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

Z�Uno Svenningsson med vännerna Irma Schultz Keller och Patrik 
Isaksson. Gruppen Rebell som spelar musik av Björn Afzelius samt 
Martina Dahlström i duett med Elin Landelius. Så ser årets startfält ut 
för visfesten ”Visor vid vattnet” som äger rum lördag den 7 juli.   Sidan 7
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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

Dags att köpa båt?
OT ger dig tips om vad du bör tänka på 
när du köper båt, ny eller begagnad.

Därför gick slupen 
Fem vänner till botten
Handelsfartyget Fem vänners sista 
resa slutar på havsbotten i Oxelö-
sunds skärgård. OT har tagit del av 
dokumentationen om den dramatiska 
förlisningen på hösten år 1714.

 ”Vi får se om 
jag överlever 
det dötrista 
vedjobbet.”
Ni som följer OT-kåsören Leif König 
vet att han helst avstår allt arbete som 
kräver handskar. Nu ska veden staplas.

Tystberga levde upp 
vid pingstfestligheter
Under ett par decennier är Pingst-
spelen i Tystberga en publikfest. Inte 
minst korandet av årets Pingstflicka. 

Jubilar. Sune Berglund fyller 100 år om några dagar.  OT !ck en pratstund med den pigge Oxelösundspro!-
len som under vinjetten Fikarast berättar episoder från sitt långa liv. Det var annorlunda förr och på 1930-talet 
cyklade en ung Sune från Nyköping till Örebro för att uppvakta sin fästmö Karin. Det föll i god jord och paret 
blev man och hustru och var gi"a i 64 år innan makan gick ur tiden 2003.  Foto Peter Lundström

Sidan 10

Ett brinnande intresse 
för motorcyklar
MC-klubben ”Steel Town” i Oxelösund 
består av ett gäng gamla kompisar 
med ett gemensamt intresse för 
motorcyklar.
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Eko-lågan - nya hyresgäster som 
brinner för ekologisk hållbarhet
(NR�OnJDQ�lU�HWW�Q\VWDUWDW�I|UHWDJ�VRP�
GULYV�VRP�HQ�HNRQRPLVN�I|UHQLQJ�PHG�
���PHGOHPPDU��)|UHWDJHW�KDU�HQ�EXWLN�
RFK�HWW�WMlQVWHXWEXG�PHG�LQULNWQLQJ�
PRW�PLOM|�RFK�HNRORJLVN�KnOOEDUKHW��
�
��9L�WUlIIDGHV�QlU�YL�DUEHWDGH�KRV�%HQLWD�
RFK�7RQ\�Sn�+lOVRWUlGJnUGHQ�/XQGHQ�
�VRP�OLJJHU�L�NRPPXQHQV�JDPOD�Yl[WKXV��
EHUlWWDU�0D\�/RXLVH�&XLEH�RFK�-DQHW�
-RKQVRQ��WYn�DY�I\UD�SHUVRQHU�VRP�GULYHU�
(NROnJDQ��9L�VnJ�HQ�P|MOLJKHW�DWW�VWDUWD�HWW�
I|UHWDJ�I|U�DWW�VlOMD�Yl[WHU�RFK�JU|QVDNHU�
VRP�RGODV�Sn�+lOVRWUlGJnUGHQ�/XQGHQ���

��9L�KDU�YnU�EXWLN�L�DQVOXWQLQJ�WLOO�Yl[WKX�
VHQ��GHW�lU�SUDNWLVNW�HIWHUVRP�YL�DUEHWDU�
P\FNHW�WLOOVDPPDQV��6n�GHW�lU�WDFN�YDUH�
+lOVRWUlGJnUGHQ�/XQGHQ�VRP�(NROnJDQ�
NRP�WLOO��
�
,�(NROnJDQV�EXWLN�NDQ�GX�KDQGOD�HNROR�
JLVND�Yl[WHU�RFK�JU|QVDNHU�VDPW�DQQDW�
VRP�K|U�WLOO�WUlGJnUG�RFK�RGOLQJ��'HW�lU�
EORPNUXNRU��HNRORJLVND�IU|HU��Yl[WQlULQJ��
MRUG�P�P��)|UHWDJHW�HUEMXGHU�lYHQ�WUlG�
JnUGVWMlQVWHU�WLOO�SULYDWSHUVRQHU��I|UHWDJ�
RFK�WLOO�RIIHQWOLJD�SODWVHU��-XVW�QX�KDU�GH�
WYn�VW|UUH�SURMHNW�LJnQJ��HWW�L�2[HO|VXQG�
RFK�HWW�L�1\N|SLQJ��

�
��9L�L�(NROnJDQ�YLOO�VDWVD�Sn�nWHUEUXN��'lU�
I|U�VlOMHU�YL�lYHQ�SU\GQDGVNXGGDU��W\JYlV�
NRU��RFK�InJHOVNUlPPRU��DOOW�WLOOYHUNDW�DY�
nWHUYXQQHW�PDWHULDO��'HW�lU�HQ�YHUNVDPKHW�
VRP�YL�NRPPHU�DWW�VDWVD�P\FNHW�PHU�Sn��
YL�KDU�PDVVRU�DY�LGpHU�VRP�YL�KRSSDV�
NXQQD�I|UYHUNOLJD�IUDP|YHU��9L�K\U�HQ�ORNDO�
L�QHGUH�)U|VlQJ�GlU�YL�NRPPHU�DWW�KD�
YHUNVWDG��NRQWRU�RFK�I|UVlOMQLQJ��)|UKRSS�
QLQJHQ�lU�DWW�VNDSD�HQ�VRFLDO�P|WHVSODWV�
I|U�DOOD�
�
��9L�YLOO�WD�WLOOYDUD�Sn�GHQ�RXWQ\WWMDGH�NRP�
SHWHQV�KRV�GH�PlQQLVNRU�VRP�LQWH�KDU�
DUEHWH�Sn�GHQ�´YDQOLJD´�DUEHWVPDUNQDGHQ��
GHW�KDU�YL�OlUW�RVV�Sn�+lOVRWUlGJnUGHQ�
/XQGHQ��DYVOXWDU�-DQHW�RFK�0D\�/RXLVH�
RFK�YL�|QVNDU�GHP�O\FND�WLOO�PHG�(NROnJDQ�
RFK�GHVV�YHUNVDPKHW�
�

�

0D\�/RXLVH�&XLEH�RFK�-DQHW�-RKQVRQ

Tips för bruna tunnan
8QGHU�GH�YDUPD�VRPPDUPnQDGHUQD�
lU�ULVNHQ�VW|UUH�DWW�GX�InU�ÀXJODUYHU�
L�GHQ�EUXQD�WXQQDQ��)OXJODUYHUQD�lU�
LQWH�IDUOLJD�PHQ�NDQ�XSSIDWWDV�VRP�
REHKDJOLJD��+lU�InU�GX�OLWH�WLSV�Sn�KXU�
GX�PLQVNDU�ULVNHQ�I|U�ÀXJODUYHU�

��/lJJ�HQ�lJJNDUWRQJ�L�ERWWHQ�Sn�NlU�
OHW��GHQ�VXJHU�XSS�YlWVND�RFK�J|U�Vn�DWW�
SnVHQ�LQWH�NOLEEDU�IDVW�L�ERWWHQ�Sn�NlUOHW��
bJJNDUWRQJHQ�NRPSRVWHUDV�GHQ�PHG�

���)\OO�HQGDVW�XSS�SnVHQ�WLOO�PDUNH�
ULQJHQ�RFK�I|UVOXW�SnVHQ�YlO��'HW�I|UKLQ�
GUDU�DWW�ÀXJRU�ORFNDV�WLOO�PDWUHVWHUQD�

���$QYlQG�GHQ�EUXQD�NRUJHQ�GX�InWW�WLOO�
SnVHQ��'HQ�J|U�DWW�SnVHQ�OXIWDV�RFK�LQWH�
EOLU�Vn�EO|W�

���/nW�PDWUHVWHUQD�ULQQD�DY�LQQDQ�GH�
OlJJV�L�SnVHQ�

���2P�GX�KDU�P|MOLJKHW�Vn�SODFHUD�
NlUOHW�L�VNXJJDQ��GHW�PLQLPHUDU�OXNWHQ�
RFK�I|UGU|MHU�NRPSRVWHULQJVSURFHVVHQ�
LQQDQ�NlUOHW�W|PV�

���%ODQGD�KlOIWHQ�YDWWHQ�RFK�KlOIWHQ�
lWWLNVVSULW�L�HQ�EORPVSUXWD�RFK�VSUXWD�L�
NlUOHW��$QYlQG�lYHQ�JlUQD�EODQGQLQJHQ�
I|U�DWW�WYlWWD�XU�NlUOHW�PHOODQ�W|PQLQJ�
DUQD�

��+DU�GX�WLOOJnQJ�WLOO�WUlGJnUGVNDON�HOOHU�
VOlFNW�NDON�NDQ�GX�VWU|�|YHU�OLWH�NDON�L�
NlUOHW��GHW�KMlOSHU�PRW�GnOLJ�OXNW�RFK�
ÀXJRU��

�

Återvinningscentralen,
33 000 besökare per år
.lOOVRUWHULQJHQ�DY�KXVKnOOVDYIDOOHW�
|NDU�L�2[HO|VXQG�YLONHW�PlUNV�Sn�GHQ�
PLQGUH�PlQJG�OlPQDW�KXVKnOOVDYIDOO�
VDPW�Sn�GHW�|NDGH�WU\FNHW�Sn�nWHUYLQ�
QLQJVVWDWLRQHUQD��

7RWDOW�OlPQDU�YDUMH�LQYnQDUH�L�2[HO|�
VXQG�GU\JW�����NJ�DYIDOO�SHU�nU��FLUND�HQ�
IHPWHGHO�DY�DYIDOOHW�OlPQDV�WLOO�nWHUYLQ�
QLQJVVWDWLRQHUQD��

2[HO|�(QHUJL�KDU�HQ�EHPDQDG�nWHUYLQ�
QLQJVFHQWUDO�Sn�)|UHQLQJVJDWDQ����VRP�
WDU�HPRW�FLUND��������EHV|N�SHU�nU��
�
3n�nWHUYLQQLQJVFHQWUDOHQ�DUEHWDV�GHW�I|U�
DWW�|ND�nWHUYLQQLQJHQ�RFK�nWHUDQYlQG�
QLQJHQ��9LG�HWW�VWLFNSURY�XSSWlFNWHV�DWW�
QlUPDUH������DY�DYIDOOHW�L�GHSRQLFRQ�
WDLQHUQ�HJHQWOLJHQ�NXQGH�nWHUYLQQDV��
'lUI|U�lU�QX�GHSRQLFRQWDLQHUQ�´VWlQJG´�
I|U�DQQDW�DYIDOO�lQ�W�H[�LVROHULQJ�RFK�

JODVUXWRU��bU�GX�RVlNHU�YDU�GX�VND�
NDVWD�GLWW�DYIDOO�¿QQV�SHUVRQDO�Sn�
SODWV�I|U�DWW�KMlOSD�GLJ�WLOO�UlWWD�
�
2UGLQDULH�|SSHWWLGHU�c9&�������������������
0nQG��RQVG��IUHGDJ������������������������������������������������
7LVG��WRUVGDJ���������������������������������������������������������
/|UGDJ�����������������������������������������������������������������������������������

6WlQJW�U|GD�GDJDU�VDPW�MXODIWRQ��
Q\nUVDIWRQ�RFK�PLGVRPPDUDIWRQ

gSSHQ�ULVWLSS�¿QQV�YLG�NRUVQLQJHQ�
1lVXGGVYlJHQ���6XQGDYlJHQ
2EVHUYHUD�DWW�GX�HQGDVW�InU�NDVWD�
ULV�RFK�VWDPPDU��LQWH�NRPSRVW��YLUNH�
HOOHU�G\OLNW�
�
0HU�LQIRUPDWLRQ�¿QQV�Sn�
ZZZ�R[HORHQHUJL�VH

8QGHU�VRPPDUHQ�IUnQ�YHFND����WLOO�
RFK�PHG�YHFND����EOLU�GHW�YHFNRKlPW�
QLQJ�DY�VRSRU�I|U�YLOORU�RFK�UDGKXV��.|U�
IUDP�GLQD�NlUO�RFK�VWlOO�Sn�GHQ�YDQOLJD�
KlPWSODWVHQ��

bU�GX�ERUWUHVW��JO|P�LQWH�DWW�EH�JUDQ�
QHQ�HOOHU�QnJRQ�DQQDQ�RP�KMlOS�PHG�
DWW�VWlOOD�WLOOEDND�NlUOHQ��.lUO�VRP�VWnU�
IUDPPH�L�ÀHUD�GDJDU�VLJQDOHUDU�IULWW�
IUDP�I|U�WMXYHQ�

Veckohämtning för 
villor och radhus 
under sommaren

Ny avfallsplan 
ställs ut
2[HO|VXQG�KDU�WLOOVDPPDQV�PHG�
1\N|SLQJV�NRPPXQ�WDJLW�IUDP�HQ�
Q\�DYIDOOVSODQ��

$YIDOOVSODQHQ�ÀQQV�XWH�Sn�VDPUnG�
YHFND�������Sn�.RRUGLQDWHQ��VDPW�
L�NRPPXQKXVHW�

Lyckad loppmarknad
cUHWV�ORSSPDUNQDG�JLFN�DY�VWDSHOQ�
O|UGDJHQ����DSULO�HQ�VROLJ�PHQ�NDOO�
YnUGDJ��

(WW����WDO�I|UVlOMDUH�EM|G�XW�VLQD�YDURU�
WLOO�I|UVlOMQLQJ�Sn�-lUQWRUJHW���'H�YDURU�
VRP�R[HO|VXQGDUQD�VNlQNW�WLOO�I|UVlOM�
QLQJ�YLD�nWHUYLQQLQJVFHQWUDOHQ�VDPW�
SODWVDYJLIWHUQD�JDY�WLOOVDPPDQV�HWW�
ELGUDJ�Sn�GU\JW�������NURQRU���

3HQJDU�VRP�RDYNRUWDW�JnU�WLOO�5lGG�
QLQJVSODQNDQ��HWW�KMlOSSURMHNW�ULNWDW�PRW�
LQYnQDUQD�L�2[HO|VXQG�RFK�VRP�GULYV�
DY�.\UNDQ�L�2[HO|VXQG�
�

$11216

(NROnJDQV�EXWLN�KLWWDU�GX�L�+lOVRWUlG�
JnUGHQ�/XQGHQV�ORNDOHU�Sn�.\UNR�
JnUGVYlJHQ����L�Yl[WKXVHW�VWUD[�LQWLOO�
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Foto: Hornberg & CoOdlar och säljer ekologiska grönsaker,  
utplanteringsväxter och snittblommor. 
Öppet onsdag-fredag 10.00-16.00. Lördag 10-14.

Kyrkogårdsvägen 2, Oxelösund
Tfn 073-65 549 82 
www.halsotradgarden.se

Här hittar du även...
… Trädgårdskurser
… Design, rådgivning  
 och anläggning 
… Friskvård och  
 rehabilitering
Se vår hemsida för mer info  
www.halsotradgarden.se

Oxelösunds ekologiska trädgårdsbutik
Öppettider: 
tisdag-fredag 10.00-15.00
lördag 11.00-14.00
stängt röda dagar

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

Foto: Hornberg & CoOdlar och säljer ekologiska grönsaker,  
utplanteringsväxter och snittblommor. 
Öppet onsdag-fredag 10.00-16.00. Lördag 10-14.

Kyrkogårdsvägen 2, Oxelösund
Tfn 073-65 549 82 
www.halsotradgarden.se

Här hittar du även...
… Trädgårdskurser
… Design, rådgivning  
 och anläggning 
… Friskvård och  
 rehabilitering
Se vår hemsida för mer info  
www.halsotradgarden.se

Foto: Hornberg & CoOdlar och säljer ekologiska grönsaker,  
utplanteringsväxter och snittblommor. 
Öppet onsdag-fredag 10.00-16.00. Lördag 10-14.

Kyrkogårdsvägen 2, Oxelösund
Tfn 073-65 549 82 
www.halsotradgarden.se

Här hittar du även...
… Trädgårdskurser
… Design, rådgivning  
 och anläggning 
… Friskvård och  
 rehabilitering
Se vår hemsida för mer info  
www.halsotradgarden.se
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Oxelösunds ekologiska trädgård
Trädgårdsterapi • Trädgårdsbutik

Här hittar du även
• Design och rådgivning
• Friskvård och rehabilitering

Kyrkogårdsvägen 2, Oxelösund. Tfn 073-65 549 82 
www.halsotradgarden.se

Julmys i butiken!
Torsdag 16 dec öppet kl 12-16  
Fredagen den 17 dec kl 12-18

Beställ dina 
julblommor nu!

Här hittar du även
• Design och rådgivning
• Friskvård och rehabilitering

Kyrkogårdsvägen 2, Oxelösund. Tfn 073-65 549 82 
www.halsotradgarden.se

Julmys i butiken!
Torsdag 16 dec öppet kl 12-16  
Fredagen den 17 dec kl 12-18

Beställ dina 
julblommor nu!

Kyrkogårdsvägen 2 , Oxelösund• Tfn 073-65 549 82 • benita@halsotradgarden.se • www.halsotradgarden.se

Foto: Hornberg & CoOdlar och säljer ekologiska grönsaker,  
utplanteringsväxter och snittblommor. 
Öppet onsdag-fredag 10.00-16.00. Lördag 10-14.

Kyrkogårdsvägen 2, Oxelösund
Tfn 073-65 549 82 
www.halsotradgarden.se

Här hittar du även...
… Trädgårdskurser
… Design, rådgivning  
 och anläggning 
… Friskvård och  
 rehabilitering
Se vår hemsida för mer info  
www.halsotradgarden.se

Oxelösunds ekologiska trädgård
Odling och försäljning av säsongens blommor och grönsaker
Öppettider tis ons tors kl 11-15
Övriga öppettider se www.halsotradgarden.se eller ring

<g^_ke
i butiken med 

glögg och pepparkakor
13, 14 & 15 december

kl 10.00-15.00

�:\{df^[Yf�h{^]a_`S�

9�d�V[ff�WYWf�
\g^SddS`YW_S`Y�
Kurs tillsammans med oss den 
19:e december kl. 18.30 eller 20 december kl 15.00
Deltagaravg. 100 kr (material tillkommer)

Kyrkogårdsvägen 2 , Oxelösund
073 203 43 20, 070 316 31 89

www.halsotradgarden.se

Skepparen bjuder i det ruggiga väd-
ret matroserna ur en flaska madeira-
vin. Vinet förvarar han under sin koj.

Besättningen skålar och stoppar sina 
kritpipor för en rök vid eldstaden.

Skepparen är en för tiden välboren 
man. Han bär en dräktvärja till uni-
form. Ett befäls- och prydnadstecken.

Han har en egen bostadsdel akterut.
Skeppspojken och matroserna sover i 

skansen och i hängmattor upphängda 
i krokar i däcksbalkar under däck.

Jürgen förvarar sina kläder och små-
saker i den egna sjömanskistan.

Där finns allt han äger i livet.

Skepparen revar segel vid insegling-
en i Oxelösunds skärgård.

Sikten är dålig. Höstkvällen mörk.
Rorsmannen styr efter kompass och 

man handlodar för att mäta djupet. 
Grynnan vid Skeppsskär är lurig.
Besättningen på Fem vänner över-

rumplas och skutan går hårt på grund.
Grundstötningen river upp en stor 

reva i fartygets skrov. Vattnet forsar in.
Efter en kort stund försvinner slupen 

Fem vänner till havets botten.
Besättningen räddar sig i skeppsbå-

ten och kan ro i land vid Oxelö krog.
I Nyköping väntar några köpmän i  

stadens handelssocietet på sin last.
Herrarna ska få vänta förgäves.
                Text och research Leif König

Så var Fem vänners sista resa
Havet är svart. Vågorna hotfulla.

Det blåser hårt. Himlen är grå.
Den kyliga havsvinden skonar ingen.
I kalendern står det oktober 1714.
Den tvåmastade träskutan Fem vän-

ner väntar på lots utanför Hävringe.
Det är sen eftermiddag. Mörkret fal-

ler allt hastigare.
Skepparen vågar inte dröja längre. 
Han beslutar att försöka hitta lä in-

omskärs och ankra upp inför natten.
Det ska komma att bli ödesdigert.
Handelsfartyget Fem vänner är på 

väg från Amsterdam till Nyköping.
Besättning är skepparen, tre matro-

ser och skeppspojken Jürgen.
Den välseglande slupen är fullastad 

med tyger, siden, kryddor och vin.

Jürgen är hjälpreda på skeppet och 
även passupp vid måltiderna.

Skeppskost är ärter, korngryn, stock-
fisk och smör. Salt kött någon gång.

Jürgen har känt sig dålig av maten 
och raskt tvingats uppsöka avträdet. 

Manskapet är vid dessa behov hänvi-
sade till galjonen längst fram i fören.

Där finns en ”sittring” i spjälverket.
Galjonen doppar i vågorna och den 

magsjuke skeppspojken blir dyngsur.
Det är ständigt fuktigt ombord på 

Fem vänner. Mögel en del av vardagen.
Besättningens sura yllekläder känns 

aldrig helt torra ute på Nordsjön.
Segelfartygets enda värmekälla är en 

murad eldstad av tegel i akterdelen.

Dykaren Torleif Nilsson, Nyköping, har via sitt företag Dykator KB sedan början av 1990-talet dokumenterat Mastvraket på uppdrag av Sjöhistoriska 
museet. Mastvraket är med all sannolikhet slupen Fem vänner som förliste utanför Femöre huvud i Oxelösund för snart 300 år sedan. Till sin hjälp i arbetet har 
Torleif Nilsson haft medlemmar från dykarklubben Aquatic i Oxelösund och Föreningen Mastvraket. Sedan 2007 pågår ingen verksamhet runt Mastvraket.

Medlemmar i dykarklubben Aquatic i Oxelösund dyker i skärgården. Nedan hö-
ger. Medlemmar i dykarklubben Aquatic Nedan vänster. Medlem i dykarklub-
ben Aquatic visar sin ”fångst” vid Jogersöbron.                   Foto Oxelösundsarkivet
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Oxelösund har dokumenterats flitigt genom åren inte minst under den stora 
expansionen på 1960-70 talen. En av många flitiga fotografer är Gunnar 
Nielsen som nyligen lämnat en stor bildskatt till Oxelösundsarkivet. 

Jettes fotoateljé på Föreningsgatan 9. Huset byggdes 1900 och revs 1964. Efter 
Jettes Fotoateljé blev det C:son Foto. Den sista hyresgästen var Arbetsförmedlingen 
innan huset revs 1964. Till höger i bilden skymtar Herrgården. När den nya 
sträckningen av Föreningsgatan blev klar 1963 fick fastigheten som tidigare 
tillhörde Föreningsgatan 9 den nya adressen Ankargatan 3.   

Den gamla fotoaffären från Ankargatan flyttades på 1960-talet till Stålbyn, och 
Oxelösunds Rör övertog byggnaden.  Foto Gunnar Nielsen 

Poliserna Strömberg och Karlsson går i spetsen för 1:a maj demonstration 1940. 
Här går demonstrationståget utmed Folkegatan.

Första maj demonstrationen 1970. Tåget går här på Föreningsgatan. 
Foto Gunnar Nielsen 

1: a maj tåget på Esplanaden med tamburmajoren 
Caroline Arogén i spetsen för musikkåren. Bilden är från 
jubileumsåret 2000. Foto Bildgruppen Fantasia

Höjdgatan som den såg ut i början på 1970-talet. Här finns idag 
på vänstra sidan servicehuset Sjötången och på höger sida är det 
parkeringsplats och  bostäder. Foto Gunnar Nielsen

Här byts det lampor i 
gatubelysningen på Folkegatan. 
I bakgrunden syns D-skolans 
gavel. Är det någon som kan 
berätta vilket år det rör sig om?

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, 

En mysig bild från Klass 3H på C-skolan läsåret 1963-64 
Fröken heter Inger Öhman, gift Wideberg. 
Längst upp till vänster står: Stig Hansson, Gisela Scheffels, 
Anna Korbutiak, Liselott Johansson, Carina Larsson, Ing-Marie 
Törnqvist, Marianne Gustafsson, Solveig Timonen, okänd och 
Aina Ahlqvist. 
I mitten står: Eva-Britt Värnlund, Benita Vikström, Ulla 
Granlund,  Ann-Marie Lindgren och Matti Siven. 
Sittandes i nedre raden: Elvy Lundebring, Lars Hallberg, Ronny 
Axelsson, Bengt-Åke Pettersson, Timo Pulsa, Per Carlberg, Hans 
Sjöström, Göran Lunddahl och Lars-Åke Gustavsson.

 



Vi bryr oss.
Gör du?

Så heter en facebook-
grupp som startade 
nyligen. Den startade 
som en reaktion på 
ytterligare ett drogre-
laterat dödsfall i Oxelösund. Ilska, sorg och 
förtvivlan får sitt utlopp här, och i svallvågor-
na av detta som hände sker ett samtal mellan 
de som är drabbade och de som har i uppdrag 
att sköta vård och omsorg om människor i 
kommunen.

En del av samtalen förs IRL, en del ser vi i 
gruppens diskussioner på FB.

En dag skrev en av kommunens anställda så 
här i FB-gruppen: ”Jag beundrar er alla som 
så öppet vågar tala om just er problematik, 
vad som ger er styrka att klara dagen. Ni är 
beundransvärda och viktiga. Tänk så mycket 
hopp ni skickar med andra in i deras behand-
lingar när de ser att det går att lyckas! Ni ger 
av er själva för att hjälpa andra. Det finaste 
man kan göra för en annan människa.”

Det hen säger sammanfattar så mycket av allt 
gott som finns på den här belastade orten. En 
kämparglöd, en jävlaranamma, en vägran att 
finna sig.

Någon har myntat följande uttryck som fun-
kar på den här stadens befolkning:

”Skulle ni som säger att det är omöjligt kunna 
lämna oss som gör det i fred?” 

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

Ti 22/5, 12/6 9.30-11.30 Yhteinen 
kahvittelu Sjötångenin tiloissa
Pe 25/5, 15/6 9.30-11.30 Yhteinen 
kahvittelu Björntorpin kahvilassa
Ma 11/6 15-17 Kesägrillaus Stjärn-
holmissa. Tapaamme leikkipuistos-
sa. Paikalla on ketsuppia, sinappia, 
mehua, kahvia, teetä ja lämmin 
grilli. Sekä hauskaa leikkiseuraa.
Omat makkarat mukaan. Kesän pvm. 
11/7, 15/8, 11/9 

Lau 26/5 13.00 Laidunkaudenava-
jaiset Röda Stugan, Jogersö. Tieto-
veikkaus, yhteislaulua, arpajaiset, lap-
sille leikkejä ja nyyttikestit. Jokainen 
tuo tullessaan ja halutessaan voiton ja 
kahvileivän. 
Tervetuloa!

Oxelösundin 
Ruotsinsuomalaisen 
seurakuntatyön

1<:;�+6�0;���3PJLUJL�[V�JHYL���HNLU[�����
���Q\UP�� ����P�:![�)V[]PK��<[VTO\Z�VT�ÄU[�]pKLY

Kyrkans expedition har tel.tid  mån-
dag - torsdag kl 9-12 & 13-15. Under 
juni-aug 9-12.

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 Kyrko-
gårds-vägen 4, tel. 0155-29 34 20.

Allsång och kaffe på Sjötången. Öp-
pet 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. 

Utställning 
12/5 - 31/8. 

Oxelösunds församlings målargrupp ställer 
ut. S:t Botvids kyrka är öppen för besök 
dag-ligen: 9-16, juni aug 9-19.

FOREVER  ONLINE - 
Ny!ken Gud

Koppla upp dig i höst!!!! 
Den 5/9 sparkar vi igång kon!rmationsåret 
2012/2013 och träffas sen varje onsdag 
mellan16.00-18.00. Vi kommer att åka på 
två läger tillsammans och den stora kon!r-
mationsdagen är den 28/4 2013. 

ANMÄL DIG NU!!!   
http://simplesignup.se/event/10981. 
Kontakt för frågor och funderingar: 
veronica.lindgren@svenskakyrkan.se

Vårkonsert på Pingstafton
26/5 kl 18.00 Summertime  
med CANTATE, Susanne 
Forslund. Jan Johansson, 
piano, Ola Granrot, bas, 
Jocke Forss, piano/bas.

S:t Botvids kyrkokör sjunger på 
Pingstdagen 
27/5 kl 18.00 Mässa, Veronica Lindgren, 
Susanne Forslund, Åsa Sjölund

Du vet väl om att du är Värdefull
30/5 kl 18-21 öppen samtalskväll i för-
samlingshemmet med Ylva Sjöberg. Det 
handlar om att bygga tillit. Inget är för 
litet eller för stort att prata om. Fika 20 kr. 
Även 13/6.

Sommarmässor i S:t Botvid
3/6, 10/6, 17/6 kl 18.00. 10/6 medverkar 
Susanne Forslunds musikelever.

Musik i sommarkväll 
2/6 kl 18.00 i S:t Botvid. Hasse Appel-
kvist, sjunger till gitarr. Helgsmålsbön 
Veronica Lindgren 

Musik i sommarkväll
9/6 kl 18.00 i S:t Botvid
Folkmusik i olika tappningar
Helgsmålsbön Annika Brantinger

Musik i sommarkväll
16/6 kl 18.00 i S:t Botvid
Helgsmålsbön Elisabeth Volden

Gitarr, kontrabas, slagverk
Varma vindar och doften av dagg eller 
kanske bara lugn och ro i hängmat-
tan? Små saker gör sommaren. 
Kan det bli bättre än så? 
Absolut! Vi gör det med ”Ögonblick 
i sommaren”, en konsert där vackra 
toner vävs ihop till en hyllning av 
denna ljuva årstid!

Fredmark, Erlandsson & Söderlind 
- Ögonblick i sommaren!

�

�
�
�
�
�

24/7 Ut"ykt till Café 
Ängstugan
Frälsningsarméns sommarhem i Nyköping. 
Anmälan senast 18/7 till kyrkans exp må-to 
9-12. Tel 0155-293400. Kostnad 80 kr. Buss 
från S:t Botvid kl 13.00. Hemresa ca 15.30.
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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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En riktig mataffär
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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

6?,3k:<5+������������

Lennart Andersson

H[ead�h[V�hSff`Wf
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Mats från Oxelösund 
njuter av livets goda

m�ndagar�endast�f�r�tidsbest�llning
tisdag-torsdag�12-18

fredag�12-17
Semester�v.�28-31�Fr�n�1/9�l�rdags�ppet�10-14

ALLT�TILL�BR�LLOP�OCH�FEST�F�R�DAM/HERR/BARN

SKR�DDERIAN�I�NYK�PING�AB�¥�V�stra�Kvarngatan�14�¥�611�31�Nyk�ping�¥�0155�21�11�26�¥�www.brudofestkammaren.se

ska bli nyfiken på att veta mer och 
känna att man fått ut både kunskap och 
en rolig stund när man varit på någon av 
mina provningar.
 
Lakritsprovning hetaste trenden
   Mats håller provningar i allt som är 
gott och njutningsbart. Exempel är 
choklad, champagne, whisky, olivolja, ci-
garrer och det nya heta trenden lakrits. 

   - Choklad kommer aldrig bli omo-
dernt, det utvecklas hela tiden och 
kommer hänga kvar men lakrits är det 
nya heta som kommer starkt nu när det 
gäller provningar. 

   Om man vill ha tips på livets godsaker 
från Mats i vardagen så kan man följa 
honom på Twitter: @matstastings

Text & Bild: Veronica Johansson

Vad skiljer olika choklader åt?- Kakaohalt
-Kakaosort 
(Det finns ca 16 olika sorters kakao)- Ursprung

Världens godaste choklad som fått International chocolate awards 2012 (Där Mats sitter med som en av 6 internationella domare) är en choklad som heter Amedei no 9. Det är en choklad gjord på kakao från nio olika plantager. Mats utlåtande om denna choklad är att den är syrlig, har lite beska. Lång smak och chokladen har många olika egenskaper då man blandat kakao från olika plantager. Vi som var på provningen fick nöjet att smaka denna choklad, och den var ljuvligt god, en absolut favorit! 

Fler provningar med Mats Sköld tasting på restaurang Sailor:Under juni håller Mats en whis-kyprovning och i augusti kom-mer provningar i champagne samt vin och ost arrangeras.
Amedei no 9

   Tidigare i våras anordnade Restau-
rang Sailor en choklad- och vinprov-
ning med Mats Sköld Tastings. För en 
chokladälskare så var det himmelri-
ket att få vara med på visningen där 
Mats visade och lät oss smaka på flera 
av världens finaste och godaste chok-
lader med passande dessertviner till.

   Mats Sköld är ekonomen som sadlade 
om helt och numera arbetar med att 
hålla ”provningar ”av sådant som är gott 
och njutningsfullt. 

   Han är uppväxt i Oxelösund men 
flyttade efter skoltiden till Stockholm. 
Här kom han i kontakt med Brobergs 
tobakshandel i Sturegallerian som är en 
butik och cigarrimportör. Där började 
han arbeta som marknadsansvarig 
och höll event för kunderna, i form av 
cigarrprovningar men även provningar 
av andra goda njutningsbara produkter. 
Tanken var att förmedla kunskap med 
underhållning i kombination.
 
   Han tyckte dock att provningarna 
som hölls var för faktaorienterade, för 
tråkiga. Det var mycket fakta och för lite 
upplevelse. Han började själv fundera 
på vad han som gäst på en provning 
skulle vilja ha för behållning. Det var för 
långt avstånd mellan föredragshållare 
och gäst var Mats uppfattning. Han kom 
så småningom själv att börja arrangera 
provningar och startade företaget Mats 
Sköld tastings. 

   - Frågorna från gästerna är motorn i 
mina provningar, det gör en bättre vis-
ning. Man ska inte känna att man stör 
föredragshållaren med sina frågor utan 
det gör provningen mer intressant.
Det ska vara roligt men lärorikt, man 
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6HQLRUFDIp�Sn�.RRUGLQDWHQ�PnQGDJDU�RFK�
WRUVGDJDU�NO��������7RUVGDJDU�EMXGV�GHW�Sn�
XQGHUKnOOQLQJ�RFK�DNWLYLWHWHU�L�(YHQWVDOHQ��
3URJUDP�L�PDM�MXQL�

7RUVGDJ����PDM��
´7URWV�RFK�WU|VW´���NRQVHUW�PHG�6FHQNRQVW�
6|UPODQG����

7RUVGDJ����PDM
1RUGNDORWWHQ�UXQW�VRP�SHQVLRQlUVWHUDSL�
)|UHGUDJ�PHG�%M|UQ�%HUJVWUDQG�

7RUVGDJ���MXQL
8OI�0HOLQ�VMXQJHU�RFK�VSHODU�

7RUVGDJ����MXQL
6lVRQJVDYVOXWQLQJ�
%DUQ�IUnQ�)U|VlQJV�I|UVNROD�KlOVDU�
VRPPDUHQ�YlONRPPHQ�PHG�VnQJ��

'HW�KlQGHU�L�2[HO|VXQG�
(WW�XUYDO�DY�DNWLYLWHWHU�XQGHU�PnQDGHQ��
)|U�IXOOVWlQGLJW�SURJUDP��VH�ZZZ�YLVLWR[HORVXQG�VH

6HQLRU

'X�YHW�YlO�RP�DWW�YL�KDU�HQ�ELRJUDI�L�
2[HO|VXQG�VRP�YLVDU�DNWXHOOD�¿OPHU�EnGH�
YDUGDJDU�RFK�KHOJHU"�3ODWVHQ�lU�&XSDQ��
-lUQWRUJHW��%LRSURJUDPPHW�¿QQHU�GX�Sn�
ZZZ�YLVLWR[HORVXQG�VH

8QJ

8WVWlOOQLQJDU

���PDM�����MXQL

*DOLQD�'DY\GWFKHQNR
*DOOHUL�.��.RRUGLQDWHQ
'DY\GWFKHQNRV�PnOHUL�U|U�VLJ�L�VXJJHVWLYD�
VWDGVODQGVNDS�PHG�QlUPDVW�W\QJGO|VD�ID�
VDGHU�RFK�E\JJQDGHU�QlUD�GU|PPHQV�ORJLN�
RFK�V\PEROLN��$UU��.RQVWI|UHQLQJHQ�)RNXV�

�������PDM

.DWDULQD�%XUOLQ
*DOOHUL�2��.RRUGLQDWHQ
.DWDULQD�%XUOLQ�IUnQ�2[HO|VXQG�WHFNQDU�
GHWDOMULND�RFK�OHYDQGH�SRUWUlWW�DY�URFN��
RFK�SRSKLVWRULHQV�VWRUKHWHU�

/|UGDJ���MXQL�NO������

'DQVEXVV�6|UPODQG
-lUQWRUJHW
'DQVEXVV�6|UPODQG�lU�VRP�HQ�EODQGQLQJ�
DY�ERNEXVVHQ�RFK�JODVVELOHQ���IDVW�GHQ�
NRPPHU�PHG�GDQV��6FHQNRQVW�6|UPODQG�
EMXGHU�Sn�GDQVI|UHVWlOOQLQJHQ�´9L�lJHU´��
|SSHQ�GDQVEDQD�RFK�GDQFHRNH��7LOOVDP�
PDQV�PHG�ORNDOD�I|UHQLQJDU�VNDSDV�HQ�
GDQVIHVW�I|U�DOOD�nOGUDU��

)UHGDJ���MXQL�NO��������EXIIp�NO����

7LUD�9HQWR�VSHODU�7DXEH
+DYHWV�.lOOD
7LUD�9HQWR�lU�HWW�nWWD�PXVLNHU�VWDUNW�VDORQJVNDSHOO�IUnQ�*|WHERUJ��6nQJ��YLROLQ��
WUXPSHW��NODULQHWW��WHQRUVD[RIRQ��GUDJVSHO��JLWDUU�RFK�NRQWUDEDV��2UNHVWHUQ�WRONDU�
(YHUW�7DXEHV�PXVLN�L�Q\D�DUUDQJHPDQJ�L�NODVVLVN�VDORQJVRUNHVWHUVWLO��,�GHVVD�nWHU�
¿QQV�GHQ�QRVWDOJL�RFK�URPDQWLN�VRP�U\PV�L�7DXEHV�UHSHUWRDU��PHQ�RFNVn�LQÀXHQVHU�
IUnQ�DOO�WlQNEDU�PXVLN�VRP�WLOONRPPLW�LQQDQ�VnYlO�VRP�HIWHU�(YHUW�7DXEHV�GDJDU�

.|S�GLQ�ELOMHWW�Sn�.RRUGLQDWHQ��&XOWXUXP�HOOHU�ZZZ�YLVLWR[HORVXQG�VH��0DWELOMHWW�WLOO�
VRPPDUEXIIpQ�NDQ�N|SDV�WLOO�NRQVHUWELOMHWWHQ��

/|UGDJ����MXQL

8WÀ\NWVWnJ�WLOO�9UHQD
1MXW�DY�HQ�YDFNHU�UHVD�PHG�nQJORNVGUDJHW�
YHWHUDQWnJ�PHOODQ�2[HO|VXQG�RFK�9UHQD�
7nJHW�J|U�FD����PLQXWHUV�XSSHKnOO�YLG�
9UHQD�6WDWLRQ�VRP�E\JJGHV�������,�9UHQD�
NDQ�GX�WD�HQ�JRG�¿ND�L�GHQ�JDPOD�VWDWLRQV�
PLOM|Q�VRP�KnOOHU�Sn�DWW�UHVWDXUHUDV��
$YJnQJDU�IUnQ�2[HO|VXQG�NO������RFK�
�������)|U�7LGWDEHOO�RFK�|YULJ�LQIRUPDWLRQ��
VH�ZZZ�IVYM�VH�

9L�ÀDJJDU�I|U���

���MXQL�����MXOL

5LNDUG�/DYLQJ
(YHQWVDOHQ��.RRUGLQDWHQ
)RWRJUDIHQ�5LNDUG�/DYLQJ�NRPPHU�XW�PHG�
HQ�IRWRERN�RP�2[HO|VXQG�RFK�VWlOOHU�L�
VDPEDQG�PHG�GHWWD�XW�Sn�.RRUGLQDWHQ��
9HUQLVVDJH����MXQL�NO��������VDPWLGLJW�VRP�
6|UPOlQGVN�IRWRVDORQJ�

���MXQL������DXJXVWL�
9HUQLVVDJH����MXQL�NO������

6|UPOlQGVN�IRWRVDORQJ
*DOOHUL�.�RFK�2��.RRUGLQDWHQ
<UNHVYHUNVDPPD�OLNVRP�IULWLGVIRWRJUDIHU�
IUnQ�KHOD�6|UPODQG�VWlOOHU�XW�IRWRJUD¿�L�
GHQ�MXU\EHG|PGD�IRWRVDORQJHQ��L�nU�Sn�
WHPDW�´WLGHQ´��7RONQLQJDU�RFK�WHNQLNHU�
YDULHUDU�VWRUW�LQRP�HQ�EUHG�GH¿QLWLRQ�DY�
IRWRNRQVWHQ��9LG�|SSQDQGHW�NRPPHU�MXU\QV�
SULV�DWW�GHODV�XW�WLOO�HQ�DY�IRWRJUDIHUQD��

VI ÄGER
NYKÖPING 24/8
TRÄFFEN FOLKETS PARK KL. 17–01

2QVGDJ���MXQL�NO���������

1DWLRQDOGDJV¿UDQGH
6WRUD�JUlVSODQHQ��-RJHUV|
2[HO|VXQG�¿UDU�QDWLRQDOGDJPHG�GDQVXSS�
YLVQLQJ��N|UVnQJ��VWLSHQGLHXWGHOQLQJ�RFK�
WDO��$YPDUFK�IUnQ�VWRUVWXJDQ�Sn�-RJHUV|�
NRORQLRPUnGH�PRW�VWRUD�JUlVSODQHQ�WLOOVDP�
PDQV�PHG�IDQERUJ�NO�����cUHWV�QDWLRQDO�
GDJVWDODUH�lU�NRPPXQDOUnGHW�&DWKDULQD�
)UHGULNVVRQ��.RQIHUHQFLHU��&D[WRQ�1MXNL�
/LRQV�GHODU�XW�VLWW�nUOLJD�NXOWXUVWLSHQGLXP�
RFK�2[HO|N|UHQ��PXVLNVNRODQ�RFK�2[HO|�
JLOOH�XQGHUKnOOHU�

���PDM�����MXQL�

:DWVNL��VWDU�%DOWLF
)LVNHKDPQHQ�
6YHULJHV�QlVW�VW|UVWD�NDSSVHJODUWlYOLQJ�
XWJnU�IUnQ�2[HO|VXQG��6H�VWDUWHQ����PDM�
NO�����RFK�PnOJnQJHQ�GHQ���MXQL�

/|UGDJ�V|QGDJ������MXQL

6HJOD�PHG�&RQVWDQWLD
*DPOD�2[HO|VXQG
'HW�����nU�JDPOD�VNROVNHSSHW�&RQVWDQ�
WLD�lU�nWHU�L�2[HO|VXQG�RFK�DUUDQJHUDU�
VHJOLQJDU�I|U�DOOPlQKHWHQ���WYn�WUHWLPPDUV�
VHJOLQJDU�XQGHU�O|UGDJHQ�RFK�HQ�OlQJUH�
GDJVWXU�XQGHU�V|QGDJHQ��0HOODQ�VHJOLQJDU�
QD�lU�GHW�´gSSHW�VNHSS´�YLG�NDMHQ��%LOMHWWHU�
VlOMV�Sn�.RRUGLQDWHQ�RFK�YLVLWR[HORVXQG�VH��
&RQVWDQWLD�NRPPHU�RFNVn�WLOO�2[HO|VXQG�
GHQ����DXJXVWL

)R
WR
��&

�*
�)
UD
Q]
pQ

�����������������MXQL�NO��������

6lO��RFK�VNlUJnUGVVDIDUL
2[HO|VXQGV�VNlUJnUG
)|OM�PHG�Sn�HQ�VSlQQDGH�RFK�QDWXUVN|Q�
UHVD�L�VNlUJnUGHQ�I|U�DWW�OHWD�HIWHU�JUnVlO�
RFK�VSDQD�HIWHU�U|GOLVWDGH�InJHODUWHU�VRP�
KDYV|UQ��HMGHU��WRELVJULVVOD�RFK�JUnWUXW�
%LOMHWWHU�VlOMV�Sn�.RRUGLQDWHQ�

)UHGDJ���MXQL

*U|QD�/XQG�UHVD
3n�VNRODYVOXWQLQJVGDJHQ�DQRUGQDU�.RRUGL�
QDWHQ�8QJ�HQ�*U|QD�/XQG�UHVD�I|U�nUVNXUV�
�����%XVV�DYJnU�NO����IUnQ�'�VNRODQ��
%HJUlQVDW�DQWDO�SODWVHU��$YJLIW�����NU��EHWD�
ODV�VHQDVW���MXQL��ZZZ�YLVLWR[HORVXQG�VH

(YHQHPDQJ %LR
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'HW�KDU�VLQD�SRlQJHU�DWW�EnGH�YDUD�
EDQN�RFK�IDVWLJKHWVI|UPHGOLQJ�

Enligt Svenskt Kvalitetsindex 2011 hamnar både 
Länsförsäkringars fastighetsförmedling och bolån 

i topp vad gäller kundnöjdhet.

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

Bolånetoppen!

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

Mäklartoppen!

!

- Vi vill visa att vi är en seriös klubb. 
Medias bild där MC-klubbar ständigt 
förknippas med kriminell verksamhet 
stämmer inte. 

Vi träffar Jonny Svensson, Peter Mats-
son och Lasse Lövkvist från MC-klubben 
”Steel Town” i Oxelösund.

- Vi håller ett Öppet hus i våra loka-
ler den 16 juni, då är alla intresserade 
välkomna att komma och titta på vår 
verksamhet, säger Peter Matsson, presi-
dent i klubben.

Steel Town har nio medlemmar där det 
stora intresset för motorcyklar binder 
samman medlemmarna.

- Vi är gamla barndomskamrater från 
Oxelösund som gått i skolan tillsam-
mans, och som nu träffats igen på äldre 
dar genom vårt gemensamma intresse, 
säger Jonny Svensson, vicepresident.

Klubben hyr ett hus av Oxelösunds 
kommun på Gamla Nyköpingsvägen. 
Det intilliggande garaget äger klubben 
själva.

- Vi står för allt underhåll på huset och 
har lagt ner mycket jobb på att renovera 
garaget, berättar Lasse Lövkvist, som 
tituleras ”Road Captain” i klubben.

- Enkelt översatt är jag reseledare när 
vi är ute och åker på våra hojar, säger 
Lasse med glimten i ögat.

Huset eller ”klubblokalen” inrymmer två 
barer, samlingsrum och en scén.

- Vi träffas ofta hela familjer och umgås 
i våra lokaler. Vi får också besök från an-
dra klubbar i landet. Ofta har vi någon 
form av underhållning på programmet.

Varje torsdagskväll anordnas ”fikakväl-
lar”. Sommartid är det grillat som gäller.

- Då är alla välkomna som är motorcy-
kelintresserade att besöka oss och vår 
verksamhet, hälsar Peter Matsson. 
 
Klubbens representanter tar oss på en 
rundvandring i garaget, här hittar vi den 
ena dyrgripen efter den andra.

- Kostnaden för en ”customcykel” ligger 

Motorcyklar det gemensamma 
intresset i MC-klubben ”Steel Town”

generellt mellan 100.000 och 400.000 
kronor. Så det är inget billigt intesse, 
säger Lasse Lövkvist.

Den yngsta medlemmen i Steel Town är 
23 år, de flesta är i ålder mellan 40 till 
60 år. 

- Vi hoppas att intesset för motorcyklar 
ökar i framtiden, även om det är tuffare 
att ta körkort idag än tidigare, avslu-
tar Peter Matsson, och passar på att 
påminna om öppet hus hos Steel Town 
den 16 juni.

Peter Matsson, Lasse Lövkvist och Jonny Svensson

Text: Torbjörn Dahlström  Foto: Peter Lundström
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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

9�Y[LTH�P�5`R�WPUN�()
����������������4H[LYPHS]pNLU�����������5`R�WPUN

4HZRPUNH[HU�����������6_LS�Z\UK
PUMV'YVY[LTH�JVT���^^ �̂YVY[LTH�JVT

-YrU�NVS]�[PSS�[HR
TLK

96;�H]KYHN�ZrRSHY[��
==:�HYIL[LU
.VS]SpNNUPUN
.VS]ZSPWUPUN
9VZ[MYPH�HYIL[LU�L_�Ir[KL[HSQLY��YpJRLU�TT
7Sr[�VJO�PZVSLYPUN
)YHUK[p[UPUN
:TPKLZHYIL[LU
=LYRZ[HKZHYIL[LU�
0UULY[HR�VJO�]pNNHY
3PJLUZZ]L[ZUPUN
�

;]LRH�PU[L��
Sr[�9�Y[LTH�Ä_H�OLSOL[ZS�ZUPUNLU�

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

Föreningsgatan 22 B 3 rok  ledig 1/6  6 077:-/mån
  
S Malmgatan 16  4 rok  ledig 1/7  6 571:-/mån

S Malmgatan 16  2 rok  ledig 1/7  4 553:-/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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Gratis värme i berget!
Bergvärme innebär att du drar nytta 
av solvärme som finns naturligt lagrad 
nere i berggrunden. Man borrar ett hål 
som är cirka 90 till 200 meter djupt, 
beroende på bergart, grundvattenrö-
relser med mera. I borrhålet, eller en-
ergibrunnen som den kallas, monteras 
en kollektorslang. Slangen är fylld med 
en giftfri vätska som pumpas runt och 
fångar upp värmen ur berget.

Frågor och svar om bergvärme
Bergvärme är ett av de miljlövänligaste uppvärmningsalternativen som 
finns för ditt hus. Men vad innebär bergvärme och hur fungerar det. 
OT har sammanställt några vanliga frågor och svar.

VAD ÄR BERGVÄRME?
%HUJYlUPH�lU�SDVVLYW�ODJUDG�VROHQHUJL��YLONHW�JHU�HQ�PLOM|YlQOLJ�RFK�VWDELO�HQHUJLNlOOD��
6ROHQV�VWUnODU�YlUPHU�EHUJJUXQGHQ�RFK�GHW�lU�GHQQD�YlUPH�VRP�Q\WWMDV�L�YlUmesyste-
met för att säkerställa uppvärmningen av exempelvis ditt bostadshus.

Redan på 10 meters djup är medeltemperaturen ca 9° C i södra Sverige och 2° C i Norr-
land. Ett hål borras i marken genom vilket den lagrade solenergin tas upp till ytan via en 
så kallad kollektorslang och som sedan förstärks med en bergvärmepump. Dock krävs 
att man borrar ca 80-200 meter för att få optimal utväxling, beroende av hur långt det är 
ned till berggrunden på den plats där du bor samt husets energibehov.
 
VARFÖR INSTALLERA BERGVÄRME?
När det gäller installation av bergvärme så är den initiala investeringen relativt dyr men 
då installationen är en energisnål källa för uppvärmning sänker du dina energikostna-
der direkt vilket innebär att du kommer att tjäna på din bergvärmeinstallation redan 
från dag 1. Utöver själva kostnaden för borrningen och din värmepump så krävs att ditt 
hus nyttjar ett vattenburet system för uppvärmning. Således behöver du ha vattenburna 
radiatorer och golvvärmesystem för att kuna nyttja bergvärmepumpen. Din bergvärme-
pump kräver även el för att fungera men den effekt som nyttjas är inte alls densamma 
som i ett hus som är till fullo uppvärmt av el.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BERGVÄRMESYSTEM
När det gäller val av värmekälla finns det ett par saker att se över. Du behöver bland 
annat se över husets energibehov, det uppvärmningssystem som redan finns instal-
lerat samt om naturen runt huset har de förutsättningar som krävs för en installation. 
För att du du dock ska kunna få maximal utväxling från din bergvärmeinstallation krävs 
följande:
• Vattenburna element
• Vattenburen golvvärme
• Bergvärmepump
• Elektricitet

UNDERHÅLL
Din bergvärmeinstallation är i princip helt underhållsfri. Dock kan du komma att be-
höva byta din bergvärmepump efter ca 15 år. Borrhålet från vilken värmen tas har ännu 
längre livslängd vilken beräknas till runt 100 år. 

TEKNIKEN BAKOM...
När det gäller den tekniska aspekten av en bergvärmeinstallation gäller följande:
Borrhålet är ca 120 mm i diameter och mellan 80 och 200 meter djupt. 
Temperaturen i berget är 2–9° C beroende på var du bor i landet. Berggrunden håller 
värmen oavsett tidpunkt på året och levererar värme även på vintern. Du måste ansöka 

om borrtillstånd innan du installerar bergvärme. Utväxlingen på pumpen är 3 till 1. 1 
kWh el till värmepumpen ger 3 kWh värme. Vätskan som placeras i kollektorn (slangen 
som monteras i energibrunnen) är giftfri. Värmepumpen består av fyra huvuddelar; för-
ångare, expansionsventil, kondensor och en kompressor. Valet av kompressor är viktig 
eftersom kvaliteten på den ofta avgör livslängden på din anläggning.

VAD KOSTAR EN INSTALLATION?
Det kostar mellan 100 000 - 150 000 kronor att installera ett komplett bergvärmesys-
tem. Då ingår borrning och värmepump. Om du däremot behöver byta ditt befintliga 
uppvärmningssystem, exempelvis om du har en eluppvärmd bostad, tillkommer ytterli-
gare kostnader.

Så funkar bergvärme
Ett omvänt kylskåp.
Värmepumpen är själva kärnan i berg-
värmeanläggningen. Den fungerar enligt 
samma princip som ett kylskåp, fast tvärt-
om! I kylskåpet tas värme inifrån skåpet 
och avges på baksidan. En värmepump 
tar värme från berget och avger den till 
huset. Inne i pumpen finns en kompres-
sor som sköter en viktig del av processen. 
Valet av kompressor är viktig eftersom 
kvaliteten på den ofta avgör livslängden 
på din anläggning.

Varm luft och varmt vatten.
Värmen kan därefter spridas i huset på 
två olika sätt antingen genom ett vat-
tenburet värmesystem eller via varmluft, 
beroende på ditt nuvarande system. Om 
du idag har olje- eller elpanna kopplar 
man helt enkelt in värmepumpen i det 
befintliga systemet. Om du sitter med 
direktverkande el finns inget distribu-
tionssystem. Du kan då installera ett vat-
tenburet system eller sprida värmen med 
hjälp av en fläktkonvektor. Läs mer om 
hur du ska anpassa ditt nuvarande system 
på www.ivt.se. Värmepumpen ger även 
varmvatten till huset. Det finns olika typer 
av lösningar beroende på just ditt behov 
av varmvatten.

Pollensäsongen i full gång - vad kan jag göra själv?
Går du runt med snuva och täppt 
näsa? Du kanske snorar genomskinligt 
och tunt snor? Men du har inte feber? 
I så fall kan du misstänka att du 
har någon slags allergi, antagligen 
pollenallergi. 

Att ha pollenallergi kan kännas som 
om man är förkyld, men utan feber och 
halsont. Symtomen är rinnande näsa, 
röda ögon som kliar och svider och 
serienysningar vilket betyder att man 
nyser flera gånger i sträck vid samma 
tillfälle. Snuva, nästäppa och rethosta 
som kan göra att man blir hes är andra 
symtom. Man känner sig ofta väldigt 
trött. 

Besvären får man när man kommer i 
kontakt med pollen. Pollensäsongen är 

lång och börjar tidigt på våren och håller i 
till sent på hösten. Hur mycket besvär man 
får varierar beroende på hur känslig man 
är och hur hög pollenhalten är. 

Det finns pollenprognoser på kommu-
nernas hemsidor där man kan se hur 
mycket pollen det är och vilken sort från 
dag till dag. Man kan börja med att prova 
receptfria läkemedel på apoteket. Det 
finns både ögondroppar, nässpray och 
tabletter och ibland får man kombinera 
alla tre. 

Om det inte hjälper med receptfria läke-
medel ska du kontakta din vårdcentral för 
läkarkontakt. Om man ska allergitestas så 
brukar man göra det när pollensäsongen 
är över för att det ska bli ett rätt resultat. 
På en del vårdcentraler kan man göra 

allergitester annars får man en remiss till 
allergimottagning. 

Det man kan tänka på för att underlätta 
för sig är att inte tälta där det finns mycket 
träd eller nyklippt gräsmatta, inte hänga 
ut tvätten på tork och inte sova med öppet 
fönster. När det kliar mycket i ögonen 
kan man badda med vatten för att få bort 
pollen som sätter sig i ögonfransarna. 

Råd vid pollenallergi hittar du på 
www.1177.se
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3XXVWHOOL�KDU�O\FNDWV�KHOW�IDQWDVWLVNW�EUD�PHG�DWW�VlWWD�XSS�YnUDW�
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P\FNHW�I|UYDULQJ�Sn�HQ�UHODWLYW�OLWHQ�\WD��3XXVWHOOL�KDU�O\VVQDW�QRJD�
Sn�RVV�RFK�YDULW�RWUROLJW�WLOOP|WHVJnHQGH��'H�KDU�KnOOLW�OHYHUDQVWL�
GHU�RFK�JMRUW�HIWHUNRQWUROO�HIWHU�DWW�DOOW�YDU�NODUW�YLONHW�JMRUGH�DWW�YL�
NXQGH�NlQQD�RVV�VlNUD�Sn�DWW�DOOW�YDU�VRP�GHW�VNXOOH��
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NYTT
KÖK

MONTERAT & 
KLART

MED ETT AVTAL

Kontakta oss  för att boka en kostnadsfri 

KÖKSPLANERING
hemma hos Er. 

Stockholmsvägen 10 
Nyköping

tel. 0155 28 78 58

VÄLKOMMEN TILL 
DIN NÄRMASTE 
PUUSTELLI BUTIK!
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Krister Karlsson Anne-Marie 
Fredriksson

Marie Selstig

www.pedersenbesiktning.se hans@pedersenbesiktning.se
Tele: 0155-21 54 80 eller 070-567 17 99 

VI BESIKTAR DITT HUS!

Vi utför även: 
! Energideklarationer

! Energibalansberäkningar
! Sökning av värmeläckage

! Tryckprovning av fastigheter 
(vid ny- och ombyggnation)

! Energiutredningar
! Vicevärdsuppdrag

Vår oberoende 
besiktningsman ut-

för överlåtelsebesiktningar 
för både säljare och köpare. 

Du får ditt protokoll inom tre 
dagar. Ring för tidbokning  

– även helger!

Vi har 
medlemskap 

i Sveriges Bygg-
ingenjörer (SBR).

([DVV�0nOHUL�lU�HWW�PnOHULI|UHWDJ�
VRP�YlQGHU�VLJ�EnGH�WLOO�SULYDW�SHUVRQHU�
PHQ�RFNVn�WLOO�VW|UUH�E\JJ�I|UHWDJ��

9L�KDU����PnODUH�RFK�XWI|U�DOOD�VRUWHUV�
PnOQLQJVXSSGUDJ�

9L�KDU�SUHFLV�E\WW�NRQWRUVORNDO�
RFK�IO\WWDW�WLOO�2[HO|VXQG�

-DJ�ILQQV�Sn�NRQWRUHW��
)|UHWDJDUKXVHW��+|MGJDWDQ���
L�2[HO|VXQG��.O������YDUGDJDU�

0DOLQ�%HUJGDKO
����������������������������
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Öppet hus
Musikskolan
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Många 19-åringar slutar gå till tandläkaren när de själva måste börja 
betala för tandvården. Det kan ibland dröja flera år innan de tar kon-
takt med tandvården igen, år som kan påverka munhälsan negativt. 
Ge din nybakade student ett presentkort på tandvård och tand-
vårdsprodukter hos Folktandvården Sörmland så blir både student 
och mun glad.

Köp presentkortet på närmaste klinik.  
Adress hittar du på 
folktandvardensormland.se

Perfekt studentgåva:
Presentkort på tandvård!

folktandvardensormland.se

.RP�RFK�
VMXQJ�DOOVnQJ�

En riktig mataffär

Varje torsdag i juli 
Järntorget, Oxelösund 18.00

– Veden är inte gratis 

Anmärkning i kanten:

Leif König
Mejla: leifkonig@telia.com

BRA
Christina Nilsson ryter till och får politi-
kerna att lova bot och bättring angå-
ende Stenviksbadet. Medborgarmakt.

BÄTTRE
Allkonstnären Tommy Jonsson är en 
kreativ herre med vilket verktyg som 
helst i handen. En profil på Femöre.

BÄST
Estradören, 56-årige Lasse Lindberg, 
kan konsten att roa en publik. Tvåme-
ters-Lasse är överlägsen i sin genre.

Det ligger en avstjälpt hög med ved 
på gårdsplanen. 

Där har den legat en stund.
Det är storligen till bekymmer. 
Vedhögen försvårar möjligheten att 

ta sig ut och in i bostadshuset.
Vilket är opraktiskt vilket som.
Det borde man göra något åt. Det jag 

gjort hittills är att låtsas som det regnar.
Det gör det också. Allt som oftast.
Det ser jag som en giltig ursäkt.
 Nu finns det en del goda skäl att lösa 

den uppkomna situationen.
Bilen vill exempelvis gärna kila sig 

fast mellan veden och grindstolparna.
Det är självklart inte bra alls.
Det syns om inte annat på lacken.
Lika illa är att jag tvingas kånka min 

cykel över och förbi vedberget. 
Det utmynnar i fula svärord. 
Och det varje dag. Och varje gång.

Vovven är nöjdare över vedhögen. 
Och att ha något nytt att pinka på. 

Det är ett dyrt nöje det, ska ni veta.
Det är nämligen inte gratis att inför-

skaffa 20 kubikmeter kapad ved.
Det är å andra sidan roligt att vovven 

trivs. Det är så man får se det. 
Trots att plånboken tunnas ut.
Förresten är det inte 20 kubikmeter.

Det är 14 kubikmeter. I allra bästa fall.

Man får alltså betala även för luft.
Det kallas stjälpt mått på skogsspråk.
Jag kallar det något mindre vackert.
Men så är jag också lika vilse i skogs-

nomenklaturen som en uggla i Sahara.
Tanken är att veden ska travas. 
Det är ett arbete som hade fått en 

straffånge i Gulag att gå i strejk.
Nu är det mitt jobb. 
Det är min kära sambo och jag över-

ens om. Eller för att tala klarspråk:
Hon är överens om den saken.

Dystert betraktar jag vedhögen. Den 
ter sig hög som Cheops pyramid.

En pyramid är gravplats.
Det är inte vedhögen. Inte än.
Vi får väl se om jag överlever det 

dötrista plockandet med vedklabbar.
Min bättre hälft har sedan många år 

förstått att ignorera mitt kverulerande.
Hon har viktigare problem att han-

tera - nu när golfsäsongen puttat igång.
Hon har upptäckt ett hål i sin golf-

handske. Det är visst ett handikapp.
Mitt handikapp i golf är mitt dåliga 

humör. Det yttrar sig i kastade klubbor.
Jag riskerar därmed att bli klubblös. 
I fler än en bemärkelse.
Min förhoppning är att vara klar 

med vedtravandet till midsommar.
Till midsommar nästa år.

Enligt min mening vore det gesvin-
tare att flytta till en lägenhet i stan.

Där det erbjuds centralvärme.
Vad jag uppfattat är den andra per-

sonen i hushållet av en annan mening.
I den saken också.
Hon tycker det är trevlig när veden 

sprakar i kaminen. Det tycker jag också.
När veden väl behagar spraka.
Det gör den inte av sig själv. Lika lite 

som den bär in sig själv i kammaren.
Karin Boye hävdar ju i en dikt att det 

är vägen till målet som är mödan värd.
Det är verkligen inte min erfarenhet.
Då tror jag mer på att söka rotavdrag.

En afton sitter jag fjättrad vid datorn 
hukad över en framtida odödlig text.

Det där med odödligheten är givetvis 
inte alldeles givet - utan en ambition.

Jag ser fram emot att ta en kvällsdusch.
Min alltid lika förstående livskamrat 

ger sig tillkänna och låter milt medde-
la att hon hängt fram rena handdukar.

Hon drar sig sedan tillbaka för nat-
ten. Mån om att inte störa författaren.

Det är banne mig kärlek det. 
Jag blir nästan lite rörd över omtan-

ken. Det går snabbt över.
Det gör det när  jag upptäcker att det 

som åsyftas är rena diskhanddukar. 
Inklusive en stapelhög med disk. Det är lätt att ta den organiserade 

ungdomsidrotten för given. Att ideella 
eldsjälar bara ska finnas där. OIK, Må-
sen, SLK och Stjärnholms Ryttarfören-
ing o.s.v. stöds av kommunen – men på 
olika sätt. Behöver det vara orättvist?
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Att tänka på inför båtköpet
Att köpa båt innebär för de flesta 
ett stort ingrepp i ekonomin. Men 
kostnaderna för att äga en båt kan 
skilja sig avsevärt beroende på vilken 
båttyp och vilken grad av service 
man vill ha. Förutom själva båtköpet 
följer en del löpande kostnader som 
försäkring, båtplats, vinterförvaring, 
bränsle, underhåll och nya tillbehör. 

En bra idé är att engagera hela 
familjen i båtköpet. Båtlivet blir mycket 
roligare om hela familjen bidrar på ett 
aktivt sätt.

När du ska köpa en båt är det bra att 
tänka igenom några saker innan det 
stora beslutet fattas. 

Hur ska du använda båten? Är det för 
längre semesterfärder utmed vår kust, 
dagsfärder från sommarstället eller som 
transport- eller fiskebåt? Vill du ha en 
segelbåt eller en motorbåt? Vilka är 
familjens behov? Hur många ska kunna 
sova ombord? 

Läs båttidningar, gå på båtmässor, 
fråga vänner som har båt. Sök på 
Internet efter de båtar som intresserar 
dig. Båtägare älskar att delge andra allt 
som har med deras egen båt att göra.  

Planera tillbehörsköpen om du köper 
en ny båt. Det kan vara ganska mycket 
som tillkommer. Köper du en begagnad 
båt finns normalt många tillbehör redan 
ombord. 

Beräkna bruks- och servicekost-
naderna. Ska du ha bensin eller diesel? 
Nya segel? Vad kostar vinterförvaringen? 

Köpa båt vid rätt tidpunkt kan spara 
mycket pengar. Oftast är en båt billigare 
på hösten. Båtvarven har också mer tid 
att beakta dina önskemål då än under 
vårruschen.  

Planera var du ska göra av båten när 
du köpt den. Att köpa lokalt med för 
också att du har servicen lokalt. Har 
du båtplats under både sommaren och 
vintern? 

Kontrollera båtens andrahandsvärde. 
En populär serietillverkad båt är oftast 
ett bättre köp än en udda båt.  

Om du ska köpa båten av en båt-
handlare är ett tips att du vänder dig 
till ett etablerat företag som funnits 
på marknaden en tid och som troligen 
kommer att finnas en tid framöver. 
Dessutom kan handlare oftast erbjuda en 
förmånlig finansiering

En båthandlare som är 
medlem i Sweboat följer alltid 
konsumentköplagen, det innebär minst 6 
månaders garanti. Vid privatköp är det i 
princip ”runt hörnet” garanti.

Gör alltid upp ett skriftligt köpeavtal. 
Notera den utrustning som följer med. 

Kontrollera garantivillkoren vid 
ett nybåtsköp och kräv säkerhet för 
leveransen.  

Kontrollera att båten är CE-märkt  
Om du köper båten av en handlare 
ansluten till Sweboat garanterar det att 
båten alltid är CE-märkt och att företaget 
har en ansvarsförsäkring

Ny eller begagnad båt ?
Precis som när det gäller bilar finns det 
både för- och nackdelar med att köpa en 
ny eller begagnad båt. Du får mer båt för 

pengarna om du köper begagnat, men 
för att slippa obehagliga och kostsamma 
överraskningar krävs det att du är 
noga med besiktningen. En ny båt med 
garantier kan kännas tryggt för den som 
köper båt för första gången. Argument 
för att köpa en ny båt kan också vara att 
den båttyp man vill ha inte finns som 
begagnad ännu.

Fördelar med att köpa en ny båt 
Garantin. På nya båtar kan garantin 
variera något utöver den lagstadgade 
konsumenträtten som är en 
minimigräns. Ofta lämnar tillverkare en 
utökad garantitid på skrovet.  

Utformningen. Du kan själv specificera 
hur båten ska utrustas, vilken motor den 
ska ha, olika inredningsalternativ, färger 
och så vidare. 

Lägre driftskostnader. Senaste 
design, teknik, och formgivning av 
undervattenskroppen ger snabbare 
segling, lägre driftskostnader och mindre 
miljöpåverkan.  
 
Nackdelar med att köpa en ny båt 
Högre pris.
Strul med reklamationer. 
Obeprövad teknik med åtföljande 
problem. 
Garantier blir värdelösa om firman går 
i konkurs. 
 
Fördelar med att köpa en begagnad båt
Lägre pris.
Intrimmad funktionell utrustning 
och anpassad inredning med högre 
mysfaktor. 
 
Nackdelar med att köpa en begagnad 
båt 
Sliten. Även om båten är fin och har 
relativt ny motor kan det mesta av de 
olika systemen vara ganska utslitna, till 
exempel motor, rigg, segel, värmare, 
vattenpumpar och styrsystem.  
Högre kostnader för underhåll och 
återanskaffningar. 

Högre driftkostnader. Äldre skrov-
konstruktion och motorteknik drar mer 
bränsle med ökad miljöpåverkan.

%RNQLQJ���������������
52<$/�672&.+2/0�&58,6(�/,1(���ZZZ�UVFO�VH

Den svenska Hurtigrutten 

3ULV�SHU�SHUVRQ�������
,�SULVHW�LQJnU�JXLGDG�NU\VVQLQJ��NDIIH�PHG�IUDOOD��OXQFK��GU\FN�
RFK�NDIIH��6WUDQGKXJJ�VDPW�UHWXUEXVV�

%RND�lYHQ�YnUD�SRSXOlUD�NYlOOVNU\VVQLQJDU�PHG�UlNRU��
SULV���������H[NO�GU\FN��

8SSOHY�HQ�XQGHUEDU�WXU�PHG�UHGHULHWV�
Q\UHQRYHUDGH�VNlUJnUGVEnW�06�6\PIRQL

PHG�06�6\PIRQL�JnU�HQO�I|OMDQGH�
1\N|SLQJ�6WRFNKROP��IUHGDJDU�IU����MXQL�WRP����DXJ
1\N|SLQJ�9lVWHUYLN��V|QGDJDU�IU���MXOL�WRP����DXJ
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Risk för haverier. Det krävs mer kunskap 
och eget arbete.
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Ringvägen 58, Nyköping
0155 - 44 31 00
www.bilcenter.com

Erbjudandet gäller tom den 30 maj 2012. *Gäller endast manuell växellåda. **Gäller lån av en Kia cee’d under två valfria veckor i Sverige under juni-augusti 2012. Försäkring ingår, men 
vinnaren står för självrisk vid eventuell skada. Priset innefattar bränslepengar från Statoil för 2.000 kr samt hotellövernattningar på Scandic för 7.000 kr. Bränsle utöver vinsten, biltullar, 
parkeringsavgifter/böter samt vinstskatt får vinnaren stå för. Bilen hämtas hos din närmaste Kia-återförsäljare. Den 7-åriga nybilsgarantin är Sveriges längsta fabriksgaranti och gäller för bilar 
i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar. Garantin följer bilen och upphör 7 år efter första registreringsdatum eller efter 15.000 körda mil, det som först uppnås. För att nybilsgarantin ska gälla 
måste all service utföras av auktoriserade Kia-verkstäder under hela garantitiden. I annat fall gäller 3 års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka, förutsatt att service utförts fackmannamässigt 
enligt Kias serviceprogram. Bränsleförbrukning blandad körning 4,1 – 6,1 l/100 km. CO!-utsläpp 109 – 145 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 5. Bilen på bilden kan vara 
extrautrustad. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Med reservation för eventuella tryckfel. 

UPPTÄCK NYA KIA CEE’D
OCH VINN EN BILSEMESTER!

På bara fem år har Kia cee’d blivit en av Sveriges 
mest sålda bilmodeller. Nu lanserar vi en helt ny 
generation av Kia cee’d. Och det bästa sättet att 
få uppleva nya Kia cee’d är genom en provkörning. 
Alla som provkör nya Kia cee’d kan tävla om en 
bilsemester** värde ca 15.000 kr. Välkommen.

Just nu bjuder vi på en DVD-fi lm till
alla som provkör nya Kia cee’d innan
den 30 maj 2012. Värde ca 80 –160 kr.

Pris från
164.900 KRONOR
Pris från

MILJÖBIL = FRI VÄGSKATT I FEM ÅR*
FINNS SOM DIESEL OCH BENSIN

TÄ
VLING! TÄVLING!

Provkör 
nya Kia cee’d 

och tävla om en 
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2 varumärken under samma tak!

Däckverkstad         

Kampanj!
Balansera hjulen inför semestern.

Nu 179 kr för 4 hjul!
(Gäller till midsommar.)

Kampanj 2!
Avon mc-däck 20% rabatt

                                                 
   

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

1 års, eller till nästa
servicetillfälle, fri assistansförsäkring 

ingår när ni servar bilen hos 
Autoexperten.

Auktoriserad 
Autoexpertenverkstad

Lindqvist Gummiverkstad ���)rNNH[HU��6_LS�Z\UK���;LS�������� ����

www.lindqvistgummi.se

Den kompletta 
däckverkstaden

Alltid däck i lager

Personlig service 
och kvalitet

  

VÄLKOMMEN!

Lindqvist Gummiverkstad
UTOMBORDSMOTOROLJA 

2-takt bio
1liter 99:- ord 129:-

(gäller tom 31/8)

Bjuder in till öppet hus 
lördag 16 juni 2012 
Tid: 10:00-14:00

Vi bjuder på kaffe, bulle, 
festis och glass.

Gamla Nyköpingsvägen 
1, Oxelösund

������¡������
¡����������¤��Ǩ
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Hej Företagare!
Nu inför sommaren behöver ni 
säkert erfarna och kompetenta 
vikarier eller extrapersonal

Vi har konsulter för dina olika behov.
Ringer du oss idag kan du ha en av våra 
duktiga konsulter på plats i morgon.
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Den 5 maj genomförde Klubb Maritim 
sitt årliga Riksårsmöte, denna gång i 
Oxelösund. Väderguden hade vaknat 
på sin bästa sida och erbjöd en vacker 
vårdag med sol och blå himmel.

- Vi tog emot våra gäster vid restaurang 
Järngrytan, därefter åkte vi med bussar 
in till Havsörnshallen på SSAB,s område. 
Där hälsade platschefen Johan Wiig oss 
varmt välkomna och berättade om SSAB 
Oxelösund och om de produkter som 
tillverkas här, säger Hans-Åke Berg, ordfö-
rande i Klubb Maritim

Johan Wiig avtäckte därefter en fartygs-
modell av Grängesbergsbolagets M/S 
Luossa och överlämnade den som gåva till 
Klubb Maritim.

- Efter besöket i Havsörnshallen åkte vi 
till valsverket för att se plåt valsas fram i 
värdens starkaste valsmaskin, fortsätter 
Hans-Åke. Vi lämnade SSAB och åkte 
genom staden ut till fiskehamnen, där 
besökarna fick möjlighet att se dels fiske-
hamnen och stadshamnen från sjösidan. 

- Färden gick sedan vidare genom Oxelö-
sunds Hamn, där Bo Ytterström berättade 
om hamnen och dess planer. Väl tillbaka 
vid restaurang Järngrytan avslutade vi, 
åttiosex deltagare, dagen med gemensam 
middag.

Deltagarna berömde alla inblandade för 
deras insatser och tackade för en fantas-
tisk dag i Oxelösund.

Johan Wiig överlämnade gåva från SSAB till Klubb Maritim Oxelösund, en fartygsmo-
dell av M/S Luossa, som numera finns i föreningens lokaler vid Järntorget.

Lyckat årsmöte för Klubb Maritim

Varför behöver vi en 
avfallsplan?

$OOD�NRPPXQHU�PnVWH�KD�HQ�
DYIDOOVSODQ��1X�KDU�2[HO|VXQG�
WLOOVDPPDQV�PHG�1\N|SLQJV�
NRPPXQ�DUEHWDW�IUDP�HQ�Q\�DY�
IDOOVSODQ��'lU�EHVNULYV�KXU�DYIDOO�
IUnQ�KXVKnOO�RFK�YHUNVDPKHWHU�
VND�KDQWHUDV�L�IUDPWLGHQ��

,�VOXWHW�DY�PDM�VWlOOV�I|UVODJHW�XW���
,�2[HO|VXQG�VNHU�GHWWD�Sn�.R�
RUGLQDWHQ�RFK�L�NRPPXQKXVHW��
9HFND����NRPPHU�NXQJ|UHOVHQ�
L�6|GHUPDQODQGV�1\KHWHU�PHG�
PHU�LQIRUPDWLRQ��
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Välkommen att studera 
på Campus i Oxelösund!

Öppet hus på Breviksskolan lockade många
I slutet av april bjöd Breviksskolan in
till ”Öppet hus”. Målgruppen var alla
som idag går i årskurs 4 och 5, och
som framöver ska göra ett val av skola
för högstadiet.

- Alla som jobbar på skolan är stolta
över vår skola och vi vill visa alla 
kommande elever vilken fin skola vi 
har i Oxelösund, säger Peter Bäckström, 
rektor på skolan.

Peter fanns själv på plats i cafeterian
under kvällen tillsammans med kurator
Sara Ahlberg och arbetslagledaren Defne
Carlfjord.

- Alla kan gå runt på skolan och besöka 
olika verksamheter, prata med lärare och 
elever, samt att ställa frågor om hur vi 
jobbar här på skolan, fortsätter Peter.

På plats var Amanda Aronsson Dahlin,
tillsammans med sin bror Adam,
mamma Maria och kompisen Caroline.

- Jag har nog bestämt mig, jag vill gå här
på Breviksskolan, säger hon. Både min
mamma och min bror har gått på skolan
och de trivdes mycket bra.

Bland nuvarande elever på plats fanns
bland annat Fanny Rydstrand-Nilsson.

- Jag trivs jättebra här och vill gärna
förmedla det till nya elever på skolan.
Kul att tillsammans med mina kompisar
få visa upp vår skola.

En stark Profil för Breviksskolan har
blivit ett engagemang för andra männis-
kor,  både i närmiljön och världen över. 

- Vi ska inte stanna vid att bry oss om 
oss själva, vår omsorg om andra ska 
vara gränslös, säger Peter Bäckström.

Ett exempel på detta är ”Brevik hjälper”,
där elever genom eget arbete samlar
in pengar till välgörande ändamål. Ett
annat exempel är en resa till Auschwitz. 
Arbetet påbörjades hos nuvarande sjuor 
för att slutföras när eleverna går i nian.

”Verkligheten in i klassrummet” och 
”klassrummet ut i verkligheten” såväl i 
nutid och som i dåtid är den röda tråden.

Gamla och nya elever på Breviksskolan, från vänster Maria Aronsson-Dahlin, Amanda 
Aronsson Dahlin, Caroline Svanborg och Adam Aronsson

Under Öppet hus kvällen bjöds på musik i Breviksskolan

Rektor Peter Bäckström

1X�lU�GHW�GDJV�DWW�V|ND�NXUVHU�WLOO�K|VWHQ������

1\WW�I|U�L�nU�lU�DWW�NXUVHU�VRP�HUEMXGV�Sn�J\PQDVLDO�QLYn�lYHQ�
NDQ�OlVDV�Sn�GLVWDQV�

7LWWD�LQ�Sn�YnU�KHPVLGD�HOOHU�WD�NRQWDNW�PHG�RVV�Vn�InU�GX�YHWD�PHU��

9lONRPPHQ�PHG�GLQ�DQV|NDQ�±�VHQDVW�GHQ���MXQL��

+HPVLGDQ��KWWS���VNROD�R[HORVXQG�VH
0DLODGUHVV�I|U�DOOPlQQD�IUnJRU��FDPSXV#R[HORVXQG�VH�
7HOHIRQ������������

6WXGLH��RFK�\UNHVYlJOHGQLQJ��$QLWD�+DQVVRQ
DQLWD�KDQVVRQ#R[HORVXQG�VH
�����������

”Vi finns för dig också”

Text: Torbjörn Dahlström Foto: Peter Lundström
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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. 
 

Fråga: Jag är en kvinna +65 år och gift 
sedan 11 år. Min make och jag har båda 
barn från tidigare förhållanden och inte 
något äktenskapsförord.

Då vi gifte oss ägde min make redan 
huset vi idag bor i. Han hade inga andra 
besparingar. Jag hade besparingar som 
motsvarade mer än hälften av vad huset 
var värt. Vi har haft gemensam ekonomi 
under hela vårt äktenskap.Lagfarten står 
fortfarande enbart på min make.

Om jag dör så är väl halva huset och 
bohaget mina barns och detta utan 
krångel från någon? 

Svar: Dina barn har varken rätt till huset 
eller bohaget om din make önskar bo kvar 
i bostaden. Den efterlevande maken har 
rätt att få denna egendom i avräkning på 
sin lott vid en bodelning. Dina arvingar har 
alltså inte rätt att överta fastigheten. Om 
din make skulle gå bort först, då har du rätt 
att avräkna den gemensamma bostaden 
och bohaget på din lott, om du bäst behöver 
den. 

Fastigheten räknas däremot med i bodel-
ningen, liksom allt annat giftorättsgods, 
vilket innebär att dina barn kan få del i dess 
värde. 

Dina arvingar har rätt att erhålla sitt arv, 
vad arvet visar sig vara kan fastställas först 
vid bodelning och arvskifte av dödsboet. 
Begär den efterlevande maken att jämkning, 
se nedan, skall ske fullt ut har dina arvingar 
rätt att erhålla den egendom du ägde vid 
dödsfallet, efter avräkning av skulder.  Vid 
ett dödsfall kan den efterlevande maken 
besluta sig för att begära att vardera 

sida behåller sitt giftorättsgods som sin 
andel i bodelningen. Då får dina arvingar 
din egendom och din make behåller sin 
egendom. Det är enbart den efterlevande 
som kan begära en sådan jämkning. Om 
den efterlevande utnyttjar denna möjlighet 
kan arvingarna till den avlidne inte sätta sig 
emot det. 

Fråga: Jag har nyligen flyttat ihop med 
min kille sedan flera år tillbaka. Vi har 
flyttat in i hans lägenhet men letar hus för 
vi ska få barn efter sommaren. När min 
kille säljer kommer pengarna att läggas 
in i huset och han kommer själv äga det. 
Vad händer om vi flyttar isär, har jag inte 
rätt att bo kvar med barnet? �

Svar: Eftersom ni kommer att flytta in i 
den nya bostaden med avsikt att den ska 
vara för gemensamt bruk är villafastigheten 
samboegendom. Om ni separerar kan du 
begära bodelning. I en bodelning mellan 
sambor ingår den gemensamma bostaden 
och bohaget om det skaffats för gemensamt 
bruk, alltså för att användas av er båda två. 

Även om din sambo är ensam ägare till 
huset och dessutom betalat alla lån själv 
under tiden ni bott i huset är bostaden 
samboegendom och dess värde delas mellan 
er i en bodelning.  

Vid en bodelning har den av er som bäst 
behöver bostaden och bohaget, efter en 
skälighetsbedömning, rätt att få egendomen 
på sin lott. 

Sambolagens regler om bodelning kan 
avtalas bort. Kontakta en jurist innan 
ni upprättar ett samboavtal för att allt 
ska bli korrekt och för att inga oväntade 

skatteeffekter ska uppkomma vid en 
eventuell separation. 

Fråga: Jag ska ge bort en sommarstuga 
till min enda dotter och funderar på att 
upprätta en revers som mina föräldrar 
gjorde till mig när jag övertog stugan. 
Vad ska jag tänka på? 

Svar: Numera är lagen om arvskatt och 
gåvoskatt upphävd vilket innebär att det 
inte kommer att beslutas om gåvoskatt då 

du ger bort stugan. Om det inte finns andra 
skäl till upprättande av reverser än att 
undkomma gåvoskatten, vilket var vanligt 
förekommande innan lagen upphävdes, 
finns det ingen anledning att upprätta 
reverser. 

Vill du få ut viss ersättning från din 
dotter kan hon utge det i kontanter. Om 
ersättningen överstiger vissa belopp kan det 
dock bli fråga om kapitalvinstskatt för dig.9L�lU�6YHULJHV�VW|UVWD�PlNODUH�DY�MRUG��RFK�VNRJVIDVWLJKHWHU

�
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Tillsätt en gnutta innovation!
Hur skapas en kommun med stort 
företagande? Receptet är klurigt, 
det krävs både en bra kokbok och 
ingredienser som är hållbara. Konkret 
handlar det om att blanda spännande 
affärsidéer med kunskap, energi samt 
en gnutta innovation – och se där,  resan 
har startat!

När jag för fyra år sedan fick frågan 
om att jobba för att öka nyföretagandet 
fanns det bara ett svar – absolut! Jag 
förstod att här gäller det att kavla upp 
ärmarna och hitta effektiva sätt att 
nå målet. Men förutsättningarna var 
goda. Nyföretagarcentrum hade både 
receptboken, lång erfarenhet och var 
redan ett känt begrepp.

Tankar om företagande startar tidigt 
i åldrarna. Det märker vi, inte minst 
genom Ung Företagsamhet (UF) som 
bedrivs i skolorna. UF gör ett fantastiskt 
jobb som inte sällan leder till att 
nykläckta studenter knackar på min 
dörr och vill starta sina företag i skarpt 
läge för ”det gick ju så bra!”Det finns 
också andra som ser till att unga startar 
företag – jag tänker på Sörmlands 
Sparbanks sommarlovsprojekt 
”Ung Entreprenör” som är en härlig 
plantskola där ungdomar under några 
sommarmånader får allt som behövs för 
att komma igång. 

Dessa initiativ har inneburit att 
genomsnittsåldern för en företagare 
sjunkit med åtta år under de senast tre 

åren. Att vi har unga, kreativa företagare 
är otroligt viktigt. Tillsammans med 
de som har varit med länge och sitter 
på nätverk och erfarenhet kommer 
framtidens näringsliv att utvecklas.

Hur lyckas man som ung företagare få 
en bra start? En bra idé är naturligtvis 
en primär ingrediens men kocken 
kan göra underverk - du som person 
är viktigast för att skapa framgång. 
Jag brukar ibland tänka på den 
banktjänsteman som fick frågan om 
att låna ut miljoner till ett hotell i 
Jukkasjärvi som varje år skulle smälta 
i vårsolen… Vi på Nyföretagarcentrum 
svarar aldrig på frågan om du ska starta. 
I stället försöker vi leda dig till ett eget 
beslut genom att ställa andra frågor. En 
bra start innebär att du själv kommer 
till insikt. 

Caxton Njuki är en Oxelösundare som 
jag tycker är en fantastisk förebild. Han 
dök upp på mitt kontor för snart tre år 
sedan och sa, ”- nu är det tredje gången 
gillt! Jag vet att jag vill leva min dröm 
men det är för krångligt att starta ett 
företag”. Där hade han grundligt fel, 
att starta är nästa för enkelt – krävs tio 
minuter, en dator och bankID. Men här 
skulle jag rekommendera både för- och 
efterarbete. 

Åter till Caxton, han gick ut från mig 
som företagare och med almanackan 
fylld med datum för Starta Eget-

kurs, nya rådgivningstider och 
säljutbildning. Hans resa startade 
i min besöksstol, han satsade all 
sin energi, all vaken tid och är idag 
framgångsrik företagare. Den resan kan 
du också göra!

Caxton fick något som jag önskar jag 
kunde ge alla. En mentor. En mentor är 
en person som redan gjort resan, som 
kan företagande och har ett nätverk att 
dela med sig av. I förra OT läste vi om 
Mino och därtill kan vi foga nätverk 
som Företagarna, Företagsam Nora och 
också kommunens Företagarluncher. 
Caxtons mentor blev Catarina 
Hagstrand – en kombination som visade 
sig vara den bästa tänkbara. Caxtons 
omsättning tredubblades och Catarinas 
mentorskap belönades som Sveriges 
bästa mentor. 

Jag skulle kunna berätta många 
liknande framgångshistorier där 
personer växt, där idéer fötts och 
framgången skapat jobb till flera. Under 
året som kommer ska jag bidra till att 
nyföretagandet i Oxelösund ökar genom 
en konkret plan som ingår som en del i 
det nya näringslivsprogrammet. Ses vi?

Månadens Gästskribent 
Birgit Båvner
Verksamhetsledare på 
Nyföretagarcentrum
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Dammet i luften minskar - det 
gemensamma arbetet fortsätter
Luften i Oxelösund har blivit renare och innehåller mindre stoft och partiklar. 
Det visar de regelbundna mätningar som görs på olika platser i kommunen. 
Det gemensamma arbetet mellan Oxelösunds Hamn, Oxelösunds kommun och 
SSAB har alltså gett ett gott resultat.

I vår har gatorna sopats tidigt och 
noggrant av kommunen, vilket har 
uppskattats av inte minst cyklister.  
Att vårstäda gatorna tidigt är en av 
de åtgärder som görs för att minska 
damningen i Oxelösund.

Bevattning
 Annat som har genomförts och ska 
fortsätta är till exempel bevattningen av 
de stora lagren och lastningsprocesserna 
liksom vägarna i hamnen.  Oxhamn 
planerar också att köpa in ytterligare 
en dimkanon för bevattningen och 
isolera vattenledningar för att förhindra 
förfrysning. 

Inom SSABs område pågår ett arbete 
med att asfaltera och bevattna dammande 
vägar och områden. Nu har man börjat 
använda dammbindningsprodukten 
Listab som är vattenlösligt. Det är 
miljövänligt och biologiskt nedbrytbart. 

- Vi testade Listab förra året och har 
goda erfarenheter av det, säger Lotta 
Persson, utvecklingsingenjör på Merox. 
Nu kommer vi att lägga ut medlet under 
våren och sommaren och det minskar 
damningen inom industriområdet 
betydligt. 

 
SSAB fortsätter också med”gröngörning”, 
plantering av växter och gräs, även det 
förhindrar damm och partiklar i luften. 
 
Planteringar
Oxelösunds kommun har satsat på större 
planteringar på öppna gräsområden. Det 
stoppar vinden och därmed damm som 
förs omkring. Tyvärr har det varit en del 
skadegörelse på de planteringarna men 
de åtgärdas nu. När det gäller framtida 
planärenden ska kommunen se till att 
skogsridåer bevaras, också det för att 
minska damningen.

Det gemensamma arbetet för att minska 
damningen fungerar väl. Vid ett offentligt 
möte hösten 2011 var det många av de 
boende som var positiva och menade att 
det har blivit en förbättring. Det märks 
i Gamla Oxelösund såväl som i området 
omkring Skeppargatan. 

Det är framför allt under våren med 
starka vindar, som damningen upplevs 
som besvärande. 

2010 inleddes arbetet efter 
diskussioner med boende i kommunen. 
Det har drivits i projektform men nu är 

dammbekämpningen permanentad och 
ska fortsätta som en del av den ordinarie 
verksamheten.

Följ verksamheten
På Oxelösunds kommuns hemsida 
finns en särskild plats för arbetet med 
dammbekämpning, vad som pågår och 
vad som planeras liksom resultat av de 

regelbundna mätningarna som görs i 
kommunen.  

Adressen är: www.oxelosund.se och där 
uppdateras arbetet regelbundet. Där finns 
också tabellen som visar minskningen av 
stoft från 2010 till 2011.

Dammbekämpning kan ske på många sätt, sär sprutas det miljövänliga medlet 
Listab inne på SSABs område.

$11216

Välkommen företagsetablering i Oxelösund

Tf kommunchef  Leif Hallström till höger, hälsar Jan Carreman och företaget Coor Service Management välkomna till 
Oxelösund.

Coor Service Management, Nordens 
ledande aktör inom service mana-
gement, öppnar filial i Oxelösund. 
Etableringen sker som ett resultat 
av att företaget redan har väl eta-
blerade kundkontakter med SSAB 
och Swenox. Ambitionen är att bli 
en ännu starkare partner för sina 
kunder i området. I samband med 
etableringen anställer företaget till 
en början sex personer. 

Företaget är verksamma inom indu-
striservicetjänster, fastighetsservice och 
arbetsplatsservice. De största kunderna 
idag är SSAB och Swenox. 

- Vi känner att det är viktigt med 
lokal närvaro för att kunna utveckla vår 
relation till kunderna,  säger affärsen-
hetschef Jan Carreman. Vi bedömer 
Oxelösund och Nyköping som en 
tillväxtregion. Här finns världsledande 
företag inom flera branscher och vi upp-
lever att vi kommer få goda framtidsut-
sikter genom att etablera oss här. 

Coor Service Management finns nu 
i nya lokaler i Baraområdet och Jonas 
Henriksson från Nyköping är platschef. 
Han kommer att ansvara för uppstarten 
av verksamheten med den nya persona-
len. 

- Vi behöver elektriker och repara-
törer omgående och tills de är på plats 
har vi folk från våra kontor i Finspång 
och Skövde som hjälper oss. Målet är att 
alla nyanställda skall vara på plats efter 
sommaren. 

Tf kommunchef i Oxelösund Leif 
Hallström var på plats under invigning-
en som ägde rum torsdag 26 april. Till-
sammans med Hans Rainer från ONYX 

Näringsliv hälsade han Coor Service 
Management välkomna till Oxelösund.

- Det är extra roligt att få vara med på 
en företagsinvigning som ett av de sista 

uppdragen för mig här i Oxelösund, 
säger Leif Hallström. 

7(0$�-2%%�	�6.2/$
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Att arbeta i bemanningsbranschen
OT har träffat Isak Edman, som arbetar 
inom bemanningsbranschen.

Vad arbetar du med idag?
- Jag är konsult för Manpower och är för 
närvarande stationerad på Thorsman/
Schneider Electric på Arnö, Nyköping. 
Jag jobbar som lagerpersonal och ingår i 
ett team som styr ett särskilt flöde till en 
bestämd del/avdelning av fabriken.

Tidigare arbete/studier?
- Tog studenten 2010 från Europaskolan 
i Strängnäs där jag studerade humaniora 
och samhällsämnen. ”Sam”, för att för-
enkla det en smula.

Hur kom du i kontakt med bemannings-
branschen?
-  Via en bekant i ett läge när Manpower 
sökte folk akut. Jag fick komma på inter-
vju veckan därpå och blev sen anställd 
direkt efter det.

Hur länge har du arbetat i bemannings-
branschen?
-  Sedan september 2010.

Vad tror du skiljer ditt arbete som am-
bulerande konsult från andra arbeten?
-  Jag är och tvingas vara mer flexibel, på 
gott och ont. Det innebär att jag kan bli 
utskickad med kort varsel och ibland på 
obekväma arbetstider. Samtidigt ger det 
mig en unik möjlighet att knyta kontakter, 
samla erfarenheter och bli mer mångsidig 
som yrkesman då arbetsuppgifterna kan 
variera från dag till dag.

Hur länge tror du att du kommer att 
stanna kvar inom bemanningsbran-
schen, och vad skulle du vilja göra sen?
- Inte för alltid, men just nu trivs jag bra 
med det jag gör. Jag har vissa funderingar 
på att plugga vidare. Civilingenjör kanske.

Har du erbjudits och fått någon utbild-
ning av din arbetsgivare inom beman-
ningsbranschen?
-  Ja, jag fick mitt truckkort via Manpower. 

Kan du beskriva ”en dag på jobbet” som 
ambulerande konsult?
- För min del har veckorna överlag varit 
mer strukturerade än för många andra 
i min bransch. Oftast har jag fått veta 
åtminstone var jag ska befinna mig kom-
mande vecka. Den informationen förmed-
las av min chef på Manpower alternativt/
dessutom av den ansvarige där jag är 
uthyrd. Men visst har det inträffat att jag 
fått samtal vid lunch att jag ska jobba ef-
termiddagsskift samma dag. Då har jag en 
timme på mig att ta mig till arbetsplatsen, 
undantaget eventuell körtid dit samt om 
jag behöver äta innan, då får jag naturligt-
vis göra det. 

Skulle du rekommendera bemannings-
branschen till andra personer? 
- Absolut! Man får se mycket och testa på 
en hel del. Det gäller att vara flexibel och 
inte vara rädd för skiftarbete, för det före-
kommer en hel del. Det kan också pendla 
en del mellan olika skiftgångar varför 
helger kan bli hastigt uppbokade. Återigen 
- flexibilitet

Isak Edman
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Pingstflickan lockade folk
Det räknas röster in i det sista.

Årets Pingstflicka ska koras.
Det är en given publikattraktion.
Festligheterna i Bygdegårdsparken i 

Tystberga samlar över 800 personer.
Trots den råa kylan och duggregn.
Affischnamn är artisten Runo Lant-

handlarn Sundberg som sjunger och 
drar roliga historier för storpubliken.

För dansmusiken svarar Ludgo-Pelle.
Det är allmänheten som via röstsed-

lar utser årets Pingstflicka.
Kandidaterna är sju till antalet.

Segrar gör det här året 16-åriga 
Maud Andersson från Tystberga.

Hon väljs till Pingstflickan 1972.
Hon får en komplett vårgarderob 

från Wilsons damkonfektion i present. 
Och ett vackert smycke.
Den segrande kandidatens tävlings-

foto står efter korandet inte att finna i  
Bygdegårdsparkens utrymmen. 

En beundrare har varit framme.
Hoppfulla uppvaktande kavaljerer 

får dock se sina blombuketter vissna. 
Tystbergatösen har redan sällskap.
Maud går på Borgmästarhagsskolan 

och vill i framtiden bli barnsköterska.
Hon tillbringar fritiden med kompis-

gänget i hembygden Tystberga.
Populära ungdomsnöjen är danserna 

i Broby och på Elektron i Gnesta.
Och fiskarfesterna i Strömstugan.

Maud Andersson bor 2012 kvar i 
Tystberga – numera är dock hen-

nes namn Maud Johansson.
Hon berättar att det var en kusin 

som anmälde henne till Pingstflickan.
Kusinen fick som tack välja ett plagg 

ur den erhållna vårgarderoben.
Vad 55-åriga Maud jobbar med idag? 
Jodå, visst är hon barnsköterska.
Pingstspelen är under ett par decen-

nier återkommande i Tystberga.
Vem som ska bli det årets Pingstflicka 

engagerar folk runt om i bygderna.
Varje år anmäler sig ett 50-tal töser.
En jury väljer ut sju finalkandidater.

Kandidaterna presenteras i lokaltid-
ningen och man kan rösta på sin favorit.

Den tidens snällartister som Göinge-
flickorna och Elon Dahl gästar under 
åren Bygdegårdsparken. Den senare 
med bondkomikervisor på repertoaren.

För att inte tala om Familjen Åhman.
Kända för sin kultdänga Ge mig fyra 

minuter och 20 ampere som kom 1967.
Dansorkestrarna har käcka namn 

som Lasse Fältons, Lena & Reflex och 
Frittes gäng. Ett år inget namn alls.

Orkestern har tagit fel på dag.
Danslystna får den gången hasa runt 

till musiken från en bandspelare.
Möjligen kan det ha varit en tröst att 

publiken fick entrépengarna tillbaka.
                  Text och research Leif König

Fotnot Samtliga bilder på detta uppslag 
har välvilligt ställts till Oxelösundstid-
ningens förfogande av Göran Dahlberg 
och Tystberga Hembygdsförening.

Tystbergas damlag i fotboll 1984. Främre raden från vänster Lena Söderlund, 
Ulrica Andersson, Ståleberg, Ulrica Brännlund, Ståleberg, Zenita Andersson 
och Anette Pettersson. Bakre raden från vänster Lillemor Andersson, ledare, Åsa 
Karlsson, Caroline Andersson, Ulrika Andersson, Maren Tober, Pernilla Anders-
son, Hanna Murtomäki och Sara Skog. PS. Förnamnen på flickorna Ståleberg är 
inte kända.

Gymnastikuppvisning vid Pingstspelen 1994. Skolstafetterna på Tyrsvallen 
var annars den gren som oftast var populärast genom alla år. Pingstspelen i 
Tystberga började 1967 som en friidrottsgala men efter tre år nobbade eliten 
kolstybbsbanorna och tävlingarna ersattes av ett långlopp, Tystbergaloppet. 
Premiärsegrare 1970 var medeldistansaren Hannu Partanen, Nyköpings BIS.

Starten på Tyrsvallen vid Pingstspelens långlopp 1986. Först i mål var Torbjörn 
Palmberg, Nyköpings BIS. På bilden syns bland annat Sven-Olov Kumlin (82), 
Nils-Lennart Johansson (79) som segrade i loppet 1973 och Jan-Erik Texas Carls-
son (22). Flest segrar i Tystbergaloppet tog Hans Jonsson, tävlande för Bissarna 
och Enhörna, som stod högst upp på prispallen vid sex tillfällen åren 1972-82.

Torbjörn Carlsson leder kobingon vid Pingstspelen 1994. Aktiviteterna vid 
Pingstspelen skiftade genom åren och här kan nämnas Superstar-tävlingar, 
beachvolleybollturnering, gymnastikkuppvisningar, jazzbalett, dragkamp, 
femkamp o.s.v.

16-åriga Maud Andersson korades till 
Pingstflicka år 1972.
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Namn Sune Berglund Född Den 2 juni 1912 i Nävekvarn Familj Änkling. Makan Karin avled 2003. Sönerna Bengt Berglund, 71 år och Lars Berg-
lund, 68 år. Barnbarnen Susanne, 47 år och Johan, 45 år. Barnbarnsbarnen Amy, 22 år och Jenny, 17 år Bor Tre rum och kök på Badhusgatan i Oxe-
lösund Arbetsliv Nävekvarns bruks kontor, Georg Thörners speceriaffär i Nyköping, Sune Berglunds livs i Oxelösund, 1944-1971, Gränges bryggeri 
i Stålbyn och Hantverkshuset, 1964-1971 och Oxelösunds Järnverks mäss, 1971-1977 Aktuell som Hundraåring  Allmänt meddelande Hundraårs-
dagen den 2 juni bjuds eventuella gratulanter in till öppet hus i bostadsrättsföreningen Nejlikans klubblokal på Badhusgatan. Tid 12-16. Välkomna!

– Småländska isterband är gott

Möt Sune Berglund – 100 år

Hur känns det att fylla 100 år?
– Rätt så bra. Det är jämna plågor.

Hundraåringar föräras alltid med ett 
telegram från kungen och drottningen.

– Det sägs det. Vi får se om jag kan-
ske också får ett sådant.

Vad önskar du dig i 100-årspresent?
– I varje fall inga blommor.

Nähä. Varför inte det? Det hör ju lite till.
– Jag kastade alla blomvaser när jag 

fick köket renoverat. Jag ljuger inte.
(Här bryter sonen Bengt Berglund in 
och lovar att skaffa fram blomvaser 
för alla eventualiteters skull.)

Blommor brukar inte jubilarer klara sig 
undan. Det utesluter inte andra presenter.

– Gärna trisslotter. Det räcker länge.

Var det inte så att du uppvaktades med 
99 skraplotter när du fyllde 99 år?

– Jo, jag skrapade i flera dagar. 

Hur gick det? Fick du någon högvinst?
– Nej, bara 25-kronorsvinster. Sam-

manlagt blev det 350 kronor i vinst.

Det ryktas att skrapandet satte sina spår.
– Ja, jag fick ont i fingrarna.

Vilken är din första minnesbild i livet?
– Jag fick difteri som barn och bäd-

dades ned i en hästskjuts, som Näve-
kvarns bruk tillhandahöll, och kördes 
till epidemisjukhuset i Nyköping.
(Difteri är en allvarlig infektions-
sjukdom, vanlig i Sverige i början av 
1900-talet innan allmän vaccination 
infördes i landet.) 

Hästambulans! Det var något nytt. Du 
kryade på dig. Vad var ditt första jobb?

– Jag skötte telefonväxeln på kontoret 
på Nävekvarns bruk och gick ärenden.

Hur klarade du dig som telefonist?
– Disponenten var dansk och det var 

lite oroligt att koppla honom. Det var 
inte alltid så lätt att förstå danskan.

Vilka ärenden hade du som springpojke?
– Kamrern rökte Greve Hamilton 

som jag fick gå och köpa på Konsum.

Du är oförskämt pigg i knopp och kropp.
Hur lever livet med en 100-åring?

– Jag går upp klockan sju. Det tar tid 

att klä på sig. Sen läser jag tidningen.

Vad säger du om läget i världen 2012?
– Det verkar oroligt överallt. Det är 

mycket som inte är trevligt.

Du blev inkallad att försvara fosterlandet  
under andra världskriget på 1940-talet. 

– Jag hade glasögon och var under 
rekryten befriad från att skjuta. Nu 
var även vi tvungna att lära oss skjuta.

Hur pricksäker var du med bössan i hand?
– Jag sköt så det rök i vallen. Tavlan 

träffade jag aldrig.

Du fick i ett annat sammanhang under 
inkallelsen fördel av att du bar glasögon. 

– Ja, jag slapp gå stallvakt och blev 

På assietten
Kaffe och tårta. Vad annars? 
Hundraåringen Sune Berglund  
säger inte nej till vare sig kaffe 
eller en tidig födelse-
dagstårta. Tvärtom, 
med djup koncentra-
tion låter han sig väl 
smaka och det blir 
påtår och tretår 
och två lass av tår-
tan. Kaffe piggar 
upp och tårtan är 
den godaste han 
ätit, tackar han på 
en hedersmans vis.  
                Leif König

istället placerad på kontor.

Du bor i egen lägenhet på andra våningen 
utan hiss. Hur besvärliga är trapporna?

– Det går bra. Jag tar steg för steg.

Hur underhåller du annars konditionen?
– Jag brukar sammanstråla med 

Bengt och gå en liten runda runt Järn-
torget varje dag. 
(Sonen Bengt Berglund är sin far be-
hjälplig i allehanda vardagssysslor.)

Hur är det med krämpor och pillerburkar?
– Jag äter inga mediciner alls. Jag 

har Alvedon, som jag tagit två gånger.

Du sköter hushållet själv. Och lagar mat.
– Det tycker jag är roligt. Det blir ofta 

blodpudding. Jag har dåligt blodvärde.

Blodpudding! Njae. Vad brukar du tillaga 
mer för husmansrätter?

– Sill och potatis. Och isterband. 
Småländska isterband. Det är gott.

Hur fungerar det med inköpen av varor?
– Jag går och handlar på Ica själv.  

Pensionärer har fem procent på sorti-
mentet på tisdagar.

Du hämtar även käk på Dahlins. Vad ger 
du restaurangen för betyg?

– Dom är trevliga och hjälpsamma. 
Eva vet att jag har matlust och ger mig 
extra stora matlådor.
(Eva Lindgren, anställd på Dahlins.)

Vilka nöjen förgyller du livet med?
– Stryktips har jag tippat så länge jag 

minns. Det är roligt att ha på lördagar.

Har det resulterat i någon storpott?
– Nej, man är väl dum som håller på.

Säg inte det. Det kan vända. Hur många 
TV-kanaler har du förresten?

– Jag har bara sex kanaler, men det 
tycker jag är tillräckligt. 

Vad är ditt bästa minne under dina 100 år?
– När vi fick barnen. Det är det bästa.

(Sune Berglund begrundar frågan, så 
pass omsorgsfullt att närvarande sonen 
Bengt börjar se orolig ut över att svaret 
ska bli ett annat än det förväntade.)
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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 17 juni

2
Oxelösundstidningen
7�

Grattis Margita Sjöqvist och Nancy Berg
som vann varsin mors dags tårta i förra 
numret av OT. 
Ring 29 15 62 för mer information.

Vinnare av 
tårta

En riktig mataffär

En produkt från Mediamix 
Event & Mediabyrå

Till nästa månad har fem personer 
chansen att vinna 2 liter jordgubbar och 
ett paket glass från ICA Kvantum. 
Gör så här. Handla för minst 500:-, 
skriv ditt namn och telefonnummer på 
kvittot och lägg kvittot i lådan som finns 
vid utgången. Vi presenterar vinnarna i 
nästa O.T.

Vinn glass och 
jordgubbar

(IX�LmRHIV�To�6SWZEPPE�
[[[�VSWZEPPE�WI

För uppdaterad information
– gilla oss på Facebook
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Så snart sista versen av ”Den blomster-
tid nu kommer” är sjungit är det dags 
för barnen i Nyköping och Oxelösund 
att ta del av ett stort utbud aktiviteter 
under sommaren. 

Veckan efter skolavslutningen ”sparkar” 
OIK igång Landslagets fotbollskola för 
flickor och pojkar mellan 8-13 år.  Och i 
Nyköping är det Bissarnas rödblå Fotbolls-
skola som också drar i gång samma vecka. 

- Fotbollsskolan har en stor social prägel 
och blir ofta ett härligt sommarminne 
för barnen. Att ha kompiser att vara med 
och göra något roligt medan mamma och 
pappa fortfarande jobbar är viktigt för att 
barnen skall må bra under det långa som-
marlovet, säger Sanna Myrbakk ledamot 
för OIK och ansvarig för fotbollsprofilen 
på Brevikskolan i Oxelösund. 
 
Till Landslagets fotbollsskola i Oxelösund 
är alla välkomna, båda nybörjare som är 
nyfikna på fotboll och de som redan har 
tränat fotboll ett tag. - Vi användar oss av 
äldre spelare från 15 år och uppåt i klub-
ben och ger dom tränarutbildning. På så 
sätt föder vi kommande ledare till klubben 
i framtiden, fortsätter Sanna.

Fotbollsskola för 
sommarlediga 

Watski 2Star Baltic med 
start i Oxelösund

Onsdag 30 maj  går starten för Watski 
2Star Baltic - Sailracing with a friend 
- av stapeln i Oxelösund. Seglatsen är 
en av Sveriges största och Oxelösund 
står som värdskap. Inför tävlingen 
är det väntat deltagarrekord i antal 
startade båtar. Från Oxelösund tävlar 
Burt Adolfsson tillsammans med Ylva 
Lyander i klassen ”Mixed”.

- Den årliga seglatsen, som arrangeras av 
Oxelösunds Segelsällskap är inne på sitt 
femte år. Bansträckningen är Oxelösund, 
Oscarshamn, Visby och målgång igen i 
Oxelösund lördag 3 juni. De första star-
tande båtarna kan publiken se från piren 
i Östersviken från kl 13.00 onsdag 30 maj 
och sen är det starter varje halvtimme 
mellan kl 17 - 20 på kvällen. Kom gärna 
och titta!

- Bland de lokala seglarna i Oxelösund 
finns ingen favorit förutom Burt Adolfs-
son och Ylva Lyander som har stor chans 
till seger i Mixedklassen, berättar täv-
lingsansvarig Ove Söder i OXSS. 
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Börja planera inför Mors Dag, Nationaldag, Student och Mid-
sommar. Vi på ICA Kvantum i Oxelösund har ett brett utbud 
på kalla rätter, smörgåstårtor eller tilltugg om du så önskar, att 
erbjuda dig när festen nalkas!

En riktig höjdare är vår exotiska planka, en läcker syn för ögat 
och naturligtvis rik på olika smaker. Lockar italienska eller 
svenska smaker så !nns våra bu"éplankor att beställa. 
Smidigt, enkelt och gott! 
För mer information om utbud, priser med mera, ring vår de-
likatessavdelning, på telefon 0155-29 15 62 eller besök vår 
hemsida www.ica.se/kvantumoxelosund

Ni !xar festen, 
vi ordnar maten!
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Blomstermarknad!
På torsdag och fredag 24:e och 25:e maj, 
har vi vår årliga blomstermarknad. 
Här hittar du blommor, plantor och jord.

Glass i stora lass!

Glass säsongen börjar på ICA kvantum.  
Välkommen in till vårt café här !nns 
mjukglass och kulglass i många  fantas-
tiska smaker.


