
Tema  Bil, Skepp & Hoj Sidan 16-17        Tema Hus, Hem & Inredning Sidan 12-14

�

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

Z�Maria, Sofia och Sofie är tre unga tjejer som arrangerar Loppis till för-
mån för Ung Cancer. Sofias kusin dog nyligen i cancer, så nu känns det 
ännu mer angeläget att samla in pengar till förmån för Ung Cancer, som 
är en mötesplats för unga cancerdrabbade.

”Jag är bara här 
för att titta”

Loppis till förmån för Ung Cancer 

September/Oktober 2012
www.media-mix.nu

Oxelösund/Nyköping
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Sidan 20

Månadens evenemang
På sidan 10 hittar du ett urval av vad 
som händer i Oxelösund den närmaste 
månaden.
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Magnus Tegerup är sportchef i Nyköpings Hockey och regionchef  på Almi. Det senare uppdraget innebär att den 
tidigare Oxelösundssonen via Almi hjälper länets företagande med finansiering och rådgivning. Hans åsikt är bland 
annat att entreprenörer i gemen underskattar konkurrensfördelen att erbjuda kunderna en bra service. I rollen som 
sportchef i NH talar sig Magnus Tegerup varm för ledarutbildning  och utbildning av klubbens alla spelare såväl på som 
utanför hockeyrinken. Läs mer om 44-årige Magnus Tegerup under vinjetten Fikarast.  Foto Peter Lundström                 Sidan 27

Här fanns en kiosk 
redan på 1960-talet
Den lilla kiosken vid Jogersöbadet var 
på 1960-talet en ombyggd sommar-
stuga och med en stor kundkrets fina 
sommardagar. Läs mer om Jogersöba-
det i ett text- och bildreportage i OT.

”Vad är det 
för fel på en 
vältvättad
t-shirt?”
OT-kåsören Leif König är inte något 
modelejon. Det hindrar inte att han 
har åsikter om just mode och trender.

Landshövdingen ville 
inte bo i residenset
Mats Lemne tillträder som landshöv-
ding 1970. I residenset vill inte famil-
jen bo. Som den förste landshövdingen 
i landet flyttar Lemne istället till ett 
villaboende. Läs historien om turerna 
runt bostaden i residenset i Nyköping.



Aktiviteter för 
världens barn

Världens Barn 
kampanjen 2012 
är på gång i 
Oxelösund.

Den årliga 
insamlingen för 
Världens Barn 
genomförs av 
Radiohjälpen. 
I Oxelösund kommer aktiviteter och 
insamlingar att ske för att uppmärksamma 
Radiohjälpens största kampanj, som sker 
tillsammans med SVT och en stor del av 
det ideella Sverige. 

Fest för barn på Koordinaten
I Oxelösund samverkar bl.a. Svenska 
kyrkan, Lions och Röda Korset som bjuder 
in till fest på Koordinaten den 6 oktober. 
Då är alla barn välkomna att fika och 
pyssla, få en fin ansiktsmålning, äta korv 
och låta sig förtrollas av Trollkarln från 
OX. 
Festen är mellan 14-16.30 och insläppet 
blir kl 14 och kostar 10 kr som för barnen 
innebär både fika och korv. Vuxna får 
gärna betala mer i inträde! Alla pengar går 
till Världens Barn. 

Bössinsamling
Den 6 och den 13 oktober har Röda Korset 
insamling för Världens Barn på torget 
i Oxelösund. Kända författare skriver i 
boken Noveller för Världens Barn med 
CD och finns att köpa på Kupan hos Röda 
Korset och i församlingshemmet. 1Var 
med och stöd insamlingen för att alla barn 
i världen ska få bättre hälsa och möjlighet 
att gå i skola och utbilda sig.
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LIFELINE ENTERTAINMENT PRESENTERAR

BILJETTER: www.culturum.com, Ticnet 077-170 70 70, 
www.ticnet.se samt Ticnet-ombud. Lifeline.se

NYKÖPING CULTURUM
SÖNDAG 10 FEB KL 17.00

NYKÖPING CULTURUM
ONSDAG 7 NOV KL 19.00
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Förbättrade vattenledningar 
)|U�DWW�VlNHUVWlOOD�OHYHUDQVHQ�DY�
GULFNVYDWWHQ�WLOO�2[HO|VXQG�Vn�KDU�
2[HO|�(QHUJL�GHW�VHQDVWH�nUHQ�DUEHWDW�
PHG�DWW�I|UQ\D�YDWWHQOHGQLQJDUQD�LQRP�
NRPPXQHQ��0HWRGHQ�VRP�DQYlQGV�lU�
UHOLQLQJ��YLONHW�LQQHElU�DWW�Q\D�U|U�GUDV�
LQXWL�GH�JDPOD�

��cUHQ������������UHOLQDGHV�GHQ�JDPOD�
OHGQLQJHQ�IUnQ�NRPPXQJUlQVHQ�IUDP�WLOO�
%nJJDWDQ�PHG�HQ�SODVWOHGQLQJ��1X�XQGHU�
K|VWHQ�KDU�QlVWD�HWDSS�SnE|UMDWV�IUnQ�
%nJJDWDQ�WLOO�YDWWHQWRUQHW�GlU�GHQ�I|UVWD�
VWUlFNDQ�QX�lU�IlUGLJVWlOOG�RFK�UHVWHUDQGH�
EHUlNQDV�EOLU�NODUW�XQGHU�������
��$YVWlQJQLQJDUQD�LQI|U�QlVWD�HWDSS�EOLU�
DY�PLQGUH�RPIDWWQLQJ��YLONHW�LQQHElU�PLQV�
NDG�ULVN�I|U�PLVVIlUJDW�YDWWHQ��EHUlWWDU�8OI�
.DUOVVRQ��9DWWHQ�RFK�5HQKnOOQLQJVFKHI�Sn�
2[HO|�(QHUJL��

9DUI|U�XSSVWnU�GHW�PLVVIlUJDW�
YDWWHQ"
��8QGHU�FLUND����nU�KDU�DYODJULQJDU�DY�MlUQ�

RFK�PDQJDQ�ELOGDWV�L�U|UHQ��'HW�lU�lPQHQ�
VRP�QDWXUOLJW�¿QQV�L�YnUW�JUXQGYDWWHQ��1lU�
YL�VWlQJHU�DY�HOOHU�lQGUDU�ULNWQLQJ�Sn�YDWW�
QHW�Vn�VOlSSHU�DYODJULQJDUQD�L�U|UHQ�RFK�
YDWWQHW�EOLU�PLVVIlUJDW��'HW�VHU�LQWH�WUHYOLJW�
XW�PHQ�lU�KHOW�RIDUOLJW�
9DG�J|U�2[HO|�(QHUJL�I|U�DWW�PLQVND�
SUREOHPHQ�PHG�PLVVIlUJDW�YDWWHQ"
��9L�NRPPHU�I|UKRSSQLQJVYLV�DWW�NXQQD�
SnE|UMD�VSROQLQJ�DY�YnUD�OHGQLQJVV\VWHP�
QlVWD�nU��'n�YnUW�YDWWHQ�I|UVW�ULQQHU�LJH�
QRP�GHODU�DY�1\N|SLQJV�OHGQLQJVV\VWHP�
lU�YL�lU�GRFN�EHURHQGH�DY�DWW�1\N|SLQJ�
9DWWHQ�RFK�129)���1\N|SLQJV�RFK�2[H�
O|VXQGV�YDWWHQYHUNVI|UEXQG��I|UVW�VSRODU�
VLQD�OHGQLQJDU�IUDP�WLOO�YnU�I|UELQGHOVH�
SXQNW��(IWHU�GHW�IRUWVlWWHU�YL�DUEHWHW�PHG�
YnUD�OHGQLQJDU�YLONHW�EHUlNQDV�SnJn�XQGHU�
HQ�WYnnUVSHULRG��DYVOXWDU�8OI�.DUOVVRQ�

Taklagslunch på Vitsippan - bygget följer tidplanen
7LVGDJ����VHSWHPEHU�K|OOV�
HQ�WDNODJVOXQFK�HQOLJW�
WUDGLWLRQ�Sn�E\JJSURMHNWHW�
9LWVLSSDQ��GHW�Q\D�WU\JJ�
KHWVERHQGHW��.XVWERVWlGHU�
WDFNDGH�1&&�I|U�HWW�YlO�
JHQRPI|UW�E\JJMREE�RFK�HWW�
EUD�VDPDUEHWH�

��3URMHNWHW�KnOOHU�EnGH�
WLGSODQ�RFK�EXGJHW��EHUlWWDU�
.XUW�7HQJURWK��I|UYDOWQLQJV�
FKHI�Sn�.XVWERVWlGHU�

.XUW�7HQJURWK��I|UYDOWQLQJVFKHI��WDFNDU�I|U�HWW�EUD�MREE� ,QJULG�5HSSHQ��DUNLWHNW�I|U�SURMHNWHW�L�PLWWHQ� $OOD�OnWHU�VLJ�YlO�VPDND�HIWHU�YlO�XWI|UW�DUEHWH�

Tack!
Vi vill rikta ett stort tack till alla 
våra sommarjobbare som un-
der sommaren hållit rent och 
prydligt i våra bostadsområ-
den, på Åvc och i kommunens 
parker och grönområden.

'H�Q\D�YDWWHQOHGQLQJDUQD�GUDV�LQXWL�GH�
JDPOD�U|UHQ�

Sparar du också på trasig elektronik? Den behövs 
på annat håll. Hitta närmaste återvinningscentral 
på www.atervinningshelgen.se!

 H
ITT

A N
ÄRMASTE ÅTERVINNINGSCENTRALBÅDE FÖR ANDROID & IPHONE

LADDA NERGRATISAPPENÅTERVINN

������6(37(0%(5 Öppet hus

Välkommen till 
Återvinningscentralen, 
Oxelösund

Lördag 29 september 
10.00-14.00 

Vi bjuder på ka!e,
festis, kaka och varm 
korv 
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2EV��5LQJ�I|U�DWW�ERND�LQ�GLJ�Sn�WXUHQ�

����NU�SHUVRQ�YLG�GHODG�ELO

3ULVHU�RFK�WLGHU�NDQ�NRPPD�DWW�lQGUDV���
6H�ZZZ�WD[LQ\R[�VH�WXUOLQMHQ

7D�GLJ�HQNHOW�IUnQ�2[HO|VXQG�
WLOO�HWW�DQWDO�IDVWD�SODWVHU�L�
1\N|SLQJ�RFK�WLOOEDND�LJHQ��
*lOOHU�I|U�GLJ�VRP�lU�|YHU����
nU�RFK�GLJ�VRP�lU�IlUGWMlQVW��
VMXNUHVHEHUlWWLJDG�HOOHU�
I|UWLGVSHQVLRQHUDG�

7XUOLQMHQ�6HQLRU� $YJnQJ�IUnQ�2[HO|VXQG
9DUGDJDU�����������������������������������
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Sportbagen är vit. Och rätt i tiden.
Den är fylld med 3 000 fruktkola.

Det är en kampanjvara från grossisten 
Konservkompaniet sommaren 1965.

Varan faktureras Jogersökiosken.
14-årige Tommy sommarjobbar i 

kiosken vid Jogersöbadet i Oxelösund.
Den snygga sportbagen ska han få 

behålla. Den och ett par sportbagar till.
Tvåöreskola är det årets storsäljare. 
Kiosken vid Jogersöbadet är en om-

gjord sommarstuga med veranda.
Och finns på plats redan 1961.
Året efter uppförs en länga med om-

klädningshytter för herrar och damer.
Campare anvisas en skogsglänta i 

ena hörnet av den badplats som byggs.
Husvagn kostar 5 kronor dygnet, 

tältare klarar sig undan med 3 kronor.
Kiosken arrenderas ut. I arrendet 

ingår även närliggande sommarstuga.

Skolgrabben Tommy trivs med som-
marjobbet i den minimala kioskluckan. 

Sortimentet är säsongsbetonat.
GB-glass, godis och läskedrycker.
Det är frestande nog för en gosse som 

huttrar i sina blöta badbyxor.
Han sträcker fram sin 50-öring.
Helst ska den räcka till lite av allt.
Han pekar och frågar lågt: Vad kos-

tar den? Och den? Och den? Och . . .
Slanten räcker till en Trix tablettask, 

fem salta pengar och fem tvåöreskola.
Gossen ser besviken ut. Han hade hop-

pats på mer för sin blanka 50-öring.
Tyst tittar han på den färgglada 

glasslistan som är uppsatt vid sidan av 
kioskluckan. 

Storstrut 1,25 kronor. Igloo 50 öre.
Lockar allra mest gör dock en Pajas-

pinne för 75 öre. Kanske nästa gång.

Bredvid kiosken finns en mindre 
bod med hantlar och skivstänger.

Där lyfter stadens profil, den origi-
nelle Kalle Stålberg, skrot på sin fritid. 

Träningen avslutar Stålberg alltid med 
att inhandla en Storpuck i kiosken.

Storpuck betingar ett pris av 1 krona.
Det vill säga den pillemariske atleten  

säger inte Storpuck – utan Storpjuck.
När Stålberg tränat musklerna extra 

länge kan han även unna sig en Zingo. 
Badar gör han sällan eller aldrig.
Varma dagar är det åtgång på glass 

och utanför kiosken står en extra frys-
box packad med GB:s glassortiment. 

När Tommy dyker upp en julimorgon 
har det varit strömavbrott i kiosken.

Jordbruk blev Jogersöbadet
Ɣ�Vid Jogersö gård bedrivs jordbruk 
fram till 1961 när auktion hålls.
Ɣ�Sista arrendeparet Erik och Linnea 
Zetterqvist flyttar från gården 1963.
Ɣ�Stadens styre planerar i början 
av 1960-talet att bygga ett sim- och 
hoppstadion med läktare vid Jogersö.
Ɣ�Istället växer Jogersö under en 
tioårsperiod fram till ett familjebad 
och ett camping- och fritidsområde.
Ɣ�Jogersö motionsanläggning med 
kiosk och servering invigs 1975. 

Kiosken sålde Pajaspinne

֛ Kiosken vid Jogersöbadet år 1965. Byggnaden vid kioskens högra gavel är 
den extra glasskiosk som användes som glasslager. I högtalartratten på kios-
kens tak kunde meddelanden ropas ut till badgästerna. Tavlan till höger om 
Pommac-skylten angav dagens badtemperatur.     Bilden från privat album.

Glassen flyter i frysboxarna.
Han tittar förvånat ned på sörjan.
Den sommardagen får badgästerna 

på Jogersö klara sig utan glasspinnar. 
Till stor besvikelse för alla barn.

                Text och research Leif König

֛�Den lilla stugan på berget vid Jogersöbadet forslades till sin plats av den siste  arrendatorn på Jogersö 
gård, Erik Zetterqvist, och användes som gäststuga. Det fanns även lösa planer på att ha en servering vid 
stugan som hade en prima utsikt.  Idag är stugan borta. Bilden är från 1961.        Foto Olle Jännebring

֛�Parkeringsavgiften vid Jogersöbadet var på 
1960- och 70-talen en krona på lördagar och sönda-
gar.  Idag är det gratis. Kiosken i höger bildkant. 
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Se Oxelösundsarkivets bilder på Internet!
Gå in på: bild.oxelosund.se 

eller 
på kommunens hemsida www.oxelosund.se

 
Oxelösundsarkivet - Karin Granrot Ringshagen, tel: 0155-383 52, 

Månadens bilder handlar om Jogersö och tiden är från 1920 till 1994

På Jogersö gård bodde arrendatorn Herman Gustavsson och hans hustru 
Lovisa. Parets nio barn ser vi på fotot från 1920.
I bakre raden från vänster står Arvid, Edvin, Erik, Albin och Herman. 
Barnen i den främre raden från vänster är Helga, Elvira, Einar och Ester.

Här pågår arbetet med belysning i motionsspåret ute på Jogersö. Elverkets 
personal skall dra ljus i en slinga på 2,5 km.

Ett lyckat skräpdyk har föreningen Håll Sverige Rent gjort i gästham-
nen i sommar. Här är en bild från långt mycket tidigare då en av dykar-
klubbens medlemmar visar ett fynd från en dykning vid Jogersöbron. I 
bakgrunden syns husen vid Alkvägen.

Välkommen till Jogersö!  Med denna fina skylt från 1960-talet välkomnades 
besökarna till bad- och camping på Jogersö. 

Många oxe-
lösundare har 
genom åren 
motionerat med 
Friskis och Svet-
tis på Jogersö.Några av kommunens anställda motionerar på Jogersö. 

Året är 1994 och en friskvårdssatsning gjordes inom 
kommunen. Längst till höger står Kerstin Eriksson och 
Görel Taawo står som nr två från vänster . 



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      

Överflöd
I begynnelsen skapade Gud himmel och 
jord. Gud sade: �Jorden skall ge grönska: 
fröbärande örter och olika arter av fruktträd 
med frö i sin frukt skall växa på jorden.� Och 
det blev så. Jorden frambringade grönska: 
olika arter av fröbärande örter och olika arter 
av träd med frö i sin frukt. Och Gud såg att 
det var gott.

Och det såg jag också. I överflödet. I 
överflödet av rödgul trumpetsvamp såg jag 
att Guds skapelse var så galet generös. Det är 
för mycket liksom. Nästan.
När barnet var yngre fick hon instruktioner 
om att inte plocka svampar som var mindre 
än en femkrona. Nu skulle jag sätta gränsen 
vid en tjuga tror jag  för jag hinner ju inte 
rensa!

Och plommonen faller av träden och ingen 
marmelad blir gjord. Och i gräset under 
buskarna ruttnar Guds överflödande vinbär 
oplockade.

Överflödet är magnifikt.
Jag stannar i det, lägger känslan av att inte 
hinna åt sidan, kastar bort ett plommon som 
var maskätet, plockar 
ett nytt och äter, och 
jublar över allt gott 
som blir mitt, som blir 
vårt, under några korta 
vackra höstdagar. 
 
Elisabeth Volden, 
kyrkoherde

6 ANNONS

Oxelösundin Ruotsinsuomalaisen 
seurakuntatyön
Ti 25/9, 9/10 9.30-11.30 Yhteinen 
laulukahvittelu Sjötångenin tiloissa 
Ti 2/10, 16/10 17-19 Ompeluseurat, 
seurakuntakoti 
Ke 10/10 ja 24/10 17.30 Aikuisten 
askarteluilta. Koruaskartelua ja 
sytytysruusuja 
Ke 26/10 klo 17.30 
Johtokunnankokous 
To 27/9, 11/10 18-20 Mimmiliiga 
saunoo, Stjärnholm 
To 4/10, 18/10 18-20 Karhukopla 
saunoo, Stjärnholm 
To 27/9 klo 14.00 Kirkkokäsikirjan 
projektiryhmä kokoontuu 
seurakuntakodissa  
Pe 28/9, 12/10 9.30-11.30  Yhteinen 
kahvittelu Björntorpin tiloissa 
Pe 28/9, 12/10  15-17 Kerhotunnit, 
lastenhuone, seurakuntakoti 

30/9 klo 14.00 Kaksikielinen 
perhemessu, St:Botvid, Veronica 
Lindgren. 
2/10 Ompeluseurassa TEEMAILTA. 
Erja Armisdotter kertoo 
hautausmaan uudistumisesta, 
näyttää kuvia ja vastaa 
kysymyksiinne. 
Su 7/10 klo 15.00 Messu, St:Botvid, 
Sanna Bäckvall. Kirkkokahvit 
seurakuntakodissa.

Oxelösundin 
Ruotsinsuomalaisen 
seurakuntatyön

Eftermiddagsdans 
och !ka 
26/9 kl 13.30-15.30 Dagledigträff i 
församlingshemmet. Medverkan av 
Charlotte Fredriksson från Oxelö Gille, 
Therese Cambrant och Jocke Forss. 
Fika, lotteri. Deltagaravgift 20 kr.

www.oxelosundsförsamling.se

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!

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. 

23/9 kl 18 i S:t Botvid, mässa, Elisabeth 
Volden, Jocke Forss, Marie Nilsson.

Stickcafé måndagar 18-20.30 i 
församlingshemmet. Välkommen hälsar 
Gullvi Hedlund Clarin. Ta med eget 
material. Fika 20 kr.

Kom och testa Kyrkans 
målargrupp 
25/9 i församlingshemmet. Här !nns 
plats för "er! Måla i vilken teknik du vill. 
Ledare Berne Jönsson tel. 070-3484576. 
Tisdagar kl 18-21. 

25/9 kl 17.30-19.30 Pilgrim.
Vi träffas en gång i månaden i 
församlingshemmet under temat. 
”Bibeltexter ur ett pilgrimsperspektiv”. 
Ring Marie Nilsson för mer info, 070-
3002674.

 

Syjunta 
2/10 kl 13-16 i församlingshemmet. Träff 
tisdag jämna veckor. Sy, sticka, virka, 
prata, !ka… Välkommen!

3/10 kl 8.00 morgonmässa i S:t Botvid,

Du vet väl om att du är Värdefull? 
3/10 kl 18-21 Öppen samtalskväll med 
Ylva Sjöberg. Det 
handlar om att 
bygga tillit. Inget 
är för litet eller 
för stort att prata 
om. Fika 20 kr. 
Församlingshemmet 
varannan onsdag. 
Även 17/10. Alla är 
välkomna!

5/10-8/11 kl 9-16 dagligen. 
Utställning i S:t Botvid. 
Nyvävda trasmattor av Olle 
Landin. 

7/10 kl 18 i S:t Botvid 
Lovsångsmässa, Veronica Lindgren, 
Jocke Forss, Åsa Sjölund. 

I Tintomaras fotspår -  Vandring i 
Kolmården med 
!lmaren Göran 
Forsmark.
10/10 kl 13.30-
15.30 i
församlings-
hemmet. 
Dagledigträff. 
Deltagaravgift 
20 kr. 

Alla är välkomna!

30/9 kl 14.00 pyssel 
och !ka. Barnkörerna 
Kvinten och Joy 
kommer på besök. Alla 
sjuåringar får en Bibel.

Tvåspråkig familje-
mässa med Veronica, 
Jocke, Tessan, Helén 
och Gunilla.

Pippi bjuder på fest 
i S:t Botvid! 

THE MOVIES CONCERT
Månadens konsert i S:t Botvid lördag 
13 okt kl 18. med musik från bl.a. Men 
in Black och Top Gun. En kväll med 
överraskningar och hög mysfaktor. 

Medverkande: Greger Hillman, sax, 
Susanne Forslund, orgel, Lasse Borg, bas, 
Jocke Forss, syntar. 
Entré: 100 kr. pensionär 50 kr. barn och 
ungdom upp till 18 går gratis. Entré från 
kl 17.30.

14/10 kl 18 
i S:t Botvid 
Taizémässa, 
Jenny Lingesjö, 
Susanne 
Forslund, Marie 
Nilsson.

21/10 kl 18 i 
S:t Botvid 
Mässa, Elisabeth 
Volden, Jocke 
Forss, Gunilla 
Östberg.

24/10 kl 19 Fredskonsert i S:t Botvid 
på FN-dagen. Medverkan av Lennart 
Wanzin, Lars Fornarve, Christer 
Fredriksson, Lasse Borg, Håkan 
Holgersson, Susanne Forslund, S:t Botvids 
kyrkokör. Musik av Wiehe/Afzelius i 
arrangemang av Lars Fornarve. Arr: 
Fredsam, som bjuder på entrén. Kollekt.
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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
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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

Missade du 2011 års kritikerrosade 
DIRE STRAITS hyllningsturné? – eller 
villdu uppleva en fantastisk rockkonsert 
i ny tappning, – då kan du köpa biljetter 
nu ….eller ge i present.

Med förra årets braksuccé och spel-
ningar inför fulla hus har DIRE STRAITS 
unika musik äntligen kommit till sin rätt i 
svenskt musikliv.

Hyllningsbandets högkvalitativa professio-
nalitet och Stefan Jonssons ekvilibristiska 
gitarrimprovisationer lyfter en redan lad-
dad rockmusik upp till nya höjder!!

Missa inte denna nya DIRE STRAITS 
hyllningsturné där du får uppleva en
makalös konsertkväll med låtar som Local 
Hero, Brothers in arms och Sultans
of swing.

Köp biljetter nu!… och se fram emot en 
fantastisk musikalisk resa som tar
dig med till höjdpunkterna av rockmusi-
kens historia.

Arrangör: Smart Productions.

Högtidskväll för alla DIRE 
STRAITS beundrare

The movies concert

Det är snart dags för månadens konsert 
i S:t Botvid. Jocke Forss berättar om 
förberedelserna inför konserten.

- Det här blir en kväll utöver det vanliga. 
Det upptäcker du redan i entrén, säger 
Jocke, som tillsammans med Susanne 
Forslund, Greger Hillman och Lars Borg 
medverkar i den mix som månadens 
konsert i S:t Botvid bjuder i oktober. 
- S:t Botvid förvandlas till biosalong för en 
kväll. Arrangemangen är skrivna speciellt 
för orgel och keyboards, bas, saxar och 
sång. Det är en spännande konstellation. 

- Vi vill bjuda på upplevelse med hög 
mysfaktor och överraskningar, avslöjar 
Jocke. 

Ge några exempel på musiken
-Ja vad sägs om musik från Men in
Black, James Bond och Top Gun! 
Rekommenderas.

Månadens konsert i S:t Botvid. Lördag 13 
okt kl 18. Biljetter säljs vid entrén från kl 
17.30 konsertdagen!
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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. 
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Min mamma har gett bort en fastighet till ett av mina syskon. Jag undrar om det 
syskonet kommer att få lika mycket som vi andra då mamma dör?

- Det finns regler om hur gåvor ska behandlas då en person avlider. För att kunna 
avgöra om det är fråga om en sådan gåva som ska avräknas som förskott på arv behöver 
jag veta mer. Kontakta en jurist för att få en bedömning.  

Generellt kan sägas att huvudregeln anger att gåvor till bröstarvingae ska avräknas 
som förskott på arv om inte annat angetts vid gåvotillfället. Avräkning ska ske med 
egendomens värde då gåvan mottogs. Finns det inte tillräckligt med tillgångar i 
dödsboet då föräldern avlider kan inte ett barn bli återbetalningsskyldigt för värdet 
av gåvor som barnet tidigare fått från föräldern. Det finns även regler om förstärkt 
lagslottsskydd vilka blir aktuella om gåvan skänkts under omständigheter som är att 
jämställa med testamente. I dessa fall kan gåvotagaren bli återbetalningsskyldig.

Min mamma och pappa hade en sommarstuga på den mark som de sedan sålde 
med reservation för att stugan skulle vara kvar i deras ägo. Jag har nu fått veta 
att stugan har rivits. Detta hände efter det att pappa dog. Nu undrar jag om 
mina syskon och mamma verkligen fick lov att riva stugan. Jag fick inget veta 
och fick inte vara med i beslutet. Mamma är död och stugan finns inte med i 
bouppteckningen.  Jag funderar på att kräva skadestånd av mina syskon.

- Om dina föräldrar inte hade något testamente och alla barnen var gemensamma 
ärvde din mor din fars egendom med fri förfoganderätt. Det finns inga hinder för din 
mor att sälja eller göra sig av med egendom hon ärvt av din far. Du ärver och har rätt 
att fatta beslut kring egendom först sedan båda dina föräldrar avlidit. Eftersom stugan 
inte var med i din mors bouppteckning är det sannolikt att den revs innan din mor dog. 
Om så är fallet kan du inte göra något åt det idag. En skadeståndstalan kan bli kostsam 
för dig och med stor sannolikhet kommer du inte vinna framgång med den. 

Måste en jurist anlitas för att skriva bodelningsavtal för att det ska bli giltigt?

- Nej, det behövs inte, men jag har ofta sett att handlingar blir fel om parter utan 
juridisk kunskap upprättar dem själva. Bodelningsavtalet ska kunna användas på 
banken och hos myndigheter så som inskrivningsmyndigheten hos Lantmäteriet om 
eventuellt ägande av fastighet ska regleras.
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0HQ�MDJ�lU�MX

EDUD�
KlU�I

|U�DW
W�WLW

WD

�������������Ú�

´9HP�KDGH�EHUlWWDW�
I|U�GHQ�KlU�WDQWHQ�
RP�PLQ�PRUIDU"��

����63$5%$1.(1����������������±�VRUPODQGVVSDUEDQN�VH
)OHQ�.DWULQHKROP�0DOPN|SLQJ�1\N|SLQJ�2[HO|VXQG�9LQJnNHU

1\�UnGJLYDUH�L�2[HO|VXQG

0DULD�-DFREV
3UHPLXPUnGJLYDUH
±�6RP�GLQ�UnGJLYDUH�KMlOSHU�MDJ�
GLJ�NRQWLQXHUOLJW�PHG�DOOW�IUnQ�
I|UVlNULQJDU�WLOO�EROnQ��I|U�DWW�GX�
VND�NlQQD�GLJ�WU\JJ�PHG�GLQ�
HNRQRPL���
.RP�LQ�Vn�EHUlWWDU�YL�PHU�RP�
3UHPLXPHUEMXGDQGHW�

9L�KlOVDU�0DULD�-DFREV�YDUPW�YlONRPPHQ�

P!emiu"
�������±�GHW�PHVWD�DY�GHW�ElVWD

Träffa (M)ålarmästare Dag:
- på Järntorget torsdagar och
- även tisdagar under okt/nov

+HM��
-DJ�YHW�DWW�PnQJD�YLOO�VWlOOD�IUnJRU�RFK�IUDPI|UD�VLQD�
V\QSXQNWHU���nVLNWHU��2FK�DWW�GHW�lU�EHVYlUOLJW�DWW�Qn�
RVV�SROLWLNHU��0HQ�MDJ�J|U�GHW�HQNHOW�
��9DUMH�WRUVGDJ�PHOODQ����RFK����lU�MDJ�Sn�
.RRUGLQDWHQ�HOOHU�-lUQWRUJHW��EHURHQGH�Sn�YlGUHW��
��RFK�Sn�WLVGDJDU�RNW�QRY�YLG�,&$�PHOODQ����RFK�����
-DJ�SUDWDU�JlUQD�RP�VHQLRUERHQGH��ERVWDGVE\JJDQ�
GH����HOOHU�YDG�GX�YLOO��
�9L�VHV�L�2[HO|VXQGV�FHQWUXP�

Dag Bergentoft
oppositionsråd
0155-38 500

Livs - Film - Fika - Spel

Spela 
och 

titta live!

Öppet alla dagar 9.00!22.30

3 för 29:-
Gorbys Pirog
Dafgårds 120g

Mammas Köttbullar
Scan 350g

19    90
per styck
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'HW�KlQGHU�L�2[HO|VXQG�
(WW�XUYDO�DY�DNWLYLWHWHU�XQGHU�VHSWHPEHU���RNWREHU��
)|U�IXOOVWlQGLJW�SURJUDP��VH�ZZZ�YLVLWR[HORVXQG�VH

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

6HQLRU

0LVVD�LQWH���

(YHQHPDQJ

/|UGDJ����VHSWHPEHU��LQVOlSS�IUnQ�NO���

,UOlQGVN�SXEDIWRQ
.RRUGLQDWHQ
.RP�RFK�QMXW�DY�LUOlQGVN�IRONURFN��LUOlQGVN�
|O�RFK�HQ�YlOVPDNDQGH�NYlOOVPDFND�EODQG�
ERNK\OORU�RFK�FDIpERUG�Sn�.RRUGLQDWHQ��
)|U�PXVLNHQ�VWnU�IHPPDQQDEDQGHW�
'RXEOH�,QQ�IUnQ�.DWULQHKROP�

���VHSWHPEHU����RNWREHU

$JQHWD�cKO
*DOOHUL�.��.RRUGLQDWHQ
´���RFK�Vn�NRPPHU�DOOD�NlQVORUQD���´�
��HQ�JUD¿NXWVWlOOQLQJ�PHG�1\N|SLQJV�
NRQVWQlUHQ�$JQHWD�cKOV�IlUJVWDUND�
FROORJUD¿HU���������������

/|UGDJ����VHSWHPEHU�NO������

$UW�RI�WKH�6WUHHWV�RQ�7RXU
5DPGDOHQV�,3�
5LNVWHDWHUQV�JDWXNRQVWEXVV�NRPPHU�WLOO�
2[HO|VXQG�PHG�|SSHQ�YlJJ�I|U�DOOD�VRP�
YLOO�PnOD��ZRUNVKRSV��OLYHPnOQLQJ�PHG�
HQ�DY�ODQGHWV�PHVW�LQÀ\WHOVHULND�PnODUH��
¿OPYLVQLQJ�RFK�I|UHOlVQLQJ�RP�JUDI¿WL��

%RUGH�GLWW�HYHQHPDQJ�V\QDV�KlU"�
'n�VND�GX�E|UMD�PHG�DWW�OlJJD�LQ�GHW�Sn�
ZZZ�YLVLWR[HORVXQG�VH�VHQDVW����DUEHWV�
GDJDU�LQQDQ�WLGQLQJHQ�NRPPHU�XW��Vn��
NRPPHU�GHW�PHG�L�PnQ�DY�SODWV�

���VHSWHPEHU����RNWREHU

%XVVHQV�EHUlWWHOVH
*DOOHUL�2��.RRUGLQDWHQ
(Q�XWVWlOOQLQJ�RP�EXVVHQV�KLVWRULD�L�
1\N|SLQJ�RFK�2[HO|VXQG�DY�2OOH�%UHQQLXV�
L�VDPDUEHWH�PHG�2[HO|VXQGVDUNLYHW�RFK�
6|UPODQGV�PXVHXP�

6HQLRUFDIp
7RUVGDJDU�NO�������
.RRUGLQDWHQ
(QWUp�������LQNOXVLYH�¿ND��

7RUVGDJ����VHSWHPEHU
63)�EMXGHU�Sn�GDQVXSSYLVQLQJ�

7RUVGDJ���RNWREHU
%LOGHU�RFK�EHUlWWHOVHU�XU�2[HO|VXQGVDUNLYHW�

7RUVGDJ����RNWREHU���
/HLI�%UL[PDUN�VMXQJHU�RFK�VSHODU�

7RUVGDJ����RNWREHU��
.RQVHUW�PHG�6FHQNRQVW�6|UPODQG����

7RUVGDJ����RNWREHU
1RVWDOJL¿OPHU�IUnQ�¿OPDUNLYHW�VH�

2QVGDJ����RNWREHU�NO���

)U|NHQ�-XOLH
.RRUGLQDWHQ��(YHQWVDOHQ
.YLQQD��PDQ��NODVV���YLOND�P|QVWHU�InU�
EU\WDV���Gn�VRP�QX"�(WW�VYLQGODQGH�
WULDQJHOGUDPD�RP�GU|PPDU��PDNW��EHJlU�
RFK�JUlQVHU��6FHQNRQVW�6|UPODQGV�
XSSVlWWQLQJ�DY�6WULQGEHUJV�NODVVLNHU�YDQQ�
SXEOLNHQV�RFK�UHFHQVHQWHUQDV�KMlUWDQ�QlU�
GHQ�VSHODGHV�Sn�1\QlV�VORWW�L�VRPUDV��
1X�NRPPHU�GHQ�WLOO�2[HO|VXQG�

6DNQDV�GLWW�HYHQHPDQJ"

(YHQHPDQJ

���RNWREHU�����QRYHPEHU�

5LD�5RHV�6FKZDUWV
*DOOHUL�.��.RRUGLQDWHQ
5LD�EHUlWWDU�L�ELOGHU�IUnQ�VLQD�PnQJD�UHVRU�
RFK�KHQQHV�VXJJHVWLYD�ELOGHU�VNLOGUDU�RIWD�
VOLWQD�JDPOD�KXV�L�I|UIDOO�RFK�I|UlQGULQJ��

/|UGDJ����RNWREHU�NO�������

+|VWP\V
.RRUGLQDWHQ
9L�VWlOOHU�WLOO�PHG�PDUNQDG�PHG�KDQWYHUN�
RFK�K|VWVN|UGDU��YHUNVWlGHU��S\VVHO��K|VW�
VSHFLDOLWHWHU�L�FDIpHW�RFK�DQGUD�UROLJKHWHU�
I|U�DOOD�nOGUDU�

7RUVGDJ����RNWREHU�NO���

��VD[�	�NRPS���´+|VWJO|G´
.RRUGLQDWHQ��(YHQWVDOHQ�
0XVLNFDIp�PHG�OlWWO\VVQDG�MD]]�PHG�OR�
NDOD�MD]]EDQGHW���VD[�	�NRPS��*lVWVROLVW�
lU�À|MWLVWHQ�6WDIIDQ�+DOOJUHQ��

7RUVGDJ����RNWREHU�NO����

.OH]PRIRELD

.RRUGLQDWHQ��(YHQWVDOHQ
'HQ�GDQVDQWD�RFK�PHGU\FNDQGH�NOH]�
PHUPXVLNHQ�IUnQ�gVWHXURSD�InU�HQ�OLWHQ�
NU\GGD�DY�URFN�QlU�GDQVND�.OH]PRIRELD�
J|U�GHQ�WLOO�VLQ�HJHQ��

7KHUHVD�$QGHUVVRQ
7LVGDJ����RNWREHU�NO�����.RRUGLQDWHQ
0XOWLLQVWUXPHQWDOLVWHQ�RFK�ORRSGURWWQLQJHQ�
7KHUHVD�$QGHUVVRQ�NRPPHU�WLOO�2[HO|VXQG�
PHG�VLQ�RHPRWVWnQGOLJD�HQPDQVRUNHVWHU��

1X�lU�GHW�GDJV�DWW�V|ND�2[HO|VXQGV�NRPPXQV�VWLSHQGLHU�

.XOWXUVWLSHQGLXP���������NU

.XOWXUVWLSHQGLHW�lU�DYVHWW�DWW�VW|GMD�RFK�XSSPXQWUD�I|UWMlQVWIXOO�YHUNVDPKHW�
LQRP�VNLOGD�NXOWXUHOOD�RPUnGHQ�

,GURWWVVWLSHQGLXP���������NU
,GURWWVVWLSHQGLHW�lU�DYVHWW�DWW�VW|GMD�RFK�XSSPXQWUD�LGURWWDUH�RFK�LGURWWVOHGDUH�
YDUV�LQVDWVHU�EHG|PV�YDUD�QnJRW�XW|YHU�GHW�YDQOLJD�

(OGVMlOVVWLSHQGLXP��������NU
(OGVMlOVVWLSHQGLHW�lU�DYVHWW�DWW�XSSPXQWUD�HOGVMlODU�VRP�JMRUW�EHW\GDQGH�
LQVDWVHU�L�I|UHQLQJVOLY��NXOWXUOLY�HOOHU�L�DQQDQ�DOOPlQQ\WWLJ�YHUNVDPKHW�

0LOM|VWLSHQGLXP���������NU
0LOM|VWLSHQGLHW�lU�LQVWLIWDW�I|U�DWW�XSS�
PlUNVDPPD�EHU|PYlUGD�LQVDWVHU�
Sn�PLOM|YnUGHQV�RPUnGH�LQRP�
2[HO|VXQGV�NRPPXQ�

6LVWD�DQV|NQLQJVGDJ���RNWREHU�������
$QV|NQLQJDU�HOOHU�I|UVODJ�Sn�VWLSHQGLDWHU�
VlQGV�WLOO�2[HO|VXQGV�NRPPXQ���������
2[HO|VXQG��.XYHUWHW�VNDOO�YDUD�PlUNW�
PHG�´6WLSHQGLXP´��$QV|NQLQJVKDQGOLQJDU�
RFK�PHU�LQIRUPDWLRQ�¿QQV�Sn�R[HORVXQG�VH��

8SSO\VQLQJDU�
.XOWXU���������������LGURWW���������������
PLOM|�������������

Stipendier

8WVWlOOQLQJDU 8WVWlOOQLQJDU

%LR
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Vill du starta eget?
+DU�GX�HQ�DIIlUVLGp�VRP�GX�YLOO�Jn�YLGDUH�PHG"
.RP�Gn�Sn�YnU�ZRUNVKRS��In�LQIRUPDWLRQ�RFK�OnW�GLJ�
LQVSLUHUDV�WLOO�DWW�VWDUWD�RFK�GULYD�HWW�I|UHWDJ�

1\I|UHWDJDU&HQWUXP��$/0,�)|UHWDJVSDUWQHU�RFK�2[HO|�
VXQGV�NRPPXQ�EMXGHU�LQ�WLOO�HWW�LQIRUPDWLRQVP|WH�

:RUNVKRSHQ�OHGV�DY�%LUJLW�%nYQHU��1\I|UHWDJDUFHQWUXP��
%ULWWHQ�6|URQ�RFK�7KRPDV�-RKDQVVRQ��$/0,�)|UHWDJVSDUW�
QHU�VDPW�&KDUORWWH�-RKDQVVRQ��NRPPXQHQ�

��0nQGDJHQ�GHQ���RNWREHU�NO��������������
��3n�NRPPXQKXVHW�L�2[HO|VXQG

)|U�IUnJRU��ELUJLW�EDYQHU#Q\IRUHWDJDUFHQWUXP�VH�
HOOHU��������������

9L�KMlOSHU�GLJ�DWW�EOL
6WDUWNODU��.RVWQDGVIULWW�

ZZZ�Q\IRUHWDJDUFHQWUXP�VH

9lONRPPHQ�

Starta eget - kurs i 4 delar
��%RODJVIRUPHU��UHJLVWUHULQJ�	�PRPV
��$IIlUVSODQ���GLWW�YLNWLJDVWH�GRNXPHQW
��$QVYDUHW�VRP�GLQ�HJHQ�DUEHWVJLYDUH
��(QWUHSUHQ|UVNDS
.XUV�L�1\N|SLQJ�L�K|VW�WRUVGDJDU�NO������
.XUV�L�2[HO|VXQG�YnUHQ�����

Rådgivning
3ODWV��.RPPXQKXVHW��2[HO|VXQG
7LGHU�RFK�DQPlODQ��
ZZZ�Q\IRUHWDJDUFHQWUXP�VH�Q\NRSLQJ

11

Nyfiken på att starta eget?

K|VWNYlOOHQ��GlU�GH�PnQJD�LQEMXGQD�SDVVDGH�Sn�DWW�PLQJOD�PHG�HQ�YDFNHU�KDYV�
XWVLNW�VRP�EDNJUXQG��*lVWHUQD�XSSPDQDGHV�JHQRP�HQ�WlYOLQJ�XQGHU�NYlOOHQ�DWW�
NRPPD�PHG�NRQNUHWD�WLSV�RFK�LGpHU�I|U�DWW�J|UD�2[HO|VXQG�ElWWUH��$UUDQJ|UHUQD�
&KDUORWWH�-RKDQVVRQ�IUnQ�NRPPXQHQ��+DQV�5DLQHU�IUnQ�21<;�1lULQJVOLY�RFK�-XOLD�
%HUJPDQ�IUnQ�.XVWERVWlGHU�	�2[HO|�(QHUJL�YDU�|YHUYlOGLJDGH�|YHU�DOOD�LQNRP�
PDQGH�ELGUDJ�VRP�GH�NRPPHU�WD�PHG�VLJ�L�VLWW�DUEHWH��

1lVWD�P|MOLJKHW�WLOO�PLQJHO�PHG�I|UHWDJDUH�lU�EODQG�DQQDW�I|UHWDJVOXQFK�Sn�6DLORU�
�������0RUJRQVRIIDQ�3HOOHV�/XVWKXV�������RFK�1lULQJVOLYVGDJHQ�������

7RUVGDJ����VHSWHPEHU�DQRUGQDGH�2[HO|VXQGV�NRPPXQ�RFK�2Q\[�1lULQJVOLY�HQ�
PLQJHONYlOO�I|U�I|UHWDJDUH�Sn�5HVWDXUDQJ�6DLORU��$UUDQJHPDQJHW�lU�HWW�OHG�L�HQ�
OnQJVDWVQLQJ�Sn�HWW�ElWWUH�I|UHWDJVNOLPDW�L�NRPPXQHQ�RFK�WHPDW�I|U�NYlOOHQ�YDU�
³+XU�NDQ�MDJ�ELGUD�WLOO�HWW�ElWWUH�2[HO|VXQG"´�(WW����WDO�EHV|NDUH�IUnQ�QlULQJVOLYHW�L�
2[HO|VXQG�RFK�1\N|SLQJ�VNDSDGH�HQ�IDQWDVWLVN�NYlOO�L�HQ�LQVSLUHUDQGH�DQGD��%ODQG�
I|UHGUDJVKnOODUQD�YDU�/HQQDUW�6WnKO�9'�Sn�6DDE�$XWRPRELOH�3DUWV�$%�RFK�&KULVWHU�
%DFNPDQ��9'�I|U�2VWOlQNHQ�$%�

(QJDJHPDQJHW�YDU�VWRUW�RFK�GLVNXVVLRQHUQD�JLFN�YDUPD�XQGHU�GHQ�IDQWDVWLVND�

Succé för företagsmingel!
Vill du starta eget?
Har du en affärsidé som du vill gå vidare med?  
Kom då på vår workshop, få information och  
låt dig inspireras till att starta och driva ett företag.

NyföretagarCentrum, ALMI Företagspartner och Nyköpings kommun  
bjuder in till ett informationsmöte. 

Workshopen leds av Birgit Båvner, Nyföretagarcentrum, Tina Mardla  
och Thomas Johansson, ALMI Företagspartner samt Hans Rainer, ONYX.

 

För frågor: birgit.bavner@nyforetagarcentrum.se eller 0155-28 11 20

 

Jan Lauritzen från Oxelösund äger och driver det egna företaget 
Greattitude Leadership som erbjuder utvecklingsprocesser inom ledarskap. 

Han har mer än 20 års erfarenhet av ledarskap från läkemedels- och verkstadsindu-
strin, bl a som VD för Proplate i Oxelösund.

Hur är det att starta företag i Oxelösund?  
Jag tyckte inte att det var särskilt svårt, eftersom beslutet att göra det låg 
hos mig själv.
Vilken typ av stöd och råd var viktiga för dig i starten?
Inspiration från andra som vågat ta steget till eget företagande, starta-eget-kursen 
samt att få en proffesionell bedöming av min affärsplan var viktigt i starten. Nyföre-
tagarcentrum i Nyköping har varit guld värt.
Vilka råd vill du ge till andra som funderar på att starta företag?
Tänk igenom vad du egentligen vill med ditt företagande.  Ta reda på vad som 
krävs av dig som egenföretagare, genom att t ex gå en starta-eget-kurs.  Tänk smalt 
och  bli unik inom just det du vill och kan göra..Sätt kort- och långsiktiga mål.  Och 
kanske viktigast av allt, våga tro på din egen förmåga.

Foto: Thomas Anderberg

Det var fullsatt inne på restaurang Sailor.                       Caxton Njuki, Caxton Sports Management           Lennart Ståhl, vd SAAB Automobile Parts AB           Många engagerade sig i kvällens fråga.

Julia Bergman och Hans Rainer inledde kvällen.                                               Ostlänkens vd Christer Backman i samspråk med Roger Andersson, Nordea       Christer Backman, vd Ostlänken

och Catharina Fredriksson, kommunalråd  

$11216
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Förändra och förnya hemmet med tapeter!
Inredningstrenden fortsätter och tapeter och färg 
får allt mer uppmärksamhet. Aldrig har väl tapet-
valen varit fler än nu. 

   Sirliga blomster, läcker tweed, stora bladverk, klas-
siska ränder och romantiska rosor. Med ett nästan 
oändligt utbud på mönster och material är det svåraste 
oftast valet av tapet. Vanligast är papperstapet som 
finns i olika prisklasser och kvaliteter. Vinyltapeter är 
slitstarka och tåliga.

   Gå gärna in på tapettillverkarnas hemsidor där finns 
det på en del sidor möjlighet att provtapetsera med 
olika tapeter och mönster.

   Om du inte vill ha tapeter i hela rummet, gör en 
fondvägg med tapet som du tycker om. Välj en färg-
stark eller varför inte en fototapet med en personlig 
bild, variationen är oändlig.

Roligt 
dekorationstips!
Med svart tavelfärg kan du skapa 
en svart tavla precis där du vill. 
Du kan skriva på tavlan med krita 
och ta bort det igen precis som på 
en traditionell skoltavla. Måla en 
mindre fondväg eller en detalj i 
rummet du tapetserar.

Steg 1: Underarbetet är A och O! 
Se till att spackla alla ojämnheter ordentligt

Steg 2: Slipa ytan så den blir jämn 
och slät. 

Steg 3: Limma tapeten eller väggen och sätt upp 
våden.

Steg 4: Släta ut tapeten och få bort eventuella 
bubblor med en tapetskrapa eller borste.

Steg för steg:

Trender i höst:

Sobert och elegant i svart, vitt och grått

Lekfullt och busigt, prickigt i färglada kulörer Grafiska former, bokstäver och stora blommor

Romantiska mönster och nyanser

Text: Veronica Johansson Bilder: Veronica Johansson och Happy Homes
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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 omg 5 308:-/mån  Föreningsgatan 22B 3 rok 65kvm ledig omg 5 577:-/mån
Järntorget 4  4 rok 113kvm ledig omg 8 251:-/mån
Föreningsgatan 20C 1 rok 28kvm ledig 1/12 2 285:-/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

Ute blir det mörkare och mörkare, 
men på fastighetsmarknaden ser 
det ljusare ut...

Visst finns det fördelar med att 
mörkret börjar lägga sig och dagarna 
blir kortare. Mysfaktorn infinner sig 
hemma hos de flesta med tända ljus 
och kanske en brasa. 

Detta år har varit lite oroligt med 
skuldkrisen i Europa och de nya 
reglerna gällande kontantinsatsen på 
15 % . Denna oro börjar dock avta lite 
lätt och spekulanterna har åter börjat 
hitta till våra visningar och köparna 
blir fler och fler. 

Bankerna vill fortfarande att man i 
stor utsträckning säljer först, innan 
man går och köper något nytt. Det 
innebär att säljarna gärna vill ha långa 
tillträdestider så att de i lugn och ro 
kan leta något nytt. Detta hjälper även 
dem som gör tvärtom och vill köpa 
först, då de har tid på sig att sälja sitt 
eget. 

Funderar du på att byta läge? Glöm 
inte att vi mäklare även kan hjälpa dig 
att leta nytt boende. Under tiden kan 
vi förbereda din egen försäljning, allt 
för att du ska vara så väl förberedd 
som möjligt då drömbostaden dyker 
upp.

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

Mörkare och mörkare...

Susanne Karlsson
Svensk Fadstighetsförmedling



Boka 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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1DWXUOLJ�RFK�IlUJVWDUN�K|VW�Sn�%UXQHOLXV

$WW�YlOMD�WDSHW�RFK�IlUJ�lU�LQWH�DOOWLG�HQNHOW�
��0nQJD�VRP�NRPPHU�WLOO�RVV�lU�RVlNUD�Sn�IlUJYDO�
RFK�VWLO��0HG�KMlOS�DY�WDSHWNDUWRU�RFK�W\JSURYHU�
I|UV|NHU�YL�WLOOVDPPDQV�KLWWD�GHUDV�VWLO�RFK�Gn�
PlUNHU�YL�JDQVND�VQDUW�DWW�GH�IOHVWD�IDNWLVNW�YHW�YDG�
GH�lU�XWH�HIWHU��2P�PDQ�YLOO�KD�KMlOS�PHG�KHOKHWHQ�
HUEMXGHU�YL�IlUJVlWWQLQJVKMlOS��8WLIUnQ�SODQO|VQLQJHQ�
NDQ�YL�NRPPD�PHG�WLSV�RFK�UnG�Sn�IlUJYDO�RFK�
P|QVWHU��PHQ�lYHQ�PHG�P|EOHULQJVI|UVODJ��'HW�
lU�EUD�RP�PDQ�WDU�PHG�HQ�ULWQLQJ�Sn�UXPPHW�VRP�
VND�J|UDV�RP�HOOHU�QnJRW�DQQDW�VRP�VND�PDWFKDV��
,GDJ�lU�GHW�PHU�DFFHSWHUDW�DWW�´OHNDµ�PHG�IlUJ�RFK�
IRUP��LQJHW�lU�IHO�Vn�OlQJH�GHW�lU�HQV�SHUVRQOLJD�
VWLO��

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

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

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

+|VWHQV�WUHQGHU�Gn"�'HW�OMXVD�RFK�GLVNUHWD�KnOOHU�L�VLJ��,QUHG�
QLQJHQ�I|OMHU�GHW�QDWXUOLJD�RFK�YL�VHU�JURYD�W\JHU��REHKDQGODGH�JDPOD
WUlP|EOHU��SOnWODPSRU�RFK�EODQGQLQJHQ�JDPPDOW�RFK�Q\WW���
'HWDOMHU�L�EHWRQJ��URVWLJW�MlUQ�RFK�JURYVWLFNDGH�GHWDOMHU�lU�Sn�
WDSHWHQ�
��´5H�XVHµ���DWW�nWHUYLQQD�JDPPDOW�lU�HWW�PLOM|WlQN�VRP�
OLJJHU�KHOW�UlWW�L�WLGHQ��6RP�DFFHQWHU�JlOOHU�NXO|UHU�VRP�
K|U�K|VWHQ�WLOO��6n�VRP�URVW��SHWURO��YDUPEUXQD�WRQHU��
GLPOLOD��SORPPRQ�RFK�VWDUN�RUDQJH��

)|OM�RVV�Sn�YnU�EORJJ�ZZZ�KRPH\�EORJJ�VH1\KHWHU�RFK�WLSV�YDUMH�GDJ��)|OM�RVV�Sn�IDFHERRN�RFK�Sn�YnU�EORJJ�
'lU�InU�GX�LQVSLUDWLRQ�RFK�WLSV�NULQJ�KXU�GX�
NDQ�J|UD�RP�GLWW�KHP�g��/lQJGJ�����1\N|SLQJ��7HO��������������

0nQ�IUH�������/|U��������LQIR#EUXQHOLXVIDUJ�VH
ZZZ�EUXQHOLXVIDUJ�VH

Det här är en QR-kod!

Du har säkert sett dom lite 
överallt, qr-koderna.
Lär dig mer om hur de fungerar 
på vår hemsida, 
www.media-mix.nu/qrkod
eller scanna koden om du redan 
har en scanner-app i din telefon.

Energi- och
vattenborrning 

Montering av

värme- och 
vattenpumpar 
samt service

Vi hjälper dig med

Björnbäcksvägen 6. Tel 0155-571 80 www.akerberg-son.seBjörnbäcksvägen 6. 611 70 Jönåker
0155 - 571 80, www.akerberg-son.se
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Olle har bussintresset i blodet sedan barnsben

Landsvägstrafik med omnibussar mel-
lan Oxelösund och Nyköping startade 
1921. Olle Brennius har sammanställt 
en skrift om busstrafikens utveckling 
i området som ligger till grund för en 
utställning som pågår på Koordinaten 
just nu. OT har pratat med Olle kring 
hans stora intresse för bussar.

Var har du fått ditt stora intesse för bus-
sar från?
- Under min barndom (född 1932) bodde 
jag utanför Stockholm, intill Nynäsvägen. 
Jag kände igen alla förkrigsbussar som 
passerade. En god vän (busschaufför) lät 
mig ofta åka med. På så sätt lärde jag mig 
mycket om bussfabrikat, olika model-
ler och även gengasdrift. Vid 15 år ålder 
började jag som extra busskonduktör på 

Busstrafiken Sthlm-Södertörn. Anställ-
ning varade bara några år, men intresset 
för bussar har alltid funnits kvar. Under 
merparten av mitt liv har jag sysslat med 
transporter, t.o.m. till sjöss. Under min 
FN-tjänst körde jag lastbil (med soldater 
och flyktingar) och hjälpte ofta till att lasta 
och lossa flygplan.

Har du själv kört buss?
- Jag körde buss hos SLT och Näckrosbuss 
1982-1997. Faktiskt en trevlig avslutning 
av arbetslivet! Inte minst för alla trevliga 
skolbarn, speciellt  på landsortslinjerna. 
Jag medverkade i företagens personaltid-
ningar och började dokumentera Sörm-
lands busshistoria. På 1980-talet inter-
vjuade jag ett hundratal gamla människor 
vilka hade minnen från busstrafikens start 
- på 1920-talet. Allt material skänktes 
senare till Sörmlands museum.

Åker du mycket buss idag?
- Visst åker jag en hel del buss nu för tiden 
- med stor uppmärksamhet. Oxelösunds-
trafiken fungerar bra, frånsett en hel del 
förseningar. Dessa tycks oftast bero på 
biljettsystemet. Alltför många resenärer 
använder Visakort, som tar tid för föraren 
att hantera. Det händer att förarna blir 
stressade av förseningarna, vilket ej är bra 
ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Varför ska man gå och titta på utställ-
ningen om bussens historia på Koordi-
naten? 
- Oxelösund har haft busstrafik i 91 år. På 
utställningen finns kort på både bussar 
och människor. Där kommer att finnas 
bilder på busstationer och anslutningsbus-
sar i Nyköping - ända från 1920-talet. Den 

�DQn/
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Nyköping, 
lansfast.se/nykoping

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

Enligt Svenskt Kvalitetsindex 2011 hamnar både 
Länsförsäkringars fastighetsförmedling och bolån 

i topp vad gäller kundnöjdhet.

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

Bolånetoppen!

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

Mäklartoppen!

!

gamla vägen mellan Öxelösund och Nykö-
ping presenteras med bilder. De flesta av 
bilderna har aldrig visats tidigare. 
Intresset för den gamla busstrafiken har 
varit stort, särskilt bland äldre människor. 
Jag vågar påstå att kollektivtrafiken är en 
viktig del av samhällets historia.

Något annat spännande du kan berätta 
om utställningen?
- Jag har tillsammans med andra 
gamla chafförer raggat upp en hel del 
äldre bussprylar. I en monter på Ko-
ordinaten kommer att visas gamla 
uniformsmössor(TGOJ), chaufförväskor, 

myntapparater, klipptänger, biljetter m.m. 
Alla dessa föremål har redan skänkts till 
Sörmlands museum. När det gäller foton 
kommer dessa (med texter) scannas in av 
både Oxelösundsarkivet och Sörmlands 
museum.

- Förhoppningsvis ramlar fler gamla bilder 
in under utställningen. För inte så länge 
sedan hittade en gammal dam ett foto på 
en buss från 1925. Sin pappas buss. Det 
finns grejor kvar i byrålådorna, men man 
måste puffa på, avslutar Olle som själv 
tagit 56 av de 133 bilder som är med på 
utställningen.

�

Dodge-buss med tandemdrift, anskaffad 1928 av bussägare Ivan Thor. 
Foto: Sörmlands Museum.

Olle Brennius

Text: Torbjörn Dahlström Foto: Peter Lundström
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Lindqvist Gummiverkstad

www.lindqvistgummi.se

 Den kompletta däckverkstaden

  kvalitet

Lindqvist GummiverkstadLindqvist Gummiverkstad

Har Du bra däck

4 Liter Glykol

ord pris 189:-

JUST NU!

139:-

�1SJT�GS�����������LS�

-·T�NFS�PDI�CZHH�EJO�OZB�"�,MBTT�Q¹�NFSDFEFT�CFO[�TF��
#S·OTMFEFLMBSBUJPO�CMBOEBE�LÇSOJOH�FOM��&6�OPSN��GS����n���M�����LN�$���GS���������H�LN��.JMKÇLMBTT�&6���

5PUBM�TQPSUL·OTMB�NFO�JOUF�UJMM�WJMLFU�QSJT�TPN�IFMTU�
1\D�$�.ODVV�t�3XOVHQ�DY�HQ�Q\�JHQHUDWLRQ�

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

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

SVERIGE
=P�ÄUUZ�Wr��]LY����VY[LY�

NYKÖPING/OXELÖSUND

0155-440 0000155-440 000

KAMPANJ!
11.895:-

2HTWHUQLU�]HYHY�[�V�T��
����������

7VY[�PURS��MQpYYZ[`YUPUN�
;PSS]HS���Z[��[YLUKR\S�YLY�M�Y�
���!��WVY[

4V[VYKYP]UH�NHYHNLWVY[HY�
H]�O�NZ[H�R]HSP[L[������TT�
PZVSLYHKL�
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Månadens gästskribent
Kurt Holmgren
Arbetsförmedlingen
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Våga välja väg
Det är ett spännande arbete på 
Arbetsförmedlingen, att få arbeta med 
ungdomar. Med ungdomar menar jag 
alla mellan 18 och 25 år. 

Förnya - Förändra - Komplettera - 
Förbättra , är ord vi använder ofta i samtal 
med sökande. Jag vill skapa en bild av vad 
arbetslivet innebär.

Ungdomar har olika bagage med 
sig i livet innan besöket hos oss på 
Arbetsförmedlingen. En del sökande 
möter vi korta perioder, och andra lite 
längre, beroende på var i livet sökande 
befinner sig och vilket val man är på väg 
att fatta. 

Vi måste ha individen i centrum i vårt 
arbete med att lotsa på vägen till arbete. 
Vägen dit kan också vara en utbildning 
som är mer arbetsmarknadsinriktad.

Jag förstår att många som avslutar sin 
gymnasieutbildning inte riktigt vet vad de 
ska göra efter skolans slut. Utbildningen 
blev ett måste, linjevalet likaså. Kom 
inte in på denna linje…. Valt fel. Ja! 
Orsaken till första skolvalet blir nu så 
tydlig när nästa steg i livet ställer krav på 
dig i arbetslivet. Skrämmande är dock 
hur många som går ut gymnasiet utan 
fullständiga betyg. Är skolan så tuff idag?

Många arbetslösa ungdomar funderar 
mycket över sin situation, en del provar 

snabbt nya saker för att gå vidare. Andra 
har lite längre startsträcka som vi försöker 
fånga upp för att de ska komma vidare till 
ett arbete. En viktig uppgift vi förmedlare 
har är att uppmärksamma sökandes eget 
ansvar att själva söka jobb.

Vi har idag också samarbetspartners som 
hjälper oss att lotsa ungdomar vidare 
till sysselsättning genom coachning, 
utbildningar och praktikplatser. En positiv 
upptäckt är att fler unga sökande väljer att 
starta eget företag.

Det bästa och snabbaste sättet till jobb är 
att besöka arbetsgivare. Man kan ringa 
eller skicka spontanansökan till företag 
man är nyfiken på. Vi försöker uppmuntra 
sökande att kontakta arbetsgivare för att 
visa upp sig. Att våga ta steget.

Många flyttar till arbete och studier 
men många vill helst hitta arbete här 
lokalt. Jag vill uppmana ungdomar att 
våga ta steget!  Vi har till exempel haft 
ungdomar på praktik i Italien. Dessa fick 
språkundervisning, praktikplats och resan 
betald. Våra utlandsförmedlare kan ge 
många tips till dig som vill arbeta utanför 
Sverige.

På vår hemsida, arbetsformedlingen.se 
finns mer information om stöd och hjälp 
från oss, för både arbetssökande och 
arbetsgivare. 

Olle Landin väver trasmattor. Nyligen 
avslutade han en utställning i Galleri 
Vindfånget i Nyköping och i oktober 
hänger han en ny utställning i S:t 
Botvid. 

-Vävstolen är en självklar möbel i mitt 
hem. När jag inte jobbar med Fiskebåtens 
vänner sitter jag vid vävstolen, berättar 
Olle. Jag tyckte det såg så intressant ut när 
hustrun satt och vävde och när hon dog 
så fortsatte jag med vävandet och på den 
vägen är det. Jag trivs vid väven där jag 
trampar och skickar skytteln med trasorna 
genom varpen och ser hur matta och 
mönster växer fram. 

Vad använder du för material i dina 
mattor?
-Det blir genomgående bomullstrasor. 
Mest gamla lakan av bra material, som 
blir till fina trasor och så får jag köpa nytt 
också med tanke på färger och mönster. 
Jag har dubbla inslag så det blir stadiga 
och hållbara mattor som ligger still på 
golvet. 

Den 5/10-8/11 kan utställningen 
Trasmattor ses i S:t Botvid.

”Vävstolen är en själv-
klar möbel i mitt hem”

Oxelösundssalongen
Kultur och fritid i Oxelösund bjuder in 
konstnärer och konsthantverkare som 
är boende eller verksamma i Oxelösund 
att ställa ut i Koordinatens två gallerier.

Salongen öppnar lördagen den 1 december 
i samband med decemberarrangemanget 
”Ljus och värme” och pågår till och med 
den 8 januari.

Vill du vara med?

Anmälningsblankett och information 
finns på www.visitoxelosund.se från och 
med 1 oktober.  Du kan också hämta 
blanketter på Koordinaten.

Inlämning till salongen är den 17 – 19 
november.

Arrangerar loppis till 
förmån för Ung Cancer

Förra året samlade de tre tjejerna 
Maria Lundén, Sofia Nilsson och Sofie 
Brissman tillsammans med några 
vänner till ihop 16.000:- till UNICEF 
genom att arrangera en loppis. Efter 
den succén så ville de göra samma sak i 
år men till någon annan välgörenhet.

Valet var inte svårt för dem, Sofias kusin 
Johanna drabbades av kronisk bröstcancer 
vid 27 års ålder och har varit mycket 
engagerad i organisationen Ung Cancer. 
Så när de skulle bestämma sig för vart 
pengarna skulle gå så var valet enkelt. De 
har tillsammans med familjer och vänner 
samlat ihop mängder med kläder, skor, 
väskor, smycken och accessoarer till alla 
åldrar och mer saker kommer in hela 
tiden.

Johanna förlorade sorgligt nog sin kamp 
mot cancern nyligen och nu känns det 
extra angeläget att få in mycket pengar till 

organisationen som är en mötesplats för 
unga cancerdrabbade.  

De känner en stor tacksamhet till alla som 
hjälper dem, familjer, vänner, sponsorer 
som sponsrat med allt från lokal, material 
till kaffe.

-Vi kommer även ha ett café med fika till 
valfri avgift, våra familjer har bakat allt 
fikabröd. Alla pengar från café och loppis 
går oavkortat till Ung Cancer! 

- De kläder som blir över skickar vi via en 
kontakt vi har i Stockholm, till ett hem 
för hemlösa i Filipinerna så allt kommer 
komma till användning som vi samlat in!
Sofia, Sofie och Maria tillsammans med 
några fler vänner hälsar alla välkomna till 
loppisen som äger rum 12-14 oktober kl 
11.00 – 18.00 på Gästabudsvägen 18 (Mitt 
emot Tovastugan)

Maria Lundén, Sofia 
Nilsson och Sofie Brissman 
arrangerar stor Loppis till 
förmån för Ung Cancer! 

För mer information om 
organisationen Ung Cancer 
så kolla gärna in hemsidan: 
www.ungcancer.se

Vill man lämna ett bidrag 
till organisationen så finns 
konto på hemsidan. Märk 
gärna insättningen med 
namn + NYK så räknas 
beloppet med i tjejernas 
insamling.
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Sista ordet har finansministern.
Han heter Gunnar Emanuel Sträng.

Han slösar inte med statens slantar.
Landshövding Mats Lemne tillträder 

sin befattning i Sörmland 1970.
Familjen Lemne vill dock inte bo i det 

furstliga residenset vid Stora torget.
Det är för stort. 900 kvadratmeter.

Ungefär som åtta normalvillor.
Dyr är landshövdingbostaden också. 
Staten är den som betalar. Eller rätt-

tare sagt du och jag via skattsedeln.
Landshövdingen Mats Lemne och 

landshövdingefrun Eivor vill hellre ha 
ett normalt Svensson-boende i en villa.

Som kan skötas utan en tjänstestab.
I så fall unikt. Landshövdingarna i 

landet i övrigt bor alla i sina slottslik-
nande länsresidens. För övrigt ett krav.

Möjligen har landshövdingeparets 
önskemål även en outtalad bakgrund.

Biltrafiken tvärs över Stora torget, 
som tillika är ett omtyckt rendezvous 

för bygdens raggare, är besvärlig och 
bostaden högst upp i residenset tycks 
inte kunna erbjuda ostörd nattsömn.

Länschef Lemne lanserar två förslag 
för landshövdingens framtida boende:

a) Ombyggnad av våningen i residen-
set till en kostnad av 650 000 kronor.

b) Köp av den så kallade Wallnérska 
villan med adress Lilla Bergsgränd 7 i 
Östra Bergen. Pris 475 000 kronor. 

Mats Lemne själv argumenterar för al-
ternativ b och ett framtida villaboende.

Han menar att en ombyggnad av 
residenset inte skulle ge en särskilt bra 
bostad och pekar på två olägenheter:

1) Det skulle komma upp en hiss mitt 
i vardagsrummet.

2) Det skulle bli 45 meters gångväg 
från köket till sopnedkastet.

Vad representationen beträffar säger 
landshövding Mats Lemne att han 

inte är intresserad av någon represen-
tation för representationens egen skull.

Hålla parties är inte hans stil, vare sig 
för skattemedel eller i det privata.

Han visar istället på möjligheten att 
hyra lokal för ändamålet när så behövs.

Det är Sträng och finansdepartemen-
tet som har att fatta beslut i ärendet.

Beskedet blir att landshövdingebosta-
den ska flyttas till Wallnérska villan.

Landshövdingebostaden och repre-
sentationsvåningen i residenset blir till 
34 nya tjänsterum för förvaltningen.

Det är tidens gång efter att landshöv-
dingebostaden i residenset vid Stora 
torget varit bebodd i drygt 160 år.

             Text och research Leif König

Lemne sparsam landshövding

Han sågs som ett underbarn
Ɣ�Mats Olofsson bytte som 20-åring 
namn till Mats Lemne, efter släkt-
socken Lemunda i Östergötland.
Ɣ�Han sågs som ett underbarn i 
ämbetsmanna-Sverige på 1950-talet.
Ɣ�Statssekreterare Lemne utsågs till 
riksbankchef vid endast 32 års ålder.
Ɣ�Han var landshövding i Älvsborgs 
län (1955-70) samt landshövding i  
Sörmlands län (1970-80).
Ɣ�Mats Lemne bodde efter sin 
pensionering i Stjärnhov och gick ur 
tiden 1997. Han blev 77 år.

֛ Veckojournalens förstasida  i oktober 1954: Mats Lemne med makan Eivor 
och barnen Marja, 6  och  Majkki 1. Det väcker sensation när Mats Lemne vid 
35 års ålder lämnar sin post som riksbankchef för att istället bli landshövding 
i Älvsborgs län och nyheten slås upp stort  i Veckojournalen. Tidningsbilderna 
tar Lennart Nilsson som längre fram i karriären ska komma att bli världsbe-
römd fotograf för sina bilder om livets uppkomst. Tidningsnumret i privat ägo.

֛ Residenset vid Stora torget i Nyköping uppfördes år 1806. Den senaste läns-
chef som hade residenset som bostad var Ossian Sehlstedt, 1958-70. Landshöv-
dingebostaden var inrymd högst upp i residenset.     Foto Nyköpings kommun

֛ Bilburen ungdom på Stora torget. Året är 1964.                 Foto Olle Hagelroth 

֛  Riksettan tvärs över Stora torget.  Året är 1961.           Foto Olle Hagelroth
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Stenåldersmänniskan i dig har 
svårt att stå emot kladdkakan

$11216

Våra levnadsvanor har stor betydelse 
för hur vi mår. Vi har ofta föresatser 
om hur vi borde leva vårt liv. De flesta 
vet hur man borde leva, det svåra är 
att göra det man vet. Enkelt uttryckt 
skulle man kunna säga att det gäller att 
hantera saboterande tankar från stenål-
dersmänniskan i oss. 

För många hundra tusen år sen utveck-
lades människan på Afrikas savanner. 
Till 99,5 procent är vi genetiskt samma 
varelser. Kroppsligt och tankemässigt är 
vi i grunden likadana som då. Men med 
samhället och arbetet är det tvärtom, det 
är till 99,5 procent annorlunda.

På stenåldern behövde vi jaga och samla 
mat, för att överleva var vi tvungna att röra 
på oss. Det fanns inte gott om mat, så när 
vi hade något åt vi det direkt. Redan då 
hade vi en förkärlek för söt och fet mat, 
som är bra för hjärnan. Idag får vi lätt mer 
energi än vad vi gör av med. Vi rör oss helt 
enkelt för lite. Hur ofta blir det inte soff-
häng och fjärrkontroll som tar över istället 
för den planerade promenaden.

Har du svårt att själv ta tag i din hälsa, 
kan Vårdcentralen i Oxelösund hjälpa 
dig.
- Vi jobbar aktivt med förebyggande vård 
kring människors hälsa, säger Kristina 
N Sandström. Genom att svara på ett 
formulär ”Frågor om din hälsa”, får vi ett 
underlag för ett samtal om hur man kan 
påverka sin hälsa. Hör gärna av er till oss.

Landstinget erbjuder ”Frågor om din 
hälsa” till alla som är över 18 år. Den 18 
oktober håller Vårdcentralen i Oxelösund 
”Öppet hus”. Då kan man bland annat 
lyssna till  föreläsning om kostvanor, mäta 
blodtryck och ta reda på sitt så kallade 
BMI-värde.

Levnadsvanor som påverkar din hälsa
Fysisk aktivitet
När vi rör oss och aktiverar våra muskler 
händer mycket i vår kropp. I nuläget vet 
vi att ett trettiotal sjukdomstillstånd kan 
behandlas och även i många fall förebyg-
gas med fysisk aktivitet. 

Tobak
Cigarettröken innehåller drygt 4000 
kemiska ämnen varav fler än 50 är kända 
som cancerframkallande. Rökning har i 
stort sett skadliga effekter på alla krop-
pens organsystem. Även passiv rökning är 
skadlig.

Alkohol
Alla världens samhällen har socialt accep-
terade droger. Riskbruk av alkohol betyder 
att man dricker på ett sätt som ökar risken 
för fysisk och psykisk ohälsa och risken för 
att bli alkoholberoende.

Matvanor
För att täcka kroppens näringsbehov 
är det betydelsefullt att äta varierat och 
med regelbundna matvanor, då fungerar 
kroppen också bra. En god vana är att äta 
frukost, lunch och middag med 2-3 mel-
lanmål fördelat över dagen. 

Psykisk hälsa
Att ha balans i sitt liv mellan de olika livs-
områden vi lever i, familj, arbete studier, 
fritid. Psykisk hälsa är viktig eftersom 

psykiska problem är vanliga, en person av 
fem drabbas av psykisk ohälsa någon gång 
i livet.

'LQ�WDQGOlNDUH�L�FHQWUXP

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

       Personlig omtanke          Trygg miljö            Modern tandvård                 

gSSHW��0nQ�IUH�������������O|U������
.XQGWMlQVW�������������

$SRWHNHW�(MGHUQ��2[HO|VXQG

(/:���YDUGDJVO\[�PHG�QDWXUOLJ�RPWDQNH

gSSHW��0nQ�IUH�������������O|U������
.XQGWMlQVW�������������

$SRWHNHW�(MGHUQ��2[HO|VXQG

)|UN\OG"
9L�KMlOSHU�'LJ�PHG�JRGD�UnG�

RFK�EUD�SURGXNWHU

 Kolla blodtryck, BMI och din fysiska funktionsnivå.

 Få råd om hur du kan leva hälsosammare.

 Föreläsningar av dietist Ann-Charlotte Trolin:
 Kl. 17.00  Mat om du vill minska din vikt.

Kl. 18.00  Mat om du vill öka din vikt.

 Alla vårdcentralens personalkategorier fi nns 
på plats och kan svara på frågor och ge råd.

 Välkommen!

Torsdagen 18 oktober kl 16.30-18.30

Vårdcentralen Oxelösund
Öppet hus

Hälsoveckan 15-21 oktober
Mycket händer hos Landstingets vård -
centraler i hela Sörmland. Blossom Tainton 
föreläser i Nyköping och Eskilstuna. 

Program för hela Hälsoveckan på 
www.landstingetsormland.se/halsoveckan
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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
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Teckna frisktandvårdsavtal så får du 
full kontroll på både tandhälsa 

och tandvårdskostnader.
I klartext: Du får den tand-

vård du behöver till fast 
månadspris och slipper 
därmed överraskningar 
i form av oväntade eller 
höga tandvårdsräk-
ningar. 
Frisktandvården gäller 
även undersökningar 

och om du flyttar.
19-åringar med avtal får 

frisktandvård i ett halvår 
utan kostnad!

Ring 0155-24  76  00 om du vill 
veta mer!

Frisktandvård – friskare 
tänder till fast pris!

Vi ses!

NYKÖPING
Ekensberg 
Hälsovägen 1 / 0155-24 55 80
Nyckeln 
Västra Trädgårdsg. 41 / 0155-24 70 80
Östra Kyrkogatan / 0155-24 56 40
OXELÖSUND
Biblioteksgatan 2 / 0155-24 70 50

– Mode är inte min stil

Anmärkning i kanten:

Leif König
Mejla: leifkonig@telia.com

Flermiljonsatsningen på Ramdalens 
sport- och simhall är välkommen, men 
att det även innebär höjda priser tycks 
komma som en överraskning för en del 
besökare. Smakar det så kostar det.

BRA
Sjukgymnasten Ing-Marie Borg, 64, 
driver engagerat och kunnigt Rörels-
skolan för alla som vill må lite bättre.

BÄTTRE
Anders Borg, 54, och Jimmy Borg, 26, 
är svårslagna i far-och-son-golf och 
utklassade alla vid Jönåkers GK:s KM. 

BÄST
Äventyrshuset Boda Borg är en upple-
velse för alla: klassresor, familjer, före-
tag, föreningar, fester, konferenser etc.

Det finns en bok som heter ”Mode-
manifestet, de stilsmartas handbok”.

Den har jag inte läst.
Det borde jag kanske göra.
Min garderob är lika up-to-date som 

en hjälpsändning från Stadsmissionen. 
Dessutom är mina klädesplagg färre 

till antalet än mängden malkulor.
Då är det svårt att vara stilsmart.
Bokens författare är modeskribent. 

Hon beskrivs som trendig.
Det har jag aldrig blivit beskylld för. 
Det blir man sällan när man klär sig i 

en reklamtröja som det står Skanska på.
Eller handlar strumpor i storpack.
Det enda jag känner till om saken är 

att trender alltid försvinner. Ganska fort.
Boken tillkom efter att modeskriben-

ten ifråga avstått från shoppande i ett år.
So what. Det senaste jag handlade var 

ett trepack kalsingar på Dressman.
Det var för två år sedan. Minst. Jag har 

inte köpt en klädtrasa sedan dess.
Det om något är väl shoppingdetox.
Ändå har det varit förvånansvärt tyst 

från alla bokförlag. Hittills.
Det kan jag tycka är dålig stil.
Boknamnet har jag för övrigt redan 

skissat på. Eller stulit för att vara ärlig.
”Det är inte kläderna som gör man-

nen, det är mannen som gör kläderna”.

Helt klockren är nu inte den titeln.
Det finns undantag från det uttrycket, 

vill min omgivning surt påskina.
Jag förstår vem som åsyftas. 
Vad det nu är för fel på en vältvättad 

t-shirt från Mallorca sommaren 1986.
Hur som helst berättar den unga 

damen i sitt alster om sin 365 dagars 
shoppingdetox. Tydligen heter det så.

Det vi vanliga kallar köpstopp. 
Det är ju också vad det handlar om.
Det vill  jag påstå med risk för att bli 

betraktad som mossigare än Lill-Babs.
Det kan jag leva med. Precis som med 

mina byxor till pangpriset 249 kronor.
Låt vara att det inte är några brallor du 

hittar på modeveckan i Milano.
Utan på varuhuset Jula i Norrköping.

Det händer att man i rollen som penn-
skaft tilldelas ett hedersuppdrag.

Det händer mig i slutet på 1990-talet.
Jag ska intervjua en 104-åring.
Det är på farbrorns födelsedag.
Jag förbereder mig genom att ta med 

ett linjerat kollegieblock i format större.
Det kan bli mycket att anteckna.
Jubilaren är ju årsbarn med invig-

ningen av stambanan mellan Stock-
holm och Boden. Och det var inte i går.

Det var 1894! Då har man sett en del.

Den gamle mannen var tidigare folk-
skollärare i bygden och bor kvar hemma.

Det vill säga i en stuga i granskogen.
Det är inte raka vägen dit precis. Och 

GPS har ännu ingen hört talas om.
I alla fall inte fotografen som kör.
Kartan är inte heller den bästa.
Den är från Jet och visar i huvudsak  

bensinbolagets alla mackar i Norden.
Och bensin har vi så det räcker.
Det är i alla fall vad vi hoppas.

Till sist dyker 104-åringens hemman 
upp vid kanten till en åkerlapp. 

I skogsbrynet syns ett förfallet jakt-
torn som inte lär skrämma någon älg. 

Det ser mer ut som ett uttjänt utedass.
Det är vad jag hinner uppfatta innan 

vi knackar på och kliver in i stugan.
Den pigge jubilaren är genom hem-

tjänstens försorg uppklädd i cheviot-
kostym med väst och breda hängslen.

Han är på G. Här ska det bli kalas.
”Super du?” är det första han frågar.
Lätt skakad svarar den utsände skri-

benten ja i tron att det vankas en sup.
Det visar sig vara att gå rätt i fällan.  

”Det ska du sluta med om du vill bli 
104 år”, skrockar den gamle godtemp-
larn. Påtagligt nöjd med sitt påhitt.
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Hellmi presenterar

Claes Malmberg Still Alive
”Allt han vidrör blir till

komiska pärlor av guld”
/Kristianstadsbladet

”Claes sjunger minst lika
bra som han snackar”
CCCC /Corren

”Får han publiken
att skratta nästan
oavbrutet”
/NSK

”Den gudabenådade truten” 
/Gefle Dagblad

”Själv skrattade jag så
jag glömde anteckna”

/Ystads Allehanda

”Malmberg vet
hur man roar”
/VLT

”Hysteriskt roligt”
/Aftonbladet

Culturum – Nyköping
Fredag 16 november, kl.19.30

Biljetter: www.culturum.com
Boka din biljett på tel 0155-24 89 88

/GP
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Vi öppnar torsdag 27 september!
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Nyköpings Friskola har öppnat i nya lokaler!

1\N|SLQJV�)ULVNROD����������������
ZZZ�S\VVOLQJHQ�VH�Q\NRSLQJVIULVNROD���Q\NRSLQJV�IULVNROD#S\VVOLQJHQ�VH
%HV|N�RVV�JlUQD�Sn�IDFHERRN

Nyköpings Friskola har öppnat en ny 
skola i centrala Nyköping. I dagsläget 
är det elever i åk 6-7 som huserar i 
de fina, nyrenoverade lokalerna men 
inom några år kommer det att vara en 
åk 7-9 skola.

Skolan rymmer 150 elever och det finns 
just nu plats för fler elever i både åk 6 
och 7. 

Skolans rektor Tobias 
Ankarswärd hälsar nya elever 
välkomna till skolan!

Nyköpings Friskola arbetar med elevens 
delaktighet i fokus och modern teknik 
i elevens vardag. Till exempel får alla 
elever en egen läsplatta under skolti-
den och planering av arbetet, som sker 
tillsammans med läraren, sker utifrån 
elevens egna förutsättningar.  Skolan 
använder sig av flextid där eleverna kan 
komma redan kl 7.30 på morgonen och 
börja arbeta innan skolan börjar, lärare 
finns då på plats. 

Lediga platser för elever i åk 6 och 7  finns på skolan. 

$11216



24

Sjöfart och kustliv i Oxelösund
Du har väl sett dem? De röda stolparna 
med röda plåtvimplar som numera 
står på olika håll i Oxelösund. De ingår 
i utställningen om sjöfart och kustliv 
som Sörmlands museum har gjort i 
samarbete med Oxelösunds kommun. 
Vi bjuder O.Ts läsare på några citat 
och bilder från utställningen. Och en 
tävling!

En dag stod fyrvaktare Gynmark inte ut 
längre. Han bodde ensam ute på Hävringe 
mitt i den smällkalla vintern och kände 
att han höll på att bli galen av att inte få 
träffa en enda människa. Han spände på 
sig skridskorna och tog sig över isen hela 
vägen in till Oxelösund, till familjen. Det 
blev ett glatt återseende innan han måste 
skynda sig tillbaka och tända fyrarna 
innan skymningen föll. 

I vanliga fall hade fyrvaktaren sällskap 
på Hävringe av flera lotsar. Men den här 
vintern låg isen tjock, inga fartyg kunde 
gå in mot hamnen och lotsarna behövdes 
inte. Kvar på Hävringe var fyrvaktaren 
som måste tända och släcka fyrarna och 
se till att det fanns bränsle. Fyrvaktare 
Gynmark blev en av de sista i sitt yrke. Vid 
mitten av 1900-talet började tekniken ta 
över och fyrvaktarna blev arbetslösa. 

Gynmark och en lång rad andra personer 
finns med i utställningen ”Sjöfart och 
Kustliv” som finns runt om i Oxelösund, 
på röda stolpar med plåtvimplar. Den är 
gjord av Sörmlands museum i samarbete 
med Oxelösunds kommun och ingår i 
museets serie ”Historien i Sörmland”. 

Det handlar om historia där människorna 
är i blickpunkten, om hur det var att bo 
och leva vid kusten eller ute på havet. 
Om villkoren, äventyren, farorna och 
glädjeämnena. Fyrvaktare, lotsar, tullare, 
fiskare och sjömän. De bodde i Oxelösund 
långt innan hamnen byggdes och 
järnverket anlades. De kunde segla och ta 
sig fram utan att gå på grund. Några av 
dem blev sjömän på riktigt, gick till sjöss 
i unga år för att vara borta i månader, 
innan de kom tillbaka med spännande 
berättelser om främmande platser.

Deras berättelser finns med i 
utställningen, liksom berättelser om 

Anders Eriksson når inte ens upp till 
propellern på m/t Bro Promotion som låg i 
flytdocka för underhåll, 2007.

Bengt Ahlin mäter solhöjden med sextant 
1948.

Viktor Gynmark putsar glaset till en av 
fyrarna på Hävringe, 1940-talet.

Bo Ossian Ericson till sjöss 1950. 

Petter Eriksson skulle med tiden delta i två 
VM-tävlingar i optimistjolle, foto 1979.

Lotsen G Andersson äntrar ett fartyg på 
väg mot Oxelösund, i mitten av 1900-talet.

Några citat från utställningen

söndagsseglare, sjörövare, båtbyggare, 
skeppsredare och många fler. Här finns en 
mängd fotografier från kommunens och 
museets samlingar. Många privatpersoner 
i Oxelösund har också lånat ut foton från 
sina privata album.

Utställningen finns på 26 stolpar på 
olika ställen i Oxelösund, se kartan här 
nedan. Man behöver inte läsa dem i någon 
särskild ordning utan kan välja det som 
passar. 

Ingegerd Wachtmeister, 
Sörmlands museum. 

Här finns utställningen

1.  Mat ombord och på krogen
2.  Mast, rår och segel

3.  Hitta rätt på sjön
4.  Lotsar
5.  Info
6.  Sjömän i hamn
 7.  En järnväg till havet
 8.  Percy Tham och andra redare
 9.  Tullare och kustbevakare
10.  Badgästerna kommer
11.  Sjönöd, förlisning och vrak
12.  Pirater, sjörövare och kapare
13.  Pålstek, skotstek och skepp i flaska
14.  Passagerare ombord
15.  Fiska och jaga
16.  Med egen motorbåt
17.  Hamnen en port mot världen
18.  Vattenvägar och bananer
19.  En smutsig baksida
20.  Havet som arbetsplats
21.  Kvinnor till sjöss
22.  Skrock och romantik
23.  Med segel för nöjes skull
24.  Bygga båt
25.  Fyrar  och fyrvaktare
26.  Kanonerna mot öst

”Pappa följde mig och hjälpte mig med sjömanssäcken första gången jag skulle 
mönstra på. Innan vi skildes åt sa han: Akta dig för fruntimmer . Det var den enda 
upplysning jag fick.” 
Bengt Ahlin, Oxelösund.

”Det hade väl gått an om inte sjösjukan satt in med full kraft. Maskinisten såg på 
mig, skrattade och ropade: Jasså, är det så dags eleven, du får spy i kolboxen.” 
Ur boken Bertil Nyman, pojken som lockades av världen utanför, utgiven av 
Sörmlands museum.

”Bosse var borta nio månader i sträck. Hemma fyra dar och så ut igen. Vi var 
förlovade i tre år för vi hann ju aldrig gifta oss. Inte förrän han blivit kapten och 
fått lite mer ledigt.” 
Ulla Britt Ericson, Oxelösund.

”Min mormors mormors mor var piga på Oxelö krog i början på 1840-talet. 
Förutom att servera och hjälpa till i hushållet så skulle hon ro passagerare till 
Nyköping. Taxan var 50 öre” 
Lasse Lindberg, Nyköping.

” I stor utsträckning inom den svenska handelsflottan upphandlas blott det som går  
under beteckningen skeppsproviant och som ingen i land vill förtära.” 
Ur Socialstyrelsens utredningar på 1920-talet.

”Vi hade en lotsbåt här som var byggd 1905, gamla Mulle. Men den fick vi inte 
använda på Hävringe när vi skulle hämta lotsar ifall det var vackert väder. Då fick 
man ro ut, för det vart dyrt med oljan och så slet man ju motorn.” 
Mästerlotsen Harald Blomqvist i en intervju i Oxelösundsarkivet. Läs hela 
intervjun på www.koordinaten.se/oxelosundsrummet

”Hamnarbetarkåren var ju de där stabila människorna som har rekryterats eller 
kommit från kringliggande socknar. De var ilskna ibland och det är ju förklarligt. 
Men de var hederliga framför allt. 
Mauritz Nyberg var polis i Oxelösund från 1929. Läs hela intervjun på 
www.koordinaten.se/oxelosundsrummet
 
Du vet väl att du kan se massor av gamla bilder från Oxelösund på 
www.koordinaten.se/oxelosundsrummet

Tävla på temat ”Sjöfart och kustliv”! Se sidan 27
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på vardagar är det öppet, välkommen in och se vad vi kan erbjuda.

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

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

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

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

BEHÖVER NI HJÄLP ATT INSTALLERA ETT 
NYTT VÄGGUTTAG ELLER LAGA 
TVÄTTMASKINEN?
Vi har flera duktiga elektriker som jobbar med service, 
elinstallationer, industri, inbrotts- och brandlarm och 
mycket mycket mer.

DAGS ATT LYSA UPP TRÄDGÅRDEN?
Vi har ett trevligt sortiment av belysningsstolpar, 
väggarmaturer och rabattbelysningar. Vi hjälper 
gärna till med planering och förslag.
NYHET: Låna hem vår 
provlåda och testa hur 
en modern och snygg 
belysning skulle se 
ut i din trädgård.
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18fikarast

På assietten

Namn Magnus Tegerup Född Den 28 september 1967 Bor Villa i området Östra Villastaden i Nyköping Familj Malin Tegerup 41, Karl 11, Ludvig 8 
och Oscar 4 Aktuell som Regionchef Almi Företagspartner Stockholm-Sörmland. ”Jag är regionchef för Sörmland.” CV Ledande befattningar inom 
Acando AB, TurnIT-koncernen och AstraZeneca. Konsultuppdrag inom Electrolux, Scania, SAS och SEB Ideellt arbete Sportchef i Nyköpings 
Hockey, NH Bonusinfo Föräldrarna Jan och Kerstin Tegerup drev och ägde på 1960-talet TT-grillen i Oxelösund och senare även TT Stekhus och 
Tegerups gatukök i Nyköping. ”Jag har alltid varit företagare och övertog Tegerups gatukök i mitten av 1990-talet. Det var kul en tid”.

– Det är för lite galna idéer

Möt Magnus Tegerup – regionchef Almi

Träffplats är Almis kontor i 
Nyköping klockan 09.00. 
Lätt jäktad av sjuka 
barn i familjen dyker 
Magnus upp och förser 
sig med en kopp kaffe. 
Foto-Peter säger 
också ja till en kopp. 
Skribenten avstår. 
Den vita koppen 
syns dock inte mot 
Magnus vita skjorta 
och han får byta till 
en svart kopp istället.
                  Leif König 

Din mor och far drev gatukök. Käkade du 
bara korv när du var en liten grabb?

– Typ. Det tröttnar man aldrig på.

Du måste ju vara lite av expert på områ-
det. Vad gillar du bäst?

– Jag kan bli sugen på en special med 
räksallad. En klassiker.

Okej. Vi går vidare. Vad är Almi?
– Det är en statlig aktör som inte 

konkurrerar på den privata marknaden 
utan är ett komplement till bankerna.

Vad är skillnaden på Almi och en bank?
– Vi är nischade mot företagande, 

från ideér till framgångsrika företag.

Vad kan entreprenören få hjälp med?
– Verksamheten kan kort sägas om-

fatta lån, riskkapital och rådgivning i 
syfte att öka och utveckla företagandet.

Hur mycket kan du tänkas låna ut?
– Vi kan godkänna lån upp till två 

miljoner kronor, större belopp än så 
hanteras på en högre nivå inom Almi.

Vi kan väl ta ett exempel. Hur skulle 
upplägget av ett miljonlån kunna se ut?

– Banken lånar ut 600 000 kronor, 
Almi 300 000 kronor och företagaren 
står själv för 100 000 kronor.

Det verkar vettigt. Vad kan du tillägga?
– Att det är just ett exempel och att ett 

lån kan vara upplagt på flera andra sätt.

Uppfattat. Vad är räntorna på era lån?
– Eftersom vi tar en större risk har vi 

lite högre ränta än bankerna.

Det kanske kan vara på sin plats att även 
ställa en Kurt Olsson-fråga. Vilket är det 
minsta lånebelopp ni kan administrera?

– Det är Mikrolån med hög risk som 
kan vara på hundratusen kronor, eller 
ett par hundratusen kronor. 

Nu vill vi veta. Vad är en bra affärsidé? 
– Den ska utgå från ett behov. Det ska 

finnas en intjäningsförmåga, en tydlig 
marknad och en identifierad målgrupp. 

Det var raka besked. Vilka affärsområ-
den är generellt populärast år 2012?

– Mycket är kopplat till nättjänster. 

Du kanske kan avslöja något revolutio-
nerande i den vägen?

– Nej, ingen ny Google eller Youtube.

 Vilken roll har Almi invest inom Almi? 
– Det är en egen enhet och ett riskka-

pitalbolag som investerar i företag mot 
delägarskap och avkastning. 

Hur fångar ni upp alla påhittiga entrepre-
nörer med invandrarbakgrund? 

– Vi har ett särskilt kompetensområ-
de, IFS, som erbjuder både rådgivning 
och finansiering till entreprenörer med 
utländsk bakgrund. 

Det måste även finnas Uppfinnar-Jockar 
som ivrigt knackar på Almis dörr?

– Ja. Det är dock väldigt svårt att hitta 
på en grej ingen tänkt på tidigare.
(Inom Almi finns en speciell enhet 
inriktad på innovationer.)

I din roll på Almi har du förstås sett en 
och annan ”storslagen” affärsidé?

– Jo, jag kan annars tycka att det 
kanske snarare är för lite galna idéer.

Du är sportchef i Nyköpings Hockey. Hur 
bra affärsidé är NH?

– Ha, ha. Du menar på tal om hög risk.

Nja. Det var din egen tolkning av frågan.
– Att bolagisera NH kan vara att ta 

nästa kliv. Det är nog en förutsättning 
om man vill nå en högre nivå än idag. 

I väntan på NH AB är det sponsorerna 
som står för större delen av fiolerna.

– Ja. Vi söker i nuläget en säljare och 
tror att det finns ett underlag för att 
öka omsättningen från nuvarande 8,2 
miljoner kronor till 12 miljoner kronor.

Vad blev det ekomiska resultatet 2011?
– Ett överskott på 980 000 kronor.

Gratulerar. Det var väl välkommet?
– Jo, men vi amorterade bort en mil-

jon kronor, vilket var hela vinsten.

Vi fortsätter med siffergymnastiken. Hur 
stort är skuldberget i dagsläget?

– Tre miljoner kronor. Och vi amor-
terar 300 000 kronor om året.

Hur är det med hallhyrorna på Rosvalla?
– Vi följer den avbetalningsplan vi 

har gjort upp med kommunen.

Vad kostar årets spelartrupp i NH?
– Mindre än vad folk kanske tror, 

någon miljon – exklusive tränarlöner.

Ge en beskrivning av hur den ekonomis-
ka verkligheten såg ut i NH i fjol.

– A-laget gick 100 000 kronor back, 
då är inte sponsorsintäkterna inräk-
nade och jag tippar att 85-90 procent 
sponsrar A-laget, juniorsidan är dyrast 
och gick 650 000 kronor minus och 
ungdomssidan plus 200 000 kronor.

Nog snackat om detta. Vad finns att säga 
om din egen aktiva idrottskarriär?

– Jag spelade en säsong i IFK Oxelö-
sunds pojklag i hockey och i Bissarnas 
hockey upp till A-pojklaget.

Det där med IFK Oxelösund är självklart  
en livslång merit. Lirade du inte fotboll?

 – Jodå, jag spelade i IK Tun som 
grabb när familjen bodde i Svalsta och 
avslutade i vuxen ålder fotbollskarriären 
i Näsby BK. Vi hade ett bra gäng där.

Det kan vi tro. Tack för ett trevligt möte.
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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

Eva Westberg 076-048 87 22

eva@media-mix.nu

Grafisk produktion: Mediamix

Distribution: SDR  

Tryck: Mittmediaprint

Nästa OT:  Söndag 21 oktober

2
Oxelösundstidningen
7�

Grattis Annika Andersson och Marina 
Olsson som vann varsin lunch i förra 
numret av OT.  Ring 29 15 62 för mer 
information.

Vinnare av 
lunch på ICA 

Kvantum

En riktig mataffär

En produkt från Mediamix 
Event & Mediabyrå

Till nästa månad har 2 vinnare chansen 
att vinna varsin orkidé 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.

Vinn en blomma 
från ICA Kvantum

Tävling ”Sjöfart och kustliv”
Var med i frågetävlingen på temat sjöfart 
och kustliv. Svaren på frågorna kan 
du hitta på skyltarna i utställningen. 
Skicka eller lämna tipsraden till  
Oxelösundsarkivet, Koordinaten  613 81 
Oxelösund senast den 19 oktober
Har du alla rätt är du med i utlottningen 
av fina bokvinster.

Hur lång är en distansminut (nautisk 
mil)?
1. 2,8 km  X. 1,2 km 2. 1,8 km
Lotsarna hade en rand på seglet, i vilken 
färg?
1. röd  X. blå  2. svart
Mastvrakets riktiga namn var med största 
sannolikhet?
1. Fem vänner X. Tre ankare 2. Fyra hjärtan
Maxdjupet för Oxelösunds hamn är?
1. 9,5 m  X. 12,5 m 2. 16,5 m
Vilka djur sätter sig gärna på båtbottnar?
1. vitmusslor  X. havstulpaner  
2.havsanemoner
Båten skulle segla bra ifall masten stod 
på?
1. ett klöverblad  X. ett mynt 
2. ett kärleksbrev
Kopparnageln är?
1. en medalj X. en sup 2. en fyr
En trumpetstek kan göras av?
1. mässing X. hampgarn 2. kalvkött

Ny historisk 
vandring med 

Sven Zetterström

I samarbete med Hembygdsföreningen 
och Kultur och Fritid tar  Sven Zetter-
ström åter igen upp intresset för 
Oxelösunds historia. 

- Det blir en vandring i 1900-talets 
Oxelösund och dess historia, säger Sven. 
Tanken är att det ska initiera till frågor 
och diskussioner kring olika händelser ur 
Oxelösunds historia. 

Alla möten är avgiftsfria och det första 
mötet hålls på Koordinaten söndagen den 
14 oktober klockan 13.00.  

Sven Zetterström har ett digert arkiv 
nertecknat i cirka 20 pärmar med 
händelser ur 1900-talets historia i 
Oxelösund.

- Skulle det komma upp frågor som vi inte 
kan besvara direkt kollar vi upp det och 
tar upp frågan på nästa möte, säger Sven, 
som passar på att hälsa alla intesserade 
välkomna till Koordinaten den 14 oktober
13.00.

Sven Zetterström
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En riktig mataffär
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Snittblommor 
och krukväxter
Visst kommer du ihåg att vi säljer blommor?
Vi har ett relativt litet men varierande 
sortiment av krukväxter och snittblommor. 
Sortimentet hålls fräscht och uppdaterat av 
vår blomsterleverantör Rydells blommor sju 
dagar i veckan.

Till helgen, festen eller som gåbortpresent 
är blommor det utmärkta valet. 

Välkommen in för att titta närmare 
på färgprakten!

För tionde året i rad är ICA stolt huvudsponsor för Cancerfondens Rosa bandet-kampanj. 
Förra året samlade vi på Ica Kvantum Oxelösund med hjälp av er kunder in 32 700 kr 
genom att sälja Rosa bandet plastkassen och Rosa Bandet märket!!! 
I år satsar vi på att nå 35 000:- med eran hjälp.

Förutom Rosa Bandet kan du hos oss välja att köpa Rosa bandet kassen. 
Betalar du 3 kr går 1.50 kr oavkortat till Cancerfonden. Väljer du att betala 10 kr så går      
10 kr oavkortat till cancerfonden. Du kan alltså själv välja hur mycket du vill betala för din 
matvarukasse. Enkelt, men så viktigt!

Hela landet för Rosa Bandet!

Hela landet för 
Rosa Bandet!

Stolt huvudsponsor

För tionde året i rad är ICA stolt huvudsponsor för Cancerfondens 
Rosa bandet-kampanj. Förra året samlade vi tillsammans med 
våra kunder in 9 miljoner kronor. I år siktar vi på 10 miljoner! 

KAMPANJMANUAL


