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

Z�Utekrukorna behöver inte stå tomma när hösten och vintern kommer. 
OT:s nya medarbetare Veronica Johansson har hälsat på hos Blomsterlan-
det och fått en hel del tips om hur man får fina höstkrukor.

Catarina valde 
elbil 

Dags att tänka på höstblommorna

Augusti/September 2012
www.media-mix.nu

Oxelösund/Nyköping

Sidan 21-23

Träningsstart. Oxelösunds kommun fortsätter att satsa på friskvård. Nu har ytterligare drygt 50 
miljoner investerats i Ramdalens Friskvårdsanläggning. Lördag och söndag 1-2 september är det 
”nyinvigning” efter renoveringen. Sedan är det bara att sätta igång och träna.
Foto: Medley

Sidan 4-5

Sidan 15

Sidan 26

Sidan 16

Sidan 13

Barbro bäst i Sverige
Oxelösundstösen växer upp vid Sten-
vik, ett simtag från havsbadet. Hon 
blir landets bästa bröstsimmerska på 
60-talet. Läs om Barbro Eriksson i ett 
exklusivt text- och bildreportage i OT.

”Det går 
som smort. 
För smort.”
Förberedelserna inför OT-kåsören Leif 
Königs fjällresa  går utan mankemang 
tills dagen innan avresan.

Iqra bäst i Oxelösund
Hon hade högst betyg av alla nior i 
Oxelösund vid skolavslutningen i vå-
ras och är dessutom ett målvaktslöfte 
i fotboll. OT har träffat 16-åriga Iqra 
Sahi under vinjetten Fikarast.

Sergio serverade
den första pizzan
Ny i stan bakar Sergio Moscarda 
Nyköpings första pizza. Året är 1973. 
Med tiden ska den vänlige krögaren 
bli Sergio med alla sina gäster. Histo-
rien om premiärpizzan läser ni i OT.

September-erbjudande
Du hittar det på nästa sida, bläddra fort!

Sidan 20

Månadens evenemang
På sidan 10 hittar du ett urval av vad 
som händer i Oxelösund den närmaste 
månaden.



Teckna årskort i september så 
  bjuder vi på en månads träning!

Järntorget 1     08 - 549 00 600  
    www.pulsochtraning.se

Fri provträning på Öppet Hus: 
 Onsdagar kl 18-20

Tävla med oss på Facebook och vinn 
ett årskort med personlig tränare!

TRÄNA

05 - 23

ALLA DAGAR

���������������Ǥ����Ƥ�����������������¡��ǡ�
��������������������������������������������ǡ�
����������������¡�������������������Ǥ�
�������������������¤�������������������������
�Ú�����Ú�������������������Ú���ǳ����������
�������ǳǤ�����������������������������¤���Ǧ
��������¡����¤�Ǥ

�¡�������������������¡�������Ú��������
�������ǡ��¡�����Ú������	��������������Ǧ
�Ú����Ǥ����������������������Ú���������
��������Y��������������������¤��������������
���������������������¤���������������������
������������	���������������������������
���Ǥ�
�������������������������������������
�����������������¤���ǡ����������������������
���������¤����͕͛͜͝Ǥ����¡�������������������
�¤��������Ú������	�����������������������
�����������¡���������Y����������¡���������Ǧ
�����ǡ������¤�����Ú�������������¤����������
�¤��������Ǥ���������������¤���¤��������
����������������ǡ��������������¤�������
�����������������¤��Ǥ�
��������ǡ��¡����������������������ǡ�
�¤�����������������������ǡ������������Ǧ
���ǡ����Ú������	������������������������
�������������������������Ǥ

���������������������Ú��Ǥ������¡�����
����������������¤�����������������Ǥ�
��������������������������������¡������
���Ú�����������������ƪ��������������¤������Ǥ�
�����������¡�����¡�������������������������
�������������������¡����������¤����¡��Ǥ�
���������¡�����������������������ǡ����������
�������������������������Ǥ��������������
�����������������ǳ���������ǳǡ�������������
����������������������Ƭ���������¤�������Ǧ
�����Ǥ����������¤����Ú���Ú������Ú�����������
�¤��������Ú���������¤�������������¡�����������

2

������������������������Ǧ
���Ǥ��¤������������������
�¡����������¤�������ǡ�
�����Ú��������������������
�������������������������
����������¡�������Ǥ�����
¡������������������������¤�
���Ú����������������Ǧ
������Ǥ�����������������
���������������¤�������
������������������������Ǧ
�����������Ǥ�����������Ǧ
������������������������
���������������������Ǥ�������

�������Ú�����¤�����������������������������
����¤���������������Ú���¡�����������������Ǥ�
����������������Ú���¤�
���������������ǡ����
����������������͚͙���������Ƥ�������������
���������¤�����������������¤����������
��������Ǥ����Ƥ�������¤��������������������Ǧ
���������Ǧ������¤����ơ±���¤��������������Ǥ�
��������������¤�����������¡��ǡ���������������
������������������������������������������
����������Ǥ�

�����������¤�������������Ǥ��ǡ�������������
���������Ǥ������������¡��������������������
�����������������������Ǥ�������Ú��������������
�������ǡ����������Ǥ��������������ǡ�����
�����Ú�����������������������������������
���������������Ǥ

����������������Ú�ǡ����������������������
�����������¡����������Ǥ�����͛������
������Ú�������¤�����ǳ�����������������ǳǤ�
�������������������������������������Ǧ
�����ǡ������¡����������������Ú������������
���������������������������������Ú������Ǥ�
�������������Ƥ������¤������������������¤��
��¡����������	��Ú���������������������

.
5
g
1
,.
$

�����Ú����������Ú�ǡ������������������
�����̷�����Ǧ���Ǥ��

����������������������������
�¡�������

�¡��������������Ǥ�
¤��¡��������¤��¤���������ǡ�
���Ǥ�����Ǧ���Ǥ��ǡ��¡��Ƥ��������¡������������
��������������¤���������Ǥ�

�����������������������������¡�������Ǥ�
���������������������¤Ǥ�����
�¡������¤�������
����¡����¡�������������
�����¡��������Ƥ����
�����������������¡������
Y�����Ú�������������
�����������������������
�¡���������������Ǧ
������Ǥ���������������
����%�����������		�
��������������������
��������������������Ǥ�
�¤�����������
͖͛���������¡������
����������
�	�������Ú����ǡ������
��¡����������������
�������¤���������¡���
Ƥ�����������������
�¤��������¤Ǥ�

�

Visor Vid Vattnet
Lördag 7 juli

(WW�VWRUW�WDFN�WLOO�YnUD�VSRQVRUHU
6|UPODQGV�6SDUEDQN��2[HO|VXQGV�NRPPXQ��
.XVWERVWlGHU��2[HO|�(QHUJL��.XQJVKHP��

)DVWLJKHWVE\UnQ��,&$�.YDQWXP�
�2[HO|VXQGV�+DPQ�RFK�66$%
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Kustbostäder och Oxelö Energi satsar 
på friskvård

�
<RJD��VSLQQLQJ�RFK�VWDYJnQJ�lU�QnJUD�
DY�GH�DNWLYLWHWHU�VRP�SHUVRQDOHQ�Sn�
.XVWERVWlGHU�RFK�2[HO|�(QHUJL�KDU�InWW�
P|MOLJKHW�DWW�SURYD�Sn��6HGDQ�K|VWHQ�
�����KDU�ERODJHQ�VDWVDW��H[WUD�Sn�NRVW�
RFK�PRWLRQ�VRP�HWW�OHG�L�VLWW�KlOVRDU�
EHWH�

��9L�VWUlYDU�HIWHU�DWW�KD�PHGDUEHWDUH�VRP�
PnU�EUD�EnGH�Sn�DUEHWHW�RFK�Sn�IULWLGHQ��
0nU�GX�EUD�RUNDU�GX�PHU�RFK�SUHVWHUDU�
ElWWUH�Sn�DUEHWHW�VDPWLGLJW�VRP�GX�NODUDU�
GLQ�YDUGDJ�Sn�HWW�EUD�VlWW��VlJHU�/RWWD�
-RKDQVVRQ�RFK�0DULDQQH�+HPDQ��KlOVR�
LQVSLUDW|UHU�Sn�I|UHWDJHQ��9L�KDU�VHGDQ�
WLGLJDUH�HWW�VDPDUEHWH�PHG�I|UHWDJVKlOVR�
YnUGHQ�RFK�YL�DUEHWDU�lYHQ�DNWLYW�PHG�GHQ�
V\VWHPDWLVND�DUEHWVPLOM|Q��.RPPXQHQV�
SURMHNW�+lOVRO\IWHW�JDY�|NDG�LQVSLUDWLRQ�
RFK�GHW�VHQDVWH�nUHW�KDU�YL�JMRUW�SXQNWLQ�
VDWVHU�PRW�NRVW�RFK�PRWLRQ�Gn�YL�VHU�DWW�
GHW�¿QQV�HWW�EHKRY�I|U�GHWWD��0HGHOnOGHUQ�
lU�UHODWLYW�K|J�KRV�YnUD�DQVWlOOGD�RFK�
PnQJD�KDU�WXQJW�NURSSVDUEHWH��

���$WW�Pn�EUD�KDU�ROLND�EHW\GHOVH�I|U�ROLND�
LQGLYLGHU�RFK�YL�I|UV|NHU�DWW�HUEMXGD�YDULH�
UDGH�DNWLYLWHWHU�VRP�LQWH�EDUD�lU�LQULNWDGH�
Sn�I\VLVN�WUlQLQJ��8QGHU�nUHW�KDU�DQVWlOOGD�
NXQQDW�SURYD�Sn�EODQG�DQQDW�\RJD��VSLQ�
QLQJ��ERZOLQJ��VWDYJnQJ��NDMDNSDGGOLQJ�
RFK�KDIW�P|MOLJKHW�DWW�GHOWD�L�HQ�YLNW��RFK�
PRWLYDWLRQVNXUV��$NWLYLWHWHUQD�EHWDODV�DY�
GHQ�DQVWlOOGH�KHOW�HOOHU�GHOYLV��'HW�KDU�
lYHQ�VWDUWDWV�XSS�HQ�O|SJUXSS�RFK�HQ�
LQQHEDQG\JUXSS�VRP�GULYV�L�HJHQ�UHJL��
EHUlWWDU�/RWWD�

���9L�I|UV|NHU�PRWLYHUD�RFK�LQVSLUHUD�
SHUVRQDOHQ�DWW�WD�HWW�HJHW�DQVYDU�I|U�VLQ�
KlOVD��YL�OlJJHU�VWRU�YLNW�YLG�SHUVRQDOHQV�
HJHW�HQJDJHPDQJ��9L�NDQ�JH�P|MOLJKHWHU�
RFK�KMlOS�PHQ�L�VOXWlQGHQ�lU�GHW�JLYHWYLV�
GHQ�DQVWlOOGH�VRP�KDU�GHW�HJQD�DQVYDUHW��
I\OOHU�0DULDQQH�L��

�$QQD�/HQD�-RKDQVVRQ��IDVWLJKHWVVN|WDUH�
Sn�.XVWERVWlGHU�VRP�GHOWDJLW�L�PnQJD�
DY�DNWLYLWHWHUQD�EHUlWWDU�DWW�GHW�I|U�KHQQH�
YDULW�SRVLWLYW�DWW�In�SURYD�Sn�DNWLYLWHWHU�VRP�
PDQ�LQWH�DQQDUV�VNXOOH�J|UD�

���'HW�lU�OlWWDUH�DWW�SURYD�Sn�L�JUXSS�RFK�
WLOOVDPPDQV�PHG�IRON�PDQ�NlQQHU�LJHQ��
GHW�UROLJDVWH�KDU�QRJ�YDULW�VSLQQLQJHQ�RFK�

$QQD�/HQD�-RKDQVVRQ

$11216��

�
�
�0HG�FLUND�IHP�PnQDGHU�NYDU�WLOO�LQÀ\WW�
QLQJ�Vn�E|UMDU�E\JJQDWLRQHQ�DY�7U\JJ�
KHWVERHQGHW�9LWVLSSDQ�DWW�DQWD�VLWW�
VOXWOLJD�XWVHHQGH��
��5HVWHUDQGH�GHO�DY�\WWHUWDNHQ�NRPPHU�DWW�
EOL�IlUGLJW�XQGHU�YHFND����RFK�IDVDGHQ�KDU�
LVROHUDWV�RFK�NRPPHU�QX�DWW�SXWVDV��,QYlQ�
GLJW�KDU�DUEHWHW�PHG�DWW�PRQWHUD�LQQHYlJJDU�
SnE|UMDWV��EHUlWWDU�.XUW�7HQJURWK��IDVWLJKHWV�
FKHI�Sn�.XVWERVWlGHU��

��3URMHNWHW�KDU�O|SW�Sn�XWDQ�QnJUD�VW|UUH�SUR�
EOHP�RFK�YL�I|OMHU�WLGSODQHQ��DYVOXWDU�.XUW�

Vitsippan växer fram

NDMDNSDGGOLQJHQ��)|U�PLJ�SHUVRQOLJHQ�Vn�
JDY�WLOO�H[HPSHO�YnUHQV�YLNW�RFK�PRWLYD�
WLRQVNXUV�PLJ�HQ�VSDUN�L�UlWW�ULNWQLQJ�MDJ�
JLFN�QHU����NJ�RFK�WlQNHU�PHU�QX�Sn�YDG�
MDJ�lWHU�RFK�DWW�MDJ�U|U�Sn�PLJ�PHU�lQ�
LQQDQ�WURWV�DWW�MDJ�LQWH�NRPPLW�LJnQJ�PHG�
QnJRQ�´ULNWLJ´�WUlQLQJ��bU�lYHQ�HWW�SOXV�DWW�
MDJ�KDU�InWW�OlUD�NlQQD�DQGUD�DUEHWVNDPUD�
WHU�VRP�MDJ�DQQDUV�LQWH�WUlIIDU�Vn�RIWD��

���'HW�KlU�lU�HWW�OnQJVLNWLJW�DUEHWH�RFK�YL�lU�
lQ�Vn�OlQJH�EDUD�Sn�VWDUWVWUlFNDQ�PHQ�YL�
PlUNHU�DWW��GHW�lU�XSSVNDWWDW��8QGHU�nUHW�
KDU�HQ�VWRU�GHO�DY�SHUVRQDOHQ�GHOWDJLW�L�
GH�DNWLYLWHWHU�YL�RUGQDW��DYVOXWDU�/RWWD�RFK�
0DULDQQH�

Bästa Torgshopen utökar
%lVWD�7RUJVKRSHQ��HQ�DY�NOlGDIIlUHUQD�
L�FHQWUXP�KDU�XQGHU�VRPPDUHQ�À\W�
WDW�WLOO�VW|UUH�ORNDOHU��'X�KLWWDU�GHP�L�
GDJ�PHOODQ�6D[�	�)|Q�RFK�([WUHPH]�L�
3ULVPDQKXVHW�

.DULQ�-DQVVRQ�VRP�WDJLW�|YHU�EXWLNHQ�RFK�
GULYHU�GHQ�WLOOVDPPDQV�PHG�VLQ�VDPER�
7RPP\�lU�JODG�|YHU�À\WWHQ�

��'HQ�VW|UUH�ORNDOHQ�JHU�RVV�|NDGH�P|MOLJ�
KHWHU�RFK�WLOO�K|VWHQ�NRPPHU�YL�DWW�XW|ND�
VRUWLPHQWHW�PHG�EODQG�DQQDW�KHUUNOlGHU��
YlVNRU�RFK�VNlUS��EHUlWWDU�.DULQ��9L�nNHU�
VQDUW�WLOO�)UDQNULNH�Sn�LQN|SVUHVD�RFK�L�
VHSWHPEHU�UlNQDU�YL�PHG�DWW�KD�K|VWHQV�
Q\KHWHU�Sn�SODWV��9L�YLOO�NXQQD�HUEMXGD�
EnGD�GDP�RFK�KHUUNOlGHU�WLOO�HWW�EUD�SULV�

��6n�YlONRPQD�LQ�DOOD�Q\D�RFK�JDPOD�
NXQGHU��DYVOXWDU�.DULQ�RFK�YL�|QVNDU�GHP�
O\FND�WLOO�PHG�Q\VDWVQLQJHQ��
� .DULQ�-DQVVRQ

Ishine Recruitment - nya 
hyresgäster hos Kustbostäder
,VKLQH�5HFUXLWPHQW��HQ�LQWHUQHWEDVHUDG�
UHNU\WHULQJVWMlQVW�VRP�¿QQV�HWDEOH�
UDG�Sn�HWW�ÀHUWDO�RUWHU�L�6YHULJH�KDU�L�
GDJDUQD�VWDUWDW�XSS�VLQ�YHUNVDPKHW�L�
2[HO|VXQG��
��,VKLQH�5HFUXLWPHQW�lU�HWW�UHNU\WHULQJV�
I|UHWDJ�VRP�L�JUXQGHQ�DQYlQGHU�VLJ�DY�
YLGHRWHNQLN�I|U�DWW�KMlOSD�SHUVRQHU�LQ�L�
DUEHWH��3n�VHQDUH�WLG�KDU�YL�XWYHFNODW�
YHUNVDPKHWHQ�PRW�WYn�RPUnGHQ��MREE�
FRDFK�RFK�HWDEOHULQJVORWV��
,�NRUWD�GUDJ�KDQGODU�GHW�RP�DWW�KMlOSD�
SHUVRQHU�VRP�KDU�VYnUW�DWW�NRPPD�LQ�Sn�
DUEHWVPDUNQDGHQ�RFK�EHK|YHU�HQ�H[WUD�
NQXII�LQ�Sn�UlWW�VSnU��EHUlWWDU�0DWWLDV�
)UHGULNVVRQ�9'�Sn�,VKLQH�5HFUXLWPHQW��
'HW�NDQ�YDUD�DOOW�LIUnQ�DWW�VNDSD�VQ\JJD�
FY�Q��NRQWDNWD�DUEHWVJLYDUH�WLOO�DWW�PRWLYHUD�
GHOWDJDUH�
��)|U�VH[�PnQDGHU�VHGDQ�VWDUWDGH�YL�XSS�
YnU�YHUNVDPKHW�L�1\N|SLQJ��YL�KDU�O\FNDWV�
YlOGLJW�EUD�GlU�RFK�¿FN�GlUI|U�UHNRPPHQ�
GDWLRQHU�DY�HWW�SDU�NRQWDNWSHUVRQHU�IUnQ�
$UEHWVI|UPHGOLQJHQ�DWW�|SSQD�HWW�NRQWRU�
KlU�L�2[HO|VXQG��9L�NRPPHU�QX�DWW�LQULNWD�
RVV�Sn�DWW�E\JJD�HQ�VWDUN�PDUNQDGVSR�
VLWLRQ�L�6|GHUPDQODQG�Gn�YL�VHU�DWW�GHW�
¿QQV�HWW�EHKRY�I|U�GH�WMlQVWHU�YL�HUEMXGHU��
DYVOXWDU�0DWWLDV�)UHGULNVVRQ�

0DWWLDV�)UHGULNVVRQ�

1\�PDWEXWLN�L�)U|VlQJ
.XVWERVWlGHU�VRP�K\UHVYlUG��VDPDUEHWDU�PHG�Q\�DNW|U�I|U�DWW�NXQQD�|SSQD�HQ�PDW�
EXWLN�L�QHGUH�)U|VlQJ��'HQ�Q\D�EXWLNHQ�EHUlNQDV�DWW�LQYLJDV�XQGHU�VHQK|VWHQ��
0HU�LQIRUPDWLRQ�NRPPHU�L�QlVWD�QXPPHU�DY�27�



Oxelösunds historia4

Det är en vacker augustidag 1960.
En ung skolflicka sitter på en res-

väska vid busstationen vid Folkets hus.
16-åriga simtjejen Barbro Eriksson 

är på väg till olympiska spelen i Rom. 
Oxelösundstösen är ekiperad i den 

svenska olympiauniformen.
Inklusive odefinierbar huvudbonad.
Berättelsen om simstjärnan Barbro 

Eriksson börjar vid Stenviksbadet.
Där bor idrottsintresserade familjen 

Eriksson i en enkel villa på Relingsvä-
gen. Det är knappt mer än ett väl ut-
fört simtag från havsbadet vid Stenvik.

Hennes intresse för tävlingssimning 
väcks i tonåren. Hon visar sig snart ha 
goda färdigheter i främst bröstsim. 

Oxelösund saknar en simklubb på 
1940- och 1950-talen.

Den simverksamhet som finns vid 
Stenviksbadet hålls flytande av idealis-
terna Gusten Carlén och Hilding Åberg. 
Välbekanta namn i hamnstaden.

Den förre är allmänatlet och olym-
pier i Stockholm 1912, där han deltog 
i terrängloppet, den senare är ordkärv 
tandläkare på Folktandvården.

Barbro Eriksson ger sig frimodigt i 
kast med vågorna vid Stenvik. Mest 
varje dag guppar hennes blonda kalufs 
fram i vattnet mellan simbryggorna.

Den unga najaden stoppas inte ens 
av en badtemperatur på 16 grader.

Som 14-åring börjar Barbro på läro-
verket i Nyköping. 

Hon kommer under träning av Yngve 
”Abbis” Eriksson, själv duktig bröstsim-
mare i Nyköpings Simsällskap.

I grannstaden finns Varmbadhuset 
och en 20-metersbassäng att tillgå.

Varje dag tar Oxelösundstösen   
morgonbussen eller rälsbussen in 

till simpasset i Varmbadhuset innan 
skollektionernas början klockan åtta. 

I arla morgonen får Barbro ofta säll-
skap till busstationen vid Folkets hus 
av äldre brodern Lars Eriksson på väg 
till sitt arbete i Oxelösunds hamn.

Lasse har god blick för bandy och fot-
boll och spelar i Oxelösunds Sportklubb.

Efter skoldagen väntar ett nytt simpass 
på Barbro. Och läxläsning på kvällen.

Fyllda 16 år rankas Barbro Eriksson 
som Sveriges särklassigt främsta bröst-
simmerska på 100 och 200 meter.

Hon blir uttagen till olympiska spe-
len i Rom 1960. 

Barbro presterar sensationella resul-
tat veckorna innan avresan till Rom. 

Hon är första svenska under dröm-
gränsen tre minuter på 200 meter 
bröstsim med tiden 2.59,6 minuter.

Kort därefter förbättrar hon den  
rekordtiden med drygt fyra sekunder 
till 2.55,2 minuter.

I den olympiska baljan i Rom lyckas 
inte Sim-Barbro nå sina bästa tider.

Svenskan ställer upp i sin paradgren 
200 meter bröstsim och hamnar på en 
14:e plats. Och på en måttlig tid.

Samma dag som det chartrade pla-
net med den hemvändande blågula 
OS-truppen landar på Bromma fyller 
simstjärnan Barbro Eriksson 18 år.

Hon tvekar över sin framtida simkar-
riär. Det är skolarbetet som tar mycket 
tid i anspråk eller rättare sagt tar sim-
ningen mycket tid från skolarbetet.

Lusten till simträning är inte längre 
densamma. Barbro syns alltmer sällan 
i badhuset. Simkarriären tycks över.

Barbro gör dock en sista kraftan-
strängning och comeback vid sim-EM 
i Leipzig 1962. Hon går överraskande 
till final på 200 meter bröstsim och 
deltar i det svenska medleykapplaget.

Det blir Oxelösundssimmerskans 
sista framträdande på landslagsnivå. 

Året efter tar Barbro Eriksson sin 
studentexamen vid Nyköpings läro-

verk. Hon flyttar till Linköping och ut-
bildar sig till småskollärare och gifter 
sig ung till namnet Flodström.

Barbro fyller i dagarna 69 år. 
Under lång tid var familjen bosatt i 

Stockholm där Barbro åren innan pen-
sioneringen arbetade som skolledare.

Numera är Barbro och maken An-
ders Flodström tillbaka i Östergötland 
och bor och lever lantliv i ett vackert  
beläget hus strax norr om Linköping. 

Barndomens somrar vid Stenvik 
minns Oxelösundsdottern med glädje. 

Likaså upplevelserna och framgång-
arna inom simsporten under skolåren.

Huvudbonaden från OS i Rom 1960 
har Barbro Flodström inte heller glömt.

Den har hon liggande i en garderob.
Persedeln är ju en raritet. För att inte 

säga ett stycke svensk idrottshistoria.
                 Text och research Leif König

Från Stenvik till OS i Rom

16-åriga simstjärnan Barbro Eriksson uppsnidad i den svenska OS-kostymeringen på väg till olympiska spelen i Rom 
1960. Den svenska truppens klädval synades redan vid den här tiden noggrant i sömmarna av utsända krönikörer. Den 
här gången var det huvudbonaden som kom att häcklas och av sportchefen R:et Eklöw på på Dagens Nyheter beskrevs 
som en grådaskig disktrasa. Bilden är tagen utanför Folkets hus i Oxelösund där det fanns en busstation. Den yngling 
som på avstånd beundrar Sim-Barbro är okänd till namnet.                                     Samtliga bilder på uppslaget ur privat 
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Olympier. Sven-Olof Sjödelius, kanot, Barbro Eriksson, simning, Åke Nilsson, 
kanot, fru Inga Fredriksson, Gert Fredriksson, kanot. Saknas gör en femte Ny-
köpingsolympier vid spelen 1960, Hans-Olof Johansson, 400-meterslöpare.

Gratulationer efter hemkomsten från OS i Rom 1960. Barbro Eriksson flanke-
ras av föräldrarna Siri och Erik Eriksson. Pappa Erik fick ofta agera tidtagare 
när dottern tidigt i karriären avverkade längd efter längd vid Stenviksbadet.

Här har du körkortet. Bilskoleägare Carl-Henry Rosén i Nyköping lovade betala 
simflickan Barbro Erikssons körkort om hon kom med till OS i Rom 1960. Löf-
tet kunde infrias först året efter spelen när Oxelösundsstösen fyllt 18 år.

Den sportiga simtjejen Barbro Eriksson är under glansdagarna ett efterfrågat 
namn vid olika evenemang. Här som mannekäng på Cupol i Oxelösund. Gentle-
mannen längst till höger är 1960-talets stora TV-idol Olle Björklund.

Medeldistanslöparen Dan Waern och simflickan Barbro Eriksson ingick båda i 
den svenska truppen vid olympiska spelen i Rom 1960. Här ett glatt återseende 
vid invigningen av Ramdalens Idrottsplats i Oxelösund 1961.

Den blonda najaden Barbro Eriksson slutar tävlingsimma 1962. Under 
1990-talets senare hälft är dock den tidigare simstjärnan från Oxelösund till-
baka i bassängen och deltar under ett par år i Masterssimningar.



På klippan ovanför torget i 
Oxelösund står

S:t Botvids kyrka 
En sevärd kyrka som är öppen för besök 
alla dagar 9-16. Välkommen in! 
Guideband !nns på olika språk.

Gilla Oxelösunds församling på facebook      

Peter Stormare
I en för mig okänd tidningsartikel har Peter 
Stormare formulerat följande:
-Jag kan, teoretiskt sett, spela en 
enmansföreställning i tre timmar på 
Dramatens stora scen där jag vandrar 
fram och tillbaka i en monolog skrikandes 
svordomar och könsord för att avsluta 
denna monolog med att sätta mig på en 
hink och uträtta mina naturbehov. Ingen i 
Sverige skulle reagera på att detta var något 
konstigt, förmodligen skulle jag hyllas 
som konstnärligt nyskapande. Men om jag 
stillsamt konstaterar att jag i likhet med de 
flesta människor på jorden, tror på Gud, så 
tycker människor att jag är suspekt. Detta är 
Sverige av i dag. 
 
Jag fick syn på citatet i samma veva som 
jag fick Malin Billers underbara teckning i 
mailboxen, och jag kände en sådan oerhörd 
tacksamhet för den kyrka som jag tillhör och 
arbetar för, tacksamhet för det arbete som vi 
gör som grundar sig på 
hoppet om Guds kärlek 
i alla lägen, och tron 
på att vi gör ett viktigt 
arbete, alla vi som har 
som uppdrag att visa 
och berätta vidare om 
denna kärlek.
Välkommen att bli och 
att fortsätta vara en del 
av denna gemenskap! 
 
Elisabeth Volden, kyrkoherde

6 ANNONS

Ti 28/8, 11/9 klo 9.30-11.30 Yhteinen 
kahvittelu Sjötångenin tiloissa 
Ti 21/8, 4/9, 18/9 klo 17-19 
Ompeluseurat, seurakuntakoti 
Ti 11/9 klo 15-17 Viimeinen 
kesägrillaus Stjärnholmissa. Omat 
makkarat mukaan!  
Ke 29/8, 12/9 klo 17.30 Askarteluilta 
aikuisille, Lastenhuone, seurakuntakoti 
To 6/9, 20/9 klo 18-20 Karhukopla 
saunoo, Stjärnholm 
To 30/8, 13/9 klo 18-20 Mimmiliiga 
saunoo, Stjärnholm 
To 30/8 klo 9.30-11.30 Yhteinen 
kahvittelu Björntorpin kahvilassa 
Pe 14/9 klo 9.30-11.30 Yhteinen 
kahvittelu Björntorpin kahvilassa 
Pe 14/9 klo 15-17 Kerhotunnit, 
lastenhuone, seurakuntakoti 
 
4-5/9 Seurakuntaretki Göteborgiin. 
Olethan ilmoittautunut? 
Suomenkielisen kuoron harjoituksista 
lisätietoja numerosta 076-2724901 
Ma 10/9 Torshällan srk vierailee 
Alla Helgonassa. Hartaus, lounas ja 
yhteislaulua. Tarvitko kyytin? Soita 
ajoissa 076-2724901 
Ke 19/9 klo 19.00 Arki-illan messu 
St.Botvid. Sanna Bäckvall.

 

Oxelösundin 
Ruotsinsuomalaisen 
seurakuntatyön

Mässa i S:t Botvid söndagar 
kl 18.
Kyrkans expedition tel. tid. måndag - 
torsdag 9-12. Från 1 sept även 13-15 
Vxl. 29 34 00. 
Besökstid tisdag-torsdag 9-12.
(från 1/9 må-to och då även 13-15) 
Församlingshemmet Kyrkogatan 12. 
Kyrkogårdens expedition 
Kyrkogårdsvägen 4, tel. 0155-29 34 20.

Alla är välkomna till kyrkans olika 
aktiviteter och evenemang!

Allsång och kaffe på Sjötången 
13.30-15.30 onsdagar i jämn vecka. 
Musik och andakt på Björntorp torsdag 
udda veckor kl 15.15, Sjötången tisdag 
udda veckor kl 15. 

Pilgrim börjar med en vandring en 
timma.  28/8 tisdag kl 17.30-19.30
Ring Marie Nilsson för mer info, 070-
3002674.
1/9 kl 11-16 Pilgrimsvandring från 
Stjärnholm till S:t Botvid. Samling vid 
kyrkan i Stjärnholm. Matsäck, bra skor, 
sittunderlag. 25/9 kl 17.30-19.30 samtal 
i församlingshemmet. Temat under hösten 
är Bibeltexter ur ett pilgrimsperspektiv. 

Stickcafé måndagar 
3/9-3/12 i församlingshemmet. 
Välkommen hälsar Gullvi Hedlund 
Clarin. Ta med eget material. Fika till 
självkostnadspris.

Syjunta 
4/9 tisdag kl 13-16 i församlingshemmet 
vid S:t Botvid. Träff jämna veckor. Sy, 
sticka, virka…eller bara var med och !ka. 
Välkommen!

”As time goes bye”
29/8 onsdag kl 19.00 
Jazzigt augustisound på Månadens 
konsert i S:t Botvid med 
Oxelösound Big Band. 
Välkommen! Entre 100 kr. 
Pens.&.stud 50 kr. Under 18 gratis

www.oxelosundsförsamling.se

I S:t Botvid har vi körkul
29/8 onsdag kl 12.30-13.30. Oxelbären, kyrkans pensionärskör, börjar sina träffar 
igen efter sommarlovet. Välkommen du också. 
30/8 kl 17-18 träffas CANTATE, ungdomskör från 13 år.
30/8 torsdag kl 19-21 startar S:t Botvids kyrkokör och det !nns plats för ännu 
"er. Ta med frukt till pausen. 

I höst ska vi bl.a. sjunga in låtar av Wiehe/Afzelius inför FN-dagens konsert i 
S:t Botvid 24 okt. Det blir härliga arrangemang skrivna av Lars Fornarve, som 
medverkar tillsammans med Lennart Wanzin, Christer Fredriksson, Lasse Borg, 
Håkan Holgersson. Körledare Susanne Forslund.

Du vet väl om att du är Värdefull? 
Öppna samtalskvällar varannan onsdag 
i församlingshemmet kl 18-21 med Ylva 
Sjöberg. Det handlar om att bygga tillit. 
Inget är för litet eller för stort att prata 
om. Fika 20 kr. Höstens datum är: 5/9, 
19/9, 3/10, 17/10, 31/10, 14/11, 28/11, 
12/12. Alla är välkomna!

Musikkryss med Sisters of Soul. 
12/9 kl 13.30-15.30 Dagledigträff 
i församlingshemmet. Fika, lotteri. 
Deltagaravgift 20 kr.

5/9 kl 17 i S:t Botvid
FOREVER ONLINE 
Ny!ken Gud ;-)
Den 5/9 sparkar vi igång 
kon!rmationsåret
2012/2013 och träffas sen varje onsdag
Mellan 16.00-18.00. 
ANMÄL DIG NU!!!
www.oxelösundsförsamling.se
Kontakt för frågor och funderingar:
veronica.lindgren@svenskakyrkan.se
0155-29 34 01 / 072-93-82-121

U I B
Alla från 15 år är välkomna att vara med i vår ungdomsgrupp Ung i Botvid! 
Vi träffas minst en gång i veckan och gör allt från att baka till att spela wii 
eller bowla! Mycket musik blir det. Kontaktpersoner: veronica.lindgren@
svenskakyrkan.se, therese.cambrant@svenskakyrkan.se, joachim.forss@
svenskakyrkan.se

Spela gitarr? 
Undervisning på olika skolor efter 
skoldtid. För frågor och anmälan: 
Ingemar Jungekrans 92335 mellan 9-11 
eller Birgitta Ringshagen 293404. Start 
i början på sept. Ingemar är gitarrlärare 
och arbetar för Svenska kyrkan i 
Oxelösund. Ring i god tid och anmäl dig! 
 
Månadens konsert i S:t Botvid 
15/9 kl 18.00 ”Virtuosa trumpetklanger”. 
Samuel Hellgren, Louice Hellgren, 
trumpet, piano. Kvällen bjuder på en 
blandning av virtuosa trumpetstycken 
och välkända melodier, som varieras med 
cello och sång. Välkommen! Entre 100 kr. 
Pens.&.stud 50 kr. Under 18 gratis. 

16/9 kl 18.00 Taizémässa i S:t Botvid.
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Play it Sam! 
- En av de största klassikerna i amerikansk 
musik var ett faktum, säger Björn Kull-
nes inför augustkonserten i S:t Botvid 29 
augusti. Filmen Casablanca (1942) med 
Ingrid Bergman och Humphrey Bogart 
kom att bli legendarisk.

- Men, fortsätter Björn, redan 1931 kom-
ponerade Herman Hupfeld ”As Time Goes 
By” (Allt eftersom tiden går) för Broad-
waymusicalen ”Everybody Is Welcome 
(Alla är välkomna). 

As Time Goes By
- Tiden går. Oxelösound Big Band kommer 
på sitt 44:e verksamhetsår med kvällens 
program att framföra en i huvudsak ”mjuk 
repertoar med nostalgiska förtecken” och 
bl.a. vokala inslag av orkesterns senaste 
medlem – Martina Popermejer.

As Time Goes By, I Left My Heart In San 
Fransisco, Fly Me To The Moon, Over The 
Rainbow m.fl. “örhängen” från gångna 
tider står på menyn. Everybody Is Welco-
me! Hälsar Björn Kullnes, en av blåsarna i 
Oxelösound Big Band. 

På gång i S:t Botvids kyrka

Applåder för Oxelösund

Nio personer från Svenska kyrkan i 
Oxelösund gick tillsammans med ca 50 
000 människor i Prideparaden 2012 i 
Stockholm. Paradvägen kantades av en 
halv miljon människor.

- Pride-parad är lika med  massor av 
kärlek och värme i luften! berättar Birgitta 
Ringshagen för O.T 

- Jag gick med i paraden för första gången. 
Det är en magnifik upplevelse, som re-
presentanter för kyrkan i Oxelösund för 
femte året är med och delar med så många 
människor, säger Birgitta. Varje år får 
Oxelösunds församling mycket applåder 
utmed paradvägen och omnämns i högta-
larna som en föredömlig församling inom 
Svenska kyrkan som troget under egen 
flagg går med i paraden. Det gillar vi. Det 
gör oss stolta. Det är en utmaning.

Vad stod det på er skylt?
- I år hade vi texten ”PRIDE IN THE 
NAME OF LOVE”. Och den väckte upp-
märksamhet. Kanske inte mest för texten 
som för det faktum att kyrkan i Oxelösund 
alltid har med sin egen kyrklogga på skyl-
ten som tydligt visar att ”vi vill att skapel-
sens mångfald ska visas respekt! ”

Varför är ni ensamma om det här? 
- Fler vore kul men det gäller att anta ut-
maningen. För det är en utmaning. Det är 
bra att använda kroppen som redskap när 
ord ska ges innehåll. Pride är ett sådant 
tillfälle. Jag önskar att fler församlingar 
och stift blir med framöver och står upp 
för att i ord och handling visa att kärlek, 
medmänsklighet, lika värde, hopp och 
mångfald, har betydelseför alla männis-
kor. Och det ger styrka och tyngd att vara 
många. 
- Efter oss i Paraden gick Iranska exil-
föreningen i Sverige. Modiga människor 
som med snaror runt halsen på ett starkt 
och provokativt sätt uppmärksammade 
kampen för att Iran ska upphöra med 
avrättningar av homosexuella. 
-Pride är en jättestor manifestation för 
Mänskliga Rättigheter i världen och ett 
allvarligt evenemang att möta med stor 
respekt och glädje mitt i all lek och stoj, 
kärlek och värme.

Då blir det fler Pride-parader under 
egen flagg?
- Hur skulle vi kunna låta bli ?!

Från vänster; Amanda, Ola, Carro, Birgitta, Veronica och Elin från kyrkan i Oxelösund. 
Några av de som deltog från Oxelösund i Pride-paraden. Foto: Birgitta Gustavsson

�

�
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Missa inte en enastående
musikalisk resa med

Dire Straits världsunika
sound!

En unik
konsertkväll framförd

av rockmusikens
främsta tolkare!

NY TURNÉ!
BRAKSUCCÉN FORTSÄTTER

&XOWXUXP��1\N|SLQJ
�/|UGDJHQ�GHQ����RNWREHU�NO������

%LOMHWWHU�����NU���VHUYLFHDYJLIW��)|UN|S�DY�ELOMHWWHU�Sn�

�
%LEOLRWHNWHW��&XOWXUXP��0nQ�7RUV�������)UH�������/|U������

ZZZ�FXOWXUXP�FRP��7HO���������������
%LOMHWWHUQD�KlPWDV�LQRP���GDJDU�L�ELEOLRWHNHW�

�LÄS MER PÅ WWW.DIRESTRAITS.SE

Missa inte en enastående
musikalisk resa med

Dire Straits världsunika
sound!

En unik
konsertkväll framförd

av rockmusikens
främsta tolkare!

Lördagen den 28 september kl. 19.30
Cassels i Grängesberg
Köp din biljett via Ticnet.se,
Turistbyrån i Ludvika och Smedjebacken samt 
vid Cassels under konsertkvällen.

LÄS MER PÅ WWW.DIRESTRAITS.SE

NY TURNÉ!
BRAKSUCCÉN FORTSÄTTER

För frågor om utbildningen se www.friskola.info eller ring 0155-344 68. 
Du kan också maila rektor@friskola.info eller ring på 070-523 44 68.

Vi har lediga 
platser på

El- och energiprogrammet (EE)
Industritekniska programmet (IN)
Hantverksprogrammet, husbygge (HV)
Teknikprogrammet (TE)

För frågor om utbildningen se www.friskola.info eller ring 0155-344 68. 
Du kan också maila rektor@friskola.info eller ring på 070-523 44 68.

Vi har lediga 
platser på

El- och energiprogrammet (EE)
Industritekniska programmet (IN)
Hantverksprogrammet, husbygge (HV)
Teknikprogrammet (TE)
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Fråga juristen!

Sarah Mingert arbetar som jurist på LRF Konsult i Nyköping.  Sarah verkar i hela Söderman-
land och har stor erfarenhet av familjerätt. Jur kand från Stockholms universitet som arbetat 
på Advokatbyrå, Skatteverket och Juridisk byrå. Specialist på ekonomisk familjerätt och 
arvsrätt, alltså allt som har med t.ex. arv, gåvor, testamente, bodelningar och bouppteckningar 
att göra. Arbetar även med fastighetsrätt, avtalsrätt, generationsskifte samt internationell 
familjerätt. 

Hjärtligt välkomna med frågor och funderingar till Sarah, det går då bra att maila 
tidningen (tobbe@media-mix.nu) eller direkt till Sarah (sarah.mingert@lrfkonsult.se) 
Alla frågor behandlas anonymt i tidningen. 

tecknar ovan angivna försäkringar ger 
det ett gott skydd för den efterle vandes 
ekonomi då de tillfaller den efterlevande 
maken i sin helhet.  

�

Hej, jag är orolig över vad som händer mig om min sambo dör eller om vi sepa rerar. 
Vi har ett hus, en sommarstuga och en segelbåt som vi köpt tillsam mans. Vi har en 
bil som vi köpt tillsammans men där han står som ensam ägare. Vi har också tre 
barn tillsammans, alla bor hemma och är under 11 år. Ingen av oss har skrivit något 
testamente ännu, men vi funderar på att göra det om det hjälper mig att klara huset osv.  
Min sambo har en bra inkomst men min inkomst är mycket lägre. Jag är orolig över att 
jag inte klarar av att bo kvar i huset med barnen om han dör eller om vi separerar. 

Svar:
Om din sambo avlider ärver hans 
bröstarvingar, alltså barnen, all hans egen-
dom. Du som sambo har rätt att överta 
det gemensamma hemmet genom att lösa 
ut dina barn från huset. Lösen summan är 
nettovärdet efter en fiktiv för säljning av 
fastighe ten d.v.s. marknadsvärdet minus 
latenta skatter, latent mäklararvode och 
lån. Övrig egendom äger ni till hälften 
var vilket innebär att barnen ärver din 
sambos andel i sommarstuga, båt och bil. 
Bilen äger ni gemensamt då ni köpt den 
tillsammans, trots att enbart en av er står 
som ägare i bilregistret. 

För att undvika att barnen ärver din 
sambo helt och hållet måste han 
skriva testamente. Som mest kan han 
testamentera hälften av kvarlåtenskapen 
till dig. För att du ska ha råd att överta 
egendomen, alltså lösa ut barnens laglot-
ter, kan ni teckna livförsäkring eller 
annan kapital försäkring som säkerställer 
den efterlevandes ekonomiska situation. 
Ni kan även teckna ett bolåneskydd. 
Observera då att den måste kompletteras 
med en livförsäkring så länge ni le ver som 
sambor. Boka en tid med en specialise rad 
försäkringsrådgivare på din bank för att ta 
reda på vad som är bäst för dig/er. 

Om ni separerar kan du begära 
bodelning. I en bodelning ingår det 
gemensamt införskaffade hemmet och 
det gemensamt införskaffade bohaget. 
Den part som har bäst rätt till bostaden 
har rätt att lösa ut den andre från 
huset. Lösen summan beräknas vid en 
bodelning på samma sätt som vid ett 
dödsfall. Då en fastighet övertas genom 
bodelning kan lagfartskostnad undvikas. 
Om din eko nomi inte tillåter att du 
övertar samtliga lån på fastigheten 
och eventuellt yt terligare utökar dem 
kommer du inte att kunna överta huset.  

Sommarstugan och övrig egendom ingår 
inte i en bodelning. Om ni hade varit 
gifta med varandra hade all egendom 
ingått i bodelningen och inga skatter 
hade blivit reella vid bodelningstillfället. 

Då ni bara har gemensamma barn är 
det tryggare för dig att vara gift med 
din partner än att vara sambo. Både 
arvsregler och bodelningsregler är mer 
fördel aktiga i ett äktenskap än i ett 
samboförhållande. Som det ser ut idag 
skulle det kanske bli svårt för dig att bo 
kvar i huset och samtidigt överta all övrig 
egen dom ni äger tillsammans vid ett 
dödsfall. 

Om ni är gifta och har gemensamma 
barn ärver ni varandra. Barnen får snällt 
vänta på sitt arv till dess att både du och 
din man har avlidit. Om ni gifter er och 9L�lU�6YHULJHV�VW|UVWD�PlNODUH�DY�MRUG��RFK�VNRJVIDVWLJKHWHU
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$QQD�%HUJNYLVW�
-XULVW

,QJULG�&DUOVVRQ�
5HGRYLVQLQJVNRQVXOW

-RDNLP�$UR�
6NRJVHNRQRPLVN�5nGJLYDUH�
6NRJVLQJHQM|U

/RWWD�/|QQPR�
(NRQRP

.RQWDNWD�RVV��YL�À�QQV�QlUD�GLJ�
/5)�.RQVXOW�1\N|SLQJ��%UXQQVJDWDQ����
�����������

OUINRQVXOW�VH

Läs mer om mig och titta i 
min portfolio på: 
www.media-mix.nu 

Fotograf:
Veronica Johansson, VeraPhoto
070-4558769
veronica@media-mix.nu  


8=�G@8E8F�B?CC;C�8I�:?C8�¬=DCÓA?9@
Nu en del av Mediamix Event och Mediabyrå

VeraPhoto fotograferar:

 



9

"�����������������������������
��������������������������Ú�����
������±���Ȃ�����������������������
��������¡�����������������������
���¡����ǫ���¡��������¡���������Ú�����
���������¤�����ǡ������¤�����¤�����
����¡��������������������������Ǧ
��������¡�����������������������¤��
������������Ú�Ǥ������¤���������Ǧ
������������������������Ú��������
����������������������������������
��������ǳ��Ú�ǳ��������������͔͛�
���¡����ǫ�������������¡������¤�������
��������������������¡��������������
����������Ú������ǫ

������ ¡�� �� ���� ���� ����������� ���Ǥ�
���� �¤���� ������ ���� �¤� ¡�� ����
��¤��������������������������������Ǧ
���������������¤�ǡ�¡�����������Ƥ����
���������Ǥ�����������¡��������������
�������������������������¡����Ǧ
������ ǳ������� �¡��ǳ� ������ ǳ�¤� ���Ȁ
�������������������������ǳǤ�����
����¡���¡�����������������������������
Ȃ��¤��¡��������
����� ������� ����
��¡��� ����� ���Ǧ
������ �� �������
�¤� ��� ������
��������Ǥ
������������������������������������
���±�������¡������¡���������������Ǧ
��Ǥ���������¤�������������������
���������������¤��¤������������ǡ������
����� ���������� ���� ������� ��¡�����
����������������������������Ú������
������������������������Ǥ�
���� ������ �¡����� ����� ������� �����
��¡����������¤���¡����¤������������Ǧ
������Ǥ� ǳ������� �������� ��ơ�ǫǳ�¡��
���� ������ ��� ����������� ��¤������
������¡���Ǥ��¡����¡��ǳƤ�����������Ǧ
���������ǫǳǤ� ��� ���� ��¤� �������
�����������������Ȃ����������¤����Ǧ
������������¤� �� ��������Ȃ������¡��
�����������������������������������Ǥ�
����� �����������Ǧ������ ������Ǥ�
���� ¡�� ������� ����� ��¤������� ���� ���
��������������������������������Ǧ
��������Ú�������������¡���������������
����¤�����¡�������������¤���������Ǧ
�����Ǥ��������������Ú���������������
����Ú������������¡����������Ú�������Ǧ
������ǳ�����������¡��������ǥ�����
¤������¡������¤��������¤���ơ�ǡ����Ǧ
�������� �����ǥ�	���� ��� ���� ��� ¡���
������������ǥ����������������Ǧ
����������Ú�����������ǡ��¤��������
���������¤���Ú����������ǥǳǤ�
�¡���� ������������ ������� ¡�� ����
������¡���������� �������Ǥ� ����
�������� �������ơ��� ������� ����
�������������������������������������Ǧ
��¡����ǡ� ���� ���� ��� ���� ����� Ú���Ǧ
������Ǥ������¤�����������͕͔͔͝Ǧ��Ǧ
���� ����� ����������� ��ƪ������� ���
�Ú���� ������� ���� �Ú������ ���¡�����

�������������� ���±���� ����� Ȃ� �������
����������� ����� �������� ǳ��ơ��
���� ��Ú��ǳǤ� � �������������� Ƥ���
�����Ú����Ǥ�	Ú�������������¡��������
���������±����������������������Ȃ�����
����¡���������ǡ��������Ú������������Ǧ
����Ǥ� ��¡�������� ���� ��ơ�����������
�Ú�Ƥ���� ���� ����� ���� ���� �Ú��� ���
������¡�������������������������Ǥ�����

���� ����� ���Ǧ
���� ������ ���Ǧ
���� ������� �¤�
���ǡ� ���� ����
¡�� ������ ��¡��Ǧ
����������������

�����������������������������Ǥ�
������¡�� ���������������������������Ǧ
�������� ����¡��������Ǥ� �¡��� �Ú���� ���
������������� ���� ���������Ǥ� ����
����� ����������� ������� ������ ����
����������¡�� �����¡������Ȃ����Ǧ
�������ǳ���������������������ǳ��¤�
�Ú����¤�����������������¡�����������Ǧ
������� �¡���� �¤��Ǥ� ���� �¤��� ����
�¤������������¤��������Ǩ����������Ǧ
������������¤�������ơ�������¡���¡��
�������� ���� ���� ��������������������
���� ������� �¡������� ������� ��ơ��
������ ���� �¡����� �����Ǥ� 
������ ���
�����ǡ����� �Ú������� ��������������
�¤���ơ��ǫ����������������������Ǧ
�������Ȃ����������Ú�����������������
����������Ǥ��������������������Ǧ
����������ǫ� �¡��� �¤� ���� ���� �������
Ƥ���� �¤���� ������ ��¡�������
����������������¡�������ǡ��¤����
�¤������������������������Ǥ�
������
��������ǡ�������������������������
��Ú���¡���������ǫ���������������Ǧ
��Ǥ�"����������¡��������������ơ�Ǧ
�����������������������¡�����������
���� �����¡���� ��Ú��� �� ���� ��ơ�������
Ȃ����� ���� ¡��¤� ����� ������ �¤����
����ǫ����������������ǡ�����������Ǧ
���������¤�ǳ�������ǳ���ơ�Ǥ�
�����������������������¡����¤ǫ���¤ǡ�
�¤�� �����¡����������������¤����� ��������
�����������������ơ��Ȃ��¤���������
�Ú���Ǥ� �� ��� ������������ ����ǥǤ�
������������������Ǥ

/LOOD�ODQGHW

ODJRP
ODWWH

�������������Ú�
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Vi utför sågjobb i Nyköping/Oxelösunds-området till 
bra priser. Helhetslösningar eller enstaka tjänster 
efter kundens behov.

Kostnadsfri kontroll och offert.

• Trädfällning
• Sektionsfällning
• Sågjobb till sjöss
• Röjsågsjobb
• Bortkörning av ris

www.oxdt.se
Alex: 072-308 10 50 / John: 072-308 41 40   

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

Best Western

Best Western  
Med en konferens hos BEST WESTERN Hotell Ankaret kan ni 

kombinera er vistelse med ett besök på Boda Borg
 

Äventyrs konferenser med Boda Borg

Vi erbjuder konferenser till en av 
marknadens bästa priser

Livs - Film - Fika - Spel

Spela 
och 

titta live!

Öppet alla dagar 9.00!22.30

Dagens rätt
& !skgratäng

2 för 55:-
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www.media-mix.nu

Media(YHQW7LGQLQJ(9(17�;@A8B7,'1,1*�������������������Mediastrategi0(',$

7LGQLQJ5HNODP*UDILVN)RUPJLYQLQJ�?:C?C=Mediastrategi)272

)272?Sd]`SVeX�d[`Y):)28

HȐȰȵǸȹEvent)272MARKNADSFÖRING        5HNODPIdé

5HNODPIdé

Torbjörn       Marie                 Jenny    Greger                 Peter                 Kristin

�L8�B;:8FÓ;H8F;�E��;:?8B?K

Från mitten av september finns Mediamix Event & Mediabyrå även i Nyköping. Adressen är Östra Kyrko-
gatan 24, ingång från gården. Vi finns självklart fortfarande kvar i Oxelösund på Höjdgatan 24. 

Vi hälsar våra nya medarbetare Eva Westberg och Veronica Johans-
son välkomna till Mediamix Event & Mediabyrå. Eva kommer att 
arbeta som säljare och projektledare och Veronica som skribent 
och fotograf. Veronica har tidigare drivit företaget Veraphoto, som 
numera är en del av Mediamix Event & Mediabyrå.

�v�<?CCG�;:?8B?K�I;C�?��L@¬E?C=



Följ oss på Facebook NYKÖPING BAGAREGATAN 21. TEL 0155-20 95 80.  WWW.SVENSKFAST.SE/NYKOPING

 

Funderar du på att sälja?  
Bra, då har vi köparna.

Eftersom vi är Nyköping och Oxelösunds ledande mäklare har vi under sommaren 
samlat på oss en hel del intressenter i vårt aktiva kundregister – potentiella köpare som 
kan komma väl till pass när du ska sälja. För att lyckas riktigt bra med din försäljning 
så krävs också en kraftfull marknadsföring – det är därför vi annonserar din bostad 
två gånger inför visningen.  
 Dessutom kan vi erbjuda dig Varudeklarerat i samband med försäljningen. En unik 
försäkring som är trygg både för dig som säljare och för den som köper ditt hus. 
 Välkommen du också!

Säljläge?
Försäkra dig

med Varudeklarerat.
Vi berättar mer på

www.svenskfast.se/ 
varudeklarerat

12 Tema Hus, Hem & InredningTEMA HUS, HEM & INREDNING

www.blomsterlandet.se

.\TZIHJRL]pNLU��
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9ÃONRPPHQ�GX�RFNVÆ�
WLOO�YÆU�NXQGNOXEE

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 75kvm ledig 1/9  5 308:-/mån  Esplanaden 10 B  2 rok 54kvm ledig 1/10 4 073:-/mån
Föreningsgatan 22 B 3 rok 65kvm ledig omg 6 077:-/mån
Frejgatan 3 A  4 rok 103kvm ledig 1/11 7 075:-/mån 

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

6|GUD�0DOPJDWDQ�����2[HO|VXQG����������������
ZZZ�NXQJVKHP�VH

Boka höstens 
och vinterns 
arbete nu!

 

Medlem i målarmästarna

Peter Johansson
Oxelösund
tel: 0730 - 69 58 84
Malare_peter@spray.se
www.pjsmaleri.com
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Liva upp gråkalla höstdagar med 
färgsprakande arrangemang
Bara för att hösten är här så behöver inte utekrukorna vara tomma. Det finns 
en uppsjö med vackra växter som passar fint att arrangera med i krukorna 
denna årstid. Fyll dem med höstblommor, barrväxter, gräs och dekorationer. 
Vi bad Helen Johansson på Blomsterlandet i Nyköping om tips på hur man får 
fina höstkrukor. 

Text & Bild: Veronica Johansson

1. Välj en kruka med hål i botten för att vatt-
net ska kunna rinna ut. Börja med att fylla 
ett lager med lecakulor i botten på krukan 
som minimerar risken att krukan spräcks av 
frosten.

2. Använd fiberduk för att släppa 
igenom överblivet vatten och hindra att 
jorden blandas med lecakulorna

3. Fyll krukan till 2/3 med blomjord. 4. Prova att placera växterna så som du vill 
ha dem innan du planterar dem. Sätt ner 
växterna utan plastkrukor, fyll på med jord 
och vattna. 

Steg för steg:

Ett fint arrangemang i mörkrosa och lime toner som 
innehåller rudbeckia, kärleksört, penningblad och sedum 
lemonball.

Ett elegant arrangemang i vita och gröna toner som består 
av cypress, pärlljung, blomsterkål och plättar i luften.

Ett färgstarkt arrangemang i dova höstfärger innehållandes 
chokladblomma, alunrot och hebe.

Gör extra fint på uteplatsen 
med ljuslyktor och dekorationer av olika slag. 

Helens tips för 
fina höstarrangemang:
• Välj växter med olika höjd för att få ett arrangemang i nivåer

• Blanda säsongsväxter med perenner. Perenner är tåliga och vill man övervintra dessa så planterar man om dem i tex en rabatt innan tjälen kommer.

• Fyll krukan från början. Växterna växer inte till sig på hösten.

• Ställ växterna löst i krukan först och ar-rangera så som du vill ha innan du plan-terar.

• Använd gärna dekorationer i krukorna, dekorationer i sten, cement och andra ma-terial finns i butikerna. Man kan även hitta fina dekorationer i grönsaks- och fruktdis-ken. Äpplen, lök, lime och pumpor kan vara fint i krukorna.
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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!

!

$11216
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Mäklarna med allt samlat under samma tak
   På Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i
Nyköping arbetar fyra mäklare med lång erfa-
renhet inom mäklarbranschen. För mäklarna 
Joel Frändberg, Monica Ländin, Pär Nilsson 
och Birgitta Sandlund är varje affär fylld med 
stort personligt engagemang. Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling är en del av Länsförsäk-
ringar Södermanland och erbjuder kunderna 
allt som har med boende och ekonomi att göra.

   Mäklare, bank och försäkring - allt finns under
samma tak – detta gör att du som söker bostad 
t ex snabbt kan få ett lånelöfte. Mäklarna har 
förutom sina egna erfarenheter och kontaktnät på 
marknaden tillgång till Länsförsäkringar Söder-
manlands samlade kunskaper, som är viktiga 
för dig när du ska göra ditt livs affär. Exempelvis 
ekonomiska råd, information och hjälp vid reno-
vering,  skadeförebyggande åtgärder och försäk-
ringslösningar. 

   Länsförsäkringars Södermanlands varumärke 
inger trygghet med sina 166 år i branschen, så det 
finns mycket kunskap samlad i huset.
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling finns mitt 
i centrala Nyköping i nyrenoverade fräscha lokaler 
med mycket bra skyltmöjligheter, vilket är viktigt 
för att nå ut till de som söker ny bostad. 

- Vi är verksamma i både Oxelösunds- och 
Nyköpings kommun. Vi ser att det är attraktiva 
kommuner att bo i med närheten till hav och 
natur och en viktig marknad för oss, säger Joel 
Frändberg.

- Det har också blivit allt mer attraktivt för bo-
stadssökanden från hela landet att flytta till våra 
kommuner och det finns en bra efterfrågan på 
fastigheter, fortsätter Joel.

   Länsförsäkringar Södermanland är ett lokalt, 

Fastighetsmäklarna Monica Ländin och Joel Frändberg hälsar kun-
derna varmt välkomna till Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 
för en kostnadsfri rådgivning/värdering.

Text & Bild: Veronica Johansson

ANNONS

kundägt bolag. Vi finns där kunderna finns, arbe-
tar alltid för kundernas bästa och har inga andra 
uppdragsgivare. Detta har gjort att vi har Sveriges 
mest nöjda bolånekunder och fått utmärkelsen 
årets bank.
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folktandvardensormland.se

Oxelösund / Biblioteksgatan 2 / 0155-24 70 50 
Trosa / Tomtaklintgatan 2 / 0156-35 06 66 
Nyköping:
Ekensberg / Hälsovägen 1 / 0155-24 55 80
Nyckeln / Västra Trädgårdsg. 41 / 0155-24 70 80
Östra Kyrkogatan / 0155-24 56 40 

När? 
I samband med 
Internationella 
munhälsodagen
8 september.

Vi ses!

Nu går vi ut på gator 
och torg för att prata 
tänder med dig.

�

�

�

Missa inte en enastående
musikalisk resa med

Dire Straits världsunika
sound!

En unik
konsertkväll framförd

av rockmusikens
främsta tolkare!

NY TURNÉ!
BRAKSUCCÉN FORTSÄTTER

&XOWXUXP��1\N|SLQJ
�/|UGDJHQ�GHQ����RNWREHU�NO������

%LOMHWWHU�����NU���VHUYLFHDYJLIW��)|UN|S�DY�ELOMHWWHU�Sn�

�
%LEOLRWHNWHW��&XOWXUXP��0nQ�7RUV�������)UH�������/|U������

ZZZ�FXOWXUXP�FRP��7HO���������������
%LOMHWWHUQD�KlPWDV�LQRP���GDJDU�L�ELEOLRWHNHW�

�LÄS MER PÅ WWW.DIRESTRAITS.SE

Missa inte en enastående
musikalisk resa med

Dire Straits världsunika
sound!

En unik
konsertkväll framförd

av rockmusikens
främsta tolkare!

Lördagen den 28 september kl. 19.30
Cassels i Grängesberg
Köp din biljett via Ticnet.se,
Turistbyrån i Ludvika och Smedjebacken samt 
vid Cassels under konsertkvällen.

LÄS MER PÅ WWW.DIRESTRAITS.SE

NY TURNÉ!
BRAKSUCCÉN FORTSÄTTER

– Pensionatet fullbelagt

Anmärkning i kanten:

Leif König
Mejla: leifkonig@telia.com

Oxelöloppets prisutdelning bör stra-
mas till och speedas upp om prista-
gare och publik ska stanna kvar. Det 
segdragna såsande som kännetecknade 
årets prisceremoni gjorde ingen glad.

BRA
Marcus Carlsson, 20 år, vann Oxelö-
loppet 2012. Nästa år vill vi se en duell 
med SLK-kompisen Andreas Jansson.

BÄTTRE
63-årige Kenneth Burman får symboli-
sera SLK-folket som år efter år kämpar 
på för att hålla Oxelöloppet på fötter.

BÄST
71-åriga Leila Kokkonen från Oxelö-
sund har sprungit 26 av 33 Oxelölopp.
Kan det vara ett rekord, månntro?

Den årliga fjällveckan hägrar.
Frisk luft är bra mot stress. Haken 

kan vara att det är långt till Funäsdalen.
Och närmare till apoteket. Och Losec.
Förberedelserna inför resan går som  

smort. Bortsett från en smärre detalj.
Pensionatet är fullbelagt. 
Tydligen ska man ha bokat plats tidi-

gare. Det är värdinnans ampra besked.
Typ vid millenniumskiftet. 
Eller i alla fall tidigare än dagen före 

den planerade ankomsten. 
Jag pratar om Uvsta kattpensionat. 
Det är där vi tänkt avpollettera Skutti.
Huskatten heter så. Det är utan hen-

nes egen förskyllan. 
Vem i familjen som föreslog det för-

löjligande namnet har jag förträngt.
Det kan dessvärre ha varit jag. Det är 

till och med sannolikt. 
Man kan ju vara djurvän ändå.
Det populära kattpensionatet ligger i 

trakterna runt Runtuna.
Vad jag hört är det missarnas Hilton.
Skutti har varit inackorderad på 

Uvsta tidigare. Det är rena lyxtillvaron.
Det är inte så konstigt att kattskrället 

spinner belåtet när en veckas rekreation 
i den extravaganta lantmiljön förs på tal.

Speciellt som jag ska stå för fiolerna.
Det är inget billigt pang direkt.

Mindre kostsamt hade varit att hysa in  
Skutti hemma i vedboden.

Den utvägen vinner dock inget gehör.  
Vare sig hos övrig till mig närstående 

eller hos den aktuella bondkatten själv.
Det senare är en begåvad gissning.
Till sist blir lösningen att vi för vård 

och omsorg av kattan anlitar hemtjänst.  
Det vill säga vänliga bekanta.
Därmed kan fjällresan anträdas.
Vad vi nu skulle där att göra. 
Det måste finnas intressantare upp-

levelser än att i timtal snubbla fram på 
en stenig fjällhed för att bese ett övergi-
vet sameviste och ett lika tomt renhägn.

Eller begapa norska fjäll i horisonten.

Nu är semestern slut. OS också.
Konstateras kan att årets sommar 

aldrig kom upp i några högre höjder.
Det gjorde inte den blågula OS-re-

presentationen i herrarnas stav heller.
Svensken rev och rev och rev igen.
Det enda han inte rev ned var bifall.
Till och med fick den tappre stavhop-

paren chansen att göra ett extra försök.
Den chansen tog han.
Däremot inte höjden.
Mitt eget idrottande i tidiga år resul-

terade som bäst i en bronsmedalj.
Det var i Sörmlandsolympiaden.

I vilken gren har jag för dagen glömt.
Det kan ha varit i pingis. Där ansågs 

jag av dunkla skäl kunna komma långt. 
Till skillnad mot i längdhopp. Där jag 

osvikligen kom till korta.
Det finns det en ursäkt till. Min spänst 

har aldrig varit en kängurus.     
Till detta kan läggas att jag är böjlig i 

kroppen som en kofot.
Det är troligen genetiskt betingat. 
Stretcha hjälper inte heller. 
Inte för att jag nämnvärt provat.
Jag uppmanades en gång att försöka. 

Och sträckte mig direkt.

Nu bestod istället min insats i Sörm-
landsolympiadens längdhopp av att 

vara funktionär och hålla i måttbandet.
Det var ingen betungande uppgift. 
Hoppen att mäta var lätta att räkna.
Var det inte övertramp var det hoppa-

re som inte ens nådde fram till gropen.
Segerhoppet mätte 3,25 meter.
Efter högljudd protest från guldmedal-

jören korrigerat till 4,25 meter.
Allltså en präktig funktionärsskandal.
Det får skyllas på det nötta måttban-

det där siffrorna knappt gick att avläsa.
Nu blev straffet onödigt hårt. 
Jag degraderades fortsättningsvis till 

att kratta sanden i hoppgropen.
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Catarina kör Oxelösunds första 
serietillverkade elbil

säger hon och ler stort. Det är så mycket 
körglädje i denna lilla bil! Den går som 
ett ”skållat troll” och är jätterolig att 
köra.
 
   Catarina kör en hel del mellan före-
tagen i Nyköping och Oxelösund och 
fastighetsbolagets alla lokaler ligger 
spridda i Nyköping så elbilen är perfekt 
att köra mellan med. Hon laddar den på 
natten och fulladdad räcker den sedan 
hela dagen. 
– Ca 10 mil kan jag köra på full ladd-
ning, och det räcker bra för den körning 
jag gör. 
   

   Catarina Hagstrand, marknadschef 
för fastighetsbolaget Nötknäpparen, 
är en välkänd profil i Oxelösund, 
speciellt bland båtfolk då hon i flera 
år arbetat som VD för hennes och 
makens företag Oxelösunds Båtvarv. 
Miljön har alltid varit i fokus för Ca-
tarina och när hon nu jobbar med att 
bygga upp en ny varumärkesplattform 
för Nötknäpparen så är miljöfrågorna 
viktiga.

   När en ny bil skulle köpas så var en 
elbil ett perfekt val för Catarina. 
- Med hjälp av Bilcenter i Nyköping hit-
tade jag min vita lilla bil som jag älskar, 

På frågan vad som är det bästa med en 
elbil svarar hon:
 - Jag slipper tanka! Det är så tråkigt! 
Och näst efter att gå och cykla så är det 
absolut det bästa miljövalet, och det är 
viktigt för mig!

Text & Bild: Veronica Johansson

)DNWD�(OELO
�/DGGDV�L�HWW�YDQOLJW�����YROWV�XWWDJ
�6QDEEODGGQLQJ�ÀQQV�YLG�GH�ÁHVWD�EHQVLQVWDWLRQHU
�'ULIWVNRVWQDG�FD�����PLO

�(Q�IXOO�ODGGQLQJ�UlFNHU�FD����PLO
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Lindqvist Gummiverkstad

www.lindqvistgummi.se

• Den kompletta däckverkstaden
• Alltid däck i lager
• Personlig service och
  kvalitet

Lindqvist Gummiverkstad • Torggatan, Oxelösund • Tel 0155-329 00 Lindqvist Gummiverkstad • Båggatan 14, Oxelösund • Tel 0155-329 00

Vi har RED LINE 

produkter som 

motverkar 

alger & bakterier i 

bränslesystemet

BOKA TID FÖR 
HJULINSTÄLLNING!

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

Kampanjpriser och erbjudanden gäller från 
20/8-2012 t.o.m. 28/10-2012, eller så långt 
lagret räcker. Kan ej kombineras med andra 
erbjudanden eller rabatter.

Kör säkert!

999:-
Ord. pris 1.799:-

Prissänkt

800:-

Bilbältesstol 
BeSafe iZi Up X2

159:-
Ord. pris 302:-

Tvätthink 
Turtle

Innehåller:
shampo
avfettning
fälgrengöring
glas-wipes
tvättsvamp GÄLLER FÖR DIG MED

MEKONOMENKORT

79:-
Ord. pris 109:-

Fälgrengöring
Sonax Xtreme

229:-
Ord. pris fr.  258:-

Glödlampa 
Nightbreaker
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MILJÖBIL*

FRI VÄGSKATT I 

FEM ÅR, VÄRDE 

5.840 KR

MILJÖBIL*

FRI VÄGSKATT I 

FEM ÅR, VÄRDE 

5.840 KR

 

  CEE’D PREMIUM EDITION 
FULLMATAD REDAN FRÅN START!

1,6 CRDi  FRÅN 179.900 KR

Nu har vi fyllt på vår omtyckta storsäljare Kia cee’d sw med en 
rad tu!a och tekniska detaljer. cee’d sw har till exempel fått ett 
ännu sportigare utseende, men kvalar ändå in som miljöbil. Med 
pianolackade detaljer på såväl mittkonsol och dörrsidor samt del-
skinnklädsel är det här bilen för dig som vill ha det där lilla extra. skinnklädsel är det här bilen för dig som vill ha det där lilla extra. 

PIANOLACKERAD 
SPORTFRONT
DELSKINNKLÄDSEL
MÖRKTONADE RUTOR 
FRÅN B-STOLPEN
PIANOLACKERADE 
INTERIÖRPANELER
ACC KLIMATANLÄGGNING
PARKERINGS- 
SENSOR BAK
IPOD ANSLUTNING

VÄRDE 25.900 KR
SPARA YTTERLIGARE 5.840 KR  

I SKATTEBEFRIELSE (UNDER 5 ÅR). 

AVBLÄNDANDE 
INNERBACKSPEGEL
REGNSENSOR
FARTHÅLLARE MED 
FARTBEGRÄNSARE
ELINFÄLLBARA 
SIDOBACKSPEGLAR
BLUETOOTH
MILJÖDIESEL 128 HK
16” ALUMINIUM- 
FÄLGAR

PREMIUM UTRUSTNING 
KOMBITILLÄGG 5.000 KR

Ringvägen 58, Nyköping
0155-443100
www.bilcenter.com

Öppettider:
Måndag-fredag     9-18 
Lördag           10-14

*Gäller endast manuell växellåda. 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. cee’d PREMIUM 
bränsleförbrukning blandad körning 4,5 – 5,7 l/100km. CO-utsläpp 119 – 151 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och  miljöklass Euro 5. Premium utrustningen varierar mellan 
cee’d 5-dörrars och kombi. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

0HWDOOLF�YLQWHUKMXO�HO�YlUPDUH�
RFK�GUDJNURN�LQJnU�L�SULVHW�

18����������

Gäller tom 31/8-12 eller så långt lagret räcker!
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sortering av
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kappor

Kökshand-
dukar 
Halvlinne
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NYA HUSBILAR:
Sunlight T 67                                  575 000 kr
Sunlight T 64                                                          579 000 kr
Dethle!s I 7010                        1 044 900 kr

www.hillmanshusbilar.se

BEGAGNADE HUSBILAR:
Dethle!s A 5831 -00                                        279 000 kr
Autoroller 15P -03                       329 000 kr
Dethle!s I 6571 -06                    489 000 kr
Dethle!s T 7010 -10                      730 000 kr
Adriatik 660 SP -06                                        419 000 kr
 
BEGAGNADE HUSVAGNAR:
Hobby Prestige 540 UL -00           99 000 kr
Hobby Exclusive 560 UF-00          99 000 kr
 
INKOMMANDE HUSBILAR:
Sunlight A 72 -13                          599 000 kr
Dethle!s T6811 -13                                             799 000 kr
Adriatik 670 SLT -11                                            599 000 kr
 

ÖPPETTIDER:
Må-to 13-17  Fre 13-16 

5HVWDXUDQJ�'HO¿���)RONHJDWDQ����2[HO|VXQG�������������������ZZZ�UHVWDXUDQJGHO¿�VH�
��0nQ���7RUV�����������)UH�����������/|U�����������6|Q��������
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Vi hälsar Eva Westberg 
säljare och projekt-
ledare varmt 
välkommen till 
Mediamix Event och 
Mediabyrå.

��A@DBB;C��I8)

Media(YHQW7LGQLQJ(9(17�;@A8B7,'1,1*�������������������Mediastrategi0(',$

7LGQLQJ5HNODP*UDILVN)RUPJLYQLQJ�?:C?C=Mediastrategi)272

)272?Sd]`SVeX�d[`Y):)28

HȐȰȵǸȹEvent)272MARKNADSFÖRING        5HNODPIdé

5HNODPIdé

www.media-mix.nu

För dig som vill vara helt 
säker på att du sparar 
mer än din granne.
Vi chansar heller aldrig.

Mer information hittar du 
på ivt.se/kampanj.

Styr Sveriges
effektivaste

värmepump direkt 
i din smartphone!

IVT PremiumLine EQ:

 Sveriges effektivaste berg- och jordvärmepump enligt oberoende tester.*

 Sänker dina värmekostnader med upp till 80%.

   Våra värmepumpar är de enda som klarar Svanens hårda krav.

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

IVT FÖRSÄKRING

KOMPRESSORSFÖRSÄKRING
6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING

#1

*Mer information om testresultaten på ivt.se/kampanj

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

.RQWDNWD�RVV���YL�ERNDU�I|U�YLQWHUQV�LQVWDOODWLRQHU�
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I Oxelösund kan alla växa
Påståendet finns i ”Vision 2025” som 
jobbades fram under vintern och 
fastställdes av kommunfullmäktige 
i februari. Jag har funderat mycket 
på vad dessa fem ord egentligen 
innebär för oss som jobbar med och 
ansvarar för utbildning inom förskola, 
grundskola och vuxenutbildning.

Forskning visar att en av flera framgångs-
faktorer när det gäller skolarbete är 
lärarnas förväntningar på sina elever och 
en tilltro till deras förmågor.  I ”skolplan 
för Oxelösunds kommun 2010-2012” 
uttrycks samma sak med orden: ”alla kan 
ta ett steg till”.  Jag är övertygad om detta 
gäller alla, både barn, elever och vuxna, i 
skolan liksom i arbetslivet. - 

När jag upplever att min chef och 
mina arbetskamrater har positiva 
förväntningar på mig och tror på mina 
förmågor presterar jag bättre än om jag 
möts av tvivel och misstro. 

I skolplanen står också att under 
perioden ska Oxelösund bli känd 
som en av Sveriges bästa förskole-och 
skolkommuner. Vi är nu mitt i 2012, ett 
nytt läsår står för dörren och det är dags 
för utvärdering och uppföljning.
 
Har Oxelösund blivit känd som 
en av Sveriges bästa förskole-och 
skolkommuner? 
Som alla säkert vet gör man i dag ett 
antal mätningar och jämförelser på en 
mängd olika områden där landets 290 
kommuner placeras efter duktighet i 

olika i rankinglistor. Detta gäller förstås 
även skolan. Ett av måtten som finns är 
”andelen elever som nått målen i alla 
ämnen”. Det innebär att man räknar ut 
hur många procent av eleverna i årskurs 
nio som fått minst godkänt slutbetyg i 
samtliga ämnen. 

Kanske på sin plats med en 
presentation:
Född i Danmark kom jag, efter att 
ha bott i Skåne, Värmland, Dalarna, 
Småland och Nävekvarn till Oxelösund 
1960. Båda mina föräldrar fick jobb 
på verket. Familjen bestående av, 
förutom föräldrarna, fyra bröder och 
en medelstor schäfertik flyttade in i en 
etta på Föreningsgatan med utedass på 
innergården. Det var på den tiden när 
Oxelösund växte så det knakade. 

Skolorna räckte inte till och jag 
placerades med mina nya klasskamrater 
i ett rum under takbjälkarna ovanför 
dåvarande Birgers konditori i folkets hus. 
Maten åt vi i C-skolan där vi också hade 
träslöjd. 

Efter mellanstadiet på Häggenskolan, 
högstadiet på Frösängsskolan, 
gymnasiet på Gripenskolan, jobb 
på SSAB, Lärarhögskolan i Kalmar, 
lärare i ”Konvaljen 2”, Ramdalsskolan, 
Snickare, Ramdalsskolan, kartritare, 
Ramdalsskolan, Kungshagens 
Montessoriskola, Rektor på Sundaskolan 
och Ramdalsskolan fick jag 1 februari, 
efter en period som tillförordnad 
utbildningschef, förtroendet att 

ansvara för all utbildningsverksamhet i 
Oxelösund. 

Tillbaka till utvärderingen. 
I ”Öppna jämförelser 2012” hittar vi 
Oxelösund på plats 287  i rankingen, 
baserad på inrapporterade värden 2011. 
286 kommuner är ”bättre” än Oxelösund! 
59,5 % av eleverna i Oxelösund lämnade 
grundskolan 2011 med godkända betyg i 
alla ämnen. 

Mer än 40% saknade alltså godkänt betyg 
i ett eller fler ämnen när de slutade nian 
förra året. Det är 16 procentenheter lägre 
än förväntat i jämförelse med övriga i 
gruppen ”varuproducerande” kommuner. 
Av länets nio kommuner ligger vi på 
nionde plats och då hör det till saken 
att Sörmland ligger i bottenskiktet i 
riket. De senaste fyra åren har resultaten 
försämrats med nästan 20 %. 

Hur blev det så här? 
Jag tror att svaret på den frågan beror på 
vem som får den. Det är alltid enklast att 
peka ut någon annan som ansvarig eller 
syndabock. Allra lättast är det att peka ut 
lärarna!

Men jag tror att det är mycket mer 
komplicerat än så. Vi är många som på 
olika sätt är delaktiga i hur det går för 
våra barn och elever. Självklart har vi 
som finns i våra verksamheter i olika 
befattningar på alla nivåer och ytterst jag 
som utbildningschef ett särskilt ansvar 
för våra elevers studieresultat men vi 
klarar det inte själva. Vi är beroende av 
föräldrar, socialtjänst, BUP och alla andra 
som finns runt våra barn och ungdomar 
liksom av våra politiker som fattar de 
strategiska besluten och ger oss de 
ekonomiska förutsättningarna. 

Hopplöst läge? 
Inte alls! 
Tvärtom är jag optimistisk och ser 
framtiden an med tillförsikt. Oxelösund 
har alla förutsättningar att bli känd 
som en av Sveriges bästa förskole-och 
skolkommuner. Vi har behöriga och 
mycket kompetenta medarbetare, 
förskolechefer och rektorer. Vi har 
engagerade föräldrar och hängivna 
politiker. För att nå vårt mål behöver vi 
enligt min bedömning göra två saker.
Dels måste vi enas kring ett gemensamt, 
övergripande mål som lyder:

”Alla elever ska lämna grundskolan med 
minst godkänt betyg i alla ämnen” .  Dels 
behöver vi hjälpa och tillåta varandra att 

växa genom att var och en tar sitt ansvar 
utifrån sin roll och litar på att andra tar 
sina delar. Hur det ska gå till i praktiken 
är väl beskrivet i policydokumentet 
”roller och målstyrning” som arbetades 
fram under hösten och vintern. Och jag 
lovar, i takt med att vi växer kommer våra 
elever att nå målen i allt högre grad och 
Oxelösunds placering på rankinglistan 
förbättras. 
Arbetet är påbörjat och glädjande kan 
jag konstatera att den senaste rapporten 
tyder på att resultatkurvan vänder uppåt. 
Nu lämnar vi plats 287 för gott!

I Oxelösund kan alla växa!
 

Smakfull höst på Polishuset! 
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Månadens gästskribent
Peter Rasmussen
Utbildningschef
Oxelösunds kommun
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Bit för bit erövrar pizzan Sverige.
Den italienska maträtten kommer 

till Nyköping på sensommaren 1973.
Det är pizzeria Moustache som öpp-

nar i en del av Stora hotellets lokaler.
Premiärdatum är den 7 september.
Och mannen som serverar stans för-

sta pizza är 29-årige Sergio Moscarda.
Det finns sju olika pizzor att välja på.
Öppningsdagen säljs 40 pizzor.
Gästerna rånas heller inte på pengar. 

Pizzorna kostar inalles nio kronor.
Tillkommer på notan, om så önskas, 

gör en sejdel öl eller en karaff husets 
vin. Allt efter gästens tycke och smak.

Husets vin är i sammanhanget ett påv-
rare namn för Beyaz och Villa Franca.

Prisvärda viner med smak av ättika.

Sergio Moscarda har hämtats till ”Sto-
ran” från en pizzeria i Stockholm.

Där har han lärt sig krogbranschen.
Han ska snart bli Sergio med var och 

varannan Nyköpingsbo och i decennier 
äga och driva populära pizzerior och 
restauranger i stadens centrala kvarter.

Sergios hemby är fiskeläget Fazana 
på den kroatiska Adriatkusten.

Strax utanför i havet ligger ö-gruppen 
Brioni. Längre tillbaka i tiden populärt 
sommarnöje för aristokratin i Europa. 

Den vänlige kroaten ska framöver 
också komma att namnge sina krogar 
i Nyköping till just Fazana och Brioni.

Pizzeria Moustache blir inte långlivad.
Sergio Moscarda öppnar istället eget 

Sergio bakade första pizzan
och startar pizzeria Fazana i en liten 
trivsam lokal på Östra Storgatan un-
der senare delen av 1970-talet.

Bidrar till trivseln gör den leende 
servitrisen Danuta Malara som idag fö-
restår familjära Danutas Café på Öster.

Pizzeria Fazana flyttar senare till 
dagens adress på Östra Kyrkogatan och 
drivs sedan länge av paret Danne och 
Jeanette Gerasovski och är numera även 
en lunch- och á la carte-restaurang.

Efter att ha sålt Fazana öppnar Sergio 
Moscarda en ny intim krog på Öster. 
Den döps till restaurang Brioni. 

Där välkomnas alla av Sergio. Han 
gör ingen skillnad på gästerna.

Brioni blir en mötesplats för såväl 
stadens intelligentsia som samhällets 

olycksfåglar som avhandlar allehanda 
frågor över en bit mat och dryck.

Här har även den blide lokalredaktö-
ren Allan ”Garro” Olsson sitt stambord 
där han kan ses läsa sin kvällstidning.

Generositeten har Sergio Moscarda 
med sig från sin uppväxt i Fazana.

Han stödjer hockeylaget i Nyköping.
Den hockeytokige krögaren låter 

snudd på alla som haft en Jofa-hjälm 
på huvudet äta gratis på Brioni.

Inte alltför sällan hjälper också Sergio 
för tillfället mindre bemedlade gäster 
med ett handlån på någon hundralapp.

Sergio Moscarda går ur tiden 2005.
                Text och research Leif König

Populära pizzabagare. Under en period drev Sergio Moscarda, till vänster, och 
Danne Gerasovski tillsammans pizzeria Fazana på Östra Kyrkogatan innan 
Sergio sålde sin del i verksamheten. Fazana är stans äldsta pizzeria och hälsar 
välkommen gör sedan många år paret Danne och Jeanette Gerasovski.

Nyköpingskrögaren och pizzabagaren Sergio Moscarda hade sina rötter i fis-
keläget Fazana i Kroatien. Ett område med starka italienska matinfluenser. Ita-
lien anses ju vara pizzans hemland och i Neapel föddes den klassiska Margheri-
tan.                        Samtliga bilder på detta uppslag är hämtade ur privat album

Sergio Moscarda (till vänster) och Stora hotellets källarmästare Christer Boberg 
serverar Per Ålund och Susanne Calås varsin pizza på Nyköpings första pizzeria. 
Pizzeria Moustache fanns i nuvarande Johnells lokaler. Bilden är från 1973.
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Fortsatt satsning på friskvård

Oxelösunds kommun har gjort ytterli-
gare investeringar i syfte att förbättra 
folkhälsan i kommunen. Den 1 och 2 
september invigs en ombyggd Ram-
dalsanläggning.

- Över 50 miljoner har investerats i 
anläggningen, berättar Fredrik Sköld på 
Kultur och Fritid. 

En rundvandring tillsammans med 
Torbjörn Kock, från företaget Medley 
som driver anläggningen, visar på både 
synliga och ”osynliga” förbättringar.

- Vattenrening och ventilation har bytts 
ut, vattentemperaturen i stora bassäng-
en har höjts till 30 grader. På så vis får 
vi en mix av badbassäng och varmbas-
säng, säger Torbjörn som är mycket nöjd 
med förändringarna. 

- Från Medleys sida har vi fått vara och 
påverka beslut om förändringar, det har 
fungerat mycket bra.

Den uppfräschade simhallen inspirerar 
till att få fler att aktivera sig.
- Det blir en stor utmaning för oss att 
aktivera fler att på olika sätt ”motionera” 
i simbassängen, säger Torbjörn.

Romerska badet och omklädningsrum 
har renoverats. Träningslokalerna har 
blivit fler.

- Vi har utnyttjat ett gammalt pannrum 
som blivit två stora gruppträningsrum. 
”Gymmet” har flyttat ner från hyllan till 
gamla caféet och de tidigare gruppträ-
ningsrummen, berättar Torbjörn vidare.

Mer plats för träning och motion alltså. 
Den 1 och 2 september är det invigning 
av den nyrenoverade anläggningen.

- Då kan man gå runt och titta på de 
nyrenoverade lokalerna, säger Fredrik 
Sköld. Den 1 september kommer dessut-
om cirka 30 föreningar att finnas på plats 
och visa upp sin verksamhet.

Fler satsningar har nyligen gjorts på 
Ramdalen; Nya löparbanor på idrotts-
platsen samt en skateboardbana vid 
parkeringen invigs också den 1 septem-
ber, avslutar Fredrik Sköld och hälsar 
alla välkomna.

Text: Torbjörn Dahlström
Bild: Peter Lundström

En bild över den nyrenoverade simhallen. Gymmet har flyttat från ”hyllan som öppnats upp, läktaren är borta, nya ytskikt har lagts in. Simhallen flödar i ljus från 
de stora fönstren och ger ett mycket inbjudande intryck.

Gymmet har flyttat ner från hyllan till den gamla cafeteriadelen samt de 
tidigare gruppträningsrummen.

I anslutning till den lilla bassängen byggs ett ”barnbadlandskap”.

Nyrenoverat på Ramdals-anlägningen
• Ny vattenrening
• Ny ventilation
• Ny ytbeläggning i simhallen
• Renoverat Romerskt bad
• Renoverade omklädnings- 
   rum
• Nya gruppträningsrum
• Kiosk/Cafeteria flyttad till        simhallen
• Nytt ”Barnbadlandskap” för     barnen
• Utbyggd gymavdelning
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Invigning av Ramdalens 
nya simhall

Lördag 1 september 
10.00 - 14.00
$NWLYLWHWVUXQGD�RFK�WLSVSURPHQDG�PHG�
FKDQV�DWW�YLQQD�¿QD�SULVHU

0XVLNXQGHUKnOOQLQJ�RFK�XSSYLVQLQJ�
PHG�EO�D�SDUNRXU��GDQV�RFK�DJLOLW\

3URYD�Sn�DNWLYLWHWHU�PHG�DOOD�
2[HO|VXQGV�I|UHQLQJDU

,QYLJQLQJ�DY�VNDWHSDUNHQ�RFK�O|SDUEDQRU

Kom och prova på roliga aktiviteter 
med Oxelösunds föreningar!

3URYD�Sn�ROLND�WUlQLQJV�
IRUPHU��UROLJD�DNWLYLWHWHU�RFK�
¿QD�HUEMXGDQGHQ�IUnQ�0HGOH\

)|UHQLQJVGDJHQ�DUUDQJHUDV�DY�2[HO|VXQGV�I|UHQLQJV�
UnG��0HGOH\�RFK�2[HO|VXQGV�NRPPXQ

Invigning av Ramdalens 
nya simhall

Lördag 1 september 
10.00 - 14.00
$NWLYLWHWVUXQGD�RFK�WLSVSURPHQDG�PHG�
FKDQV�DWW�YLQQD�¿QD�SULVHU

0XVLNXQGHUKnOOQLQJ�RFK�XSSYLVQLQJ�
PHG�EO�D�SDUNRXU��GDQV�RFK�DJLOLW\

3URYD�Sn�DNWLYLWHWHU�PHG�DOOD�
2[HO|VXQGV�I|UHQLQJDU

,QYLJQLQJ�DY�VNDWHSDUNHQ�RFK�O|SDUEDQRU

Kom och prova på roliga aktiviteter 
med Oxelösunds föreningar!

3URYD�Sn�ROLND�WUlQLQJV�
IRUPHU��UROLJD�DNWLYLWHWHU�RFK�
¿QD�HUEMXGDQGHQ�IUnQ�0HGOH\

)|UHQLQJVGDJHQ�DUUDQJHUDV�DY�2[HO|VXQGV�I|UHQLQJV�
UnG��0HGOH\�RFK�2[HO|VXQGV�NRPPXQ
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Sidan 11Sidan 11

Oxelösunds Föreningsdag
Lördag1 september kl 10-14 på Ramdalsanläggningen.

En mängd spännande aktiviteter för alla åldrar.

Välkomna!

(Q�PlQJG�ORNDOD�I|UHQLQJDU�HUEMXGHU�SURYD�Sn�DNWLYLWHWHU�EnGH�LQRPKXV�RFK�XWRPKXV
)|UHQLQJVPlVVD�L�VSRUWKDOOHQ

3URYD�Sn�YnUD�Q\D�DQOlJJQLQJDU��6NDWH��IULVEHHJROI��XWHJ\P�RFK�O|SDUEDQRU
$NWLYWHWVUXQGD�RFK�WLSVSURPHQDG�PHG�FKDQV�DWW�YLQQD�¿QD�SULVHU

'HVVXWRP��
0HGOH\�HUEMXGHU�
HQ�PlQJG�VSlQQDQGH�
DNWLYLWHWHU�
XQGHU�GDJHQ��

6H�VHSDUDW�SURJUDP�

Arrangörer: 
2[HO|VXQGV�)|UHQLQJVUnG��2[HO|VXQGV�NRPPXQ�VDPW�ORNDOD�LGHHOOD�I|UHQLQJDU�L�2[HO|VXQG��

Programhållpunkter:
������,�VSRUWKDOOHQ��2I¿FLHOO�LQYLJQLQJ�DY�YnUD�Q\D�DQOlJJQLQJDU�Sn�
5DPGDOHQ��6LPKDOOHQ��6NDWHSDUNHQ�RFK�O|SDUEDQRUQD��

������0XVLNXQGHUKnOOQLQJ�L�VSRUWKDOOHQ�

������$JLOLW\XSSYLVQLQJ�XWRPKXV�PHG�2[HO|VXQGV�EUXNVKXQGNOXEE�

������)RONGDQVXSSYLVQLQJ�PHG�2[HO|�*LOOH�L�VSRUWKDOOHQ�

������0XVLNXQGHUKnOOQLQJ�L�VSRUWKDOOHQ�

������$JLOLW\XSSYLVQLQJ�XWRPKXV�PHG�2[HO|VXQGV�EUXNVKXQGNOXEE�

������/LQHGDQFHXSSYLVQLQJ�PHG�2[HO|�*LOOH�L�VSRUWKDOOHQ�

������3ULVXWGHOQLQJ�WLSVSURPHQDG�L�VSRUWKDOOHQ�

������$YVOXWQLQJ�

6H�PHU�GHWDOMHUDW�SURJUDP�Sn��ZZZ�YLVLWR[HORVXQG�VH�
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Ramdalens sportcenter
medley.se
Ramdalens sportcenter drivs av Medley på uppdrag av Oxelösunds kommun.

Nu öppnar simhallen i
Ramdalens sportcenter
Välkommen till en
invigningshelg 
lördag och söndag, 
1–2 september!

Välkommentill Medley!

Med Medleys autogiro har du tillgång till alla våra simhallar, gym och gruppträningspass.
Allt på ett och samma kort - från 200 kr/månad.

Kortet gäller på Hjortensbergsbadet, Ramdalens sportcenter, Stigtomta och 
Stenkulla träningscenter.

Vi vill gärna visa våra nyrenoverade bassänger, 
duschrum och det nya badlandskap vi byggt för 
de alla minsta barnen.

Vi utlovar roliga aktiviteter 
hela helgen, både i vattnet 
och på land.

GRATIS INTRÄDE!

4 anläggningar på 1 kort
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'LQ�WDQGOlNDUH�L�FHQWUXP

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

       Personlig omtanke          Trygg miljö            Modern tandvård                 
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.XQGWMlQVW�������������

$SRWHNHW�(MGHUQ��2[HO|VXQG

(/:���YDUGDJVO\[�PHG�QDWXUOLJ�RPWDQNH

Hudhälsan
ekosalong
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0HGLFLQVN�IRWYnUG
7KRUVJDWDQ�����2[HO|VXQG

%RND�WLG��������
(OVD�0\UEDNN

Till Salu
Nästan oanvänd (nyskick) elektrisk ställbar säng

Motordriven säng med en stadig träplatta för ökad stabilitet.
Sängen är höj och sänkbar i både huvud- och fotända.

Bäddmadrass och medar ingår.
Bredd: 90 cm. Pris 3000:- Tel. 073-063 25 25

7EPSRK�
,)((- (VSODQDGHQ�����2[HO|VXQG�

�����������
9L�¿QQV�Sn�*DWXSODQ�

PHG�SDUNHULQJ�XWDQI|U�G|UUHQ�

Vi�har�ut�kat�v�rt�sortiment�
av�MOROCCANOILS�
produkter�varmt�v�lkomna�
att�komma�in�f�r�att�titta�
n�rmare�p��utbudet!

�H¬@8H�GDFH?B;CH)

Låt Back on Track ta hand om dig!

Infraröd
värmerefl ektion

Fukt

Back on Track är namnet på vårt 
sortiment av textilprodukter i Welltex®. 

Welltex fungerar genom refl ektion av 
kroppens infraröda värme, via kera-

miska partiklar i tyget. Den refl ekterade 
värmen ökar blodcirkulationen samt kan 

minska muskelspänningar så att åter-
hämtningen påskyndas.

Öppet: Vardagar 10.00-18.00
lördagar 10.00-13.00

Järntorget 1 • Oxelösund
0155 - 318 15
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På assietten

Namn Iqra Sahi Född Den 26 januari 1996 Bor Med föräldrar och syskon i villa i Oxelösund Familj Föräldrarna Yousaf och Safina Sahi och 
syskonen Soha, 14 och Hamza, 11 Pluggar Första terminen på ekonomiprogrammet på Nyköpings Enskilda Gymnasium Stipendium Bästa elev 
på Breviksskolan 2012. Iqra hade den högsta meritpoängen (beräknat på betyg) i avgångsklasserna på Breviksskolan i Oxelösund och erhöll ett 
stipendium på 1 000 kronor Tonårstankar 16-åriga Iqra Sahi rankas som en av Sörmlands bästa fotbollsmålvakter och representerar Oxelösunds IK. 
”Just nu är det fotboll som gäller. Har jag tur hamnar jag i ett allsvenskt lag i framtiden och jobbar tre timmar om dagen vid sidan av fotbollen”.

- Vi tävlade om bästa betygen

Möt Iqra Sahi – 16-årig fotbollsmålvakt

16-åriga Iqra kommer direkt 
från ett fotbollspass på 
Ramdalens IP och 
tvekar inte utan beställer 
en ostfralla och en 
festis med sugrör. Laget 
har träningsläger 
och efter intervjun 
väntar ännu ett 
träningspass. 
Hennes planer är 
också att hinna 
med en sallad innan 
eftermiddagens 
fotbollsövningar.
               Leif König 

Du var svår att nå innan du till sist sva-
rade i mobilen. 

– Jag vet. Jag sov. Jag gillar att sova.

Vem gör inte det. Hur länge sover du?
– Det var en dag på sommarlovet när 

jag inte vaknade förrän tio i tre.

Ojdå. Vad har du mer gjort i sommar?
– Jag har varit fotbollstränare på 

ett läger i Oxelösund och var inlånad 
målvakt i IFK Nyköping i Gothia cup.

Vad skoj. Något annat roligt att nämna?
– Hela familjen har varit på bilsemes-

ter i Europa.

Vad är ditt bästa minne från den resan?
– Eiffeltornet. Vi gick i alla trapporna. 

Det var häftigt.

Du slutade nian på Breviksskolan i våras 
och gick ut med skolans bästa betyg.

– Ganska oväntat.

Jaså. Det låter blygsamt. 
– Det kändes som på film när mitt 

namn ropades upp på avslutningen 
som den elev med bästa meritpoäng.

Imponerande. Högsta betyg i allt? Eller?
– Jag hade VG i svenska och bild och 

MVG i alla andra ämnen.
(Mycket väl godkänt, MVG, är högsta 
betyg, väl godkänt, VG, är näst högsta.) 

Hur glada var din far och mor?
– Jätteglada. Nästan gladare än  jag.

Vad är hemligheten bakom toppbetygen?
– Vi tävlade alltid i klassen om att få 

bästa betygen. Det blev lite till en sport.

Tydligen ett lyckat koncept. Vilka fler 
tips kan du ge i ämnet studieteknik?

– Jag lyssnar noga på lektionerna 
och försöker förstå och lära mig hela 
sammanhanget om ett ämne.

Det verkar vettigt. Du får gärna utveckla 
det resonemanget?

– Vill man lära sig bakgrunden om 
Hitler och andra världskriget ska man 
även läsa om första världskriget.
(Upphovet till andra världskriget var 
att när Hitler fick makten i Tyskland 
ville han ta tillbaka marken som för-
lorats under första världskriget.)

Hur tycker du en bra lärare ska vara?

– Han eller hon ska försöka göra 
roliga lektioner, skriva och förklara 
på tavlan och få alla i klassen att vara 
delaktiga i undervisningen.
(Iqra exemplifierar det sagda med lä-
rarnamnen Torbjörn Svensk och Petra 
Olsson på Breviksskolan.)

Nu till några kunskapsfrågor. Det kan ju 
vara på sin plats att testa vad du kan?

– Okej.

Hur stavas ordet noggrant? 
– Det är två g, va? Eller är det två n? 

Jag är faktiskt jättedålig på stavning.

Här är vi snälla. Vi tar ett annat ämne.
Vem är näringsminister i Sverige?

– Det vet jag inte. Carl Bildt?
(Rätt svar är Annie Lööf, partiledare i 
centerpartiet. Bildt är utrikesminister.)

Vad borde Oxelösunds politiker satsa på?
– Det kunde vara bättre material i 

skolan. Det tyckte även dom på Brevik 
som inte ens gillade att gå i skolan.

Så pass. Det är illa. Verkligen illa.
– Ja, vi hade böcker från 1996.

Det kan förklara att du gick bet på kun-
skapsfrågorna tidigare. Strunt samma. Nu 
snackar vi fotboll istället. Vem är din idol? 

– Hope Solo. Hon är riktigt grym.
(31-åriga Hope Solo är färgstark ameri-
kansk fotbollsmålvakt.)

Du är själv målvakt i OIK. Vad är det roli-
gaste du upplevt inom fotbollen hittills?

– När tränarna i Sörmlandslaget berät-
tade att jag var uttagen till elitlägret.
(Elitlägret i Halmstad är en mönstring 
av Sveriges bästa  fotbollstalanger.)

Det ryktas att du är som det berömda 
åskmolnet om det gått dåligt i en match.

– Ja, jag är alltid tjurig när vi förlorat 
och går rakt av planen utan att prata 
med någon och åker direkt hem.

Vilken är den snyggaste färgen på en 
målvaktströja?

– Jag har en grå och en grön i OIK 
men vi har beställt ett nytt matchställ 
och hoppas få en lila målvaktströja.

Vem är den tuffaste spelaren i ert lag?
– Magdalena Sten. Hon är lika hård 

som sitt efternamn och gillar att tackla  
ned folk.

Tränare i OIK är Benny Gustafsson. Hur 
vill du beskriva honom?

– Han är jättetrevlig och jättesnäll. 
Han funkar bra. 
(Benny Gustafsson var tidigare sy-
trådssmal mittback i IFK Oxelösund.)

Tillbaka till studierna. Varför valde du att 
gå på Nyköpings Enskilda Gymnasium?

– Det verkade jättemysigt när vi var 
och tittade i nian och skolan ligger 
mitt i stan, så det är nära till allt.

Just det. ”Enskilda” har sin lokaler en-
dast en linjallängd från Västra Storga-
tans folkliv. Det är visst en klar fördel.

– Ja, det var aslångt att gå till Tessin-
skolan när vi gick runt och tittade och 
en kompis fick skoskav.

Då förstår vi att skolvalet var lätt. Sko-
skav är sannerligen inte att leka med. 
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Oxelösundstidningen
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Grattis Britt Habel och Hans Drott som 
vann var sitt paket ICA JUMBO 
KRÄFTOR 1 kg i förra numret av OT. 
Ring 29 15 62 för mer information.

Vinnare av 
kräftor

En riktig mataffär

En produkt från Mediamix 
Event & Mediabyrå

Till nästa månad har 2 vinnare chansen 
att vinna varsin lunch på ICA Kvantum. 
Gör så här. Handla för minst 500:-, skriv 
ditt namn och telefonnummer på kvittot 
och lägg kvittot i lådan som finns vid ut-
gången. Vi presenterar vinnarna i nästa 
Oxelösundstidning.

12 minuter efter jord-
bävningen på Haiti 
packades de första 
Shelterboxarna

Vinn lunch på 
ICA Kvantum

Shelterbox är en oerhört smart, hand-
griplig och effektiv hjälp till människor 
som blivit hemlösa.

- Rotary som har ett enormt nätverk i mer 
än 150 länder samarbetar med Shelterbox 
och de tre Rotaryklubbar i Nyköping är 
mycket glada och stolta att nu få visa upp 
och informera om detta, säger klubbarnas 
Shelterboxgrupp, Per Ingre, Hans Fors-
berg och Dot Gade Kulovuori.

Lite bakgrund
Shelterbox startade år 2000 på initiativ 
av Tom Henderson, medlem av Rotary of 
Helston-Lizard, Cornwall. Boxen inne-
håller tält och utrustning som ger bostad 
och värme för upp till 10 personer i ett 
par år. Ett Shelterbox responsteam åker 
till platsen för naturkatastrofen och gör 
bedömning om behovet.Volontärer packar 
innehållet som anpassas efter platsen det 
ska till.

Frösäng binds ihop med 
centrum
I Oxelösund saknas det en direkt 
cykelförbindelse mellan Frösäng och 
centrum. Många cyklar på vägen utefter 
Båggatan och cyklar rakt fram mot det 
nya äldreboendet Vitsippan där bilvä-
gen svänger, precis vid Statoil-macken. 

Detta är en trafikfara, vilket kommu-
nen åtgärdar genom att binda samman 
cykelvägen från Frösäng med cykelbanan 
utefter Vitsippan. Det blir en ny cykelbana 
samt en cykelöverfart, vid det övergångs-
stället som finns idag vid korsningen
Båggatan/Höjdgatan/Kyrkogårdsvägen.

Byggnationen är redan igång och förvän-
tas vara klar i september.
Gång- och cykelvägen utanför byggnatio-
nen av Vitsippan kommer, när Vitsippan
är färdigbyggt, återställas till en asfalterad 
gång- och cykelväg.

OIK söker frivilliga krafter
Känner du att du skulle vilja lägga några 
timmar i månaden för att utveckla fören-
ingsverksamheten inom OIK? Klubben 
söker nu frivilliga krafter. Intresserad, läs 
mer på klubbens hemsida www.laget.se/
oik
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Att vara medlem i klubben innebär en 
hel del roligheter. När ni tar med klubb-
kortet till oss på ICA Kvantum bjuder vi 
på en god frukt. Och några gånger per år 
skickar vi ut vår klubbtidning. I den bju-
der våra paprikor på lek, tips, recept och 
idéer med frukt och grönt i fokus. 
Den 1 september kommer vi att ha 
tipspromenad och andra roligheter för 
barnen. Alla som anmäler sig till Paprica-
klubben får ett välkomstkit. 
Varmt välkomna!
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En riktig mataffär
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PÅ LÖRDAG HÄNDER DET!
Vi startar en barnklubb!
Missa inte detta, 11.00-15.00

Stort tack till våra fantastiska
sommarjobbare!

Det har varit stimulerande och härligt att ha er hos oss. Ni har gjort ett bra jobb och 
tillfört mycket glädje. Tack för denna sommar, välkomna tillbaka!

Nu kan du återigen köpa din lunch hos oss på ICA kvantum. Ta med eller ät på plats. I vår lunchservering kan du varje 
vardag välja bland två till tre varma rätter från 11.00 (tills det tar slut). 

Om du vill njuta av något annat än från vår varma meny, så rekommenderar vi vår salladsbar som du hittar inne i buti-
ken. Här kan du plocka ihop din sallad efter dina önskemål och din smak. Du har ett 50-60tal goda och fräscha ingre-
dienser att välja mellan. Pasta, bulgur, couscous, kräftstjärtar, räkor, kyckling, avocado, ägg och mycket mer. Smaklig 
måltid!

Med start den 3 sept kan du köpa vår populära lunch igen

Ett lyckat event bygger på en rad olika lösa 
trådar som ska vävas samman under en kort 
tid, därför är det bra att använda denna 
manual som stöd och inspiration!!
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