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

Z�Den 19 juni blir det en försmak av midsommar på torget i Oxelösund.
Dessutom invigs en ny scen som tagits fram i ett samarbete mellan 
Oxelösunds kommun, fastighetsägarna runt torget, Sörmlands Sparbank 
samt ICA Kvantum.  Alla torsdagar i juli blir det allsång på torget. 

Exass valde 
Oxelösund

Ny scen på torget i Oxelösund

Juni/Juli 2012
www.media-mix.nu

Oxelösund/Nyköping

”Sagotanten 
uppmuntrar ju 
till ett liv i sus 
och dus.”
OT-kåsören Leif König analyserar 
texten i barnvisan ”Fattig bonddräng” 
som är skriven av  Astrid Lindgren.

Sidan 30

Poppoet. 28-åriga Elin Landelius lovordas i allt bredare kretsar för sin sång och musik. Nu finns chan-
sen att lyssna till den begåvade Nyköpingstjejen när hon står på scenen vid evenemanget ”Visor Vid Vatt-
net” på Femöre den 7 juli. OT har träffat Elin Landelius under vinjetten Fikarast där hon avslöjar hur hon 
ska ”slå igenom” på allvar i musik-Sverige och även berättar som sitt stora träningsintresse.                           
Foto: Peter Lundström

Korpcyklister hade 
olika målsättningar
Tävlingscyklister samsas med motio-
närer med fikakorg på pakethållaren. 
Läs om Oxelösundskorpens onsdags-
cyklingar på 1960- och 1970-talen.

Dags för årets 
”Visor Vid Vattnet”
Lördag den 7 juli är det dags för årets 
visfest vid Femöre kanal. Uno Sven-
ningsson, Irma Schoultz, Patrik Isaks-
son, gruppen Rebell samt Elin Lande-
lius och Martina Dahlström kommer 
att stå på scen under kvällen. Läs mer 
om evenemanget på sidan 26-27.

www.blomsterlandet.se
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7UHYOLJ�PLGVRPPDU�|QVNDU�YL�DOOD�YnUD�NXQGHU��
9L�KDU�|SSHW�VRP�YDQOLJW�KHOD�VRPPDUHQ�

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

Vånda över sexual-
kunskap på läroverket
Sexualkunskap är ett nytt ämne i sko-
lan på 1950-talet. Så även på Nykö-
pings Högre Allmänna Läroverk. Läs 
om den grannlaga uppgiften att under-
visa i sexualkunskap på Läroverket.

Sidan 4

Sidan 15

Sidan 24

Sidan 20

Sidan 10-11
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Midsommar på torget  

En riktig mataffär
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-lUQWRUJHW�2[HO|VXQG�WLVGDJ����MXQL�������������

9lONRPPHQ�WLOO�HQ�WUHYOLJ�NYlOO�RFK�VP\JVWDUW�Sn�PLGVRPPDU¿UDQGHW�

3URJUDP

������������ %UD�HUEMXGDQGHQ�IUnQ�DOOD�KDQGODUH��
� � �
������������ +lPWD�VLOOWDOOULN�IUnQ�,&$��WYn�VRUWHUV�VLOO��IlUVNSRWDWLV��JUlGG¿O�RFK�JUlVO|N��
� � LQNOXVLYH�GU\FN���3ULV����NURQRU�HOOHU���YlUGHNXSRQJHU��6DPOD�YlUGH��
� � NXSRQJHU�������MXQL�JHQRP�DWW�KDQGOD�L�GHOWDJDQGH�EXWLNHU�L�FHQWUXP�
� � VRP�lU�XSSVN\OWDGH�PHG�PLGVRPPDUVWnQJ��VH�ELOGHQ���

������������ 5|VWD�Sn�ElVWD�PLGVRPPDUVWnQJ�KRV�KDQGODUQD�PHG�FKDQV�DWW�YLQQD�¿QD�
� � SULVHU�IUnQ�EXWLNHUQD��+lPWD�RFK�OlPQD�U|VWNXSRQJHU�L�.XVWERVWlGHUV�WlOW�
� � *XOOPDU�%HUJPDQ�IUnQ�0DWV�%HUJPDQV�VSHODU�GUDJVSHO�

�������������8SSYLVQLQJ�RFK�ULQJOHNDU�PHG�2[HO|�*LOOH�
� � *RGLV�WLOO�DOOD�GDQVDQGH�EDUQ�
� �
������ � /HYDQGH�´9LV�VRPPDUVWnQJ´�PHG�HQ�I|UVPDN�DY�VRPPDUHQV�YLVIHVW�
� � ´9LVRU�9LG�9DWWQHW´��

)UnQ�RFK�PHG���DSULO������EOLU�GHW�
I|UEMXGHW�DWW�W|PPD�EnWWRDOHWWHQ�L�
VYHQVND�IDUYDWWHQ��'HWWD�I|U�DWW�PLQVND�
Sn�QlULQJVEHODVWQLQJHQ�RFK�GlUPHG�
|YHUJ|GQLQJHQ�L�gVWHUVM|Q��'H�Q\D�
UHJOHUQD�VWlOOHU�Q\D�NUDY�Sn�DWW�GHW�VND�
¿QQDV�ÀHU�W|PQLQJVVWDWLRQHU�I|U�EnW�
WDQNDU�RFK�L�GDJDUQD�KDU�GHW�LQVWDOOH�
UDWV�HQ�W|PQLQJVVWDWLRQ�L�JlVWKDPQHQ�
YLG�IlUMHOlJHW��

��2[HO|VXQG�VRP�NXVWVWDG�RFK�PDULQW�
FHQWHU�VND�JLYHWYLV�VWn�XSS�I|U�HWW�UHQDUH�
KDY�RFK�2[HO|�(QHUJL�WRJ�LQLWLDWLYHW�WLOO�DWW�
In�WLOO�HQ�W|PQLQJVVWDWLRQ�I|U�EnWWDQNDU�KlU�
L�2[HO|VXQG��2[HO|�(QHUJL�DQV|NWH�RP�HWW�
Vn�NDOODW�/29$��ELGUDJ�IUnQ�OlQVVW\UHOVHQ��
HWW�ELGUDJ�VRP�NRPPLW�WLOO�I|U�DWW�I|UElWWUD�
KDYVPLOM|Q��EHUlWWDU�8OI�.DUOVVRQ��YHUN�

VDPKHWVDQVYDULJ�I|U�9$�RFK�5HQKnOOQLQJ�
Sn�2[HO|�(QHUJL��%LGUDJHW�WlFNHU�KDOYD�
NRVWQDGHQ�RFK�UHVWHUDQGH�VWnU�2[HO|�
(QHUJL�I|U��

3ODFHULQJHQ�DY�WDQNHQ�VRP�lU�DQVOXWHQ�
WLOO�GHW�DOOPlQQD�DYORSSVQlWHW�KDU�VNHWW�L�
VDPUnG�PHG�3URPDULQD�VRP�lYHQ�VND�WD�
KDQG�RP�VN|WVHOQ�DY�DQOlJJQLQJHQ��'HQ�
lU�JUDWLV�DWW�Q\WWMD�RFK�XWUXVWDG�PHG�HWW�
UlNQHYHUN�VRP�UHJLVWUHUDU�KXU�P\FNHW�GHQ�
DQYlQGV��

��9L�YDOGH�/DWULQD�VRP�OHYHUDQW|U�Gn�GH�
KDU�HQ�EUD�OD\RXW�RFK�¿QQV�Sn�ÀHUD�VWlOOHQ�
YLONHW�J|U�DWW�PDQ�NlQQHU�LJHQ�VLJ��$QOlJJ�
QLQJHQ�lU�UREXVW�RFK�NODUDU�DY�DWW�VWn�XWH�
nUHW�RP��'HW�VND�YDUD�HQNHOW�DWW�J|UD�UlWW�

(Q�nWWD�PHWHU�OnQJ�VODQJ�NRSSODV�WLOO�EnWHQV�WRDOHWWDQN��0HG�HWW�HQNHOW�NQDSSW\FN�SnE|U�
MDV�VHGDQ�W|PQLQJHQ��(IWHU�W|PQLQJ�UXOODV�VODQJHQ�DXWRPDWLVNW�LQ�LJHQ��

Miljövänlig tömningsstation

.XVWERVWlGHU�GHOWRJ�L�nUHWV�XSSODJD�
DY�)|UHWDJVURFNHQ��7RWDOW�VSHODGH�VMX�
EDQG�IUnQ�EnGH�1\N|SLQJ�RFK�2[HO|�
VXQG��
�
'HWWD�YDU�I|UVWD�JnQJHQ�VRP�.XVWERVWl�
GHU�GHOWRJ��PHQ�WUROLJHQ�LQWH�GHQ�VLVWD«

��-lWWHNXO�DWW�In�GHOWD��VlJHU�-XOLD�%HUJ�
PDQ��VnQJHUVND�L�EDQGHW��9L�VDWVDGH�OLWH�
H[WUD�Sn�VFHQIUDPWUlGDQGHW�RFK�OnQDGH�
NOlGHU�RFK�ERRWV�IUnQ�$PHULFDQD�YLQWDJH��
HQ�DY�YnUD�K\UHVJlVWHU��0HQ�LQJHQ�YLOO�
VOlSSD�FRZER\VW|YODUQD��Vn�GH�InU�YL�
N|SD�ORVV��

Kustbostäder 
rockar

Uthyrningen har 
semesterstängt
)UnQ�IUHGDJ���MXOL�WLOO�PnQGDJ����MXOL�
KDU�YL�VHPHVWHUVWlQJW�Sn�XWK\UQLQJHQ��
9L�|SSQDU�LJHQ�WLVGDJ����MXOL�

'HW�JUlYV�Sn�PnQJD�KnOO�L�2[HO|VXQG�Gn�
DOOW�ÀHU�DQVOXWHU�VLJ�WLOO�VWDGVQlWHW��
�
��2[HO|VXQGV�6WDGVQlW�lU�L�IXOO�JnQJ�PHG�
JUlYQLQJ�RFK�DQVOXWQLQJ�WLOO�|YHU�����YLOORU�
RFK�UDGKXV��9L�MREEDU�I|U�IXOOW�I|U�DWW�DOOD�
L�2[HO|VXQG�VND�NXQQD�In�HQ�DQVOXWQLQJ�
WLOO�GHQ�GLJLWDOD�PRWRUYlJ�VRP�E\JJV�PHG�
¿EHU�JHQRP�6YHULJH��9L�KDU�L�GDJDUQD�DQ�
VOXWLW�ÀHUD�\WWHURPUnGHQ�Vn�DWW�GH�ERHQGH�
GlU�InU�VDPPD�P|MOLJKHWHU�VRP�GH�VRP�
ERU�L�FHQWUDOD�2[HO|VXQG��EHUlWWDU�+nNDQ�
)UDQ]pQ��FKHI�I|U�2[HO|VXQGV�6WDGVQlW��
�
��)LEHU�lU�LQJHQ�O\[��GHW�lU�HQ�VMlOYNODU�
KHW�I|U�GLJ�VRP�YLOO�KD�HQ�WHNQLVN�O|VQLQJ�
VRP�NODUDU�IUDPWLGHQV�XWPDQLQJDU�LQRP�
EUHGEDQG��+'�79��+'�WHOHIRQL��DYVOXWDU�
+nNDQ�)UDQ]pQ��

Ursäkta röran
- vi bygger ut

3n�ZZZ�R[GV�VH�KLWWDU�GX�EODQG�
6YHULJHV�ElVWD�HUEMXGDQGHQ�I|U�
DQVOXWQLQJ�WLOO�GLWW�ORNDOD�6WDGVQlW��
�

-RKDQ�EDV��0LNDHO�WUXPPRU��.XUW�JLWDUU�RFK�
-XOLD�VnQJ
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Polisen punkterade cykelrace
Det är stopplikt vid Arnö gård.

Mitt i värsta cykelracet.
Det är bara en hurtbulle i tätklungan 

som finner det klokt att stanna.
Det är Eric Svensson. Han är polis.
Han är inte alls belåten med sina 

mindre laglydiga pedalkompisar.
Försprånget är svårt att ta ikapp.
Korpcyklingen i Oxelösund samlar en 

trogen skara på 1960- och 1970-talen. 
Start och mål är vid OK-macken.
Sträckningen är sedan Stjärnholm- 

Lövsta handel- Arnö gård- Stjärnholm.
Det är en runda på tre mil.
Korpcyklingen utökas senare med en 

kortare motionstur på en mil.
Varje onsdag trampar mellan 100 

och 400 cyklister någon av rundorna.

Priserna lottas ut bland deltagarna.
Högvinsten är som sig bör en cykel.
Vanligaste vinst är ett kilo kaffe eller 

ett halvt kilo kaffe. Gott så.
Det är Korpens eldsjäl Roland Strid 

som sköter ruljangsen, inklusive ”tig-
ger” priser av hamnstadens köpmän.

Han är själv en flitig cyklist och kan 
inför en Vätternrunda ses förbereda sig 
med backträning i Stafstugebacken.

Korpcyklingen lockar folk från fem 
till 80 år. Tävlingssugna blandas med 
pensionerade makar med kaffekorg. 

Till och med dyker en av stadens mer 
prominenta ölgubbar upp en onsdags-
kväll och anmäler sig till cykelrundan.

Vinner ett kaffepaket gör han också.
Detta trots att han bara cyklar några 

hundra meter bort till TT-grillen och 
där bryter loppet för en flaska pilsner.

Kommunfullmäktiges ledamöter står 
en gång om året på startlinjen.

Ledamöternas närvaro varierar.
Sven Zettterström och Oswald Odsvall 

är sossepampar som föregår med gott 
exempel i upplagan som trampas 1972.

Hjälpryttare är notarius publicus 
Lars Calemark och gatuchef Norling.

Vältränade Allan Pettersson är för-
ste folkvalde i mål. Han är social-

demokrat han också. Och cykelvän.
Hurtbullar och lokala sadelryttare 

som sällan missar Korpens tremila-
race är Harry ”Cykel-Harry” Eriksson 
och Ingemar ”Älgen” Svensson.

Den senare björnstark oldboy. 
Hakar på dessa ”proffscyklister” gör 

ofta Erik Nyholm. Ett naturbarn med 
envishet och bra flås som kännetecken.

Egenskaper som kommer till pass.
Speciellt som Erik Nyholm enbart är 

utrustad med en vanlig standardcykel.
Hur det gick för cykelentusiasten och 

Oxelösundskonstapeln Eric Svensson?
Jodå, han ska få sin revansch. 
Kollegorna i poliskåren har en ons-

dagskväll fattat posto vid Arnö gård. 
Den vilt jagande klungan cyklister 

som inte iakttar stopplikten bötfälls. 
Det får tävlingslusten att pysa ut lite.

                 Text och research Leif König
                           Bildmaterial Bo Strid

 

Vänster bild En utklädd Roland Strid marknadsför korpcyklingen vid gamla 
Föreningsgatan i Oxelösund.  Höger bild Vinstutdelning i korpcyklingen. Stig 
Hedåker (mitten) kan hämta ut en ny Monark. Stig Hedåker drev under några 
år Hedåkers livs på Esplanaden. Korpens starke man Bengt Berglund (vänster) 
och cykelhandlare Stig Tejby (höger) flankerar en till synes belåten pristagare.

Luncher - À la carte - Underhållning - Onsdagsdanser

Vi bjuder på utsikt över Gästhamnen 
och sommarens bästa Läge!

7IQ���������������ZZZ�UHVWDXUDQJODJHW�VH

 Onsdagsdanser på Läget i sommar!
20.00-23.30

 27/6  Edwings
 4/7  Trio Cavalkad
 11/7 Eklövs
 18/7  Elisabeth Lords
 25/7 Kenneth Hertz
 1/8 Lars Erikssons 
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Glasverksanställda och deras familjer samlade framför dansbanan på Hummelvikskär. De firar att deras fackförening, avdelning 432 av Svenska Grov-och Fabriksarbetar-
förbundet fyllde tio år. Året är1938.

Föreningsgatan som den såg ut 1922 då barn, 
föräldrar och lärare var på väg till skolavslutningen i 
D-skolan. 

Flickorna Ann-Christin Fredriksson och Birgitta 
Sköld väntar på att få en åktur med motorcykeln. 
Bilden är tagen i Dalgången. I bakgrunden skymtar 
ett sommarkafé.

Vågspelets sommarteater den 20 juni 1976 var 
”Jeppe på berget”. Skånska teatern spelade med Leif 
Sundberg från Malmö Stadsteater i huvudrollen 
som Jeppe. Arrangören var Teaterföreningen, 
Kulturnämnden, ABF och TBV.

Sommar, sol och bad och förväntningar på allt vad som kan höra sommaren till 
Här är några sommarbilder som spänner över tiden 1900 - 2010

Nationaldagen 2010 firades i strålande sommarvärme på Jogersö. Oxelökören 
sjunger här under ledning av Inga Rausgård. Fotograf Ingemar Urborn

Badhusparken en sommardag omkring år 1900. En något knubbig liten hund ser ut 
att vara bildens centrum. I bakgrunden till vänster ses bron som leder ut till varm- 
och kallbadhusen.
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F[^^[`Y�>[`VTadY�6ga��
3ULVDGH��O\VDQGH�MD]]PXVLNHU�VSHODU�XQGHUEDU�MD]]PXVLN�Sn�PnQDGHQV�NRQVHUW�L�6�W�%RW�
YLG��1MXW�DY�JU\PW�VYlQJ�PHG�WYn�DY�6YHULJHV�PHVW�LQWUHVVDQWD�MD]]PXVLNHU�
���3LDQLVWHQ�'DQLHO�7LOOLQJ�RFK�VD[RIRQLVWHQ�)UHGULN�/LQGERUJ�KDU�VODJLW�VLJ�VDPPDQ�RFK�
VWDUWDW�HQ�GXR�GlU�N\UNRUXPPHWV�VSHFLHOOD�DWPRVIlU�RFK�DNXVWLN�XWJ|U�JUXQGHQ�I|U�UHSHU�
WRDUHQ�RFK�XWWU\FNHW��0XVLNHQ�lU�EO�D��KlPWDG�IUnQ�'XNH�(OOLQJWRQ��/DUV�*XOOLQ�
RFK�6YHQVN�IRONPXVLN�
�����NO��������(QWUH�����NU��3HQV�VWXG����NU��8QGHU����JUDWLV�

<Sd�aX�ZWSdf��W`�]a`eWdf�Xk^^V�_WV�Z\{dfS`
6nQJ��cVD�/|YJUHQ�RFK�&DULQ�0HOLQ��0XVLNHU��.DOOH�/|YJUHQ��2ORY�gVWHUEHUJ��
0nQDGHQV�NRQVHUW�L�6�W�%RWYLG�
�����NO��������(QWUH�����NU��3HQV�VWXG����NU��8QGHU����JUDWLV�

7`��bbW`�XS_`�X[U]�fS�W_af�bd[e
2[HO|VXQGV�I|UVDPOLQJV�XQJGRPVJUXSS��%HWRQJEDUQHQ��KDU�XWQlPQWV�WLOO�cUHWV�6WUlQJ�
QlVVWLIWDUH��%HWRQJEDUQHQ�lU�2[HO|VXQGV�I|UVDPOLQJV�|SSQD�IDPQ�JHQWHPRW�XQJGRPDU�
L�YnU�VWDG��(Q�IDPQ�VRP�WDU�HPRW��VRP�¿QQV�I|U�DWW�I|UPHGOD�VMlOYVWlQGLJKHW��VW\UND��
OLYVYLOMD�RFK�GHQ�GlU�XQGHUEDUD�´'X�'XJHU�6RP�'X�bU�NlQVODQ�́
���-DJ�|QVNDU�DOOD�XQJD�PlQQLVNRU�L�2[HO|VXQG�DWW�GH�InU�P|WD�GHWWD��+RV�RVV�HOOHU�KRV�
QnJRQ�DQQDQ��(Q�|SSHQ�IDPQ�VRP�WDU�HPRW�GLJ�MXVW�VRP�GX�lU����

d
l

6RPPDUWLGHU�
.\UNDQV�H[SHGLWLRQ�WHO�WLG��PnQGDJ�±�WRUVGDJ������9[O������������
%HV|NVWLG�WLVGDJ�WRUVGDJ�������)|UVDPOLQJVKHPPHW�.\UNRJDWDQ�����
.\UNRJnUGHQV�H[SHGLWLRQ�.\UNRJnUGVYlJHQ����WHO����������������

B}�]^[bbS`�ahS`X�d�efSVW`e�fadY�ef}d�
E,f�4afh[Ve�]kd]S

(Q�VHYlUG�N\UND�VRP�lU�|SSHQ�I|U�EHV|N�DOOD�GDJDU�������9lONRPPHQ�LQ�
*XLGHEDQG�¿QQV�Sn�ROLND�VSUnN��8WVWlOOQLQJ���EODQGDGH�WHNQLNHU���6�W�%RWYLGV�PnODUJUXSS��

6RPPDUJXGVWMlQVW�V|QGDJDU�NO�����0XVLN�L�VRPPDUNYlOO�O|UGDJDU�NO�����0nQDGHQV�NRQVHUW������������������
ZZZ�R[HO|VXQGVI|UVDPOLQJ�VH

(Q�VRP�WURWVDU�DOOD�VPnMlYODU�VRP�VLWWHU�Sn�DOOGHOHV�I|U�PnQJDV�D[ODU�RFK�YLVNDU�DWW�GX�
LQWH�I|UWMlQDU�GHW�ElVWD��(Q�YDUV�U|VW�VWlUNHU�GLJ�
���*UDWWLV�%HWRQJEDUQHQ��1L�lU�HQ�VWRU�RFK�YLNWLJ�GHO�DY�HWW�VWRUW�RFK�YLNWLJW�DUEHWH�����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������(OLVDEHWK�9ROGHQ��N\UNRKHUGH

AjW^�eg`V[`�Dgafe[`ega_S^S[eW`�
eWgdS]g`fSfk�`���
�����������������������.HVlJULOODXV�6WMlUQKROPLVVD��7DSDDPPH�OHLNNLSXLVWRVVD��3DLNDOOD�
RQ�NHWVXSSLD��VLQDSSLD��PHKXD��NDKYLD��WHHWl�MD�OlPPLQ�JULOOL��6HNl�KDXVNDD�OHLNNLVHXUDD�
2PDW�PDNNDUDW�PXNDDQ��
�����������2PSHOXVHXUDW�VHXUDNXQWDNRGLVVD��
������6HXUDNXQWDUHWNL�*|WHERUJLLQ��9LLPHLQHQ�LOPRLWWDXWXPLVSlLYl�������/lKGH�VLQlNLQ�
PXNDDQ�WXWXVWXPDDQ�*|WHERUJLQ�VXRPHQNLHOLVHHQ�MXPDODQSDOYHOXVHOlPllQ�MD�WDSDD�
PDDQ�.LP�%UHGHIHOGWLl��
/LVl�LQIRD�+HOHQLOWl��������������$XULQNRLVWD�NHVll�

3^^e}`Y�aUZ�]SXXW�b}�E\�f}`YW`
gSSHW�KXV�������������RQVGDJDU�L�MlPQ�YHFND��
0XVLN�RFK�DQGDNW�Sn�%M|UQWRUS�
7RUVGDJ�XGGD�YHFNRU�NO��������6M|WnQJHQ�WLVGDJ�XGGD�
YHFNRU�NO�����

?[Vea__SdVSY�b}�:�YefW`���O|UGDJ����MXQL�NO�������
�
9lONRPPHQ�XW�L�2[HO|VXQGV�VNlUJnUG�RFK�0LGVRPPDUGDJHQV�IULOXIWV�
JXGVWMlQVW�NO����PHG�9HURQLFD�/LQGJUHQ�RFK�)OH[WHWWHQ��%nWDU��
PHG�VWDUW�NO�������JnU�IUnQ�*lVWKDPQHQ�YLG�UHVWDXUDQJ�/lJHW��cWHUUHVD�
FD��������7D�PHG�NDIIHNRUJ�RFK�QnJRW�DWW�VLWWD�Sn�

7LOOLQJ�/LQGEHUJ�'XR
�����NO������

/LQD�%M|UNERUJ��/LQGD�:LGQHU�
(OLQ�/LQGTYLVW�RFK�-RKDQQD�/HYHULQ
�����NO������

7KHUHVH�&DPEUDQW�RFK�
6XVDQQH�)RUVOXQG
����NO������

-DU�RI�KHDUW
cVD�/|IJUHQ�RFK�&DULQ�0HOLQ�PHG�NRPS
�����NO������

(PPD�6YHQVN��-HQQ\�5RRV��(OLVDEHWK�+HUPDQVVRQ�
6N\PQLQJVWRQHU�
�����NO������

(PPD�)DJHUVWHGW�RFK�-RQDV�2OVVRQ
�����NO������
�
gJRQEOLFN�L�OLYHW
8OOD�%|UMDUV�RFK�-RDFKLP�)RUVV
�����NO������

6nQJHU�IUnQ�I|UU�RFK�QX��)UnQ�PXVLNDO�WLOO�YLVD�
+HOHQD�:DKOVWU|P�RFK�-RDFKLP�)RUVV�
����NO�������

6LOXHWWHU�L�HQ�VSHJHO
3DWULN�$KOEHUJ�RFK�6WDIIDQ�6M|EHUJ
�0XVLN�DY�EO�D��3HWHUVRQ�%HUJHU��3lUW��6DLQW�6DlQV�RFK�*XOOLQ�
�����NO�������

6WUnNNYDUWHWWPXVLN�IUnQ�1RUGHQ
PHG�6|QGDJVNYDUWHWWHQ�
�����NO������

0DQVN|UHQ�3RQWRQHUQD
�����NO��������

2[HO|VRXQG�%LJ�%DQG
�����NO������
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8OI�'DKOTYLVW�lU�PHG�VLQD����nU�L�NRPPXQLNDWLRQVEUDQVFKHQ�HQ�DY�6YHULJHV�PHVW�
HUIDUQD�YDUXPlUNHVNRQVXOWHU��8OI�NRP�WLGLJW�L�NRQWDNW�PHG�YDUXPlUNHVDUEHWH�RFK�
JUXQGDGH�UHGDQ������HWW�UnGJLYQLQJVI|UHWDJ�VRP�Sn�VLQ�NXQGOLVWD�KDGH�ÀHUD�I|UHWDJ�
VRP�YDU�I|UHJnQJDUH�LQRP�YDUXPlUNHVXWYHFNOLQJ��,GDJ�lU�8OI�SDUWQHU�RFK�UnGJLYDUH�Sn�
*XOOHUV�*UXSS�RFK�KDU�GH�VHQDVWH�nUHQ�YDULW�HQ�ÀLWLJW�DQOLWDG�YDUXPlUNHVUnGJLYDUH�LQRP�
P\QGLJKHWVVHNWRUQ�RFK�EODQG�NRPPXQHU��+DQ�KDU�EO�D��DUEHWDW�VRP�NRPPXQLNDWLRQV�
FKHI�I|U�1\N|SLQJV�NRPPXQ�YDUV�DUEHWH�LQRP�FLW\�EUDQGLQJ�EOLYLW�XSSPlUNVDPPDW��8OIV�
HUIDUHQKHWHU�¿QQV�VDPPDQIDWWDGH�L�GH�E|FNHU�KDQ�VNULYLW�L�lPQHW�NRPPXQLNDWLRQVVWUD�
WHJL�RFK�UHNODP��'HQ�VHQDVWH�KDU�EOLYLW�RPQlPQG�VRP�cUHWV�0DUNQDGVI|ULQJVERN�DY�
6YHULJHV�0DUNQDGVI|UEXQG��

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�

��3URFHVVHQ�RFK�GHW�HQJDJHPDQJ�
VRP�VNDSDGHV�L�DUEHWHW�PHG�9LVLRQ�
�����YDU�H[HPSODULVNW�XWI|UG��1X�
JlOOHU�GHW�DWW�Jn�IUnQ´WH[W�WLOO�YHUN�
OLJKHW´�
8OI�'DKOTYLVW�lU�XSSYX[HQ�L�2[HO|VXQG��
)DPLOMHQ�À\WWDGH�KLW�QlU�KDQ�YDU���nU�
JDPPDO������RFK�KlU�ERGGH�KDQ�WLOO�
������8OI�lU�HQ�DY�ODQGHWV�IUlPVWD�
YDUXPlUNHVNRQVXOWHU�
2[HO|VXQGV�NRPPXQ�DQWRJ�9LVLRQ�
�����Sn�NRPPXQIXOOPlNWLJHV�P|WH�GHQ�
���IHEUXDUL��8QGHU�YnUHQ�KDU�HQ�SODQ�
XWDUEHWDWV�KXU�I|UDQNULQJVSURFHVVHQ�
VND�VH�XW�

��9DUXPlUNHQ�E\JJV�LQLIUnQ�RFK�XW��
VlJHU�8OI�'DKOTYLVW��1X�JlOOHU�GHW�DWW�In�
PHG�NRPPXQHQV�HJHW�IRON�L�GHW�IUDP�
WLGD�DUEHWHW��6MlOYNODUW�lU�lYHQ�GH�VRP�
ERU�L�2[HO|VXQG�YLNWLJD��'HW�JlOOHU�DWW�
JH�IRON�P|MOLJKHW�DWW�I|UVWn�YDG�YLVLRQHQ�
EHW\GHU�I|U�GRP�RFK�YDG�PDQ�NDQ�ELGUD�
PHG�IUDP|YHU�

8OI�SRlQJWHUDU�YLNWHQ�DY�DWW�NRPPX�
QLFHUD�EXGVNDSHW�Sn�HWW�HQNHOW�RFK�
LQIRUPDWLYW�VlWW�

��.RPPXQLNDWLRQHQ�lU�RHUK|UW�YLNWLJ��
GHW�JlOOHU�DWW�EHUlWWD�YDG�PDQ�J|U�RFK�
YDUI|U��YLD�ROLND�PHGLD�

��<WWHUOLJDUH�HQ�IDNWRU�VRP�DYJ|U�HQ�
RUWV�DWWUDNWLYLWHW�lU�DNWLYLWHWHU��IRUWVlWWHU�
8OI��8QGHUV|NQLQJDU�YLVDU�DWW�SODWVHU�
GlU�GHW�KlQGHU�P\FNHW�lU�LQWUHVVDQWD�
I|U�IRON�DWW�À\WWD�WLOO��

,�VDPEDQG�PHG�YLVLRQVDUEHWHW�WRJV�HQ�
VORJDQ�IUDP��´2[HO|VXQG���KlU�E|UMDU�
YlUOGHQ´��9DG�VlJHU�GX�RP�GHQ"

��,�LQOHGQLQJVVNHGHW�DY�I|UDQNULQJHQ�
lU�VMlOYD�VORJDQ�LQWH�OLND�YLNWLJ�VRP�
DUEHWHW�PHG�DWW�NRPPXQLFHUD�LQQHKnO�
OHW�L�YLVLRQHQ�

9DUXPlUNHVH[SHUWHQ�8OI�'DKOTYLVW�RP�9LVLRQ�����

- Nu gäller det att gå från ord till handling
.RPPXQDOUnGHW�&DWKDULQD�)UHGULNVVRQ�
RP�GHW�IRUWVDWWD�DUEHWHW�

��9LVLRQHQ�OLJJHU�WLOO�JUXQG�I|U�GHW�PnO�RFK�
EXGJHWDUEHWH�VRP�SnJnU�QX��'HW�YLOO�VlJD��
9nUD�PnO�RFK�SULRULWHULQJDU�XWJnU�IUnQ�
YLVLRQ������

��'HW�LQWHUQD�I|UDQNULQJVDUEHWHW�LQRP�2[H�
O|VXQGV�NRPPXQ�NRPPHU�NRPPXQFKHIHQ�
DWW�In�HWW�XSSGUDJ�DWW�JHQRPI|UD��7DQNHQ�
lU�DWW�DOOD�PHGDUEHWDUH�VND�KD�NlQQHGRP�
RP�YLVLRQHQ�RFK�NXQQD�LGHQWL¿HUD�KXU�GH�
VND�NXQQD�ELGUD�WLOO�DWW�YLVLRQHQ�XSSI\OOV�

��)|U�DWW�YLVLRQHQ�VND�NXQQD�EOL�YHUNOLJ�
KHW�NUlYV�GHW�DWW�PnQJD�EOLU�ElUDUH�DY�
EXGVNDSHW��9L�WLWWDU�Sn�KXU�HQ�NRPPXQL�
NDWLRQVSODQ�VND�VH�XW�RFK�KXU�YL�Sn�ElVWD�
VlWW�NDQ�LQYROYHUD�RFK�LQIRUPHUD�LQYn�
QDUQD�L�2[HO|VXQG�

$11216

&DWKDULQD�)UHGULNVVRQ
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$OOWLG�IULD�OHYHUDQVHU�KlPWQLQJDU�WLOO�I|UHWDJVDGUHVVHU�L�1\N|SLQJ�2[HO|VXQG�
5LQJ�RVV�I|U�DWW�In�HWW�§)|UHWDJV�DYWDO§�PHG�EUD�YLOONRU�RFK�JRG�VHUYLFH�
�
'\JQV�YHFNR�ZHHNHQG�SULVHU�ERNDV�GLUHNW�Sn�ZZZ�DYLV�VH�
I|U�ElVWD�SULV�I|U�GLJ�VRP�lU�SULYDWSHUVRQ�
�

9lONRPPHQ�KlOVDU�5LFKDUG�cQGEHUJ�PHG�SHUVRQDO
�

9L�lU�GHW�JOREDOD�ELOXWK\UQLQJVI|UHWDJHW�VRP�WlQNHU�ORNDOW��

7HO��������������� %LOFHQWHU�������������������� gSSHW�0nQ�)UH�������������
7HO��������������� 1RUUN|SLQJVYlJHQ�����gSSHW�0nQ�)UH�������������
7HO��������������� 6NDYVWD�$LUSRUW������������gSSHW�0nQ�6|Q�������������

Näringslivsdag och 
MINO-gala fredag 
26 oktober

Fredag 26 oktober bjuder Företagarna och MINO 
(Marknadsföreningen i Nyköping och Oxelösund) in 
till Näringslivsdag och MINO-gala på Sunlight Hotell 
i Nyköping. 

Det blir en Företagsmässa i regi av Företagarna på 
dagtid och MINO-gala med ny touch på kvällen

- Näringslivsdagen kommer att genomföras för femte 
året i följd berättar Tell Mellander, ordförande i Före-
tagarna Nyköping/Oxelösund. Vi kommer som vanligt 
att nominera Årets Företagare och prisutdelningen sker 
under MINO- galan den 26 oktober. 

Inför MINO-galan nominerar du som företag, säger 
Kristian Bartos, ordförande för MINO

Nomineringarna av Årets Guldnyckel och Årets 
Marknadsförare måste vara styrelsen tillhanda senast 29 
augusti.

Tell Mellander och Kristian Bartos

”Jag gillar att möta positiva människor”

En dryg månad har i skrivande stund gått sedan 
Charlotte Johansson tillträdde som ny kommunchef i 
Oxelösunds kommun.

När du flyttade hit berättade du att du inte visste 
så mycket om Oxelösund. Vilka första intryck har du 
fått efter din korta tid på det nya jobbet?

- Mina första intryck av kommunen är dels att jag har 
blivit så väl omhändertagen och så trevligt bemött. Det 
betyder mycket för mig! Jag är själv en positiv natur och 
då är det extra roligt att möta så många positiva män-
niskor. Sedan tycker jag att naturen är fantastisk. Jag får 
nypa mig själv i armen när jag står ute på Femörehuvud 
och blickar ut över havet! Bor jag här tänker jag, eller 
drömmer jag! Det är fantastiskt vackert och så nära. En 
ovärderlig tillgång!

 
Liksom många andra kommuner brottas Oxelö-

sund med en dålig ekonomi. Kommentar?
- Ja, det är tuffa tider ekonomiskt för många kommu-

ner just nu. Men jag tycker man har gjort ett noggrant 
arbete under vintern och våren. Det finns idag en bas 
och plattform för resten av året och budgeten för 2013 
börjar ta form. Min upplevelse är att alla tar situationen 
på allvar och var och en ”drar sitt strå till stacken”. Sam-
arbete  och långsiktighet vill till för att det ska bli bra och 
det känns som att det finns.

Har du något eget recept på hur vi ska sätta Oxelö-
sund på kartan och få fler att upptäcka orten?

- En budget i balans är självklart det viktigaste om vi 
ska lyckas med Oxelösund oavsett vad det gäller. Sedan 
tror jag att arbetet mot näringslivet är en otroligt viktig 
ingrediens. Vi har ju precis fått ett beslut i Kommunsty-
relsen om ett Näringslivsprogram. Implementeringen 
av det är en del för att inspirera och göra det attraktivt 
att etablera sig i kommunen. För att det ska kunna ske 
behöver vi ju också kunna erbjuda bostäder, förskola, 

skola och ett gott omhändertagande av våra äldre. Allt 
hänger ihop. 

- Besöksnäringen tror jag också kan utvecklas det har 
vi ju som jag redan sagt förutsättningar för i kommunen. 
Men det måste ske på ett ansvarsfullt och klokt sätt så vi 
inte förstör istället för att tar till vara.

Hur skulle du beskriva dig själv som person?
- Ja, vem är jag då som person? Som jag också redan 

hunnit berätta så är jag en person som alltid ser det 
positiva i saker och jag är för det mesta glad. Det finns 
alltid möjligheter! Jag tycker om att bryta mönster och 
tänka nytt, det brukar komma något gott ur det. Jag är 
målmedveten och energisk! Jag gillar mitt jobb och jag 
tycker om att vara i naturen och allt som rör hälsa och 
friskvård.

Tidigare har det diskuterats mycket kring var kom-
munchefen väljer att bo. Har du ambitionen att flytta 
till Oxelösund?

- Ja, jag tycker det är så fint i Oxelösund så mina pla-
ner är att bosätta mig här på riktigt. Tills vidare bor jag 
här i veckorna. Men bara maken hittar ett jobb och vi får 
huset i Skåne sålt så slår vi ner bopålarna här.

Vilka egenskaper anser du vara viktigast för att 
klara jobbet som kommunchef?

- För att klara arbetet som kommunchef på ett bra 
sätt så tror jag det är en fördel om man är en fena på att 
samarbete och inspirera till samarbete och samverkan. 
Jag tror också det är bra om man kan se och verka för 
helheten. Jag hoppas naturligtvis att jag ska kunna bidra 
inom dessa områden.

Lycka till i fortsättningen med det nya jobbet. Blir 
det någon semester i sommar?

- Jadå ett par veckors semester blir det allt!
Text: Torbjörn Dahlström  Foto: Peter Lundström

Boka in fredag 26 
oktober redan nu och 
läs mer om dagen och 
kvällen på mino.nu och 
foretagarna.nu
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Allsång

För tredje året anordnas allsång på torget. Varje torsdag i juli med start 5 juli blir det 
allsång varvat med uppträdanden och musikfrågetävlingar. Vid dåligt väder flyttar man 
in i Koordinaten.

- Det innebär att det alltid blir allsång i juli  klockan 18.00 på torsdagar i centrum av 
Oxelösund, säger Julia Bergman. Även om vädret är dåligt så kör vi, bra att veta för alla 
som är sugna på att sjunga.

$VWULGV
9lY�	*DUQ

%ORPVWHU�'HVLJQ

Midsommarkväll
Tisdagen den 19 juni mellan 16.00-19.00 
anordnas en ”Midsommarkväll”.

- Det blir fina erbjudanden från handlar-
na och underhållning på torget säger Julia 
Bergman från Kustbostäder. Gullmar 
Bergman spelar dragspel och Oxelö Gille 
har uppvisning och ringlekar. Dessutom 
blir det en försmak av sommarens visfest 
”Visor vid vattnet”.
- Aktiviteter under kvällen blir en röst-
ning på bästa midsommarstång hos hand-
larna med möjlighet att vinna fina priser, 
berättar Julia. Genom att handla i buti-
kerna från den 12 juni har du även chans 
att samla värdekuponger till en silltallrik 
från ICA Kvantum. Fem kuponger berät-
tigar till en silltallrik som kan avhämtas 
hos ICA Kvantum mellan 17.30 och 18.30. 
Deltagande butiker har en midsommar-
stång i skyltfönstret.

*5$7,6�3$5.(5,1*

Midsommarfirande och allsång 
på torget i sommar
Fastighetsägarna runt torget, Kustbostäder, Borox och Kungshem i samarbete med 
ICA Kvantum och Mediamix Event & Mediabyrå ordnar en tjuvstart på midsom-
marfirandet samt allsång i juli. Platsen är Järntorget.

Till årets allsång kommer det som tidigare år att tryckas upp ett allsångshäfte. 

- Det blir härliga svenska allsångsklassiker som alla kan sjunga med i, säger Jenny 
Hillman som liksom förra året håller i programmet. Till sin hjälp har hon maken Greger 
Hillman och Martina Dahlström.

- Nytt för i år är ett barntema med allsång, ansiktsmålning och tävlingar för alla barnen 
den 5 och 19 juli. Då startar vi kl 17.30.

På årets sista allsång den 26 juli kommer betongbarnen från St Botvid och gör ett gäst-
uppträdande från musikalen “Vem bryr sig”. 

10
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Ny scen på torget 
i Oxelösund
I samband med midsommarfirande 
på torget tisdag den 19 juni invigs 
en ny scen.

- Äntligen får vi en scen på torget 
igen, säger Conny Zetterlund, chef för 
Kultur och Fritid. Nu får vi en naturlig 
mötesplats, och det  blir lättare att 
arrangera olika typer av aktiviteter på 
torget. 

Den nya scenen är framtagen genom 
ett samarbete mellan Oxelösunds 
kommun, fastighetsägarna runt 
torget, Rydbergs Bygg, Sörmlands 
Sparbank och ICA Kvantum.

- Jättekul, säger Mathias Fernqvist 
på ICA Kvantum. Vi har arbetat med 
frågan några år nu, äntligen kommer 
den nya scenen på plats. 

Förhoppningsvis kan den nya scenen 
bidra till att stärka torget i Oxelösund 

till att bli en naturlig mötesplats för 
olika arrangemang och handel.
- Vi börjar med midsommarfirande 
och invigning av scenen den 19 juni, 
sedan har vi allsångskvällar alla tors-
dagar i juli, säger Torbjörn Dahlström 
från Mediamix Event & Mediabyrå. 

Parallellt med arbetet med scenen har 
initiativ tagits för att bilda en Cen-
trumförening. Kommunen, fastig-
hetsägare samt aktörer runt centrum i 
Oxelösund har träffats och är överens.

- Vi behöver en centrumförening som 
arbetar aktivt med frågor kring handel 
och olika typer av arrangemang i Oxe-
lösunds centrum, säger Julia Bergman 
från Kustbostäder.

En ansökan om bildande av Centrum-
förening är inskickad till Bolagsverket. 
efter sommaren räknar man med att 
föreningen är bildad. 

Invigning av scenen tisdag 
19 juni I samband med midsommarfirande på torget den 

19 juni sker en formell invigning  med underhåll-
ning på scenen.

��������¤������������

Lindqvist Gummiverkstad

hudhälsannya
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Varje torsdag i juli 
Järntorget, Oxelösund 18.00
5 och 19 juli har vi barntema 

och startar kl 17.30

Tuffa runt med Lions-tåget

Med Lions tuff tuff-tåg tar du dig utan kostnad mellan Järntorget och gäst-
hamnen vid Badhusviken måndag till lördag under perioden 18 juni till 11 
augusti. Två turer per vardag går också till Gamla Oxelösund. Avgång från 
centrum 12.45 samt 15.15. Tåget går vardagar mellan 09.30-18.30 samt lör-
dagar mellan 09.30 och 14.00. Avgång från gästhamnen vid Badhusviken 
varje halvtimme med start 09.30 och avgång från centrum varje halvtimme 
med start 09.45. Fullständig tidtabell hittar du på www.visitoxelosund.se. 
Följ med på en rolig och annorlunda tur runt Oxelösund! 



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 10 A  3 rok  ledig 1/9  5 308:-/mån  Esplanaden 10 B  2 rok  ledig 1/8  3 911:-/mån
Föreningsgatan 22 D 3 rok  ledig 1/7  5 107:-/mån
Föreningsgatan 22 D 2 rok  ledig 1/9  4 073:-/mån 

Möblerade lägenheter kan också hyras ut till företagare/entreprenörer.
Fler objekt på www.kungshem.se
�
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NYKÖPING/OXELÖSUND BAGAREGATAN 21. TEL 0155-20 95 80 WWW.SVENSKFAST.SEFölj oss på Facebook

Svensk Fastighetsförmedling fyller !" år i år men är piggare än någonsin.  
Under #$%# har vi förstärkt positionen som Nyköping/Oxelösunds  
ledande mäklarkedja och har idag en marknadsandel på drygt &$% 
(avser kvartal % #$%#). 
Vill du också få din bostad såld när du ska sälja? Varmt välkommen 
att kontakta oss så berättar vi mer om vår effektiva försäljningsmetod!

PS Sommaren är en mycket bra tid att sälja din bostad på DS

Välkommen till en pigg !"-åring! 
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SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING (gul stapel)
Andra mäklare i Nyköping (grå staplar) 

FÖRSÄLJNING AV VILLOR & FRITIDSHUS 
120101-120331 Svensk Fastighetsförmedling Nyköping 
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Så väljer du rätt kulör
Dags att måla om fasaden? Väljer du 
rätt kulör till huset är succén given – 
men väljer du fel är katastrofen nära.
– Vanligaste misstaget är att måla i för 
starka kulörer, säger Yvonne Karlsson, 
certifierad färgsättare hos Beckers.

Vilken färg ska du måla huset i? Yvonne 
Karlsson, med mångårig erfarenhet av att 
färgsätta hus, guidar dig rätt.

– Utgångspunkten bör vara husets 
stil, man bör hålla sig inom de kulörerna 
som var populära när huset byggdes. Om 
man till exempel är inne på att måla ett 
70-talshus helvitt kanske man bör tänka 
ett varv till, säger hon.

Spana in grannarna
Att gå runt eller cykla i grannskapet är 

en framgångsrik metod för att skaffa sig 
inspiration inför ommålningen.

– Det finns inget bättre sätt i mina 
ögon. Då får man se hur en färg ser ut 
på fasaden och hur den fungerar mot 
omgivningen. Hittar man ett hus man 
gillar tycker jag att man kan knacka på och 
fråga vad kulören heter.

”Rådfråga kommunen”
Yvonne Karlsson rekommenderar även 

att dubbelkolla med kommunen innan 
man sätter igång med jobbet.

– På en del platser är färgskalorna 
bestämda i detaljplanen. Vill man 
byta kulör är det säkrast att rådfråga 
kommunen, annars kanske man står där 
med ett nymålat hus som måste målas om 
igen. I vissa fall finns det även K-märkning 
att ta hänsyn till. 
 

Vilket är det vanligaste misstaget 
svenskarna gör när de ska välja kulör?

– Absolut vanligast är att man valt för 
starka kulörer, man är inte medveten om 
hur den blir på fasaden. Oftast hinner man 
ju rätta till sitt misstag, men visst har jag 
hört om situationer där man står med ett 
”lysande” hus.

Så väljer du rätt kulör:
1) Kolla runt i området där du bor
– Vilka färger dominerar? Kommer din 

idé att passa in?

2) Utgå från naturen
– I det stora hela är naturen rätt 

nedtonad och enhetlig. De starka färgerna 
återfinns i detaljerna, som blommor. Ha 
gärna det i åtanke gällande färgsättningen 
av huset också.

3) Ta med valda färgprover från butiken 
utomhus

– Alla färger blir ljusare och mer kulörta 
i dagsljus.

4) Provmåla en kvadratmeter spånskiva
– Den kan du flytta runt så du får en 

uppfattning hur färgen gör sig på husets 
olika väggar.

5) Fråga om hjälp
– Din lokala färghandlare har säkerligen 

information på vilka färger som är 
populära i området och kan tipsa vad som 
passar just ditt hus.
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Semesterläge? Inte för oss
��
�
Sommar, sommar, sommar! Äntligen är 
sommaren här efter en lång vinter med 
en fastighetsmarknad som varit både 
upp och ned. Frågan som många har 
är: går det att sälja sin bostadsrätt eller 
villa/sommarstuga mitt under somma-
ren? 

Svaret blir – definitivt ja! Vi har ett arbets-
liv där semestrarna läggs omlott –  förr 
stannade ju Sverige som bekant under Juli 
månad men det är en helt annan värld 
idag. 

Internet sover aldrig. På www.svenskfast.
se och www.hemnet.se pågår ett ständigt 
sökande efter den perfekta bostaden och 
det perfekta läget. 
 
På sommaren har också de flesta lite tid 
att gå på visningar och de flesta kan leta 
bostad från sin mobiltelefon eller från den 
bärbara datorn som man tar med sig på 
semestern. Utbudet är också mindre vilket 
är en fördel om du ska sälja din bostad.  
 
Vi mäklare på Svensk Fastighetsförmed-
ling jobbar över hela sommaren, så du som 
säljer din bostad via oss kan lugnt koppla 
av i hängmattan medan vi arbetar med ditt 
försäljningsuppdrag. Det är det som är 
charmen med att vara fastighetsmäklare 
– den ständiga rörelsen, nya kunder som 
man får glädjen att hjälpa hitta rätt. 
 
Det är därför man som fastighetsmäklare 
gillar sitt jobb och är beredd att arbeta 
både kvällar och helger för att nå resultat! 
 
 Thomas Nilsson 
Svensk Fastighetsförmedling

Brunelius färg
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BOKA TID FÖR HUSHÄLSA!
Happy Homes färgexpert undersöker
din fasads skick, och svarar på allt du 
behöver veta innan du målar om.

 

PERFEKT AKRYLAT
Vår bästa utomhusfärg har fått
ny formula och blivit ännu bättre. 
Nya Beckers Perfekt är utvecklad 
ytterligare när det gäller hållbar-
het, täckförmåga och fasadskydd.

BECKERS PERFEKT AKRYLATFÄRG 10 l.

Vit 1895:- Valfri kulör 1995:-
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Skydda huset – så enkelt är det

�DQn/
��DS|.
�DUNlVU|)

�DMOl6
�DUDS6
��DQn/�HGQDNFlWOH+

��VWHKJLWVDI
��JQLOGHPU|I
�DS|N��DQnO��DMOl6 �

nS�DUNlVU|I �
��HOOlWV�DPPDV

Nyköping, 
lansfast.se/nykoping
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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!

!

Hur kan grannens hus se så fräscht ut – år efter år?
Beckers utbildningsansvarig Leif Edenborg avslöjar 
varför.
– Grannen har inte slarvat med grundjobbet inför 
målningen, säger han.

Leif Edenborg håller kurser runtom i Sverige för 
färghandlare och professionella målare – nu hjälper han 
dig att få till ett perfekt resultat vid fasadmålningen.

– Många rengör fasaden för dåligt vilket förstör 
möjligheterna till ett bra jobb redan från början. 80 
procent av allt jobb sker innan själva målandet, säger han.

Vilka är de vanligaste frågorna du brukar få av 
husägare som vill måla om?

– ”Hur mycket färg behövs det?” är vanligt 
förekommande. Du behöver så mycket färg att det räcker 
för två lager och ibland kan det behövas grundfärg. Glöm 
inte grundoljan.

Ta hjälp
Innan du springer iväg till affären gäller det att ha läst 

på – ordentligt. Och våga ta hjälp.
– Ta reda på så mycket du bara kan om hur jobbet ska 

göras innan du sätter igång. Se även till att få andra råd, 
införskaffa rätt material och hitta en tidpunkt för att göra 
jobbet.

Fem steg till ett perfekt skydd

1) Rengör noga
– Samma smuts som fastnar på fönsterrutorna fastnar 

också på fasaden. Om du inte har tvättat fasaden på 
10-15 år kan du tänka dig hur mycket smuts som finns. 
Börja med att kolla om alger eller mögel har börjat växa, 
då behövs alg och mögeltvätt. Blötlägg de ytor som ska 
tvättas före du lägger på tvättmedlet. Undvik att använda 

högtryckstvätt. För själva tvätten, fungerar en tvättborste 
man fäster på trädgårdsslangen. Skölj noga använd gärna 
en borste. Glöm inte att täcka över ytorna på huset som 
inte ska tvättas. Även växterna närmast huset ska skyddas.  
2) Kontrollera och laga

– Om du har träfasad måste du kolla om det finns trä 
som är ruttet. Hittar du det måste bitarna bytas ut innan 
du kan fortsätta. Kontrollera även om det finns sprickor i 
träet, skrapa upp dem och grundmåla ordentligt.

3) Skrapa
– Du behöver bara skrapa bort färgen som sitter löst 

eller flagnar. Slarva inte, en dåligt skrapad fasad gör att 
färgen kommer fästa sämre sen. Den här delen av jobbet 
är tuff, ta en del av fasaden i taget. Glöm inte att använda 
en ordentlig skrapa, en modern variant som ligger skönt i 
handen är verkligen att rekommendera. Stålborstning kan 
också vara ett alternativ.

4) Grunda
– Lägg en grundolja på fasadens ytor med bart trä eller 

skarvar. Vänta 30 minuter innan du lägger grundfärg på 
den oljade ytan. Om det är en gammal yta, särskilt om 
den vetter mot söder, kan det behövas grundmålas. Låt 
grundfärgen torka helt innan du fortsätter.

5) Måla
– Först och främst: håll koll på vädret. Du ska inte måla 

i stekande sol eller om det är fuktigt ute. Målar du på 
en fuktig yta kan det uppstå fuktblåsor, vilket inte är så 
snyggt. Styrk på rikligt med färg på hela väggen och var 
noga kring skarvar. Låt det torka i 1,5 dygn. Kör gärna 
”tumtricket”, blir inte tummen kladdig när du trycker och 
vrider om på den nymålade ytan är det bara att stryka på 
nästa lager.
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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
19-årsdag på Folktandvården
Dagens ungdomar är mycket aktiva. 
De ger sig gärna ut på resor när de 
slutat skolan. Det är bra om tänderna 
är genomgångna innan man ger sig ut i 
världen eller försvinner för studier på 
annan ort.

Torsdagen den 14 juni var ungdomarnas 
dag! Då satsade Folktandvården 
på alla 19-åringar. De var kallade 
för undersökning och erbjöds 
förutom sedvanlig undersökning, 
frisktandvårdsavtal med rabatt och en 
”giveaway” med bl a Fluorlösning. 

I Sverige har alla barn och ungdomar 
fri tandvård t o m det år man fyller 19 
år, sedan får man börja betala för sin 
tandvård.  Detta sammanfaller ofta med 
att man slutar skolan.

- Ungdomar är vana vid att regelbundet 
uppsöka tandvården för att få sina tänder 
undersökta. Något händer i samband med 
att man slutar skolan och tandvården inte 
längre är gratis. Flera studier visar att 20- 
30-åringar inte längre går till tandläkaren 
med samma regelbundenhet som de gjort 
tidigare, berättar Ewa Malmström på 
Folktandvården i Oxelösund.

Beror det på att det inte längre är gratis 
eller på att man flyttar hemifrån eller på 
något helt annat?

- Svårt att säga, fortsätter Ewa. Folktand-
vården Sörmland kan sedan 2006 

erbjuda Frisktandvård. Frisktandvård 
är tandvård till fast pris. Man betalar 
en fast summa varje månad baserad på 
individuell tandhälsa. Kostnaden för 
ungdomar är från 38 kr/ månad och 
uppåt. Frisktandvård ger full koll på såväl 
tandhälsa som tandvårdskostnader.

Alla 19-åringar får ett specialerbjudande. 
Tecknar de sina avtal redan som 19-årin-
gar bjuder folktandvården på de första 6 
månaderna. 

- Ett annat tips är att man kan köpa 
presentkort hos oss, säger Ewa. Hos oss 
kan du även hitta munvårdsprodukter till 
bra priser i vad vi kallar vårt ”munapotek”.                                                                                          

Tandvården vill uppmuntra till fortsatt 
tandvård.
Ungdomarna är välkomna till kliniken 
även som 20-åringar. Folktandvården 
fortsätter att kalla regelbundet. Hur 
ofta man undersöks beror på individuell 
tandhälsa. De som studerar på annan ort 
har möjlighet att komma i samband med 
loven.

- För att kunna behålla god tandhälsa är 
det viktigt att, förutom att regelbundet gå 
till tandläkaren, vårda sina tänder. Våra 
tänder behöver borstas 2 gånger/dag med 
2 cm tandkräm i 2 minuter. Dessutom 
är daglig Fluorsköljning ett mycket bra 
komplement för att undvika karies (hål i 
tanden). Därför rekommenderas daglig 
sköljning med 0,2 % fluorlösning, avslutar 
Ewa Malmström.
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Barnvisa ett fall för BO 
Jag sätter mig i Golfen för att åka och 

handla en hink sågspån.
Tråkningar i ämnet undanbedes.
Bilradion spelar ”Fattig bonddräng”.
Det är en barnvisa av Astrid Lindgren. 
Det är svårt att tro. Sagotantens text  

uppmuntrar ju till ett liv i sus och dus.
Jag är fattig bonddräng och jag tug-

gar mitt snus, och när lördan kommer 
vill jag ta mig ett rus.

Det kan knappast vara ett leverne att 
eftersträva för det uppväxande släktet.

Eller en allsång att rekommendera 
på landets dagis och lekis.

Är barnombudsmannen underrättad?
Jag trallar glatt med i mustigheterna. 
Sen när jag blitt livad, vill jag tam-

pas och slåss, vila hos en flicka vill jag 
också förstås.

I samma sekund bryts ”Fattig bond-
dräng” av en tjutande alarmsignal.

Ljudstyrkan på det utsända tyder på  
att tredje världskriget brutit ut. 

Riktigt så illa är det nu inte.
Det är trafikredaktionen P4 Sörm-

land som bryter in för ett viktigt med-
delande till trafikanterna på E 20.

Det ligger en bräda och skräpar på 
vägen i höjd med trafikplats Gröndal.

Det är ju fasligt upplysande.
Speciellt för mig som i denna stund  

parkerar min Golf  cirka tio mil därifrån.

Närmare bestämt vid Enstaberga Trä.
Där kan vi förresten prata om brädor.
Och om tillgång till prima sågspån.
Trafikinformation om det som stör 

framkomligheten bugar vi för.
Men en tappad brädlapp på E20!
Det låter i mina öron inte allvarligare 

än underlaget på gamla Riksettan. 
Där kör ingen ostraffat utan njurbälte.
Riksettan är för övrigt ingen väg. Det 

är Sveriges effektivaste bildemontering. 
Jag missar slutklämmen på ”Fattig 

bonddräng”. Men man kan inte få allt.
Jag får istället veta att trafikplats 

Gröndal ligger väster om Eskilstuna.
Som jag legat sömnlös och undrat.

Min tanke var att teckna några tan-
kar om det kungliga dopet.

Visserligen lite sent påkommet.
Men det är ju heller inte varje vecka 

det välkomnas en ny kunglighet.
Den här gången en fröken Sofia Hell-

qvist, om man ska tro hovreportrarna.
Den unga damen uppges vara sambo 

till kronprinsessan Victorias bror.
Det räckte till en plats på kyrkbänken.
I och för sig långt bak. Men ändå.
Nu var det ju trots allt lill-prinsessan 

Estelle som var dopgalans superstar.
”En unge till att försörja”, lät en be-
kant mulet meddela vid prinsessans 

födelse tidigare i våras.
Han syftade antagligen på apanaget.
Det är den skärv vi undersåtar beta-

lar kungahusets medlemmar för nöjet 
att få se något praktfullare än potatis-
blasten i det egna trädgårdslandet.

Det kan man vara för eller emot.
Eller bådadera. Om man är politiker.
Det framgick när en kvinnlig minis-

ter vackert hovneg inför ”Vickan”.
Den nigande ministern var tidigare 

ordförande i Republikanska förening-
en. Och då inte fullt så underdånig.

Som landets ledande republikan de-
klarerade hon att det bara är rasistiska 
pensionärer som vill ha kvar monarkin.

Det kan man kalla en rejäl salva. Om 
än ingen kunglig salut.

Hon fick därtill glaset i Oscar II:s 
sjuglasvagn att skaka med appellen:

Förpassa kungen till sagorna.
Men man kan ju ändra sig. Som synes.
Det kungliga dopvattnet ska ha häm-

tats från en källa på Öland. 
Detta av majestätet självt.
Det fick mig att grunna på när prästen 

en gång i tiden vätte ned min skalle.
Det var säkert kommunalt kran-

vatten. Upptappat av kyrkvaktmästarn.
Inte undra på att jag opponerade mig 

högljutt, enligt närvarande dopvittnen.

Kaféer. Trivsamma träffpunkter och 
utmärkta spaningsställen där den hå-
gade kan tillbringa timmar i sträck.

Havet. Glöm allt du hört om terapi. 
Närhet till hav, sjö och stilla badvikar  
ger den överlägset bästa livskicken.

Cykeln. Hojens tid är nu. Härliga som-
mardagar tar den dig överallt, lång-
samt och åtföljd av naturens skönhet.

Järntorget är öde efter att affärerna 
stängt. Lösningen är inte ännu en 
ombyggnad. Det är ingen 17-majstäm-
ning i Nyköpings centrum heller efter 
klockan 18.00. En levande stadskärna 
kräver aktiviteter – även på kvällstid.

Anmärkning i kanten:

Leif König
Mejla: leifkonig@telia.com

BRA BÄTTRE BÄST
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Från vänster: Kim Bergman, Cliff Bergman, Victor Laberius, Erik Berg. Samtliga fyra är initiativtagare och arrangörer. 

Den 14 Juli anordnas för första gången 
Poker Run Open Södermanland med 
start i Oxelösund. Poker Run som event 
har funnits länge och härstammar från 
USA. Det kom till Sverige och anordna-
des först i Stockholm som Poker Run 
Stockholm, men har spridits och an-
ordnas numera på en handfull ställen.

- Grundtanken med Poker Run är att 
det ska vara amerikanska båtar över 27 
fot med V8 motorer, vilket vi tycker be-
gränsar antalet båtar som kan vara med. 
Därför anordnar vi Poker Run Open, 
vilket innebär att alla med en planande 
båt kan vara med och delta, säger Victor 
Laberius en av arrangörerna

- Detta är ingen tävling och det handlar 
inte om vem som har snabbast båt utan 
alla kan vinna. Båtarna åker en förut-
bestämd rutt med totalt fem så kallade 
”cardstop” där alla får ett förseglat kuvert 
innehållandes ett spelkort. Vid varje 
cardstopp inväntas alla båtar för att sedan 
åka vidare till nästa stopp.

Starten går från Oxelösunds Båt & Mo-
tor med Hävringe som första cardstopp. 
Nästa anhalt blir Stendörren följt av Sävs-
undet och Svärdsklova där lunch serveras. 
Efter maten intagits och kort delats ut 
åker vi till Restaurang Sailors i Oxelösund 
där sista kortet delas ut och en vinnare 
ska koras.

När rutten på cirka 45Nm är körd och 
alla fått sina fem kort öppnas kuverten av 

funktionärer och dom fem med bäst ”po-
kerhand” möts i en pokerturnering. Dom 
tre som bästa efter turneringen kastar pil 
om den vinnande platsen.

Poker Run Open i Oxelösund

Fina priser, god mat, trevligt sällskap 
och ett bra liveband till middagen utlovas, 
säger avslutningsvis Victor Laberius.

För mer information, besök 
www.pokerrunopen.se
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DC Sweden - Admin MN, -, Tel.: +46 40 6711532, Fax: -, www.mercedes-benz.se

Allt fler väljer att satsa lite extra på
arbetsmiljön.
För andra året i rad är Mercedes-Benz
det premiumbilmärke som ökar mest
bland tjänstebilar i Sverige. Exempelvis
finns miljöbilsutförande av C-Klass som
endast släpper ut 117 g CO2 / km trots
sina 170 hk. mercedes-benz.se.

Priser Business-modeller:
C-Klass Sedan Business fr. 292.900 kr Förmånsvärde/mån fr. 1.920 kr*

C-Klass Kombi Business fr. 299.900 kr Förmånsvärde/mån fr.1.954 kr*
E-Klass Sedan Business fr. 376.900 kr Förmånsvärde/mån fr.1.992 kr*
E-Klass Kombi Business fr. 409.900 kr Förmånsvärde/mån fr.2.870 kr*

GLK Business fr. 344.900 kr Förmånsvärde/mån fr.2.270 kr*

Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: C-Klass fr. 4,4 l/100 km, CO2 fr. 117 g/km, E-Klass fr. 5,2 l/100 km, CO2 fr. 137
g/km, GLK fr. 5,8 l/100 km, CO2 fr. 153 g/km. Miljöklass EU5. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. *Beräknat förmånsvärde
för inkomståret 2011 vid 50% marginalskatt. E-klass bilar baserat på E 200 NGT Sedan Business.

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
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DC Sweden - Admin MN, -, Tel.: +46 40 6711532, Fax: -, www.mercedes-benz.se

Allt fler väljer att satsa lite extra på
arbetsmiljön.
För andra året i rad är Mercedes-Benz
det premiumbilmärke som ökar mest
bland tjänstebilar i Sverige. Exempelvis
finns miljöbilsutförande av C-Klass som
endast släpper ut 117 g CO2 / km trots
sina 170 hk. mercedes-benz.se.

Priser Business-modeller:
C-Klass Sedan Business fr. 292.900 kr Förmånsvärde/mån fr. 1.920 kr*

C-Klass Kombi Business fr. 299.900 kr Förmånsvärde/mån fr.1.954 kr*
E-Klass Sedan Business fr. 376.900 kr Förmånsvärde/mån fr.1.992 kr*
E-Klass Kombi Business fr. 409.900 kr Förmånsvärde/mån fr.2.870 kr*

GLK Business fr. 344.900 kr Förmånsvärde/mån fr.2.270 kr*

Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: C-Klass fr. 4,4 l/100 km, CO2 fr. 117 g/km, E-Klass fr. 5,2 l/100 km, CO2 fr. 137
g/km, GLK fr. 5,8 l/100 km, CO2 fr. 153 g/km. Miljöklass EU5. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. *Beräknat förmånsvärde
för inkomståret 2011 vid 50% marginalskatt. E-klass bilar baserat på E 200 NGT Sedan Business.

Sommarerbjudanden i
din Mekonomenbutik!

Kylbox 26 liter 
för både  12 & 230 V
Kylbox 26 liter 
för både  12 & 230 V

499:-

Butik Nyköping Norrköpingsv. 15 Tel. 0155-21 40 45
Öppet Vard 06.30-18.00 Lör 10.00-14.00 Sön 11.00-15.00

Picknickkorg ihopvikbar
# nns i olika färger# nns i olika färger
från

139:-
Termos i $ era 
olika färgerolika färger
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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)
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Optimalt företagsklimat? Nu kör vi!
I många av Sveriges kommuner 
arbetar duktiga tjänstemän, 
politiker och lokala företagare med 
att knäcka frågan, hur ska just vår 
kommun lyckas uppnå det bästa 
företagsklimatet?

Jag har arbetat de senaste 10 åren 
med att verka ute bland företag och 
kommuner i Sörmland i olika roller för 
organisationer och sett vilka problem 
och möjligheter man brottas med. Jag 
har suttit i otaliga möten och diskuterat 
allt ifrån arbetskraft, företagsklimat och 
utbildning oftast med näringslivets hatt 
på mig. 

Jag har tagit fasta på en viktig punkt, 
engagemanget hos personer i det 
offentliga och det lokala näringslivet. 
Engagemanget att verka för tillväxt och 
utveckling. Att vilja förändra även om 
det ibland är jobbigt. Det är detta allt 
handlar om. För utan engagemang så 
kommer Svenskt Näringslivs ranking av 
kommuner obönhörligt att slå tillbaka.

Hur lyckas man då? 
- Enligt mig finns det bara en väg 

att gå, att samverka.  Att kommunen 
och det lokala näringslivet gemensamt 
lägger strategier för ett förbättrat 
företagsklimat samt att öka förståelsen 
av att gå mot samma uppsatta mål. 
Det är viktigt eftersom ett gott 

företagsklimat påverkar kvalitet på 
skolan, företagens möjligheter att hitta 
rätt medarbetare och kommunens 
attraktionskraft.

- Att kommunicera vad man gör. Att 
berätta och nå ut till alla som verkar i 
staden om det positiva som sker. Det 
gäller både företag som gör nya affärer, 
nyetableringar och kommunen som 
arbetar aktivt med att vara en attraktiv 
plats för alla.

- Att lyssna och ta till sig den nya 
generationens sätt att tänka och driva 
företag. Dom är självständiga och 
duktiga och byter arbetsplats ofta. 
Hur agerar vi för att behålla dom i vår 
region?  I dag och framöver sker allt 
mer av kommunikationen över sociala 
medier och interaktiva möten, så också 
mycket av affärerna. (Vet ni att unga 
människor litar mest på sina vänner och 
sin bank?)

Jag har haft förmånen att arbeta 
med näringslivsfrågor i Oxelösund 
sedan ett år tillbaka och vara en del av 
smörjmedlet i maskineriet tillsammans 
med duktiga människor både inom 
kommunen och det lokala näringslivet.  

Jag är glad att säga att jag är över-
tygad om att Oxelösund är på rätt väg 

att öka sin attraktionskraft med ett 
förbättrat företagsklimat som ett brev 
på posten, och varför tror jag det?

Jo, för att både kommunen, 
medlemsorganisationen Företagarna, 
ONYX Näringslivsutveckling och 
det lokala näringslivet har jobbat 
mot samma mål med att lyfta upp 
företagarfrågorna högt upp på agendan 
senaste året med en alldeles färsk 
näringslivsplan som resultat. 

En affärsplan för Oxelösunds 
kommun. 

Detta kommer ge resultat, det är jag 
säker på.

Fredrik Lundström, konsult 
inom näringslivsutveckling och 
styrelseledamot i Företagarna 
Nyköping/Oxelösund

Bilxpo - en del av Söderbergs Bil

Söderbergs Personbilar i Norrköping 
AB är ett lokalt bilhandelsföretag med 
försäljning i Norrköping och Nyköping. 
Företaget är återförsäljare för Volks-
wagen och Audi personbilar samt VW 
Transportbilar och bussar. 

Under namnet Bilxpo är företaget åter-
försäljare för Skoda. Bilxpo finns sedan 
oktober år 2000 på Östra Rundgatan 19, 
granne med Statoil. Lennart Gotte har 
varit ansvarig för verksamheten sedan 
starten, sedan en vecka tillbaka har han 
gått i pension.

- Jag har varit i bilbranschen sedan 1975, 
det är dags att lämna skutan nu, säger 
Lennart.

Ny säljare är Roger Petersson. 

- Jämfört med Lennart är jag relativt färsk 
inom bilbranschen, jag har tidigare arbetet 
med transport- och logistikfrågor.  Hos 
Bilxpo har jag varit sedan årsskiftet.

Bilden; Lennart Gotte till vänster, har 
lämnat över till Roger Petersson.

Från vänster; Roger Petersson, Markus Rehnström, Camilla Hoonk, Jan-Åke Nilsson, 
Lennart Gotte, Jens Thronborg, Emal Khan och Henrik Olsson

$11216

Försäljning 
Mån-Fre: 09.00-18.00 
(ej helgdag), 
Lördagar: 10.00-13.00

Verkstad & reservdelar 
Mån-Fre: 07.00-17.00 
(ej helgdag)

Tel; 0155- 20 90 40
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.....

 En mediamix

www.media-mix.nu
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Torbjörn       Marie                 Jenny    Greger                 Peter                 Kristin
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nen av årets mottagare skedde 1 juni på 
Stiftsgården Stjärnholm. 

-Vi är glada och stolta, säger Amanda, och 
vi passade på att bjuda  in biskopen Hans-
Erik och hela gänget till vår nästa JUST 
DO ITmässa i S:t Botvid, 15 juni 19.30, 
”LICENCE TO CARE –agent 0155”.
Och just som priset delades ut kl 13. 02  
på  Stjärnholm satte S:t Botvid igång  
sitt klockspel för Betongbarnen så hela 
Oxelösund skulle få veta: ”Du ska inte tro 
det blir so-o-mar, ifall inte nån sätter fart”.  
Grattis Betongbarnen!

Utmärkelse till ungdomar i Oxelösund
Betongbarnen slår till igen. Nu är dom 
”Årets strängnässtiftare” och har satt 
ytterligare en plupp på Oxelösundskar-
tan. Grattis Oxelösund!

Biskopen med sitt stiftsfullmäktige väljer 
varje år ut en eller två ”Strängnässtiftare”.
Det är en utmärkelse att vara stolt över för 
då har man gjort något betydelsefullt och 
engagerat. 

I år fick ungdomsgruppen i Oxelösunds 
församling, Betongbarnen med sina 
ledare, ta emot utmärkelsen. Presentatio-

Loppis vid ”Läget” hela sommaren
Glada nyheter till alla som gillar loppis! 
OIK arrangerar bakluckeloppis i år 
igen, men nytt för i sommar är att plat-
sen är piren på Läget (gästhamnen). 

- Det känns roligt att få hålla vår tradi-
tionella bakluckeloppis nära båthamnen 
och vattnet berättar eldsjälen Madeleine 
Pettersson som ansvarar för sommarens 
loppis för OIK. Då kan även våra sommar-
besökare och båtgäster få uppleva att det 
händer ännu fler aktiviteter i Oxelösund.
 

OIK välkomnar så många som möjligt att 
stå och sälja. Insläpp är söndagar från kl 
16.00, medan alla nyfikna och köpsugna 
är välkomna mellan 17.00 - 20.00 alla 
söndagar till och med 26 augusti (dock ej 
midsommarhelgen).

 - Detta är ett viktigt sätt för oss att samla 
in pengar till ungdomsverksamheten i 
OIK - alla pengar vi får in från loppis går 
direkt in till föreningen, säger Madeleine 
Pettersson.

- Man kan nästan tro att jag är köpt av 
kommunen, men vi ser inga som helst 
nackdelar med Oxelösund. Så säger 
Göran Exass efter ett tag när han pra-
tat om familjens och företagets flytt 
till Oxelösund.

Göran och hans fru Marianne har bott 
i Runtuna i många år och det var lite av 
en slump att de åkte och tittade på ett 
av de nybyggda husen vid Femöre kanal 
när de sålde sitt hus. För Marianne var 
det omedelbar förälskelse och de tyckte 
att det var både prisvärt och ett toppen-
läge. 

Vad tycker ni är det bästa med Oxelö-
sund? 

- Det är närheten till allt! Vi har 
naturen precis inpå dörren, både skog 
och hav bara minuter bort. Och centrum 
med butiker och restauranger lika nära. 
Det är fantastiskt tycker vi. 

- Vi har under många år haft husvagn 
och åkt mycket med den, men nu när 

Göran och Marianne valde Oxelösund
vi bor så här fint så känns det inte lika 
angeläget, vi vill inte åka bort längre. 
Dessutom har vi en båtplats som hör 
till huset så det blir nog ett byte från 
husvagn till båt framöver. 

Göran och Marianne äger och driver 
målerifirman Exass måleri. Tidigare 
har kontoret legat i Nyköping men efter 
flytten till Oxelösund fick företaget flytta 
efter. 

- Det är perfekt! Vi har 17 st anställda 
och vi arbetar runt om i mellansve-
rige. Just nu bland annat i Stockholm, 
Linköping och Surahammar. Det är 
viktigt med bra kommunikation om 
man ska driva ett företag och det finns 
det gott om med bra bussförbindelser 
samt motorvägen som går ända fram till 
centrum. 

- Att flytta till Oxelösund är det bästa 
vi gjort, vi känner ett lugn och en har-
moni som vi inte tidigare gjort, fantas-
tiskt! 

Göran och Marianne Exass flyttade både firman och privat till Oxelösund och stortrivs i sin nya miljö. Privat har paret bosatt sig vid Femöre kanal.
Text & bild: Veronica Johansson
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Turismen i Nyköping fort-
sätter att slå rekord
Turismen i Nyköping omsätter 1,2 mil-
jarder och sysselsätter 800 årsarbetare. 
Under 2011 ökade omsättningen från 1,1 
till 1,2 miljarder samtidigt som antalet 
årsanställda ökade från 764 till 797.

Nyköpings turismomsättning ökade från 
2010 till 2011 med 8,4 procent och det är 
nästan dubbelt så mycket som för Sverige 
totalt där ökningen stannade på 4,7 pro-
cent. Omsättningen är mer än fördubblad 
från 2002.

En huvudorsak till de stora ökningarna 
är flygtrafiken på Skavsta och följdeffek-
terna av detta för Nyköpings kommun.

- Nyköpings besöksnäring har blivit allt 
bättre på att ta vara på de möjligheter som 
den enorma trafiken på Skavsta skapar, 
säger turismutvecklare Josefina Höglin, 
Nyköpings kommun.

Oxelösund ska bli bättre 
på företagande
Kommunstyrelsen har beslutatatt anta 
ett program för näringslivsutveckling i 
Oxelösund. Målet är att Oxelösund ska 
få fler nöjda företagare som vill växa. 
Fler nöjda företagare ska leda till fler 
företagsetableringar och fler nystartade 
företag. 

Programmet omfattar mål och strategier 
för att förbättra företagsklimatet i Oxelö-
sund. Näringslivsprogrammet blir kom-
munens ”affärsplan” för ett bra företagskli-
mat. Det har tagits fram i samklang med 
Vision 2025 och i nära samarbete mellan 
företagen, företagarorganisationerna och 
kommunen. Programmet kommer att ses 
över en gång om året. 

- Vi ska förbättra oss 50 placeringar i den 
ranking som Svenskt Näringsliv presente-
rar våren 2013, säger Catharina Fredriks-
son, kommunstyrelsens ordförande.

År 2014 är målet ytterligare 50 platser 
upp. Antalet nystartade företag per 1000 
invånare ska ökas från nuvarande 1,9 till 
2,5 inom en tvåårsperiod. 

Det finns fyra viktiga områden: förbättra 
kommunens service till företagen, ökat 
samarbete branschvis mellan företagen, 
bygga upp Oxelösunds varumärke kring 
det havsnära läget och öka intresset för 
nyföretagande i Oxelösund.

Torggatan 13, Oxelösund | Tfn 28 68 00, 070-553 74 68 | Jan Erlandsson, Leg. Naprapat

Välkommen önskar Jan Erlandsson, Leg. Naprapat

Jag diagnostiserar, behandlar,  
rehabiliterar samt förebygger smärta  

och besvär i muskler och leder.

Har du ont?

Gästhamnen redo för 
sommaren 2012
Oxelösunds gästhamn tillhör de finaste 
anläggningarna i Sverige och ökade 
antalet gästnätter markant förra året. 
Inför sommaren 2012 anställer Pro-
marina ungdomar från Oxelösund till 
sommarjobb, så man kan ta emot ännu 
fler båtgäster och besökare. Och det är 
många nyheter inför säsongen. 

Gästhamnsbranschen generellt i Sverige 
tappade ca 10 % i antalet gästnätter 2011, 
men i Oxelösund är det däremot glädjes-
siffror. 

- Vi ökade med hela 15 % i 2011 jämfört 
med året innan, berättar Calle Söderberg 
som är driftsansvarig på Promarina. Det 
var en stor ökning av framförallt utländska 
gäster och återkommande båtgäster. 

- Vi får mycket beröm för vår fräscha 
anläggning, säger Lotta Thunberg som är 
hamnkapten i Oxelösund. Oxelösunds är 
bland de finaste serviceanläggningarna i 
Sverige och är även ”Blå Flagg”-märkade 
sedan 2005. Det är Håll Sverige Rent som 
klassar hamnar och stränder. I år kom-
mer vi ha ett event tillsammans som kallas 
”Skräpdyk”, fredag 13 juli. Det kommer 
väcka mycket nyfikenhet.

Promarina anställer ungdomar för som-
marjobb i högsäsong. 
- Vi är väldigt glada för att vi tillför 
arbetstillfällen i Oxelösund, berättar 
Lotta Thunberg. åtta eller nio ungdomar 
kommer göra sitt bästa för att besökarna 
får den service och hjälp de förväntar sig 
under sin vistelse i Oxelösund.-

- Inför denna säsongen har vi dessutom 
möjlighet att erbjuda båtgästarna septik-

tanktömning på särskilld plats, vilket är en 
extra service som är väldigt viktig, tillägger 
Lotta.

Andra positiva nyheter är bland annat 
att dansbanan är totalrenoverat inför 
sommarens onsdagsdanser, tack vare ett 
sponsorsamarbete. Det kommer fin-
nas mer blomsterarrangemang och nya 
utemöbler. Femöre Rökeri kommer att 
sälja rökta räkor och strömmingsbur-
gare från sin bil någon dag i veckan och 
förhoppningen är också att det blir loppis 
i gästhamnen på söndagar i sommar.  Det 
nya hamnkontoret ute på piren har också 
ett cafe och butik. Det säljs båttillbehör, 
sjökläder och skor. Utomhus kan man fika 
på bryggkanten, på gräset eller vid några 
av cafeborden. 
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Oxelösunds ekologiska trädgårdsbutik
Öppettider: 
torsdag och fredag 10.00-15.00
lördag 11.00-14.00

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

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

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

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

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

       Personlig omtanke          Trygg miljö            Modern tandvård                 

Vi har öppet 9-22.30 
varje dag hela sommaren!

Välkommen!
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Tvärt slut på sexualkunskap
Lärarinnan i biologi våndas.

Eleverna känner sig obekväma.
Det står sexualkunskap på schemat.
Det är ett nytt ämne i skolan och på 

Nyköpings Högre Allmänna Läroverk 
i mitten av 1950-talet.

Lärarinna är Maja Jarngren. Oyck-
ligtvis med initialerna A S före Maja.

Det ger henne med nödvändighet ett 
nesligt öknamn, som inte här nämnes.

Det är överlag inget fel på elevernas 
begåvning vad gäller öknamn på lärare.

Studiemotivationen i övrigt är ojämn.
Vissa elever vid Läroverket drar en 

suck av lättnad över att ha tragglat sig 
genom realskolan med examensbetyg.

Nu väntar jobb. Eller yrkesskola.
Vissa andra kan jubla över en student-

examen. Och kan tänkas läsa vidare.
Maja Jarngren är adjunkt i natur-

kunskap, oftast liktydigt med biologi.
Hon är storrökare. Bolmande omger 

hon sig oftast med ett cigarettmoln. 
Det hindrar inte att hon varnar sina 
elever för tobakens skadeverkningar.

Maja undervisar kunnigt om fåglar 
eller ormars liv och leverne.

Gossarna sprättar med förtjusning 
upp fiskar och grodor för att förstå sig 
på hur dessa är skapade.

Flickorna är inte lika begivna på att 
lära sig zoologi. Utan vill helst inte 
befatta sig med grodinälvor och dylikt 
pedagogiskt material.

Maja medför vid en lektion en spiro-
meter, en manick med vilken man kan 
mäta lungvolymen. Det väcker intresse.

Gossarna blåser sig blåa i en slang som 
fyller en plåburk med utandningsluften 
varvid en mätare visar lungvolymen.

Allt för att impa på det täcka könet.
Sexualkunskapsundervisning blir 

obligatorisk i den svenska skolan 1955.
Det är inte att ta fel på Majas nervo-

sitet inför lektionen i sexualkunskap.
Undervisningsuppgiften är ju rätt ny.
Hjälpen står att finna i en likaså ny 

lärarhandledning i ämnet.
Så här står det i handledningen:

”Undervisningen måste allvarligt 
hävda den uppfattning, att avhållsam-
het från sexuellt samliv under upp-
växtåren är det enda skolan med gott 
samvete kan rekommendera”.

Den meningen ska ha rönt en försik-
tig kritik från landets biologilärare.

Det beskrivs vidare i handledningen 
hur lärarna ska handskas med onani-
epidemier. Med det försiktiga tillägget 
att onani inte ska ses som skadligt.

Det anses ändå vara  lärarnas  upp-
gift att ta reda på vem eller vilka elever 
som lär sina skolkamrater onanera.

Detta för att åtgärder ska kunna vid-
tas. Som att underrätta målsmän.

Maja behöver nu inte bekymra 
sig om vare sig vad som anges i 

handledningen eller om det känsliga  
ämnet överhuvudtaget.

Därtill blir lektionen alltför kort.
Maja tar till orda under påtaglig 

vånda och elevernas generade anleten.
Rekvisita är en skolplansch, upp-

hängd på ett ställ, med människans 
förstorade genitalier i genomskärning.

Hon står mellan bänkraderna, lägger 
pekpinnen mellan två bänkar, lutar sig 
framåt med stöd av pinnen och – pang!

Pekpinnen går tvärt av.
Maja faller framstupa i golvet.
Eleverna som smittats av sin biologi-

lärares nervositet bryter ut i ett förlö-
sande skratt – som dock snart upphör.

Och ersätts av ett visst medlidande.
Det goda är att Maja klarar sig från 

skador – plus att lektionen upphör.
Det lilla eleverna fram till fallet 

bibringats på det sexuella området får 
nu utgöra hela årskursens innehåll.

Det är det ingen som protesterar mot.
               Text och research Leif König

Källa 1: Bakgrund till ovan berättelse 
är fritt hämtad från Ronny Sage-
brands nedtecknade skolminnen från 
sin tid på Läroverket åren 1953-1958.
Källa 2: Lärarhandledning i sexual-
kunskapsundervisning 1956.

Biologilärarinnan Maja Jarngren, porträtterad av Arvid Ek, teckningslärare 
vid Nyköpings Högre Allmänna Läroverk på 1950-talet.  Arvid Eks karikatyrer 
av sina kollegor kan numera beskådas på Culturums bibliotek där lärarporträt-
ten ifråga hänger permanent. Personen Arvid Ek ska ha uppträtt rak i ryggen 
och rört sig sirligt och med en viss elegans på stadens gator och torg. Han var 
vid sidan av tjänsten som teckningslärare även lite av konstnär och hans måleri 
har bland annat kunnat ses vid en utställning på NK-villan för några år sedan.                                   
Fotnot: Illustration och bilder från privat album.

Lärarkollektivet vid Nyköpings Läroverk 1968. Övre raden från vänster Erik 
Julin, Algot Ekman, Björn Bylund, Bo Stjärnegård, Ingemar Cederbom, Bernt 
Lundblad, Hans Forsblad och  Arne Lydén. Mellanraden från vänster Sture Tho-
rin, Ann Malmskog, Maj Hallberg, Karin Östling, Berit Borell, Nils-Olof Dyberg, 
rektor, Bo Jacobsson och Dag Nordström. Främre raden från vänster: Gunnel 
Hansson, rektors sekreterare, Gertrud Kampe, Dagmar Ullén, Marianne San-
dahl, Maja Jarngren, Karin Holmgren, Astri Liedholm och Märta Eriksson.

Sistaårsklass i realskolan vid Nyköpings Högre Allmänna Läroverk 1957. Övre 
raden från vänster Per ”PG” Ericsson, Pär Lorentzon, Per Nordblom, Frans Drach-
man, Hans Zetterqvist, Ronny Sagebrand, Lennart Lindell och Claes Jonsson. 
Mellanraden från vänster Björn Dackner, Per Carlsson, Boris Claesson och Sven 
Berglund. Främre raden från vänster okänd, okänd, Mona Olsson, Lena Ham-
marström, Gerd Lundqvist, Gunnel Marcelius, Sonja Sjöberg och Gun Karlsson.
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RESTAURANG  &  CATERING

Rekommenderad av

Grillkvällar

Vi grillar varje onsdag från midsommar 
till andra veckan i augusti. Kom och njut 

på vår härliga utservering!

Rivertime hela juli!

Vardagar i juli mellan 16:00 och 18:00 
serverar vi Toast Skagen för 29 kr eller 

Skagen och skumpa 99 kr

Kom och njut av sommaren 
på vår mysiga uteservering mitt i ån!

Kvällens tips
Vi har alltid Kvällens tips! 

2-rätter 279:-  3-rätter 299:-
Se kvällens tips på: 

www.restaurangforsen.se

Boka bord: 0155-21 56 00

Släng dig i ån...

Uteserveringen öppnar 
kl 16.00 middagen börjar kl 18.30.

18 juni  Al Pitcher. Årets Stand up Komiker 2011 
25 juni  Kodjo Akolor. Morgonpasset P3 
2 juli David Batra. Från Kvarteret Skatan 

9 juli, Anna Lena Brundin. Landets absolut skrattsäkraste komiker 
16 juli  Hasse Brontén. Innan Ladies Night så kommer han till oss! 

30 juli  !omas Petersson. En av våra största komiker 
6 augusti Robin Paulsson. Känd från SVT och talkshowen ”Robins”
13 augusti  Tomas Oredsson. Över 20 år på Sveriges komikscener 

Boka på 0771-45 46 00 eller 
www.krogsvangen.se 

Stand up & grillkväll 

Måndagar Onsdagar

Våra populära grillkvällar forstätter!

För 3:dje året i rad!

V!"#$ %& 
'()*+n 
”,- i ån”

Alla vardagar

Alla dagar
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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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Martina älskar att 
stå inför publik

Uno med vännerna Irma och Patrik gästar 
”Visor Vid Vattnet” den 7 juli

Patrik Isaksson summerade 2006 sitt 
första decennium som soloartist med 10 
år: En snäll mans bekännelser. Därefter 
har han släppt sitt sjätte album, logiskt 
betitlat No. 6.

För drygt två år sedan flyttade Patrik och 
hans familj från Stockholm till Dalarna, där 
de tog över hans frus familjegård och började 
renovera den.      

–Det första vi byggde var en studio till mig så 
jag kunde jobba. Jag lärde mig programmet 
Pro Tools på riktigt 

Det finns en inneboende dramatik i 
Patriks röst. En blandning av längtan och 
desperation, som gör att den lämpar sig väl 
för låtar som verkligen handlar om viktiga 
saker.       

– Jag har svårt att skriva bagateller, säger 
han. Det passar liksom inte mitt uttryck. 
Jag måste känna något när jag sjunger. Det 
behöver inte betyda att det behöver vara 
svåra ord, men det måste finnas en nerv i 
sammanhanget.

Lördagen den 7 juli gästas Oxelösund av 
Uno Svenningsson och vännerna Patrik 
Isaksson och Irma Schultz.

Efter tio framgångsrika år som sångare och 
frontfigur i bandet Fredá påbörjade Uno 
Svenningsson sin solokarriär 1994 genom 
att släppa albumet Uno. 

Duetten ”Tro på varann” tillsammans med 
Eva Dahlgren blev snabbt populär och när 
tredje singeln ”Under ytan” släpptes var 
framgången ett faktum - Uno skulle komma 
att bli en av Sveriges mest respekterade
låtskrivare och folkkäraste artister.

I december 2006 släppte Uno och
Irma Schultz (med gäster) julalbumet
”Sånger för december”. 2007 medverkade
paret Svenningsson/Schultz i Melodi-
festivalen och går till andra chansen
med låten ”God morgon”.

Nästa soloalbum kom 2008. På skivan
”Jag sjunger för dig” samarbetar Uno med 
andra låtskrivare som Staffan Hellstrand
och Bobby Ljunggren. Skivan innehåller 
även en duett med Sonja Aldén, 
”Du är en del av mig”.

Nu skriver vi 2012 och Uno håller på med 
nya spännande projekt.

- Jag och Irma Schultz har fortsatt sam-
arbeta och släppte den 16 november 
förra året en gemensam skiva ”December - 
En svensk jul”, en uppföljare till ”Sånger 
för december” från 2006. På skivan tolkar
vi julklassiker på vårt egna sätt. 

Lördagen den 7 juli kan ni se Uno och 
Irma  tillsammans vid Femöre kanal och 
Visor Vid Vattnet.

Gruppen Rebell premiärspelar 
på visfesten

En sak är säker. Patrik Isakssons musik 
berörs inte av tillfälliga trender och nycker. 
Där andra artister kan bli veckans sensation 
är det inte svårt att föreställa sig att hans 
album är del av en sångskatt som kommer 
att fortsätta att byggas under många år 
framöver. 

Den 7 juli står han på scenen vid Femöre 
Kanal och visfesten Visor Vid Vattnet.

Uno Svenningsson Irma Schultz

Över femton år på scen

Patrik Isaksson

Det blev tio år med Ikaros. En bejublad 
avslutande konsert på ett till bredden full-
satt Tärnan hösten 2010, satte punkt för 
gruppen som åkt runt halva Sverige med 
Björn Afzelius musik. 

- Det blev helt enkelt för slitsamt, vi skötte 
ljud och ljus själva, det blev långa dagar och 
kvällar, säger Lennart Wantzin. Alla arbetade 
heltid vid sidan av musiken. Vi hade tio 
fantastiska år men var överens om att det var 
dags att sluta. 

”Separationen” efter tio år var inte helt lätt.
- Vi hade levt så tätt inpå varandra under en 
lång tid, visst var det lite tufft att bryta upp, 
säger Lennart.

- För min egen del satte jag mig ner och gick 
igenom tidningsartiklar och egna anteck-
ningar från spelningar. Tanken finns att på 
något sätt dokumentera de tio åren med 
Ikaros. 

Längtan tillbaka till musiken och Björn Afze-
lius fanns hela tiden. 

- Tanken på en enklare, mindre sättning som 
spelade i det lilla formatet föddes, berättar 
Lennart. Den blev riktigt stark när jag satt 
och lyssnade på en skiva där Björn spelade 
tillsammans med Hannes Råstam och Bengt 
Bygren. Gitarr, keyboard, bas och sång. 

- Varför inte spela vidare på tre personer 
tänkte jag och tog kontakt med Jonny 
Andersson och Kenneth Karlsson, som båda 
tände direkt på idén. Jonny hade spelat med 

Ikaros och Kenneth hade en lång bakgrund 
från dansbandsbranschen.

Trion träffades och började spela. Tycke 
uppstod direkt. 
- Det avskalade formatet kändes helt rätt 
från början, minns Lennart. Vi beslöt att 
ändra soundet lite jämfört med Ikaros, lite 
mer ”Winnerbäcksstuk”.

I det här läget föddes nästa idé.
- Vi tyckte alla att en fiol skulle ”krydda” 
musiken lite extra, precis som i Winnerbäcks 
musik. 

Ganska snart hittade man Kristina Alm, som 
aldrig tidigare hade spelat musik av Björn 
Afzelius.
- Hon ville gärna prova, och redan när vi 
spelade den första låten ”Sång till friheten” 
fick jag gåshud, säger Lennart. Nu var vi fyra 
medlemmar i gruppen. Namnet var bestämt, 
Rebell skulle gruppen heta.

Under våren har gruppen finslipat de utvalda 
låtarna, främst hämtade från skivan med 
Björn, Hannes och Bengt. Premiärspelningen 
blir på årets Visor Vid Vattnet, lördag den 7 
juli.

- Det blir kittlande och utmanande att se 
hur publiken tar emot vårt nya ”Afzeliuskon-
cept”. Vi kommer att bjuda på en blandning 
av kända och okända visor av Björn. Vi ser 
verkligen fram emot att möta publiken igen 
och hälsar alla som älskar Björns musik 
välkomna, avslutar Lennart.

Kristina Alm, Kenneth Karlsson, Lennart Wantzin och Jonny Andersson

För Martina Dahlström har 
sången alltid varit ett natur-
ligt sätt att uttrycka sig på.

I förpuberteten växte intresset 
och hon började ta sånglektio-
ner hos en sångpedagog.
- Vid 15 års ålder vann jag 
”Nyköpings Idol” som gav yt-
terligare inspiration att
fortsätta med sången, säger 
Martina.

Nu har hon spelat in sin första
egna singel - Unforgetable.
- Det är med stor ödmjukhet 
jag tackar alla inblandade för 
att jag fått spela in min första 
egna singel Inte minst låtskri-
varparet Lars Björkman och 
Jenny Hillman.

I Visor Vid Vattnet uppträ-
der Martina tillsammans 
med Elin Landelius framför 
Peter Lundström, Lars Björkman och Jonas 
Gustavsson. 
Foto: Bildproffsen

Elin satsar hårt på 
egen karriär
Elin Landelius är en artist och sångerska 
med stor erfarenhet som förmedlar en 
fin närvaro och känsla i den musik hon 
framför.

Hon blandar ofta eget material med andra 
musikers låtar med den genomgående trå-
den att musiken görs till hennes egen.

Elin Landelius har sjungit så länge hon 
kan minnas, och sedan sin artistutbildning 
i Stockholm 2007 har hon arbetat proffe-
sionellt som artist och sångerska runt om i 
Sverige.

Hon har bland annat spelat på Hovet - 
Stockholm Globe Arenas, Mittwoch/Ny-
köpings Teater - Förband till Lasse Lindh, 
Clarion Hotel Post - Göteborg, Stockholms-
mässan - EM & SM i Ungföretagsamhet.
2006 började ett samarbete med Lars 
Björkman, låtskrivare/producent. Tillsam-
mans med gitarristen Jonas Gustavsson & 
Jenny Hillman, pianist och sångerska har de 
lagt grunden till vad bandet Elin Landelius 
är idag.



28

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. 
 

arvingen begära jämkning av testamentet 
och därmed få ut sin laglott. 
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Precis innan sommaren varje år kommer det ofta en mängd frågor och ärenden 
avseende gåvor av fastigheter och bostadsrätter. Ofta är det fråga om en 
fritidsfastig het som ska överlåtas på ett eller flera barn. Men det kan också 
vara fråga om ett barn som behöver hjälp med att investera i ett boende, ofta 
en bostadsrätt. Innan ni genomför en överlåtelse eller affär fundera gärna på 
nedanstående punkter. 

• För att undvika framtida konflikter 
bör ni noga fundera igenom om det 
bästa alternativet verkligen är att barnen 
samäger en fastighet. Ägarna har olika 
förutsättningar, förväntningar och krav 
på ägandet. Ofta kan samägande leda till 
konflikter och irritation. Kanske finns det 
möjlighet för det ena barnet att erhålla 
fastigheten medan de andra barnen 
erhåller annan egendom i kompensation, 
tex. kontanter. 

• En gåva behöver inte vara vederlagsfri, 
betalningen får dock inte överstiga 
taxeringsvärdet. För att undvika 
lagfartskostnader, alltså stämpelskatt, 
ska vederlaget understiga 85 % av 
taxeringsvärdet. Vid en gåva utgår ingen 
kapitalvinstskatt för överlåtaren. 

• Tänk på att inte skriva på som borgenär 
för barnens lån. Ett bättre alternativ är 
att äga en del av bostaden och själv stå 
på lånet. Barnet som bor i bostadsrät ten 
kan stå för räntor och avgifter medan ni 
står för eventuella amorteringar för ert 
lån. Skriv ett avtal om hur ni ska fördela 
kostnaderna mellan er. 

Jag och min man har fyra barn ihop. 
Innan vi träffades hade min man ett barn 
som vi bara har träffat några gånger. 
Har det barnet lika stor rätt som våra 
gemensamma barn att få ut arv efter oss? 
Varför ska barnet få av min egen dom, det 
är ju inte mitt barn! Kan vi skriva bort 
henne i ett testamente?

Svar: Särkullbarnet erhåller inte din 
egendom. Däremot kan det vara så att 
din egendom ska ingå i en bodelning vid 
äktenskapets upplösning och därmed kan 
barnet få del av värdet i din egendom. 
För att undvika det kan ni upprätta äk-
tenskapsförord där din egendom är din 
enskilda egendom. Enskild egendom hålls 
utanför en bodelning. 

För att ytterligare minska särkullbarnets 
arv kan ni bodela inom bestående 
äktenskap. En delning av ex. fastigheten 
kan ske så att den ena maken äger mer än 
den andra maken.  Det kan dock vara en 
risk att bodela inom äktenskapet för den 
maken som erhåller mindre på sin lott om 
äktenskapet slutar i skilsmässa. För att 
ytterligare minska arvingens arvslott kan 

ni skriva testamente. Även om ni skriver 
bort all rätt till arv i ett testamente kan 
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- Målsättningen är klar. Jag vill vinna! 
Den 6 augusti är det försökstävlingar 
i kanot i OS. Då står Henrik Nilsson 
tillsammans med kompisen Marcus 
Oscarsson på startlinjen. 

Åtta år efter OS-guldet i Aten 2004 är 
målet att slåss om en medalj. En oerhörd 
utmaning. Henrik Nilsson från Nyköping 
vet vad som krävs. En till gränsen omänsk-
lig träningsdos kombinerat med en inställ-
ning som kan försätta berg. 

Henrik Nilsson har valt att försöka göra 
det omöjliga, att pressa kroppen till det yt-
tersta, att åter igen slåss om medaljer mot 
världseliten i kanot.

- Visst är det nervöst, säger Henrik, när 
vi träffar honom en gråkall dag i slutet av 
maj på kanotstadion i Nyköping. Mina 
egna förväntningar är värst. Jag vill vinna. 
Det är det som gäller.

Närmast på programet står en riktig vär-
demätare på hemmaplan. Den 1 till 6 juli 
arrangeras Kanot-SM i Nyköping. 

- Jag kör alla distanser. Det blir totalt 30 
lopp under SM-veckan. Ett startskott på 
”toppningen” av formen inför OS, säger 
Henrik.

Kanot-SM i Nyköping arrangeras av 
Nyköping och Oxelösunds kanotklub-
bar tillsammans. Tävlingsledare är Peder 
Thyrvin.

- Vi är mycket glada över att kunna 
presentera en nyhet inför årets Kanot-SM. 
Genom ett samarbete med Nyköpings 
kommun har vi tillgång till internationella 
startgrindar. Nyköping har satsat miljon-
tals kronor för att gynna idrotten. Här ges 
samma förutsättningar som på OS, vilket 
skapar fantastiska förutsättningar.

- Nyköping blir först i landet med 
startgrindar inom kanotsporten. Somma-
rens sprint-SM är den första tävling där 
svenska kanotister får starta med start-
grindar på hemmaplan.

Startgrindarna är likadana som kommer 
att användas vid sommar-OS i London. 
Våra internationella kanotister får möjlig-
het att träna med rätt förutsättningar.

- Jag får träna på banor i världsklass tre 
kilometer hemifrån, det ger mig unika 
förutsättningar, säger Henrik Nilsson.

Startögonblicket på sprint är oerhört vik-
tigt. Nu får svenska kanotister möjlighet 
att träna under liknande förutsättningar 

som konkurrenterna. Något som inspi-
rerar Nyköpings stora OS-hopp Henrik 
Nilsson.

- Ett stort tack till Nyköpings kommun 
som investerat i de nya startgrindarna och 
på så sätt hjälpt mig och andra kanotister 
att nå vårt mål.

Den 8 augusti står förhoppningsvis Hen-
rik tillsammans med sin tävlingsbroder 
Marcus på startlinjen i en OS-final. Då är 
inget omöjligt. OT önskar Nyköpings stora 
guldhopp lycka till. En bättre ambassadör 
för den anrika kanotsporten i Nyköping 
finns inte.

Text: Torbjörn Dahlström   Foto: Peter Lundström

Ready - steady - go! Lagom till Kanot-SM har Nyköpings kommun investerat i nya startgrindar som ger svenska kanotister en unik möjlighet att träna och tävla under samma 
förutsättningar som sina konkurrenter. På en given signal fälls grinden ner. Ingen kan tjuvstarta, alla får samma chans till en bra start, vilket ofta kan vara avgörande på sprint-
distanserna.

En lång het kanotsommar väntar

Henrik Nilsson är laddad. En lång het kanotsommar väntar.
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0155-330 20 
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Best Western
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Under sportlovet erbjuder vi en spännande italiensk lunch-
bu!e i restaurangen. Boka bord på 0155-330 20. Välkomna!

G:a Oxelösundsv. 2 
0155-330 20 

www.hotellankaret.se

Best Western

Best Western
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18fikarast
Namn Elin Landelius Född Den 17 maj 1984 Familj Gift med Mathias Landelius (tidigare Ljungqvist), trummis i dansbandet Excess. Dottern 
Meja, två och ett halvt år Bor Fruängsgatan i centrala Nyköping Arbete Artist, sångerska och receptionist på Clarion Collection Hotel Kompaniet 
i Nyköping Aktuell som Lovordad poptjej som uppträder vid Visor vid vattnet på Femöre den 7 juli 2012 Kuriosa Elin Landelius mellannamn är 
Karinsdotter. ”Det är efter min mamma som heter Karin.” Lyssna till Elins låtar Gå in på www.elinlandelius.com och klicka på rubriken ”Lyssna” 
(Här kan speciellt låten ”This is Real” varmt rekommenderas. Hundra procent Elin Landelius och hundra procent närvaro och känsla i musiken.)

– Det ska bli fantastiskt

Möt Elin Landelius – sångerska

Hej Elin. I mina öron låter oftast all 
musik som tinnitus. Det var innan jag 
lyssnade till dig och låten ”This is Real”.

– Tack så mycket, vad roligt att du 
tycker om den.
(Låten är gjord av  lokala låtskrivar-
na och musikerna Jenny Hillman och 
Lars Björkman.)

Vad får publiken höra när du gästar 
Visor vid vattnet i Oxelösund den 7 juli?

– Det blir stämningsfull och härlig 
musik där vi tar låtar vi tycker om och 
spelar i vår tappning, en mysig bland-
ning av akustiska låtar som jag delvis 
ska sjunga tillsammans med Martina 
Dahlström.

Det ser vi fram emot. Hur ser du själv på 
att stå på scenen på Femöre?

– Det ska bli fantastiskt.

Vad hoppas du på under viskvällen?
– Avslappnad stämning vid vattnet, 

härlig publik, picknick–korgar och 
många bra artister. 

Du är uppväxt i stockholmsförorten Hud-
dinge. Bus, betong och brinnande bilar? 

– Nej, inte alls. Det var en idyll.

Jaså. Ursäkta fördomarna då. Fortsätt.
– Vi bodde i ett mysigt villaområde 

med fin miljö och bra skolor.

Hur duktig elev var du i grundskolan? 
– Jag hade ganska bra betyg, utom i 

teknik och gympa där jag hade VG.

Men du hade alltså  MVG i allt annat? 
– Ja, en riktig pluggis.

Du har sjungit sedan barnsben. Du var 
aldrig blyg att stå på scen i skolåren?

– Nej, det var jätteroligt. Jag ville vara 
med på allt som gick att vara med på.

Var har du fått din musikutbildning?
– På Stockholms estetiska gymna-

sium och så har jag även gått en artist-
utbildning på Kulturama, även det i 
Stockholm.

Det var förstås ett självklart gymnasie-
val för dig med din sångtalang?

– Jag gick faktiskt ett år på ”natur” i 
Huddinge, men det kändes aldrig riktigt 
rätt. När jag sedan bytte till Stockholms 
estetiska föll alla bitar på plats. 

Vad fick dig att flytta till Nyköping?
– Kärleken förstås.

Det låter spännade. Säkert är läsarna 
nyfikna på att få veta lite detaljer.

 – Mathias och jag träffades på gym-
nasiet och efter många års pendlande 
mellan Nyköping och Stockholm tog 
jag steget att flytta ner till Nyköping. 
Ett beslut jag aldrig ångrat. 

Hur vill du beskriva dina sånger?
– Myspop. Lite lugnare låtar.

Du siktar mot stjärnorna i den hårda 
musikbranschen. Hur ska du ta dig dit?

– Vi får försöka att skriva en riktig hit.

Det är sant. Det brukar funka. Du kanske 
har någon alternativ väg för att nå målet? 

På assietten
28-åriga Elin Landelius är mitt i 
karriären och småbarnsmamma 
och kör på en kaffelatte. Trendiga 
kvinnors absoluta favoritdryck. 
Alla frestande bakverk 
ser hon inte ens 
åt. Den stackars 
skribenten vet knappt 
ens vad en kaffelatte 
är och skulle heller 
aldrig  våga testa 
något nytt utan 
beställer en flaska 
mineralvatten.                          
             Leif König

– Det är en tuff bransch så det är 
bara att fortsätta jobba hårt, höras och 
synas så mycket som möjligt. 

Vilka tankar har du om din artistkarriär?
– Att jag måste ge det en chans för att 

inte behöva ångra att jag aldrig provat. 

Vilken är den största publik du haft? 
– Det var ett uppträdande på Hovet 

inför en publik på nära 3000 personer. 
(Hovet är en musik- och idrottsarena 
och en del av Stockholm Globe Arena.)

Du och Mathias är väl nästan nygifta. 
– Ja, sedan tre månader.

Gratulerar. Var hölls vigselceremonin?
– Tack! Vi gifte oss på en strand i 

Thailand, det hade vi pratat om länge. 

Det låter romantiskt. Dukade ni upp 
bröllopsmiddagen på stranden också?

– Nej, middagen var på en högt belä-
gen restaurang med utsikt över havet.

Hur håller du dig i fysisk form?
– Jag tränar på gym och springer 

ungefär fyra-fem gånger i veckan.

Ojdå.  Vilket är ditt närmaste mål?
– Trosaloppet. Jag sprang korta 

banan förra året och ska springa den 
långa banan i år. 
(Trosaloppet springs den 29 juni.)

Det ryktas om ett platt fall under en 
träningsrunda på Ekensberg. 

– Vem har sagt det? 

Tipsare har rätt till anonymitet. Sorry.
– Jag snubblade omkull och skra-

pade mig lite. Det var inte så farligt 
som tur var. Jag reste mig och kunde 
springa vidare. 

Vad bra. Är du en tjurskalle på det viset?
– Jag gillar att vinna, men är för den 

delen ingen dålig förlorare.

Vilka knep har förresten en sångerska 
för att undvika elaka halsinfektioner?

– Inga. Jag försöker leva som vanligt.

Du är inte drabbad av bacillskräck?
– Nej, men jag har alltid handsprit i 

väskan. Det har Jenny lärt mig.
(Jenny Hillman, sångerska och låt-
skrivare från Oxelösund.)
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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 26 augusti

2
Oxelösundstidningen
7�

Grattis Ingrid Englund, Anita Skoglund, 
Börje Pettersson, Susanne Gustavsson 
och Conny Alm som vann jordgubbar 
och glass i förra numret av OT. 
Ring 29 15 62 för mer information.

Vinnare av 
jordgubbar 
och glass

En riktig mataffär

En produkt från Mediamix 
Event & Mediabyrå

Till nästa månad har 2 vinnare chansen 
att vinna var sitt paket ICA Jumbo kräf-
tor 1 kg, 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 Oxelö-
sundstidning.

Ett hopp för 
matematiken

Målet är att öka kunskaperna i matema-
tik bland kommunens skolbarn. Som ett 
led i detta har en satsning gjorts ända 
från förskolan. 

Eva Aronsson och Ingrid Smistad har 
under hösten 2011 och våren 2012 utbildat 
sina kollegor i matematik. 

- All personal på våra förskolor har deltagit 
i utbildningen, säger rektor Birgitta Snäck. 

Birgitta ger Eva och Ingrid högsta betyg.
- De har verkligen gjort ett kanonjobb.

På förskolenivå handlar matematik inte så 
mycket om siffror.

- Vi har pratat runt olika teman där ma-
tematiken kan komma in på ett naturligt 
sätt, säger Eva och exemplifierar med 
”matematik i vardagen” och ”matematik 
utomhus”.

Som avslutning på projektet visades en 
utställning på Koordinaten i månadsskiftet 
maj-juni.

Ingrid Smistad och Eva Aronsson

Oxelöloppet för 33:e året
- insamling till Världens barn
Lördagen den 18 april är det dags för 
årets Oxelölopp. En av deltagarna i år 
är Caj Adelborg, som springer fem kilo-
meter. Caj springer också för Världens 
barn. 

Genom att gissa vilken tid Caj får och 
samtidigt skänka 10 kronor deltar du en 
tävling där pengarna går direkt till insam-
lingen för Världens barn. Representanter 
från Fredsam kommer att gå runt med 
listor och ta emot pengar på Järntorget 
innan start. En fin vinst väntar den som 
gissar tiden bäst.

- Jag har passerat 70-årsgränsen, så tänk 
på det när ni gissar min tid, säger Caj 
Adelborg med glimten i ögat.

Vinn ett 
paket kräftor

Kulturstipendiater

Årets kulturstipendiater, Kerstin Lind 
och Karin Granrot Ringshagen omgivna 
av Lars Kunze och Lilian Holmgren från 
Lions som delar ut priset.

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

1h8)740%87�-�
2=/h4-2+�*h6�
-(6388��):)28�
3',�1c7736

%1)6-/%27/�*38&300�

���NYRM�¯���NYPM�
(1�'YT
.YRMSVIV�JVoR�PERHIXW���HMWXVMOX�K}V�
YTT�SQ�ZMPOIX�HMWXVMOX�WSQ�mV�FmWX�M�
PERHIX�

*38&300�

�����NYRM�OP�������
��2]O}TMRKW�&-7�:mVQFSPW�*'

���NYRM�
/SVT'YTIR
*SXFSPPWXYVRIVMRK�J}V�OMPPEV�
�XNINIV��
LIVVEV�
�HEQIV�M�/SVTIR�ERHE�

���EYKYWXM�OP�������
2]O}TMRKW�&-7�:mVQH}�-*

h:6-+8
���NYPM�
'MVOYW�1E\MQYQ
1MWWE�MRXI�oVIXW�YTTPEKE�EZ�'MVOYW�
1E\MQYQW�J}VIWXmPPRMRK��8IWWMRJmPXIX�

:�����¯�����
72�WTSVXPmKIV
)R�ZIGOE�J]PPH�QIH�MHVSXX��
SGL�ERHVE�EOXMZMXIXIV�

*}V�QIV�MRJS���[[[�VSWZEPPE�WI

)RWEROOHQV�GDJ
dVPMK�JSPOJIWX�QIH

�TSRR]VMHRMRK��

LSTTFSVKEV��JVM�IR
XVI�QIH�QIVE�

:M�LEV�MW�
LIPE�WSQQEVIR�
&SOE�J}V�XVmRMRKWPmKIV�IPPIV�L]V�IR�XMQQI�

&SOE�To��������������

���.90-��8)77-2*c08)8

�������������
[[[�VSWZEPPE�WI

:M�}RWOEV�IV�
EPPE�IR�VMOXMKX

LmVPMK
WSQQEV�



Hos oss handlar du 
kulglass och mjukglass sju 
dagar i veckan.

(33(�+(.(9

����

En riktig mataffär

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

Vi välkomnar våra sommarjobbare 
till ICA Kvantum!
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Liksom tidigare år hälsar vi en stor skara sommarjobbare välkomna till oss. 
De håller ställningarna när vår ordinarie personal har semester.  Vi på ICA 
kvantum tycker det är roligt att kunna ge så många möjlighet till sommar-
jobb.

Blanda din egen sallad

Nu är sommaren här och vår salladsbar laddad till bristningsgränsen 
med sextio olika valmöjligheter. Perfekt sommarmat till lunch, middag 
eller varför inte till stranden.

Sommar = glass!


