12.45
12.00  12.15   13.30  13.45
13.00  13.15   14.30  14.45
14.00  14.15   15.30  15.45
15.00  15.15   17.20  17.35
16.30  16.45   18.15  18.25
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � �
� � � �

Oxelösund  Vrena   Vrena  Oxelösund
08.35  09.30   10.00  10.55
16.10  16.50   17.40  18.25
    
Nyköping S Vrena   Vrena  Nyköping S
08.55  09.30   10.00  10.40
16.25  16.50   17.40  18.10
    
Stigtomta Oxelösund  Oxelösund Stigtomta
10.10  10.55   16.10  16.40
    
Oxelösund Nyköping S  Nyköping S Oxelösund
08.35  08.50   09.30  09.45
09.00  09.15   10.40  10.55
11.00  11.15   12.30  12.45
12.00  12.15   13.30  13.45
13.00  13.15   14.30  14.45
14.00  14.15   15.30  15.45
15.00  15.15   17.20  17.35
16.30  16.45   18.15  18.25
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � �
� � � �

Tågtidtabell
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Han är det stora premiärnamnet. 
Egil Aalvik. Han annonseras ut 

som plattvändare och underhållare.
Diskotek Bankiren öppnar i om-

byggda biografen Grand i mars 1976.
Egil Aalvik! Who! Undrar publiken.
Möjligen har enstaka sändaramatö-

rer hört hans namn. Inte fler än så.
22-årige Egil Aalvik är radiopirat 

och har kört igång Radio Stockholm.
Men han har större planer i livet.
Diskotekålderns tid är 1970-talet.
Bankiren är under flera år innestäl-

let för ungdomar i Nyköping. 
Dit går alla på fredagar och lördagar.
Lokalen får ta in 400 personer.
Köbildning utanför är vanligt.
Den tidigare biografsalongen har 

helt skiftat interiör.
Längst ned i lokalen finns en meter-

hög scen och dansgolv.
Baren är placerad vid ingången.
Där serveras mellanöl. Inget star-

kare. Intresset för tilltugg är svagt.
Premiärkvällen uppträder heta ban-

det Lena-Maria & Sweet Wine.
Gruppen är i flera veckor etta på Tio 

i topp med sin hit Hideaway. 
Veckorna efter gästas Bankiren av ett 

nytt stjärnskott på landets pop-him-
mel: 21-årige Magnus Uggla.

Ett år senare slår han igenom på all-
var med singeln Varning på stan.  

Kort efter DJ-jobbet i Nyköping 
lämnar Egil Aalvik landet och 

flyttar till the State of Kalifornien.
Det ska bli en framgångssaga.
Han jobbar som DJ på klubbar och 

event i Los Angeles-området och 
plockas 1982 upp av KROQ-FM.

Världsberömd radiostation.
Där gör han sig känd under smarta 

DJ-namnet ”The Swedish Egil”.
I sin radioshow lanserar han band 

som Depeche Mode, Nirvana, Red 
Hot Chili Peppers och UB40. 

Då okända hos en bred allmänhet.
Han bjuds in till party i Playboy 

Mansion. Playboy-ägaren Hugh Hef-
ners mytomspunna hus.

Han är även med i en reklamfilm för 
den svenska apelsinläsken Zingo. 

Den minutkorta reklamsnutten spe-
las in på stjärntäta Venice Beach.

”The Swedish Egil” är nu the big guy 
i musikkretsar i Los Angeles.

Egil Aalvik startar en egen radio-
station och introducerar techno, 

house och rave under 1990-talet. 
Den nya dansmusiken.
Han är DJ-stjärna på jättelika event 

och festivaler runt om i Kalifornien. 
Partyn som vissa tillfällen kan samla 

50 000 vilt dansande ungdomar.
Idag är ”The Swedish Egil” 58 år 

och fortfarande still going strong i 
musikbranschen i Kalifornien, USA.

Kaxigt inleder han sina DJ-fram-
trädanden med Neil Armstrongs 
berömda ord när han 1969 landar 
farkosten Örnen i det månlandskap 
som döpts till Stillhetens hav:

”Tranquility Base here. The Eagle 
has landed.” 

Det citatet är rymdhistoria. 
Men så är det också en astronomisk 

resa Egil Aalvik har gjort efter starten 
på diskotek Bankiren i Nyköping.

För nära 40 år sedan.

           Text och research Leif König

Startade som DJ på Bankiren

ᇄ��Grand går i graven. Ett faktum som bevittnas av föreståndaren Sivert Jonsson. Datumet är den 3 juni 1973. Fastigheten i 
tre våningar på Brunnsgatan 35 uppfördes 1937 då även Grandbiografen bjöd in till premiärföreställning. Efter nedläggningen 
byggdes lokalen om till diskotek Bankiren 1976 och inhyste senare även en loppmarknad i flera år.                  Foto Alf Ralmé

ᇄ�Sista filmen på Grand. Edvard Pers-
son i Kalle på Spången. I film efter film 
spelade den folkkäre skådespelaren och 
sångaren munter och godmodig skå-
ning. Edvard Persson gick ur tiden 1957.

ᇄ�Avskedsföreställningen sågs av 252 personer. Ett extra inslag var en reklamfilm 
med glimtar från 1930-talets Nyköping, tidigare aldrig visad.     Foto Alf Ralmé

ᇄ�Publiken lämnar den sista föreställningen. Epoken Grand är över. Knappt tre år 
senare  öppnar diskotek Bankiren i den ombyggda biosalongen.    Foto Alf Ralmé

ᇄ�Gamla Grand är idag konferenslokal. Kvar från biograftiden är den klassiska bal-
dakin som utgör väderskydd vid entrén. Grandskylten är dock ny.    Foto Leif König

ᇄ�Bankirenkedjan öppnade diskotek i 
flera landsortsstäder i Mellan-Sverige 
under 1970-talet. Kedjans ägare var 
Rune Carlsson, nöjesprofil i Norrköping.
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2 varumärken under samma tak!

Däckverkstad         

Säljer mc-däck & bil-däck                                                          
Däckhotell      

 
                                                 

   

Servar och lagar gärna din
Saab , Opel, Volvo, 
Vw , Ford , Renault, 

Citroen och många andra.

Mvh Lennart Ohlsson

Monteringsservice i Nyköping AB 
Blommenhovsvägen 26      611 39 Nyköping      0155-210023

Auktoriserad 
Autoexpertenverkstad

Pris exempel däck.                                           
   195/65-15    794 kr/st
   205/55-16    971 kr/st

   (Priser mont och klart)
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0RUVGDJ����PDM

BEST WESTERN Blommenhof Hotell Ǧ��¡������������¡����

%RND����������������

Meny från 169 kr se: www.blommenhof.se

Pappa sa att det är Mors Dag imorgon. 
Att vi ska fi ra mamma på Blommenhof. 

5DEDUEHUIHVWLYDO�L�6|UPODQG�RFK�Sn�%ORPPHQKRI�
Blomster- och rabarbershow med tv-aktuella 
Ylva Landerholm kl 15.00 - 15.40 den 27 maj. 
Utlottning av blommor. Inträde 100:-. 
Gratis för er som äter morsdags middagen. 
Platserna begränsade så se till att boka! 

Njut av vår hemlagade rabarberpaj med kaffe 
50:-/person. 21-27 maj  kl 11.00-17.00

,QVSLUHUDV�DY�YnU�Q\SODQWHUDGH�UDEDUEHUOLVW�DY�<OYD�/DQGHUKROP

PRUVGDJB��BRW�LQGG���� ���������������������
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Fråga juristen!

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. 
 

Tack för alla frågor ni har sänt mig, vad 
roligt att intresset varit så stort. Samtliga 
frågor kan jag inte besvara här, men jag 
svarar på så många som möjligt via mail. 

Jag undrar vad som menas med 
kvarlåtenskap och vad som ingår i den? 

- Kvarlåtenskapen efter en avliden person är 
den egendom den personen har att fördela 
till sina arvingar. 
Vi tänker oss att två makar har träffats 
lite senare i livet då båda hade tre vuxna 
barn vardera. Efter tio års äktenskap 
avlider den ena maken varpå bodelning 
och bouppteckning skall upprättas. Vid 
bodelningen skall enligt huvudregeln 
all egendom som är giftorättsgods ingå. 
Giftorättsgods är all egendom i ett 
äktenskap, som inte är enskild egendom. 
Väldigt förenklat innebär en bodelning 
att vardera makens tillgångar minskas 
med dennes skulder. Nettosumman 
läggs samman med den andra makens 
nettosumma och delas sedan i två delar. 
Det kan alltså innebära att den ena maken 
tvingas bidra till den andra makens 
bodelningslikvid, alltså den egendom 
eller summa som den andra maken ska 
erhålla i bodelningen. Den egendom den 
avlidne maken erhöll i bodelning samt 
eventuell enskild egendom, som inte ingick 
i bodelningen, är kvarlåtenskapen som skall 
delas mellan den avlidnes arvingar. 

- I detta fall är det den avlidne makens 
barn, särkullbarn, som är arvingar och 
delar på arvet. Den efterlevande makan 
ärver inte den avlidne maken trots att de 
har varit gifta under en längre tid. För att 
makar ska ärva varandra då det enbart 

finns särkullbarn måste makarna skriva 
testamente. Särkullbarnen har dock rätt att 
få ut sin laglott. 

Jag läste din artikel och undrar till vem 
man kan vända sig för att få en skrivelse 
godkänd där det framgår att den efter-
levande makan/maken får sitta kvar i 
orubbat bo?

- Finns det enbart gemensamma barn ärver 
efterlevande maka all kvarlåtenskap med 
fri förfoganderätt. I dessa fall kan man 
förenklat säga att den efterlevande maken 
får sitta i orubbat bo. Numera är dock 
efterlevande makans rätt mer utökad än 
det som oftast menas med orubbat bo. Den 
efterlevande makan ärver all egendom efter 
den avlidne maken. Vissa begränsningar 
finns i ägandet men egendomen kan säljas 
utan att efterarvingar behöver tillfrågas och 
kapitalet kan levas upp av den efterlevande. 
Makes arvsrätt innebär alltså inte enbart en 
rätt att nyttja det gemensamma hemmet. 
Vill man däremot att den efterlevande 
makan enbart ska ha rätt att nyttja ex. 
en fastighet måste testamente upprättas. 
Efterlevande make har ingen rätt till laglott 
varför en make kan göras arvslös. 

- Finns det särkullbarn finns det inte någon 
absolut rättighet att få bo kvar trots att 
man är gift och det finns testamente. Som 
framgår ovan har särkullbarn rätt att få ut 
sin laglott. Finns det ingen annan egendom 
än det gemensamma hemmet kan det 
innebära att fastigheten eller bostadsrätten 
behöver intecknas eller säljas för att 
kunna lösa ut särkullbarnen. En make 
kan alltid upprätta ett testamente där det 
framgår vad maken önskar ska hända med 

kvarlåtenskapen efter sin död. Klandras inte 
testamentet eller begärs laglott inte ut av 
arvinge blir testamentet giltigt. 

Var kan man registrera testamente? 

- I Sverige har vi inget registrerings-
förfarande för testamente. Så länge 
Ärvdabalkens regler gällande testamentes 
upprättande följs är testamentet giltigt. 
Testamentet ska bl.a. undertecknas av 
testator samt två vittnen och finnas i 

original vid testators död. Naturligtvis är 
det då viktigt hur ett testamente förvaras. 
Bankfack är ett säkert och bra ställe att 
förvara sitt testamente på. Du kan skriva 
testamente på egen hand men det blir då 
ofta tvetydigheter i testamentet som kan 
innebära tvister mellan arvingar. Mitt råd 
är att kontakta en jurist för hjälp med 
upprättande av testamente. 
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   Premiärmatcher i årets fobollsallsvenska – det är väl ett 
vårtecken om någo? Samtidigt, runt omkring på Sveriges 
hockeyrinkar, går elitseriens lag de sista avgörande 
matcherna. Påsken innebär en skön övergång mellan 
vinter- och sommarsäsong på idrotens arenor.

   Just denna elitserieomgång innebar 
en besvikelse för min del. Mitt lag Djur-
gården har haft en usel säsong och 
spelar inte i elitserien nästa år. Oerhört 
tragiskt inom idrotens ramar, både för 
föreningen och dess supportrar – och 
för ishockeyn i Stockholm. När AIK 
tog steget upp i elitserien sist blev jag 
själaglad, till vissa av mina djurgårds-
vänners stora fasa. Jag är djurgårdare 
– alltså ska jag hata AIK. Så lyder 
supporterlagen (huliganlagen?). Fel, fel, 
fel! – ycker jag. Om AIK och Djurgår-
den spelar i elitserien samtidigt inne-
bär det att det spelas heta derbyn i 
Globen. Heta derbyn i Globen är bland 
det häftigaste jag vet – snacka om 
sportupplevelse på hög nivå! 

   Är jag en hemsk supporter som 
ycker så? Många skulle nog säga 
det. Men jag skulle snarare vilja påstå 
att det visar vilken kärlek jag känner 
för idroten. Idroten, sporten, är det 
viktiga. Idrot ska inte handla om hat, 
idrot ska handla om kärlek. När en 
supporter lägger mer tid på att hata 
ett moståndarlag än 
att älska sitt eget lag – 
då är det någo som är 
fel. Där någonstans går 
gränsen mellan att vara 
supporter och att vara 
huligan, i mitt ycke. 
Självklart ska det finnas 
en lagom rivalitet mel-
lan vå moståndarlag, 
särskilt om de kommer från samma 
stad eller område. Men det ska vara 
en SUND rivalitet. Olika färger på 
halsduk ska inte behöva innebära risk 
för slagsmål. Låt fighten mellan lagen 
ske genom idroten på planen eller 
på rinken istället, där den är menad 
att utspelas! Kom igen nu Djurgården 
Ishockey, ta er tillbaka till högsta serien 
där ni hör hemma!

   Jag fick det kämpigt för några 
år sedan då Djurgården Foboll fick 
sällskap i högsta divisionen av mitt 
andra hjärtelag – Åvidabergs FF. Den 
kärleken kom liksom per automatik 
med min uppfostran. Men eftersom 
ÅFF har krigat i de lägre divisionerna 
sedan innan min födelse har jag aldrig 

behövt välja sida tidigare utan jag 
har lugnt kunnat heja på Djurgården i 
allsvenskan och ÅFF i den division där 
de hållit hus för tillfället. Svårare blev 
det när de alltså hamnade i samma 
tabell – å ena sidan var jag överlycklig 
att ÅFF åter var i fobollens finrum, 
men å andra sidan ställdes min sup-
porteranda på prov. Vilket lag skulle jag 
hålla på??

   Eldprovet kom en kall kväll på Kop-
parvallen i Åvidaberg. Djurgården var 
gästande bortalag och jag satt tillsam-
mans med min far och ojade mig på 
läktaren. Jag behövde dock inte göra 
det särskilt länge – innan matchen ens 
hade börjat blev den uppskjuten några 
minuter. Anledningen? Jo – Djurgår-
dens supportrar hade tänt ett gäng 
bengaliska eldar som de glatt kastade 
in på planen. Samtidigt som Koppar-
vallen fylldes av tjock rök skanderade 
de hatramsor riktat mo det andra la-
get, överröstandes ÅFF-supportrarnas 
beydligt mer kärleksfulla visor riktade 
mo det egna laget. Från det ögon-

blicket blev 
jag helhjärtad 
ÅFF-supporter. 
För mig är fo-
boll kärlek och 
glädje, inte hat 
och hets. 

   Den här 
säsongen är 

det dags igen. ÅFF har åter igen tagit 
steget upp i allsvenskan och jag håller 
tummarna för en stabil säsong med 
bra foboll, gemenskap, glädje, min-
nen för livet – både på planen och på 
läktaren. Heja Åvid!
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”För mig är foboll 
kärlek och glädje, 
inte hat och hets.” 
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Femöre Kanal, Oxelösund
Lördag 7 juli kl 19.00

Mediamix Event & Mediabyrå presenterar
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Biljetter:

ICA Kvantum, förbutiken. Biljettpris: 250 kr
Biljettsläpp: 2 maj
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Kenneth Karlsson, Lennart Wantzin, Jonny Andersson

REBELL
Presenterar Björn Afzelius

En riktig mataffär
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Lediga kontorlokaler i Företagshuset
Just nu har vi lediga kontorslokaler på ca 20-30 kvm i Företagarhuset (Höjdgatan 24).  
Fri parkering, !karum, samt !na konferenslokaler ingår i hyran. 

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

Vi sätter alltid hyresgästen i centrum!

Välkommen till en trevlig dag 

med mycket julstämning på 

Järntorget i Oxelösund  

10.00-16.00.

På scenen 13.00-16.00

Ola 

Sandra Dahlberg 

E.L.D.A.-gruppen 

Modevisning 

Allsång och luciatåg 

Tårtutlottning 

Fyrverkerier

Dessutom under dagen 

 

julpyssel på Koordinaten  

butikerna och mycket mer…

 
du  veckan innan på ICA Kvantum,  
Centrum handlarna, Koordinaten eller på  
www.oxeloenergi.se

Sponsor av
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Sveriges största 
mäklarbyrå ska 
bli ännu större.

Vi hälsar Anders Wallén, 
ny kontorschef, välkommen till 

Fastighetsbyrån i Nyköping!

fastighetsbyran.se

NYKÖPING 0155-28 60 40 

Välkommen 
till Oxelömäklaren
Lennart Andersson 

Jag ! nns på 
Sörmlands Sparbank
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Lennart Andersson
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18fikarast
Namn Andreas Jansson Född Den 7 april 1996 Familj Föräldarna Patrick Jansson, 45 och Hanna Olsson, 41. Syskonen Elin, 18 och Linus 7.         
Bor Villa på Nyponvägen i Oxelösund Pluggar Idrottsklass, årskurs 9, på Borgmästarhagsskolan i Nyköping  Aktuell som Oxelösundskillen som 
tävlar för SLK Oxelösund tillhör topptre bland Sveriges bästa 16-åringar i ban- och terränglöpning  Andreas avslöjar ”Tidigare spelade jag hockey 
i NH och började i hockeyklass på Borgis och blev även uttagen i truppen till Sörmlands TV-pucklag förra året, men tackade nej. Det var samtidigt 
som jag bestämde mig för att satsa på löpningen. Nu kör jag istället löppass när hockeyklassen på Borgis tränar hockey.”

– Träningsskorna slits fort ut

Möt Andreas Jansson – löparlöfte

Hur ofta har du blivit intervjuad?
– Det här är faktiskt första gången. 

Då blir det här bra mediaträning för dig.
– Ja. Det ska nog funka.

Vi börjar med en uppvärmningsfråga. 
Vilka löparskor använder du?

– Ja du, Adidas på sistone.

Det går ju bra det här. Vi fortsätter i 
samma ämne. Hur många skopar har du?

– Spikskor, tävlingsskor och trä-
ningsskor. Träningsskorna är det hål i.

Intressant det där sista. Hur länge håller 
egentligen ett par löparskor för dig?

– Träningsskorna slits ut ganska fort 
när man tränar varje dag.

Tränar du varje dag! Det låter seriöst.
– Det kan även bli två pass om dagen 

ibland, oftast på måndagar.

Det är nog en smart taktik. Det är ju inte 
så ofta någon lagerkransas i TV-soffan. 

– Nej, jag satsar ju på det här och har 
man tur kanske man får sponsorer.

Hur långt är ett långpass för dig?
– Den senaste tiden har jag en gång i 

veckan sprungit in till skolan. 
(Andreas bor i Sunda i Oxelösund och 
går i skolan på Borgis i Nyköping.)

När måste du hoppa ur pyjamasen då?
– Jag går upp sju på morgonen. Det 

tar ungefär 45 minuter att springa in. 

Det är rätta tag. I löparlandet Kenya 
springer ungdomarna också till skolan.

– Jo, men dom gör det varje dag. Jag 
gör det en gång i veckan. 

Varför är kenyanerna så bra milslukare?
– Löpning är en nationalsport där.

Du kör i ur och skur, vinter, vår, sommar 
och höst. När känns det tråkigt?

– Det kan hända ibland när resten 
av familjen sitter kvar inne och jag ger 
mig ut och tränar.

Inte så lojalt precis. Vad har du för knep 
när träningsperioderna känns blytunga?

– Jag kollar klipp på Youtube.

Verkligen. Hur kan det vara till hjälp?
– Mig hjäper det i alla fall.

Det är förstås huvudsaken. Vad gör du 
mer när motivationen tryter?

– Jag åker och handlar godis ibland. 

Vad har Andreas Jansson för okänd sida?
– Jag kollar statistik. Det är kul att se 

hur det går för mina motståndare.

Du satte nyligen personligt rekord i ett 
terränglopp på distansen 5 kilometer.

– Ja, det var en träningstävling på 
Ekensberg, tiden blev 15.50 minuter. 

På tal om ingenting. När brukar du vila?
– Jag brukar inte ha någon riktig 

vilodag. Det blir istället ett lätt löppass 
eller att jag trampar lite motionscykel.

Du är 16 år idag. Vad är ditt framtida mål?
– Jag vill se hur långt jag kan komma 

inom löpningen, vilka tider jag kan nå.

På assietten
Typiskt tonåringar. Som uppgjort 
väntar Andreas utanför Birgers – 
men på Esplanaden! Han kastar 
sig dock på cykeln och är snabbt på 
plats på Birgers på Torggatan, som 
bestämt var. 
Det goda med 
förseningen är att 
skribenten hinner 
trycka i sig en 
räkmacka. Det 
jämnas ut av att 
Andreas nöjer sig 
med blott en Mer 
apelsin.         
                Leif König

Hur ser dina mer närliggande planer ut?
– Det är att få vara med i Ungdoms-

finnkampen. Det skulle vara kul att få 
springa i Sverigedressen.
(Ungdomsfinnkampen i friidrott för 
16- och 17-åringar anordnas i sam-
band med Finnkampen för seniorer.)

Du är både ban- och terränglöpare. Hur 
funderar du där i en framtid.

– Vad jag uppfattar syns man mest 
som banlöpare. Jag siktar på distanser 
från 800 meter upp till 5 000 meter.

Vad är din styrka som löpare?
– Envisheten. Jag är ganska uthållig 

och bra på att hålla ett jämnt och högt 
tempo men dålig på att spurta.

Märks den där envisheten av även privat?
– Det säger i alla fall min mamma.

Du kanske har något exempel i ärendet.
– Jag är noggrann och vill att mina  

skolarbeten ska se snygga ut.

Det är väl positivt. Eller vad säger din mor?
– Hon tycker att jag ska ägna mer tid 

åt innehållet och mindre åt utseendet.

Ja, ja. Du går i nian på Borgis. Hur funkar 
det med skolan?

– Ganska bra. Jag gillar mest prak-
tiska ämnen. Idrott, slöjd och hem-
kunskap.

Hemkunskap! Du tycker om att laga mat?
– Ja, men inte att diska.

Elitdrottsmän brukar vara noga med 
grönsakerna. Hur nyttigt äter du?

– Jag är inte så petig med sånt. 

Nähä. Du stoppar alltså i dig både pizza 
och hamburgare och läskeblask?

– Jadå, jag åt förresten en pizza igår.

Vilken är din favoritpizza?
– Det är nog kebab-pizza. Pizzerian i 

Sunda har även en pizza som heter Tre 
Kronor. Den är ganska god.

Tack för tipset. Hur ser du på kosttillskott?
– Det går bra för mig utan. Jag använ-

der bara Gainomax med chokladsmak.
(Gainomax är en återhämtningsdryck 
avsedd att dricka direkt efter träning.)
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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 20 maj

2
Oxelösundstidningen
7�

Grattis Märta Ekman som vann en grill-
bricka i förra numret av OT. 
Ring 29 15 62 för mer information.

Vinnare av 
grillbricka

En riktig mataffär

En produkt från Mediamix 
Event & Mediabyrå

Till nästa månad har 2 vinnare chansen 
att vinna en mors dags tårta från ICA 
Kvantum. Gör så här. Handla för minst 
500:-, skriv ditt namn och telefonnum-
mer på kvittot och lägg kvittot i lådan 
som finns vid utgången. Vi presenterar 
vinnarna i nästa Oxelösundstidning.

Vinn mors dags 
tårta från ICA 

Kvantum

Agility 5-6 maj
på Ramdalen

För 6:e året i rad arrangerar Oxelösunds 
Brukshundsklubb agilitytävlingar. Boka 
helgen 5-6 maj för fart och fläkt på Ram-
dalen. 

”Agility” betyder snabbhet och vighet och 
är en sport som är väldig publikvänlig och 
underhållande. Kom gärna förbi och njut 
av härligt samarbete mellan hund och 
förare. 

En av klubbens mest aktiva medlemmar 
som fastnat för agility är Evelina Hillilä. 
I år har hon lyckats ta sig till SM med sin 
hund ”Fidde”. Hon blir därmed klubbens 
första SM ekipage individuellt. ”Agility” 
betyder snabbhet och vighet och är en 
sport som är väldigt publikvänligt och 
underhållande. 

Ytterligare en av klubbens agilityaktiva 
är Katarina Berg som skaffade sin första 
hund för tre år sen. 

- Jag hade inte en aning om vad agility var, 
men så småningom provade jag och är nu 
helt fast. Det är otroligt kul och ett härligt 
sätt att umgås på, både med hunden och 
andra vänner.

#10

Dahlins Restaurang i samarbete med 
Mediamix event & mediabyrå

8 PM-02 AM,  200 kr

a g e  l i m i t :  1 8  y r s  ( i d  c h e c k )

April 28th
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The GoGett!s

Octane Kings

The Roc"idge
Broth!s 

The Domestic 
Bumblebees 
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För uppdaterad information
– gilla oss på Facebook
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Efter en frånvaro på 6 år så har vi äntligen 
fått tillbaka det goda Ölandsbrödet i vårt sor-
timent. Varje tisdag får vi in färskt, nybakat 
Ölandsbröd. 
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En riktig mataffär
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Nu byter vi kundvagnar!

Ölandsbrödet är tillbaka i sortimentet.
Äntligen!

Byte av leverantör
Nu byter vi leverantör på vår djurtillbehörsavdelning samt 
avdelningen för hårvård. Kom gärna in och titta på vårt nya 
välfyllda sortiment.


