
 

Maila in ditt tips till 
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KORSORD

Korsordssponsor:

Sidan 30

Sidan 4

Sidan 22

Sidan 38

Adventstider. I:a advent närmar sig. Dags att baka lussekatter och pepparkakor. På OT:s redaktion har vi 
besök av Linnea som bakar med stor glädje.  Foto Veronica Johansson

Älska vind!

Vi är ett elbolag som vill öka andelen el från förnybara energikällor som sol, vind, 
vatten och biomassa. Därför älskar vi alla väder. Följ med oss på resan och gör 
ett elval som förändrar.

Vill du veta mer?  
Slå oss en signal på 0155 – 388 40  
eller läs mer på www.bixia.se

På www.bixia.se hittar du information om dina rättigheter som konsument samt hur du ska gå till väga för att lämna klagomål. Du hittar också information om 
till vilka organ du kan vända dig för att få information eller begära tvistlösning. Denna information kan du också få genom att kontakta oss på 0771 – 16 17 18.

”Handla en 
LED-lampa 
svårare än 
fi nska.”
I dagens kåseri belyser OT-skribenten 
Leif König skillnaden mellan den he-
derliga gamla 60-wattaren och den nya 
tidens lågenergilampor. 

Därför försvann 
Flodéns lanthandel 

I fl era decennier fanns en lanthandel 
i Stjärnholm och en varubuss som 
trafi kerade sommarboenden i bygden. 
Läs om motorvägens tillkomst och 
när Flodéns lanthandel tvingades 
stänga.

Dags för årets Ljus & Värme
 Lördag 1 december är det dags för årets Ljus & Värme i Oxelösunds 

centrum. En klassisk julmarknad på torget och aktiviteter på Koordi-

naten följs upp av en julkonsert i S:t Botvids kyrka med ”West of Eden” 

tillsammans med Oxelökören. Läs mer på sidan 18.

Seglartjej hoppas 
drömmen ska bli sann
Hennes förebild är och har alltid varit 
OS-seglaren Josefi n Olsson. Nu ska 
Kajsa Sundklev själv försöka förver-
liga sin dröm genom en elitsatsning i 
470-klassen i segling. Målet är olym-
piska spelen 2016 i Brasilien. Vi möter 
Kajsa under OT-vinjetten Fikarast.
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Lär dig mer om funktionell träning! Torsdag 29/11 kl 18-20 

En rolig och lärorik kväll där vi lär dig mer om:
- Funktionella basövningar

- Träning med medicinboll och pilatesboll 
- MAQ-övningar

Varmt välkommen!

Specialpris på personlig träning!

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

Genuint julbord

Tel 0155-22 42 20   
www.marsviken.se  

Gubbröra
Ansjovischeesecake
Stekt inlagd strömming
Fisk- och skaldjurspaté
Lax- och räkmousse
Inkokt lax
Pastejtårta
Rådjurspaté 

Kokta grisfötter
Rökt rådjursstek
Jönåkers Strutspastrami 
Gravad oxfilé
Lutfisk, sås & gröna ärtor
Dopp i grytan
Ostkaka med hjortronsylt
... och många fler!

Vi dukar upp för dig.

Fr o m 29 nov. Pris fr 425 kr/p. 

Julshow med 2njoy den 18 dec! 
Pris 695 kr/p.

Företagspaket på marsviken.se

Genuint julbord
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Tillsammans med klassiska rätter som sex sorters sill,  
köttbullar, prinskorv, Janssons Frestelse, julskinka, tre sorters  
sylta och gravad lax dukar vi även upp våra specialiteter:

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.

bättre, lördagar 20.00 i TV 4, berör mig 
så pass att jag ibland kommer på mig att 
vara på gränsen till att gråta. Artisternas 
förmåga att tolka andras låtar på sitt 
alldeles egna sätt berör och sätter fart på 
mina känslor. Magnus Ugglas tolkning 
av Olle Ljungströms ”Jag och min far” 
är redan en klassiker. Darins version av 
Magnus Ugglas ”Astrologen” likaså. 

Snart är november månad slut. Hösten 
är som vanligt en mycket arbetsintensiv 
period. Så också för oss på Mediamix 
Event & Mediabyrå (vårt företag heter så 
som bland annat producerar OT). Vi har 
etablerat oss på allvar även i Nyköping. 
Nya medarbetare har vuxit in bra i 
gänget. Efter ett långt och intensivt för-
arbete är vi nu mogna att lansera en helt 
ny produkt i Nyköping. Ett magasin som 
vi kort och gott gett namnet NYK och 
som kommer med sitt första nummer i 
mars nästa år. En produkt som helt och 
hållet fokuserar sitt innehåll på Nykö-
ping - både historia och nutid. 

Vi hoppas att 
vårt nya maga-
sin ska beröra 
alla som trivs 
och är stolta 
över sin stad 
och att de 
ska bli goda 
ambasadörer 
och budbärare 
till släkt och 
vänner som 
kommer på 
besök. 
En spännande 
tid väntar. 
Första utgiv-
ning i mars. Vi 
ska komma väl 
förberedda.  
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Det finns några i min 
närhet som säger att 
mitt närminne är 
sådär… 
Jag brukar svara, 
halvt på skämt, halvt 
på allvar, att jag inte 
kan vara uppkopp-
lad hela tiden. Allt 
inflöde, alla intryck 
som når mig under 
arbetsdagen med 
hjälp av alla moder-

na sätt att vara ständigt tillgänglig gör 
att jag sorterar bort i mitt tycke min-
dre viktiga fakta på min fritid. Undrar 
om jag är ensam om det. Knappast.

Däremot har jag noterat att mitt minne 
när det gäller saker som hänt längre 
tillbaka i tiden är riktigt bra. Jag minns 
när jag satt i mitt pojkrum som 7-åring 
med min allra första skiva i min hand. 
Jag är inte helt säker, men jag tror det 
var popgruppen Tages som jag försökte 
lyssna på. Jag skriver försökte, för det var 
svårt att få skivspelaren att snurra, att få 
nålen på pick-upen att leverera ljud ut i 
rummet. 

Trogna läsare vet att musik är som 
balsam för själen för mig. Nästan femtio 
år senare kan jag inte låta bli att fundera 
över vilken otrolig utveckling som skett 
från min rassliga skivspelare till dagens 
teknik, där spotify tagit över branschen. 
Iphone, Ipad eller dator. På några sekun-
der kan du välja vilken låt du vill lyssna 
på och spela upp den via ett högtalarsys-
tem. 

Tekniken har tagit över. Gick förbi en av 
stadens restauranger en lördagskväll. Vid 
ett bord satt fyra personer med varsin 
telefon ivrigt fingrande på touch-knap-
parna. Antar att de hade en trevlig kväll. 
Kanske inte med varandra, men ändå.

Tekniken har tagit över. På gott och ont. 
Hoppas vi inte glömmer bort varandra i 
spåren av utvecklingen.

Måste dröja mig kvar i musikspåret. Min 
personliga åsikt är att musik som berör 
är bra musik. Röst, utstrålning, melodi 
och text. Viktiga ingredienser i bedöm-
ningen av vad som är bra musik, men 
berör den mig inte har jag svårt att ta till 
mig den. 

Något som verkligen berört mig den 
senaste tiden är en fantastiskt välpro-
ducerad programidé där artister i olika 
åldrar och med olika bakgrund möts 
och tolkar varandras låtar. Så mycket 
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Torbjörn Dahlström, ansvarig utgivare
tobbe@media-mix.nu

Om konsten
att beröra
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ANNONS. 

Matöppet etablerar sig i Oxelösund
Bröderna Sahi öppnade sin första 
butik för arton år sedan, Sahi Livs 
på Mastvägen. Bröderna har under 
åren fortsatt arbetat inom handel och 
restaurangnäringen. Nu utökar Yousaf 
Sahi verksamheten med ytterligare 
en matbutik, denna gång i Frösäng. 
På Luciadagen torsdag 13 december 
invigs Matöppet Frösäng.
 
Hur kommer det sig att ni satsar vidare 
i Oxelösund?

- Jag har bott i Oxelösund i över 20 år. 
Min familj trivs bra här och vi har alltid bli-
vit positivt bemötta. Oxelösund är en bra 
stad att bo och växa upp i, säger Yousaf 
Sahi, ägare till Matöppet. Alla människor 
jag har haft kontakt med både i kommu-
nen och i övrigt har varit hjälpsamma och 
väldigt positiva till våra idéer.

- Vi har märkt att folk har saknat en mat-
butik i Frösäng och därför känns det 
bra att kunna öppna upp här. Vi har fått 
många positiva kommentarer. Bland 
annat fi ck jag ett brev från en boende i 
området som var väldigt positivt inställd 
och hade många bra idéer för att göra 
butiken ännu bättre.

Vad är speciellt med Matöppet?

- Matöppet är en butikskedja med fokus 
på bra service och kvalité till bra priser, 
berättar Yousaf Sahi. Matöppet ingår i 
Bergendahlskoncernen som bland an-
nat äger Citygross. Totalt fi nns det 62 
Matöppet-butiker i Sverige. Matöppet 
Frösäng blir en livsmedelsbutik med ett 
brett sortiment och vi startar upp med 
närmare 5000 artiklar. Vi kommer även att 
erbjuda butiksbakat bröd och chark med 
kött, styckat i butiken. Personal från den 
tidigare Ica-Frösäng-butiken kommer att 
fortsätta att jobba med oss på charkavdel-
ningen.

Vad händer på invigningen?

- Vid invigningen torsdag13 december 
bjuder vi våra kunder på kaffe med lus-
sebullar och har extra bra erbjudanden i 
butiken. Ett kundblad delas ut till hushål-
len i Oxelösund innan invigningen och 
fortsättningsvis en gång i veckan, så att 
alla får möjlighet att ta del av vårt utbud till 
bra priser.
- Till sist vill jag passa på att önska alla 
gamla och nya kunder hjärtligt välkomna 
till Matöppet Frösäng, avslutar Yousaf 
Sahi.

Snabb hjälp när värme-
pannan gick sönder
Torsdag 4 oktober gick värmepannan 
sönder hos familjen Wettergren på Ja-
garstigen i Oxelösund.  Både värme och 
varmvatten försvann. På mindre än en 
vecka ordnade Oxelö Energi en fjärrvär-
meinstallation till fastigheten.

- Dagen efter värmepannan gick sönder 
ringde jag och pratade med Conny Ander-
son, verksamhetschef för fjärrvärme på 
Oxelö Energi, berättar Marie Wettergren. 
Fjärrvärme fanns redan förberett på vår gata 
då stora delar av området anslöts i slutet 
av 90-talet. De tidigare ägarna valde då 
att avstå men i och att det var förberett för 
anslutning och att vi redan hade vattenburet 
värmesystem så gick det enkelt att gå över 
till fjärrvärme.

- Vi är väldigt nöjda med hur snabbt och 
smidigt allt har gått, att på knappt en vecka 
få nedgrävt och inkopplat fjärrvärme känns 
väldigt bra. Framförallt med tanke på att 
detta inte är ett område där det pågår några 
andra fjärrvärmeprojekt just nu.

- Värmen löste vi under tiden med el-ele-
ment men det känns skönt att ha varmvat-
ten igen. Det är lätt att ta för givet att alla 
bekvämligheter ska fungera utan problem. 
Den nya värmeväxlaren är mindre än den 
gamla pannan så vi fi ck även lite mer plats 
i pannrummet. Och så har vi valt att ansluta 
oss till serviceavtalet, så vi vet att värmeväx-
laren sköts på bästa sätt, avslutar Marie.

Matöppet ingår i Bergendahlskoncernen.

Det fi nns 62 Matöppet butiker i Sverige. 

Öppettider Måndag till lördag 8 -21 
söndagar 9-19 

Telefon 0155-67 91 75

Yousaf Sahi öppnar Matöppet i Oxelösund

Restaurering av 
våtmarken
Under november månad pågår res-
taureringsarbeten ute i våtmarken på 
Brannäs. Både för att säkra renings-
processen men även för att gynna 
djurlivet. 

 Varför restaureras våtmarken?

- Våtmarken på Brannäs iordningsställ-
des 1994 och är en av Sveriges äldsta 
våtmarker, berättar Ulf Karlsson, verk-
samhetschef för vatten och renhållning på 
Oxelö Energi. 

- Fler dammar har under åren vuxit igen 
med vass, bredkaveldun och andra växter 
vilket försämrar reningsprocessen. Res-
taureringen görs inte enbart för att säkra 
en fortsatt rening av avloppsvattnet utan 
även för att gynna den biologiska mång-
falden, främst för ett ökat fågelliv.

Hur går processen till?

– Restaureringen innebär att vi gräver 
upp och tar bort växter för att få öppnare 
vattenytor i dammarna.  Vi har haft en 
dialog med både Länsstyrelsen och fågel-
klubben Tärnan. Utifrån dessa diskus-
sioner har vi valt att göra både halvöar 
och öar av den bortgrävda växtligheten. 
Halvöarna ger besökarna möjlighet att 
komma ännu närmare naturen och öarna 
förhindrar rovdjur att komma åt häckande 
fåglar.

-  Arbetet beräknas vara klart till vecka  48 
och avslutningsvis uppmanar Ulf Karlsson 
alla oxelösundare att ta sig ut och besöka 
våtmarken på Brannäs för en härlig natur-
upplevelse. 

Fullt hus i Prisman när Cykel och 
Nyckel fl yttar in
I slutet av november fl yttar Cykel och 
Nyckel till nyrenoverade lokaler i Pris-
manhuset, bredvid Bästa Torgshopen. 
Offi ciell invigning blir det lördag första 
december. 

– Verksamheten kommer att bedrivs i stort 
sett som tidigare med en butiksdel och en 
verkstadsdel. Det vi tyvärr inte längre kan 
erbjuda är reparationer av gräsklippare 
och mopeder, detta på grund av lokalens 
placering, berättar Johan Jonsson, anställd 
på Cykel och Nyckelservice. 

 -Lördag första december har vi en offi ciell 
invigning och vi välkomnar alla att komma 
ner denna dag och ta del av våra invignings-
erbjudanden på bland annat cykelhjälmar 
och barnsitsar,  avslutar Johan.
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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, 

Broderier, tidningar, kaff e och fl äskben, Oxelösundsarkivet presenterar lite av 
handeln i centrum under cirka 70 år.

Butiksägarna Ebba och Birger Johansson på sin affärstrappa vid Hamngatan 9.
Foto Christian Nygren

Stenbergs Skeppshandel på Hamngatan presenterades så här i en visa.

”Till Stenbergs man går när förrådet ta slut.
Det visste Ni kanske inte förut, och bränslet till motorn, när båten skall ut,
det aldrig hos STENBERGS kan taga slut.
Hos STENBERGS där fattas det ingenting,
ni t.o.m. där får en brännförgylld ring .
Sätt sen upp Ert hushåll i glas å metall, med STENBERGS porslin och, hm, hm, 
och kristall.
Hos STENBERGS Ni köper Ert dagliga bröd, smör, ost och sill fi nns i överfl öd,
och kräftor vi ha både röda och grå, stora och små till att välja på ...”

Interiörbild från Alfons Wiréns charkuteriaffär som den här dagen 
bjöd kunderna på LUXUS kaffe. Den tävlingssugne kunde pröva 
lyckan i Ica-kurirens stora LUXUS tävling och avsluta besöket med 
provsmakning av goda läskedrycker. 

Interiörbild från Sten-Åkes Järnhandel, som låg på Södra Malmgatan. 
Affären öppnades 1958 och bilden togs den 9 februari 1959.

Berit Sandlunds 
affär i Prisman hu-
set vid Torggatan. 
Året är 1983. 
Foto Linnea 
Åkerberg

Här är kiosken som fanns vid korsningen Styrmansgatan-
Torggatan. Kunden heter Gretel Bergström gift Kämpe, 
och bilden är från 1958.  Foto Erling Bergström

Guldsmeden 
Tommy Dagerbratt 
i sin verkstad och 
tillhörande butik  
vid Gamla Oxelö-
sundsvägen. Fotot 
är taget av Bild-
gruppen Fantasia 
år 2000.

Fläskben för 2,95 
kr/kg erbjöds 
kunderna på Ica 
som då fanns i 
Epa-huset. Årtalet 
är obekant. 
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Obs! Ring för att boka in dig på turen!

100 kr/person vid delad bil

Priser och tider kan komma att ändras.  
Se www.taxinyox.se/turlinjen

Ta dig enkelt från Oxelösund 
till ett antal fasta platser i 
Nyköping och tillbaka igen. 
Gäller för dig som är över 65 
år och dig som är färdtjänst-/
sjukreseberättigad eller 
förtidspensionerad.

Turlinjen Senior Avgång från Oxelösund
Vardagar: 07.00, 08.30, 09.30, 11.30, 13.00

Avgång från Nyköping 
Vardagar: 11.30, 13.00, 14.30, 16.30
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Egen bil?
Vill du inte samåka och bestämma 
tiden själv, begär “egen bil”.
Erbjudandet gäller vardagar valfri 
tid, mellan 7-17.

250kr västra delarna/lasarettet
275kr östra delarna

Flodéns handel fick nådetid

◼ Den siste köpmannen vid Stjärnholms lanthandel var Yngve Hallam. Hallam 
var en fryntlig och populär handlare som  även körde varubuss i bygden. Han  
avvecklade hela affärsrörelsen 1965. Bild från 1966. Foto Oxelösundsarkivet

◼ Flodéns lanthandel (mittemot infarten till Stjärnholms stiftsgård). Sista åren 
fungerade huset som platskontor för byggföretaget Nils P Lundh och som tillfällig 
bostad för företagets personal. Bilden från år 1966. Foto Oxelösundsarkivet

Folk säger aldrig annat än Flodéns.
Det är en före detta lanthandel med 

bostad på övervåningen och ligger utef-
ter Oxelösundsvägen vid Stjärnholm.

Vi befinner oss i mitten av 1960-talet.
Grävskopan väntar på att riva Flodéns.

Här ska den nya motorvägen dra fram.
Lanthandeln har upphört sedan en tid.
Kvar som ett minne är affärens vackra 

stentrappa och räcket i smidesjärn.
Varorna i butiken är bortplockade.
Den som blundar kan väcka till liv 

bilden av 1950- och 1960-talens lant-
handel med mjölktetra, extra prima 
islandssill i tunna, Fenom rengöring, 
Jör vittvätt och självklart fint lössnus. 

Här hittade du allt du behövde.
I sortimentet fanns såväl Sloans lini-

ment som Nivella silkesstrumpor.
Nu ges Flodéns kåk en oväntad nåde-

tid. Det beror på just motorvägsbygget.
Den skånska byggjätten Nils P Lundh 

lägger beslag på den tidigare affärsloka-
len som platskontor. Läget är tjänligt.

Flodéns står som ett landmärke mitt 

i motorvägsbygget vid Stjärnholm.
Två bergssprängare vid Nils P Lundh 

får i sin tur nyttja övervåningens 2 rum 
och kök som tillfällig personalbostad.

Vägbyggarna är från hela landet och 
bor i veckorna i sina uppställda hus-
vagnar på gårdsplanen vid Flodéns.

Det är nära till jobbet. Det är bara för 
gubbarna att runda husknuten.

Där väntar borrvagn, luftmaskin och  
dynamitladdningar. Och en grävskopa.

Det är fredagen den 1 december 1967 
när motorvägens etapp mellan 

Oxelösund och Stjärnholm öppnas för 
trafik. 

Stadens styrande ser motorvägens 
tillkomst som en ny epok i kuststaden.

Den viktiga pusselbit som ska ge Oxe-
lösund en storhamn, är förhoppningen.

Det är ett stillsamt trafikpåsläpp.
Den mer officiella invigningen ska få 

vänta till dess hela motorvägssträckan 
mellan Oxelösund och Nyköping står 
klar nära två år senare i oktober 1969.

Strax efter att trafiken rullat igång 
uppstår trassel där motorvägen går ihop 
med Hamnbron och Femörevägen.

Polisen får övervaka korsningen.
Bilisterna är ovana och vet varken ut 

eller in vid filkörning och stopptecken.
Den lokala ordningsmakten finner 

även anledning att varna personer som 
till fots genar över motorvägen. 

Påkomna kommer att bötfällas.

Den nya motorvägen är skäl till att 
den stundande skyltsöndagen i 

Oxelösund bjuder på lite extra lockel-
ser, förutom den sedvanliga julmässan.

Bensinstationen IC delar ut damstrum-
por och parfyrmflaskor till sina kunder. 

Hotell Kusten serverar sillbord med 
småvarmt till ett pris av 7,50 kronor.

Mest uppskattat är ändå julmässans 
tradition att gissa vikten på en livs 
levande gris bökande i en trång box.

Vad är väl en motorväg mot detta.

           Text och research Leif König

Kort om lanthandeln
• Hjalmar Flodén öppnar Stjärn-
holms första affär 1922, alldeles i 
närheten av Stjärnholms stationshus.

• Han bygger senare en ny liten 
butik, även den strategiskt belägen i 
närheten av stationshuset, och bedri-
ver där verksamhet fram till 1936. 

• Handlare Flodén uppför en ny affär 
och bostad 1936 (mittemot infarten 
till Stjärnholms stiftsgård). Här 
utökas även verksamheten med en 
kiosk utefter Oxelösundsvägen. 

• Flodéns handel övertas år 1955 
av köpman Stig Jansson som efter 
några år överlåter lanthandeln till 
Yngve Hallam. Hallam blir affärens 
sista handlare och ägare.

• Lanthandeln stänger i mitten av 
1960-talet och rivs i samband med 
motorvägens färdigställande 1967.

           Källa Karl-Lennart Eriksson



Grötfest och Luciatåg 
5/12 kl 13.30 
Dagledigträff i 
församlingshemmet. 
Kostnad 50 kr. 
Anmälan senast 
29/11. 

9/12 kl 18 i S:t 
Botvid, mässa, 
Jenny Lingesjö, 
Jan Johansson, Ann 
Svensson. 

13/12 kl 18 Luciahögtid i S:t Botvid. 
Breviksskolans elever under ledning av Bo 
Strid. Arr. Breviksskolan, Oxelösunds kultur 
&fritid, Svenska kyrkan.

16/12 kl 14 Stämningsfullt Julspel om 
händelserna vid tiden för Jesu födelse. 
Kyrkans anställda, frivilligarbetare och 
kören Cantate deltar i julspelet som 
dramatiseras i tidstypiska kläder och 
miljöer. Välkommen till S:t Botvid att sjunga 
med i julens sånger. Kaffe/saft & jul� ka.

Decembersånger
17/12 kl 19 Konsert i S:t Botvid med Irma 
Schultz Keller, Uno Svenningsson, Patrik 
Isaksson. Kompgrupp Flying dog´s. 
Arr. Mediamix Event & Mediabyrå. 
Se annons sidan 35.

Trädgårdsmästaren svarade: Inget i världen kan 
få mig att sluta krama dig!

Busken försökte igen att få mannen att sluta, 
den såg ju hur dess törnen rev mannen till 
blods, och ropade: 

Du blöder ju, gör inte så där men 
trädgårdsmästaren kramade bara hårdare och 
svarade: Jag tänker fortsätta att krama dig, du är 
det fi naste jag har, och jag älskar dig!

Busken såg hur törnena rev mannen, och när 
den hörde hans ord blev 
den så glad och generad 
att den ro dnade häftigt, 
i stora mörkröda rosor.

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      

6 ANNONS

www.oxelosundsförsamling.se

 
Elisabeth Volden, 
kyrkoherde

Kyrkans expedition tel. tid. Måndag, tisdag 
9-12 & 13-15, onsdag 13-15, torsdag 9-12 
& 13-15. Fredagar stängt. Vxl. 29 34 00. 
Besökstid tisdag, torsdag 9-12 & 13-
15, onsdag 13-15. Församlingshemmet 
Kyrkogatan 12. 
Kyrkogårdens expedition Kyrkogårdsvägen 
4, tel. 0155-29 34 20.

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. 

Stickcafé måndagar 18-20.30 i försam-
lingshemmet. 3/12 sista gången före jul.
Syjunta varannan tisdag (jämn vecka) 
13-16.
Målargrupp tisdagar 18-21.
Utställning i S:t Botvid -2/12 kl 9-16 
dagligen. Trasmattor vävda av Olle Landin. 
Utställning i S:t Botvid 7/12-31/1 kl 9-16 
dagligen. S:t Botvids målargrupp ställer ut 
i olika tekniker.

25/11 kl 18.00 mässa i S:t Botvid, Jenny 
Lingesjö, Susanne Forslund, Marie Nilsson, 
Oxelbären.

27/11 kl 17.30-19.30 Pilgrim. Meditation 
ledd av Marie Nilsson.

Du vet väl om att du 
är Värdefull? 
28/11 kl 18-21 
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 12/12.

JULCAFÈ
1/12 kl 10-17 serveras 
julmarknadskaffe i 
församlingshemmet. 
Kom och värm dig med 
lite gott jul� ka. Du 
kan köpa julklappar 
typ stickade sockar 
och vantar, � na kuddar, 
fairtradevaror mm. 
Öppet tills konserten 
börjar kl 17 i S:t Botvid. 

1/12 kl 17 Ljus & Värme, 
konsert i S:t Botvid 
med folkrockgruppen West of Eden 
som tillsammans med Oxelökören 
bjuder på ”Celtic Christmas”. 
En konsert till förmån för 
Räddningsplankan. 

Oxelösundin 
Ruotsinsuomalaisen 
seurakuntatyön
Su 2/12  15.00 Adventtikirkko, Pekka 
Turunen, S:t Botvid.
Lau 8/12  15.00 Kauneimat Joululaulut, 
Sanna Bäckvall, S:t Botvid;
16.00 Kaikenikäisten Joululuhla 
Seurakuntakoti.
Su 16/12  14.00 Routsinkielinen 
Joulunäytelmä/ jumalanpalvelus, S:t 
Botvid

... och en önskan om att vara varandras 
trädgårdsmästare. Och varandras vackraste 
rosor!

Det var en gång en mycket vacker rosenträdgård, 
och i den växte de skönaste rosor som tänkas 
kan, och de blommade i de ljuvligaste färger!  
Där fanns mörkröda rosor, gula rosor, vita rosor, 
ja det fanns till och med lila rosor. 

Människor kom från hela landet för att beundra 
denna trädgård, och för att kunna känna dess 
dofter, och man gick därifrån med upplyft sinne 
och lugn i hjärtat!

I trädgårdens mitt stod den mest fulländade 
rosenbusken.  Den hade djupgröna blad, och 
stod rak och fyllig som en kung bland de andra 
blommorna, men den hade ett fel.  Den bar 
aldrig några blommor! 

Trädgårdsmästaren gjorde allt han kunde för 
att busken skulle blomma. Han vattnade, han 
gödslade, plockade ogräs och band upp och 
stödde busken efter alla konstens regler, men 

busken stod där och fi ck aldrig något annat än 
sin vackra gröna färg.

Till slut blev trädgårdsmästaren ledsen och 
trött och gick ut till rosenbusken och frågade 
den:”Varför blommar du inte? Jag sköter om dig 
enligt allt vad jag kan och allt vad jag lärt, men 
du vill inte bära några rosor!”  Och eftersom det 
här är en saga så svarade rosenbusken: 

”Människor tycker endast om mig när jag 
blommar. De tycker inte om mig för mina blad 
och de tycker inte alls om mig för mina törnen, 
utan endast för de vackra blommorna.”

Trädgårdsmästaren tänkte ett slag, sedan reste 
han på sig, slet av sig alla sina kläder till han 
stod där helt spritt språngande naken, och 
började krama busken! Han gick nära intill, lade 
armarna om den och kramade den varmt!

Busken blev tyst ett slag, sedan blev den alldeles 
generad och stammade: Men kära du, så där kan 
du ju inte göra, du gör ju illa dig!

En saga och en hälsning i vintermörkret...

Ljus & Värme 
- Julmarknad 
i Oxelösund
Lördag 1/12 kl 10-15. 
En dag med mycket julstämning i 
Oxelösund. 

Insamling till Räddningsplankan under 
dagen. Se annons sidan 18.

27/11 kl 18.00 Ljus musik i mörk årstid 

Månadens konsert i S:t Botvid 
Oxelösunds kommunala musikskola. 
Fri entré. Kollekt till insamlingen för Världens Barn. 

Första söndagen i advent 
2/12 kl 18 i S:t Botvid, mässa, Elisabeth 
Volden, Veronica Lindgren, Gunilla 
Östberg. S:t Botvids kyrkokör medverkar 
under ledning av 
Susanne Forslund. 
Betongbarnen 
bjuder på glögg 
och pepparkaka.
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”Vi kör vidare i egen regi”
Ingen har väl undgått att läsa om 
Expertkedjans konkurs. I Oxelö-
sunds centrum fi nns två butiker 
som ingick i kedjan. Gert Lindell 
och Lars-Göran Blückert driver 
butikerna. 

- Vi kör vidare i egen regi med i stort 
sett samma sortiment och övrigt ut-
bud, säger både Gert och Lars-Göran. 
Namnet på butikerna blir Dahlströms 
TV i Oxelösund AB respektive 
Blückert Foto AB.

Bra för alla som planerar julklapps-
inköp att veta.

Lars-Göran kör vidare i egen regi.... ... liksom Fredrik och Gert.

Anrika företag 
i Oxelösund
Gert Lindell har drivit Expert 
Dahlströms Tv i Oxelösund i 21 
år. Dahlströms TV startades i 
Oxelösund på 40-talet och har 
funnits i över 70 år i Oxelösund

Lars-Göran Blückert tog över 
Expert Foto i Oxelösund 1996. 
1958 startades verksamheten 
av Per Åke Lundell, då som 
ateljé och butik på Norra 
Malmgatan.

MOTORCITY NYKÖPING, INDUSTRIGATAN 10, 0155-21 71 70 www.toyotanykoping.se VARDAGAR 10-18, LÖRDAGAR 10-14www.toyotanykoping.se VARDAGAR 10-18, LÖRDAGAR 10-14

Hos Motorcity just nu!

Prisvärda begagnade bilar...

55555
555555
4995:-

(6495:-)

5 BOSCH
Diskmaskin

SMU40M02SK
46dB 

5 program
A+

3995:-(4995:-)

55
BOSCH

Köksmaskin
MUM6N15

2 liter degvätska 
800 watt 

1795:-(2295:-)

Bosch 
Tvättmaskin

WAQ28491SN
Energiklass A+++
7 kg, 1400 varv
snabb program

 15 min

55Vi har allt för hemmet!
Elektro Helios

Spis, Keramikhäll
SK6553

Varmluftsugn 
60 cm, 400V

699:-
(899:-)

4995:-
(5995:-)5555555554995:-54995:-4995:-54995:-4995:-54995:-SHARP

Microvågsugn
800 watt, 20 liter
Silver/Vit/Svart

Blommenhovsvägen 24, Nyköping • 0155-29 13 00 • Vardagar kl. 10-18, lördagar kl. 10-14

LÄTTANVÄND  
TOPPTVÄTTMASKIN
6kg. Centrifug 1000v/m.  
Energiklass:A.   
UPO WT6040  (5490:-)

FAMILJEDISKAREN
Energiklass A. 49 db.  
12 kuvert. 4 program. 
Bosch SGU44E42SK 
(4490:-)

MYCKET TVÄTTMASKIN 
FÖR PENGARNA
7kg, 1600 varv, 52 dB. 
Husqvarna QW16694. 
(7490:-)

5990:-  
SPARA 1500:- 

3990:-  
SPARA 1500:- 

3990:-  
SPARA 500:- 

FRÄSCHARE  
FÄRSKVAROR MED 
FRESHFROSTFREE
Energiklass A.  
185 cm. Kyl; netto- 
volym 245 liter. 
Flexibel inredning.  
Rymliga grönsakslådor. 
Frys; nettovolym  
78 liter. 3 lådor. 
Electrolux ENB34200W 
(6490:-)

5990:-  
SPARA 500:- 

595:-  (695:-)

PLAFOND BULLO

299:-  (399:-)

VÄGGLAMPA RETRO

199:-  (499:-)

PENDEL LIDINGÖ

875:-  (975:-)

GOLVLAMPA DIVA

Här  
gör du  
fynden!

Blommenhovsvägen 24, Nyköping • 0155-29 13 00 • Vardagar kl. 10-18, lördagar kl. 10-14

LÄTTANVÄND  
TOPPTVÄTTMASKIN
6kg. Centrifug 1000v/m.  
Energiklass:A.   
UPO WT6040  (5490:-)

FAMILJEDISKAREN
Energiklass A. 49 db.  
12 kuvert. 4 program. 
Bosch SGU44E42SK 
(4490:-)

MYCKET TVÄTTMASKIN 
FÖR PENGARNA
7kg, 1600 varv, 52 dB. 
Husqvarna QW16694. 
(7490:-)

5990:-  
SPARA 1500:- 

3990:-  
SPARA 1500:- 

3990:-  
SPARA 500:- 

FRÄSCHARE  
FÄRSKVAROR MED 
FRESHFROSTFREE
Energiklass A.  
185 cm. Kyl; netto- 
volym 245 liter. 
Flexibel inredning.  
Rymliga grönsakslådor. 
Frys; nettovolym  
78 liter. 3 lådor. 
Electrolux ENB34200W 
(6490:-)

5990:-  
SPARA 500:- 

595:-  (695:-)

PLAFOND BULLO

299:-  (399:-)

VÄGGLAMPA RETRO

199:-  (499:-)

PENDEL LIDINGÖ

875:-  (975:-)

GOLVLAMPA DIVA

Här  
gör du  
fynden!

Blommenhovsvägen 24, Nyköping
0155-29 13 00 • Vardagar kl. 10-18. Lördagar 10-14

www.hushallsgruppen.se

Electrolux 
Dammsugare

ZE320A
1800 watt

13 m räckvidd
HEPA filter

(1295:-)
899:-

5555555555555
Dammsugar-påsarTag 3 betalaför 2!555555555555555555555Allt inom 

belysning,

fler kampanjer 

i butiken!!555555555555555555belysning,55fler kampanjer 55belysning,5fler kampanjer 5belysning,55i butiken!!55fler kampanjer 5i butiken!!5fler kampanjer 5Markslöjd
Golvlampa Luleå

Stål/Vit/Svart

395:-(595:-)
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Fråga juristen!

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

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

Fråga: 
Hej Sarah Mingert! Jag och ett av mina syskon äger en skogs- och jordbruksfastighet 
tillsammans. På senare år har min syster varit svår att samarbeta med och vi kan inte 
längre prata med varandra som vi kunde förr. Det blir bara värre och värre med tiden 
och alla beslut som ska fattas blir svåra att ta och den senaste händelsen var att hon 
motsatte sig att avverka skogen. Skogen som skulle avverkas är gammal och om den 
inte avverkas inom kort kommer den att sjunka i värde. Hon har även motsatt sig att 
jag använder en del av fastigheten till bete för mina får. Fåren håller till i ett ombyggt 
stall, det har jag bekostat själv. Nu vill min syster att jag tar bort fåren så att hon kan ha 
hästar i stallet. Till saken hör att vi har ett annat stall som hon kan använda.  Allt jag 
gör är fel i min systers ögon och jag vet inte hur länge till jag orkar hålla på så här. Vad 
kan jag göra? 

Svar:
Det låter som en ansträngd situation ni befi nner er i. 
Då ni är fl era ägare till fastigheten bör ni upprätta ett samäganderättsavtal där ni 
kan reglera många av de frågor ni idag är oense om. Genom att upprätta ett avtal 
undvikes ofta många framtida tvister och svårigheter ägare emellan. Det bästa är att 
upprätta avtal då man är sams, men ofta kan det fungera även då tvistigheter redan 
har uppstått. I avtalet kan ni reglera hur ni ska sköta fastigheten, vad vem ska göra på 
fastigheten, vem som ska sköta underhåll, hur mycket ni ska investera under året och 
även vem som får nyttja vissa byggnader etc. I avtalet kan det även framgå hur ofta ni 
ska ha samrådsmöten avseende fastigheten. Sätt er ner med en neutral person som kan 
anteckna och hjälpa er att komma fram till en lösning och ett avtal som fungerar för er 
båda. 

Fungerar det inte med ett samarbetssamtal och samarbetsavtal fi nns det andra 
lösningar för att helt och hållet lämna delägarskapet. Ni kan t.ex. klyva fastigheten 
så att ni erhåller varsin egen fastighet eller så kan den ena parten bli utlöst ur sitt 
ägande. Detta kan ske på en mängd olika sätt. Fungerar det inte med några förslag eller 
samarbetslösningar kan du begära att fastigheten försäljs på offentlig auktion. 

Fråga: 
Jag har två barn med min nuvarande sambo och min sambo har ett barn sedan tidigare. 
Vi träffades då hennes första barn bara var ca 1 år gammalt. Idag är alla barnen som 
helsyskon och de känns också som mina egna barn. Pappan till min sambos första 
barn har hela tiden varit ganska borta men ändå träffat barnet ibland. Jag vet att hon 
kommer att ärva honom men jag vill att hon ska ärva mig som mina andra barn. Blir 
det orättvist mot mina andra barn så att de kan kräva laglotten av det äldsta barnet? 

Svar:
Det går bra att skriva testamente där du anger att du vill att samtliga barn, namngivna 
förstås, ska ärva dig i lika delar. Dina biologiska barns laglott kränks inte av att du 
likställer dem som dina barn i testamentet. Laglotten är halva det arv de skulle erhållit 
om du inte hade skrivit testamente. Det innebär alltså att de får ut sin laglott och inte 
kan klandra testamentet på den grunden. Var noga med att upprätta testamentet enligt 
de regler som gäller. Kontakta en jurist för att allt ska bli korrekt utfört.  

Scanna för att se vår nya affärsplattform MyBusiness

Anna Rinkefjord
0155-28 02 14

Elén Vestlin Jarlö
0155-28 02 21

Emma Hallkvist
0155-28 02 15

Vi gör det lättare 
att vara företagare

Kontakta oss vi fi nns i närheten
Brunnsgatan 5, Nyköping, telefon 0155-773 01

Med oss som partner kan du lägga ner mer tid på det du kan bäst. 
Du kan få hjälp med en totallösning eller de delar du har behov av.

Ekonomi
- Bokföring och bokslut 
- e-bokföring
- Lönetjänster
- Skatt och deklaration  
- Elektronisk fakturahantering
- Beslutsunderlag

Juridik
- Affärsjuridik
- Bolagsrätt
- Familjerätt
- Fastighetsrätt
- Skatterätt
- Generationsskifte

Affärsrådgivning
- Affärsplan
- Framtidssamtal
- EU-rådgivning
- Ekonomistyrning
- Utbildningar
- Branschanpassad rådgivning

Fastighetsförmedling  
- Fastighetsförmedling
- Värdering
- Kapitalvinstutredningar
- Skogsbruksplaner
- Prisstatistik

lrfkonsult.seLRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redo-
visningsföretag med fler än 1 500 medarbetare. Våra 
specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, affärs-
rådgivning och fastighetsförmedling finns på fler än 135 
orter över hela landet. 
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Hudhälsan
ekosalong

Hudhälsan Ekosalong är en hudvårdssalong i mysig miljö med miljötänk och ekologiska, svenska produkter. 
Här hittar du förutom en massa härliga behandlingar även en presentbutik.

Sociala medier är ett fenomen som de senaste året slagit 
ner som en bomb i samhället. Det finns idag en uppsjö av 
olika sidor – och facebook är väl den mest omtalade och 
kanske framför allt mest omdiskuterade av dem alla. 

   Syns du inte, så finns du inte. Mediaregel nummer 1. Och 
i exemplet facebook är det nästan tragiskt sant. Jag har när-
mare 400 vänner på facebook, vissa har betydligt fler än så. 
Jag personligen har valt att inte tacka 
ja till diverse vänförfrågningar från 
folk jag inte känner, utan i princip alla 
mina facebookvänner är personer som 
jag har eller har haft någon form av 
verklig relation till. Mestadels gamla 
vänner från skolan eller arbetskamrater. Facebook håller det 
på en lagom nivå – för visst är det roligt att veta att X har fått 
barn, gift sig eller flyttat till Nya Zeeland. Sånt som jag bergis 
aldrig hade fått reda på om jag inte hade haft facebook.

   Inställningen till facebook varierar kraftigt från person till 
person. Vissa har omfamnat facebook helt och dokumenterar 
större delen av sina liv, vissa skriver bara positiva grejer, vissa 
är periodare (min kategori) och vissa VÄGRAR facebook.      
   Jodå, jag har såna vänner också. Som bestämt menar att fa-
cebook är onödigt, reklamfyllt, integritetskränkande och för-
löjligande. Sorgligt nog så är facebookvägrarna de vänner jag 
har sämst kontakt med. Självklart hörs man ju ändå på andra 
sätt om man är vänner, men det blir ju inte alls med samma 
frekvens. Har inte på långa vägar lika bra koll på vad som sker 
i deras liv.  Jag håller till viss del med i kritiken av facebook.    
   Man ska vara försiktig med vad man publicerar – allt går 
inte att radera helt i efterhand. Och nej, man har inte kontroll 
på vilka bilder andra personer lägger upp, det kan vara bilder 
som man verkligen inte vill ha till allmän beskådning. Men jag 
resonerar som så att jag har större kontroll som medlem i face-

book än om jag inte vore det – hur ska jag då kunna upptäcka 
om det sker något mot min vilja? Och jösses så mycket roligt 
och intressant jag skulle gå miste om.

   Det finns rena solskenshistorier också – en sådan tänkte jag 
dela med er nu. Nyligen stötte jag på en katt i området där 
jag bor. Stötte på och stötte på förresten, det var snarare han 
som stötte på mig OCH min hund där han plötsligt dök upp 

bakom häcken. Hunden blev natur-
ligtvis galen och gav katten en rejäl 
utskällning. Trots detta höll sig kat-
ten kvar i området, och jag såg den 
flera gånger senare under dagen.   
   Vid närmare titt tyckte jag den såg 

bortkommen och nästan lite ledsen ut. Pälsen var fin och jag 
började fundera på om det inte var en innekatt som smitit ut. 

   Den var lite skygg, men jag lyckades komma så pass nära 
att jag kunde ta en skaplig bild. På vinst och förlust lade jag 
ut den tillsammans med en förklarande text på min sida på 
facebook och bad mina vänner dela informationen vidare. En 
av mina vänner som delade hade i sin tur en vän som tyckte sig 
känna igen katten. Det visade sig vara hennes arbetskamrats 
katt som faktiskt hade smitit iväg några dagar tidigare. Kon-
takter förmedlades snabbt via facebook och en knapp timme 
efter att jag lade ut bilden på facebook kom matte och häm-
tade sin ögonsten – vilket resultat!

   Nu hade vi såklart en stor skopa tur att rätt personer såg bil-
den jag lagt upp, men det visar ändå lite på genomslagskraften 
hos de sociala medierna. Används de på rätt sätt så kan de vara 
till stor hjälp, inte bara för företag som vill nå ut till potentiella 
kunder utan också för privatpersoner – i det här fallet hjälpte 
de till att återförena katten Sigge och hans glada matte. 
Tack för det!

Sociala medier
TEXT Sanna Dahlström

”vissa är periodare 
(min kategori) och vissa 

VÄGRAR facebook”

Hudhälsan ekosalong 
Järntorget 1 613 33  OXELÖSUND • 0155-303 11 

www.hudhalsan.nu

Välkommen att kontakta hudvårdsterapeut Sandra Landin för mer information om behandlingen eller bokning.

ANNONS

• IPL 
• Hårborttagning
• Ansiktsbehandlingar
• AHA-behandling
• Klassisk massage
• Cellulitmassage
• Företagsmassage
• Bryn & fransar
• Manikyr
• Nagelförlängning
• Cambridge viktprogram

En ljus nyhet hos 
Hudhälsan Ekosalong i Oxelösund!

Nu presenterar 
vi en nyhet 

- IPL!
IPL står för Intensivt Pulserande 
Ljus och är en teknik som går ut 
på att ljus med specifik våglängd 
utför önskad behandling med dess 
ljusblixt på en bråkdels sekund.

IPL har många användnings-
områden och dess behandlingar 
kan hjälpa dig med permanent 
hårborttagning, hudföryngning, 
acne, minska pigmentfläckar och 
ytliga blodkärl mm.
Det är ett snabbt och effektivt sätt 
och gör inte ont.
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Torsdag 13 december kommer Jazz 
i julton till Culturum. Jazz i Julton fram-
förs av Rigmor Gustafson (sång) Georg 
Wadenius (gitarr), Arild Andersen (bas) 
och Jan Lundgren (piano).

Jazz i Julton består av svenska, ameri-
kanska och norska jullåtar, både vokala 
och instrumentala. Gruppens gemen-
samma intresse är den enorma låtskatt 
som julens musik utgör. Georg Wadenius 
och Arild Andersen bor i Norge, Rigmor 
Gustafson har sina rötter i Värmland och 
Jan Lundgren från Ystad. Alla har inspire-
rats av visor från sin hembygd. Georg som 
bott i New York under 1960- och 70-talen 
och Rigmor som studerat i samma stad har 
båda en särskild förkärlek till amerikanska 
julsånger.

2009 släppte Georg Wadenius, Arild 
Andersen och Jan Lundgren det kritiker- 
och publikrosade albumet ”Jul på Svens-
ka”. De gjorde tidlösa svenska julvisor och 
psalmer på ett nytt sätt med jazzinspire-
rade arrangemang. Albumet såldes i cirka 
10 000 exemplar i Norge och Sverige och 
gruppen turnerade under 2010. 

Efterfrågan på konserten och idén att 
bygga vidare på temat julmusik har gjort 
att trion beslutat sig för att återigen fören-
as i juletid. I år har de dessutom bjudit in 
Sveriges mest eftertraktade jazzångerska 
Rigmor Gustafsson. Jazz i Julton uppstår i 
mötet mellan de här fyra artisterna.

Jazz i julton till Culturum

Välkommen att studera 
på Campus i Oxelösund!
Nu är det dags att söka kurser till våren 2013.

Vi har även gymnasiekurser på distans.

Titta in på vår hemsida eller ta kontakt med oss så får du veta mer. 

Välkommen med din ansökan – senast den 15 december! 

Hemsidan: http://skola.oxelosund.se

Besöksadress: Oxelögatan 24
Mailadress för allmänna frågor: campus@oxelosund.se
Telefon: 0155-38636

Studie- och yrkesvägledning: Anita Hansson
anita.hansson@oxelosund.se
0155-386 24

”Vi finns för dig också”

Mailadress för allmänna frågor: campus@oxelosund.se
Telefon: 0155-386 36

Studie- och yrkesvägledning: Anita Hansson, anita.hansson@oxelosund.se
Telefon: 0155-386 24

www.oxelosund.se

Välkommen att studera på Campus Oxelösund

- vi finns för dig också! 

Nu är det dags att söka kurser till våren 2013.

Vi har även gymnasiekurser på distans. Titta in på vår hemsida
eller ta kontakt med oss så får du veta mer. Välkommen med 
din ansökan senast 15 december 2012. 

TORSDAG 13 DEC
KL 19.30
CULTURUM
Biljetter: www.culturum.com 
eller på Culturum och Koordinaten.
Boka på tele 0155-24 89 88

A Z Z  I  J U L T O N
J

W W W . J A Z Z I J U LTO N . S E

M TA  P RO D U C T I O N  P R E S E N T E R A R

GEORG 
WADENIUS
RIGMOR 

GUSTAFSSON
ARILD 

ANDERSEN
JAN 

LUNDGREN

JAZZ I JULTON

W W W . J A Z Z I J U LTO N . S E

M TA  P RO D U C T I O N  P R E S E N T E R A R
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LUNDGREN

A Z Z  I  J U L T O N
J

GEORG 
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GUSTAFSSON
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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.

• Torsdagen den 30 augusti kl 18.30 – 20.30 
• På NyföretagarCentrum, V Kvarng 62, Nyköping

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

Välkommen! 

Starta eget kurs
1. Starta Eget-kurs ger en bra grund – information om eko-
nomi, finansiering, försäkringar och entreprenörskap. 
4 torsdagar kl 16.00 – 19.00 och du börjar valfri vecka.

2. Individuell rådgivning för att diskutera allt från affärsidé 
till juridik och registrering

3. Mentor som bollplank och stöd i starten

4. Inspirationsföreläsningar onsdagar kl 18.00 - 20.00

Hur startar jag?

28 nov
 ”Hur blir din idé en innovation?” 

Martin Larsson rådgivare Almi

12 dec 
”Så svårt, så viktigt” 
om företagets juridik, 

Ulf Norin, Heilborns Advokatbyrå

Det var helt fullsatt på månadens Företagarlunch på 
Restaurang Sailor. Solens strålar gnistrade i havet från en 
klarblå himmel, det var milt och kändes nästan som en 
vårdag.
 
Hans Rainer, Onyx Näringsliv, intervjuade Sörmlands 
nya landshövding Liselott Hagberg. Länsstyrelsen har 
både en myndighetsroll och regeringens uppdrag att driva 
utvecklingsfrågor i länen. Liselott vill arbeta mycket med 
länets utveckling där det finns såväl möjligheter som 
svagheter. Möjligheterna är vår närhet till Stockholm och 
att vi i och med det är del av en växande region. Vi har 
duktiga och engagerade företag. Men vi har generellt sett 
låg utbildningsnivå i länet och för få ungdomar som väljer 
att plugga vidare efter gymnasiet. Arbetslivet kräver allt 
oftare eftergymnasial utbildning.
 
När det gäller myndighetsrollen arbetar man nu internt 
med att snabba upp processerna och minska handlägg-
ningstiderna. Det är ett uppdrag som länsstyrelserna har 
fått från regeringen.
 
Liselott vurmar för att fler startar företag och då framför 
allt kvinnligt företagande, där länsstyrelsen driver egna 
utvecklingsprojekt. Uppdraget som landshövding är 
bland de äldsta uppdragen i Sverige och startade redan 
år 1634. Uppdraget har givetvis förändrats under åren. 
Nu arbetar landshövdingen mycket utåtriktat och deltar i 
olika utvecklingsaktiviteter runt om i länet.
 
Under lunchen passade vi även på att gratulera Robert 
Wessberg som startat upp och utvecklar företagshotel-
let ”Greenhouse gruppen” i Oxelösund. Organisationen 
Svenskt Näringsliv har nominerat Robert som en av fem 
kandidater till utnämningen ”Länets Mest Företagssam-
ma Person”. Grattis Robert, vi håller tummarna !
 
Nästa Företagslunch blir den 13 december, på Lucia 
dagen, och då blir det en avkopplande lunchtimme med 
musik.

Det beror givetvis på vad man vill med sitt företagande. 
   En del personer trivs bäst med att sitta enskilt och vara 
”isolerade” i perioder för att kunna leverera men flertalet 
söker sig till kollegor för att få dela erfarenheter, kontak-
ter och ”know how”. 
   I Oxelösund finns tre företagshotell, Företagshuset, 
Kustbostäders lokaler och Greenhousegruppen. 

Var startar jag?
– vid köksbordet eller i ett företagshotell ? 

Hur ser din affärsidé ut? 
    - Jag erbjuder datorer och datatillbehör till målgruppen 
ungdomar som är intresserade av spel.  Allt från lågprisalter-
nativ till avancerade och därmed dyrare lösningar.
 Jag kommer även att ta fram en portabel utrustning som 
ett alternativ till bärbara datorer som oftast är väldigt dyra 
om det skall användas för spel. Jag säljer via min befintliga 
e-butik Prylamera.se samt Tradera och Blocket
 
Varför startade du? 
   - I somras deltog jag i Ung Entreprenör, ett sommarlovs-
projekt som Sörmlands Sparbank genomförde och fick 
blodad tand. Men intresset har alltid funnits för datorer.
 
Vilken hjälp har du fått? 
   - Jag har fått Starta Eget-utbildning och rådgivning av 
Nyföretagarcentrum samt en mentor. 
 
Är det en fördel att vara ung och starta företag? 
   - Kan vara en fördel eftersom det är svårt att få jobb och på 
detta sätt blir jag ju min egen arbetsgivare. Dessutom finns 
det möjlighet att få ett microlån från Sparbanken om man är 
under 25 år.
 
Hur ser dina framtidsplaner ut? 
   - Funderar på att starta ett Internetcafé i Oxelösund/Nykö-
pingsområdet, det saknas och skulle gynna alla ungdomar.

Så startade jag!

Emil Jouhki, Prylamera

Företagarlunchen 
15 november

Jag är på Koordinaten i 
Oxelösund torsdagen den 

29 nov kl 17.00 – 18.00 om 
du vill veta mer! 

Birgit Båvner.

Anmälan:
www.nyforetagarcentrum.se/nykoping -  kostnadsfritt.

Vad säger Robert Wessberg från 
Greenhousegruppen?

   - Att vara nyföretagare känns ibland ensamt. Då kan det 
vara tryggt att dela lokal med andra som brinner för samma 
sak som du själv. Man växer som människa och företagare 
genom att se hur andra gör och hur det kan påverka den egna 
verksamheten. 
Det blir även mer ”professionellt” att ha en arbetsplats att gå 
till och anseendet hos kunderna ökar när man har en egen 
företagsadress. Det är lättare att vara diciplinerad när man 
bryter hemmiljön mot en arbetsmiljö. 

   På ett företagshotell  är fördelarna  många; du kommer 
igång snabbt, träffar massor med inspirerande människor 
som kanske också kan bli dina kunder. Man nätverkar och 
hjälper 
varandra med kontakter som leder till affärer. 
Man dras med i den inspirerande energin. Blir kul att jobba. 

   Det är viktigt att kunna fokusera på sitt företag speciellt 
i början därför ingår allt som man behöver; möbler, dator, 
skrivare, internet, telefonnummer, till och med bil kan ingå 
och kaffet är färdigt när du kommer. Vi kallar det  ”All Inclu-
sive” och betyder just det. 
En av de största fördelarna är att oavsett om du vill samverka 
eller  ”isolera” dig så gör man det i egna rum och använder 
konferensrum, lunch/kafferum, eventsalarna eller de andra 
delade ytorna när man vill vara social. På så sätt kan man 
välja och optimera sitt arbetssätt för att snabbare nå resultat i 
sitt företagande.
   
   Vi är idag ca 23 företagare i lika många branscher, allt från 
industri till webutveckling, reklam och design, friskvård och 
det nyaste tillskottet Infotavla som gör digitala skyltar med 
smart information. Vi har företag inom kontor, handel, hant-
verk och industri. Föreningar, företagare och personer som i 
samverkan ger framgångsrika företagare i Oxelösund.

Landshövding Liselott Hagberg

Robert Wessberg från Greenhousegruppen

En blomma till Robert från kommunstyrelsens 
ordförande för nomineringen.

Nyföretagarcentrum. 
V Kvarng 62, Nyköping, 

Företagarintresset växer!
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020-SPARBANKEN / 0771-350 350 – sormlandssparbank.se Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker

Boka ett möte med oss så hjälper vi  
dig finna en pensionslösning som  
passar dina förutsättningar.

Ring oss på 0771-350 350 eller  
besök något av våra kontor.

När såg du över din 
pension senast? 

Torbjörn Sundström - Rådgivare

J

Frisörmästare, färgtekniker
och färganalytiker. Vi har 
kunskapen och kompetensen
att hjälpa dig hitta rätt. 
Välkommen in, 
för fri konsultation!

J

Decemberyra!

Frisörmästaren Ahikar hälsar varmt välkommen!JJJJ.Fran 25 nov til l 31 december!
Klippning & Permanent 700:-

Vi hjälper dig att hitta rätt permanent för just ditt hår.

Passa pa!
Dags att göra dig julfin?

Mellan den 25 november & 9 december
har vi specialpris på klippning.

170 kr för alla, stor som liten!

.

Järntorget 4, Oxelösund • 0155 322 12
www.harslingan.se • Vard 9.30-18 • Lörd 10-14

Drop in och tidsbeställning!

V

E

JK
M

Jennys peppriga pepparkakor

2 dl sirap
2 dl vispgrädde

4 dl socker 
150 g smör rumsvarmt

2 tsk ingefära mald
2 tsk kanel mald

2 tsk nejlikor mald
2 tsk bikarbonat
10-13 dl vetemjöl

Blanda sirap, grädde, socker och smör. Blanda ihop 
kryddorna i en del av mjölet och rör ner. Ta därefter 
i lite mjöl åt gången tills det blir lagom konsistens. 
Jag följde Annas tips och tog ganska mycket mjöl i 
för ju hårdare pepparkakor man vill ha ju mer mjöl 
behöver man.
Låt degen vila ca 1-5 dygn innan pepparkakorna 
bakas ut.
Grädda sedan kakorna i ugnen ca 10 minuter på 190-
200 grader.

Saffran...
som kommer från gula märken i 
saffranskrokus, är den dyrbaraste 
av alla kryddor. Det krävs minst 
100 000 — 150 000 krokusar, 
som måste plockas 
och rensas för 
hand, för att 
utvinna ett kilo 
torkad saffran.
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Dags för julbak!

Maries lussekatter med vanilj
ca 45 st

50g färsk jäst
150 g smör

2 påsar saffran à 0,5 g
5 dl mjölk

250 g kvarg/kesella
1 1/2 dl strösocker

1 ägg
1/2 tsk salt

15-17 dl vetemjöl
2 tsk vaniljsocker

Till garnering:
Ägg och russin

Smula jästen i en degbunke. Smält matfettet. 
Stöt saffran med en kavel på påsen. Rör ner 
saffranet i det smälta smöret. Tillsätt mjölken 
och låt det bli 37°
Häll mjölkblandningen över jästen och rör 
om. Rör ner kvarg, socker, ägg och salt. Arbeta 
ner nästan allt vetemjöl och arbeta degen ca 
5 minuter i maskin eller 10 minuter för hand. 
Strö över lite mjöl och täck över med bakduk. 
Låt jäsa 30-45 minuter.
Ta upp degen på mjölad arbetsbänk. Knåda 
degen med resten av mjölet och rulla längder 
och skär bitar som rullas till korvar. Snurra 
korvarna till lussekatter och lägg på plåtar. 
Pensla bullarna med uppvispat ägg och deko-
rera med russin.
Grädda mitt i ugnen i ca 8 minuter tills lusse-
katterna fått fin färg. Låt den svalna på galler 
övertäckta med bakduk.

Advent är här och vi tar på oss förklädet och tar fram kaveln.

Till jul så bakas det mer än någonsin i 
köken runt om i landet. Det knådas och 
degas och doften av nybakad jul sprider 
sig. Redaktionen bjuder här på sina go-

daste bakrecept till glöggmyset, luciafikat 
eller uppesittarkvällen. 

Vi önskar en god bakadvent!
Veronicas Oreobollar med apelsin

(18-20 st)

24 st Oreos (2 paket/rör)
2-3 msk med färskost naturell (typ philadelphia)

100 gr mörk choklad med apelsinsmakav hög kvalité

Lägg ner 24 st Oreo´s i assistenten. Kör på full effekt knappt 1 minut. Kexen ska 
vara helt finfördelade, dvs inga bitar ska finnas kvar. Klicka i 2 stora msk med 
färskost. Kör 15-20 sekunder med maskinen. Känn på smeten, den ska inte vara 
för fast och inte för lös (man ska kunna rulla bollar av den, men inga hårda, utan 
mjuka). Tillsätt ev en msk färskost till och kör ett par sekunder igen. Rulla sedan 
direkt små söta bollar av smeten. Lägg på en tallrik. Plasta sedan in tallriken 
med lite plastfolie och ställ in i kylskåpet 2-3 timmar, så att de får kallna ordent-
ligt.
Bryt chokladen i bitar och smält dem sedan i ett vattenbad (en liten kastrull 
som står i en större kastrull, halvfylld med kokande vatten). Rör om. Ta fram en 
silikon pensel. Ta ut oreobollarna ur kylskåpet, ta bort plasten. Pensla sedan bol-
larna med den mörka chokladen 2-3 lager, strö lite riven apelsinskal över. Ställ 
dem sedan kallt en stund igen, så att chokladen stelnar. Sen är det bara att njuta!
Förvara dem kallt i en burk med lock. Går även att frysa.

Kristins saffransknäck
ca 50 st

2 dl Vispgrädde
1 dl ljus sirap

3 dl strösocker
50 g Norrmejerier smör

1 kuvert saffran

Blanda grädde, sirap, socker och smör i en tjockbottnad kastrull. Koka 
under omrörning i ca 20-30 min. Låt koka till ca 140° eller gör kulprovet 
(Droppa lite knäcksmet i ett glas kallt vatten. Om smeten går att forma till 
en hård kula så är knäcken klar.)
Stöt saffran i en mortel med en nypa socker. Blanda ner saffranet i 
knäcksmeten när den svalnat en aning. 
Häll upp i små knäckformar som ställts på en smörd bricka.

Evas havrekakor med tranbär och kanel
ca 25 st

200 g smör, rumstempererat 
2 dl strösocker 
6 dl havregryn 
3 dl vetemjöl 

1 tsk hjorthornssalt 
1 tsk kanel

i dl torkade tranbär

Sätt ugnen på 180 grader. Rör samman smör och 
strösocker.
Rör ner de övriga ingredienserna och blanda samman 
till en deg.
Rulla ut degen och dela den i 40 bitar.
Rulla bitarna till runda kulor och lägg dem på 
smörpapper på en plåt.
Tryck till kakorna med en gaffel.
Sätt in i ugn och baka kakorna cirka 10-12 minuter.

K

som kommer från gula märken i 
saffranskrokus, är den dyrbaraste 
av alla kryddor. Det krävs minst 

Blir man snäll av pepparkakor?
Pepparkakor bakades ofta av nunnor, och såldes som medicin för diverse åkommor på apoteken. 
Unionskungen Hans ordinerades pepparkakor mot sitt dåliga humör av sin doktor, och fortfarande lever myten att 
man blir snäll av dem.



13

Gumsbackevägen 14, Nyköping • 0155 28 20 20 • 0704 42 47 48 • arif@biloteket.com

Välkommen hälsar Arif Korkut!

Vi köper & säljer begagnade bilar!

ÖPPET: mån-fre 10-18 lör 11-15

Nyköpings 

nyaste 

handlare av 

begagnade 

bilar!

NyköpiNg/OxelösuNd Bagaregatan 21. tel 0155-20 95 80.
www.sveNskfast.se

Efter jul 
kommer visningshelg

Funderar du på att sälja nästa år? Se till att din 
bostad syns där köparna finns – var med på  

Sveriges största visningshelg den 12–13 januari. 
Vi förbereder allt i god tid innan jul och när alla  
köparna är tillbaka från ledigheten är din bostad  
färdig för försäljning. Gå in på svenskfast.se eller  

kom in till oss i någon av våra bobutiker. 
Välkommen. 

Läge
Bäst förberedd gör bäst 

affär. låt oss börja idag!
 

Håll ut kära läsare – om en månad 
vänder det och vi kan äntligen se att 
dagarna blir längre. En del trivs ju 
novembermörkret och tycker det är 
mysigt att tända ljus och vara inne 
och umgås. Jag tillhör inte dem 
utan trivs bättre i sol och värme (jag 
bor nog i fel land egentligen).  

Kanske är det på grund av mörkret 
och klimatet som vi i Sverige är så 
intresserade av inredning och lägger 
mycket pengar på vårt boende. 

I år har bostadsmarknaden varit lite 
trögare, vi mäklare får jobba betydligt 
hårdare för att få bostaden såld. 
Budgivningar är inte lika självklara 

men trots detta så har priserna 
varit mycket stabila under året.  En 
bidragande orsak till att priserna är 
stabila är det låga ränteläget. Att låna 
1 miljon kronor kostar för närvarande 
endast drygt 1.500:-/månad. 

Vår erfarenhet är att januari är en bra 
månad att starta en försäljning på. 
Utbudet är litet och många vill byta 
boende efter julledigheten. Efter jul 
kommer visningshelg! 

Vi på Svensk Fastighetsförmedling 
kommer att ha en stor visningshelg 
den 12-13 januari – kontakta oss 
redan nu så hinner vi förbereda allt. 
Välkommen!

Johan Isoz, 
Svensk Fastighetsförmedling

Snart blir dagarna längre! Mötesplats
KUPAN

SECONDHANDBUTIK

G:a Oxelösundsvägen 2
Öppet tisdag-fredag

10.00-16.00

Vi har stort urval av höst- 
och vinterkläder!

KOM OCH FYNDA!
Har du hela och rena damkläder, 
prydnadssaker, hushållsartiklar, 

linne m.m. som du själv inte 
behöver, lämna det gärna till oss för 

försäljning för hjälp både i Oxelösund 
och andra ställen där hjälp behövs.

VÄLKOMMEN
Oxelösund Tunabergs Rödakorskrets.

Tel.070-3557354
www.redcross.se/oxelosund

Lördagen den 1 december 
har vi julöppet mellan 

kl. 10.00-14.00 med bl.a. 
kaffeservering, lotterier och 

julförsäljning.

Behållningen från 
dagen skänker vi till 

Räddningsplankan, Svenska 
Kyrkan.



14 Tema Hus, Hem & Inredning

Nyheter och förändringar 
i din busstrafik

Skaffa dig Försprång! Det perfekta utgångsläget för en bostadsaffär 
är att vara förberedd för din försäljning, redan 
innan du vet när du ska flytta.

Vi hjälper till med kostnadsfri
värdering, ordnar med dokument, 
fotograferar din bostad, förbereder 
marknadsföring och inte minst även hitta 
köpare.

Eftersom vi har en bank i huset kan vi 
även hjälpa till med lånelöfte och ekono-
misk rådgivning om sparande, pension 
och försäkring. 

Den dag du hittar nytt boende, är ditt 
gamla klappat och klart för visning. Du 
får helt enkelt ett försprång.

Nyköping, Västra Storgatan 4, 0155 - 45 65 10, nykoping@lfs.se
lansfast.se/nykoping

Det har sina poänger att både vara 
bank och fastighetsförmedling!

Birgitta 
Sandlund

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!

 

Sofia Antonsson Joel Frändberg Pär Nilsson

Monica 
Ländin

Pär Nilsson
0155-45 65 11

Monica Ländin
0155-45 65 12

Joel Frändberg
0155-45 65 13

Birgitta Sandlund
0155-45 65 14

Joni Bar-Sawme
0155-48 41 44

Kamilla Eliasson
0155-48 41 87

Monica Gustavsson
0155-48 41 48

Lada Schmutzer
0155-48 44 11

Flytta med Länsförsäkringar

Från den 9 december gäller ny tra-
fik i Oxelösund, samt mellan Oxelö-
sund och Nyköping. Med detta blir 
restiden kortare och det blir också 
fler avgångar.

- Den nya busstrafiken medför att vi 
kan komma till rätta med de förse-
ningar som linjen dragits med, vilket 
till stor del berott på att bussen hade 
förbindelse vidare till Skavsta, säger 
Oskar Jonsson, trafikansvarig, Kom-
munalförbundet Sörmlands kollektiv-
trafikmyndighet – Länstrafiken.

Linje 715 kommer att läggas upp 
så att varannan buss körs från Oxe-
lösund centrum via Trädgårdsgatan, 
Frösäng och därefter motorvägen till 
Nyköpings bussterminal - och varan-
nan buss via Mastvägen, Sunda, Arnö 
till bussterminalen i Nyköping. Linjen 
kommer under rusningstid att ha en 
avgång varje kvart från Oxelösund 
centrum respektive bussterminalen.

En annan skillnad från idag blir 
att bussens sluthållplats alltid blir 
bussterminalen i Nyköping. Resenärer 
som ska resa vidare hänvisas till stads-
trafiken eller andra regionala linjer. 
Sträckan Nyköping – Skavsta kom-
mer uteslutande att trafikeras via linje 
515. För vidare färd till exempelvis 
lasarettet sker byte till stadstrafiken. 

Det finns också möjlighet att byta till 
servicelinjen som har bättre tillgäng-
lighet till lasarettet.

- Även om man gör ett byte blir det 
samma pris som tidigare med både 
periodkort och enkelbiljett, berättar 
Pia Ingvarsson, informatör på Läns-
trafiken. Det lönar sig också alltid 
med något av våra reskort oavsett om 
man åker regelbundet eller sporadiskt 

- Vi har även sms-biljett både för 
resa i Oxelösund samt till Nyköping. 
Vi ser också gärna att fler förköper 
sin biljett då det minskar risken för 
ytterligare förseningar.

Nya linje 815 kommer komplettera 
med avgångar direkt mellan Oxelö-
sund och Nyköpings Centralstation 
vid de viktigaste pendlingstiderna till/
från Stockholm (morgon och efter-
middag). 

En morgontur på linje 815 kommer 
gå vidare till lasarettet med ankomst 
ca 06:45. Linje 815 kommer ha direkt-
avgångar från Nyköping till SSAB 
(hållplats Järnverket). Linje 615 som 
körs grundskolans läsdagar kommer 
att köras som tidigare

Trafikupplysning
0771-22 40 00

www.lanstrafiken.se
för oss som är på väg

Information från Länstrafiken
Från den 9 december är det ny busstrafik i länet: 

Linje 715 till Nyköping
Linje 715 mellan Oxelösund och Nykö-
ping och kommer i Nyköping avslutas 
vid bussterminalen. För resenärer som 
ska resa vidare hänvisas till stadstra -
ken eller andra regionala linjer. Även 
om man gör ett byte blir det samma 
pris som tidigare. Sträckan Nyköping 
– Skavsta ska uteslutande att tra keras 
via linje 515. 

Linje 715 kommer läggas upp så att 
varannan buss körs från Oxelösund 
Centrum via Trädgårdsgatan, Frösäng 
och därefter motorvägen till Nyköpings 
bussterminal och varannan buss via 
Mastvägen, Sunda, Arnö till busster-
minalen. Linjen ska under rusningstid 
ha avgång varje kvart från Oxelösund 
Centrum respektive bussterminalen 
vilket innebär att Frösäng respektive 
Sunda har avgång varje halvtimme.

Nya linje 815 till  SSAB och 
Nyköping central 
Nya Linje 815 kompletterar busstra-
 ken med avgångar som går direkt 
mellan Oxelösund och Nyköpings Cen-
tralstation vid de viktigaste pendlingsti-
derna till/från Stockholm (morgon och 
eftermiddag). En morgontur på 815 
kommer också gå vidare till lasarettet 
med ankomst ca 06:45. Linje 815 kom-
mer också ha direktavgångar från Ny-
köping till SSAB (hållplats Järnverket).

Linje 615 till skolan
Linje 615 kommer att köras som tidi-
gare och är öppen för alla resenärer.

Läs mer på vår hemsida - eller ring Trafikupplysningen så hjälper vi dig! 

Den 9 december händer en del i 
din busstrafik. Delar av länet får 
ny och förbättrad busstrafik.

121113 120x175 Ny trafik 9 dec 2012 OT nov.indd   1 2012-11-13   09:14:15
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mazda.se

VILL DU VARA FÖRST?

Pris från:

238.900:-

HELT NYA M{ZD{ 6 MED
SKYACTIV-TEKNOLOGI

• SKYACTIV-teknologi innebär starka motorer,
mycket körglädje och låga utsläpp.

• Vi får tidig leverans av 2.0 bensin (165 hk),
utrustningsnivå "Vision". Våra första bilar är här
redan i december, boka din redan nu!

Upplev redan nu en 360-gradersvisning med vår gratis
Mazda6-app - hämta den på App Store eller Google play.
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Öppettider: Mån -Tors: 10.00-18.00 Fre: 10.00-17.00 Lör: 10.00-13.00

Nyköping
Brukslagarevägen 9
0155-21 98 00

www.rydsglas.se

Testa vår sköna 
lånebil!
När du byter Din 
ruta hos oss.

SVERIGE

NYKÖPING/OXELÖSUND

0155-440 000SVERIGE

NYKÖPING/OXELÖSUND

0155-440 000

SVERIGE

NYKÖPING/OXELÖSUND

0155-440 000

Vi finns på över 40 orter 
i Sverige och är nu åter i 
Nyköping och Oxelösund

SVERIGE

NYKÖPING/OXELÖSUND

0155-440 000SVERIGE

NYKÖPING/OXELÖSUND

0155-440 000

SVERIGE

NYKÖPING/OXELÖSUND

0155-440 000

Vi finns på över 40 orter 
i Sverige och är nu åter i 
Nyköping och Oxelösund

SVERIGE

NYKÖPING/OXELÖSUND

0155-440 000SVERIGE

NYKÖPING/OXELÖSUND

0155-440 000

SVERIGE

NYKÖPING/OXELÖSUND

0155-440 000

Vi finns på över 40 orter 
i Sverige och är nu åter i 
Nyköping och Oxelösund

SVERIGE

NYKÖPING/OXELÖSUND

0155-440 000SVERIGE

NYKÖPING/OXELÖSUND

0155-440 000

SVERIGE

NYKÖPING/OXELÖSUND

0155-440 000

Vi finns på över 40 orter 
i Sverige och är nu åter i 
Nyköping och Oxelösund

Folkegatan 23, Oxelösund
www.restaurangdelfi.se 

  Mån-tors 11-22, Fre-lör 11-01, Sön 12-21
Tel: 0155 300 02

Äkta grekisk kolgrill!

Lunchbuffé
Husmanskost • Pizza •  Á la carte

Fullständiga rättigheter • Underhållning 
2 Storbilds-TV som visar aktuella 

idrottshändelser • Gratis WiFi

Njut av 
god mat & dryck

på Delfi!

Nu har vi öppnat i Prisman!

Cykel & Nyckelservice AB
Allt inom cyklar, nycklar och mopeder
Telefon 0155-344 20

G5
Tel: 0155-45 10 00 • www.cykelonyckel.se

Galler 1 -4 december!
..

ÖPPNINGS-ERBJUDANDEN!

Fantastiska

Barnsits 
med hjälm

495:-

Kodlås för altandörren

995:-

ERBJUDANDEN!

Barnsits Barnsits 
med hjälmmed hjälm

495:-495:-

20%
rabatt på alla cyklar!

HALVA 

PRISET PÅ

NYCKLAR!



V. Trädgårdsgatan 35, Nyköping
0155-28 89 10

...ett besök hos

...är för
lång för...

Ingen väg…

EN RIKTIG TYGBUTIK I CENTRUM • VÄLKOMMEN IN!

Gardin-
lufter

98:-

Julkudd-
fodral

st49:-
Från

Stans
största

sortering av
gardin-
kappor

Kökshand-
dukar 
Halvlinne

st10:-
från

Affären
fylld 
med
jul-

gardiner

 - Kör på helljus så länge som möjligt för 
bästa sikt.
 - Anpassa hastigheten efter den sikt som 
råder
 - Ha med reflexväst i bilen om du måste 
stanna och lämna bilen på en mörk väg
 - Ha med en ficklampa och kontrollera att 
batterierna fungerar
 - Fyll på spolarvätska och kontrollera vind-
rutetorkarna
 - Kontrollera att alla lampor fungerar

En sliten mening som tål att upprepas är: 
Det är bättre att komma fram lite för sent än 
att inte komma fram alls!

Vi frågade Torbjörn Westman på Albertsons 
trafikskola om några råd till vintertrafikan-
ten, vad man ska tänka på när man är ute på 
vägarna i vinter:
 - Ta det lugnt och visa hänsyn.
 - Sänk hastigheten och håll avstånd.
 - Ta till lite extra tid för resan.
 - Se över vinterutrustningen, kolla vinter-
däcken.
 - Ta det lugnt i omkörningsfilen på mitträck-
esvägar. Där får saltet sämre verkan eftersom 
det inte bearbetas tillräckligt av tyngre 
fordon.
 - Se upp för frosthalka i dalgångar och sän-
kor och på broar.
 - Håll koll på väderprognoser och trafikin-
formation.
 - Överväg andra färdsätt än den egna bilen 
vid kraftigt snöfall.
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Under vinterhalvåret ökar riskerna ute i 
trafiken markant. Med vintern kommer 
både halt väglag och sämre sikt med fler 
mörka timmar på dygnet och nedfallande 
snö.
Vi har tagit reda på vilka de största 
riskerna är och vad man kan göra för att 
minska dessa samt öka säkerheten i sin 
vinterkörning.

Vi träffade Samir Hurem på Nyköpings 
Motorbana i Sjösa där de nyligen öppnat en 
halkbana för körskoleelever och även företag 
som har halkkörning som en del i säkerhets-
utbildningar. Några elever från Körkorts-
center i Nyköping var där och gjorde sin 
halkutbildning och vi hängde på.
Halkkörning har länge varit ett obligatoriskt 
inslag i körkortsutbildningen. Sedan april 
2009 har halkkörning kommit att utgöra den 
andra delen i en den tvådelade obligatoriska 
riskutbildningen. Den första delen, eller ”ris-
kettan” som den också kallas, behandlar hur 
alkohol, droger, trötthet och andra beteenden 
påverkar bilkörning.

Halkkörning syftar till att göra eleven med-
veten om hur halka påverkar körförmågan 
och inslag i att träna manövrering ingår för 
att man ska lära sig hur man kan undvika att 
hamna i situationer med olycksrisk. I huvud-
sak handlar det om att föraren ska bli bekant 
med hur väglaget kan försvåra en säker 
bilkörning och om möjligheter att undvika 
risker, samt hastighetens och säkerhetsut-
rustningens betydelse. 

Vinterdäck och förnuftig körning

Vinterns första halka och snöfall kommer 
ofta som en överraskning för många bilister. 
Som bilist kan du medverka till att trafiken 
flyter smidigt även under vinterhalvåret.
Vinterdäck måste du ha under perioden 1 
december–31 mars om det är vinterväglag. 
Dubbdäck får användas under perioden 1 ok-
tober–15 april. Vid vinterväglag under perio-
den 1 december–31 mars ska mönsterdjupet 
vara minst 3 mm på däck till personbil, lätt 
lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 
ton samt släpvagn som dras av dessa fordon.
Den farligaste halkan är den så kallade svarta 
halkan. Den syns inte men kommer blixt-
snabbt när fuktigt väglag fryser till is. Broar 
och skuggiga partier är särskilt utsatta ställen 
när temperaturen kryper nedåt nollstrecket. 
Minska farten, ratta varligt samt gasa och 
bromsa mjukt.

Så kör du rätt i snö, halka och mörker

Eleverna från körskolan fick testa att göra en 
kraftig inbromsning på torrt väglag och sedan 
jämföra med en inbromsning på halt väglag.

Kolla följande innan du ger 
dig ut på vintervägarna:

• Vinterdäcken 
(lufttryck och mönsterdjup)

• Kylarvätska

• Frystålig spolarvätska

• Samtliga lampor

Mörkerkörning

Omställning till vintertid innebär att kväl-
larna blir mörkare och att det blir mer mör-
kerkörning.Detta kräver mer av bilisterna 
då riskerna i trafiken ökar. Det är svårare att 
hålla koncentrationen då många blir tröttare 
på grund av mörkret. Samtidigt som det 
är svårare att upptäcka andra trafikanter, 
gående och vilda djur.
 
 - Kraven på föraren ökar när dagsljuset blir 
sämre. Det blir svårare att upptäcka gående 
och cyklister, vilket också visar sig i olycks-
statistiken. Förarna måste vara mer upp-
märksamma på de oskyddade trafikanterna 
och tänka på att anpassa sin körning, säger 
Niklas Stavegård trafiksäkerhetsansvarig på 
Motormännen.
  - Nästan hälften av alla dödsolyckor som 
sker med fotgängare inträffar under perioden 
november till och med januari. December 
är den särklass värsta månaden då flest 
fotgängare dödas, men redan i november 
ökar mörkerolyckor, och då främst med 
gående. Många gående har mörk klädsel och 
använder inte reflexer, vilket gör att de är 
mycket svåra att upptäcka för bilisterna, och 
är troligen en av huvudorsakerna till att så 
många olyckor sker under den här perioden, 
fortsätter Niklas.
Reflexer eller reflexväst är en billig livförsäk-
ring för gångtrafikanter. 

Tips från Motormännen för en säk-
rare mörkerkörning:

 - Var utvilad, då behåller du koncentratio-
nen längre
 - Ta fler pauser, du blir tröttare än vanligt vid 
mörkerkörning
 - Tänk på att det är svårt att bedöma avstånd 
i mörker, öka därför säkerhetsavståndet
Var förberedd på att det finns vilda djur vid 
vägkanten, ser du ett djur finns det antagli-
gen fler. 

Text Veronica Johansson 
Bild: Veronica Johansson & www.trafikverket.se

Glöm inte 
reflexvästen!
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Ringvägen 58, Nyköping 
0155-44 31 00
www.bilcenter.com

Nya OpelAstra 5d från

159.900 kr
Förarpaket 0 kr
Läderratt med automatisk

farthållar och rattkontroller

 Nya Opel Astra

KAMPANJ!

Motordrivna garageportar av
högsta kvalitet - 40 mm isolerade!

CarTeck GSW 40-M inkl. fjärrstyrning

11.895:-

Kampanjen varar t.o.m. 2011-10-31

Tillval 4st. trendkulörer för 600:-/port

0155-723 92 • www.fasab-portcenter.com

KAMPANJ!

Motordrivna garageportar av
högsta kvalitet - 40 mm isolerade!

CarTeck GSW 40-M inkl. fjärrstyrning

11.895:-

Kampanjen varar t.o.m. 2011-10-31

Tillval 4st. trendkulörer för 600:-/port

0155-723 92 • www.fasab-portcenter.com

Kampanjen varar t.o.m. 
2012-12-31

Port inkl. fjärrstyrning.
Tillval 4 st. trendkulörer för 
600:-/port

Motordrivna garageportar 
av högsta kvalitet - 40 mm 
isolerade!

0155-12 20 130155-28 93 30

Kungsg 23 • www.korkortscenter.se

Halkbanan i Nyköping 
har öppnat!

Ring för att boka tid.

Handledarkurs onsdag/lördag. Ring!

Bil - 10 körl. teoripaket, halkbana,

R1, lån av bil vid uppkörning....8500:-
Intensivkurs varannan vecka!

Smaragdv. 5 • 0155 - 12 20 13 www.korkortscenter.se

Tel 0155-28 93 30 • Kungsg 23, Nyköping • www.korkortscenter.se

Intensivkurs bil
Varannan vecka

Nyköping

Handledarkurs
Onsdag 17.15
Lördag 9.30

Boka MC-kurser R1 o R2

Halkbana
Smaragdvägen 5 • Tel 0155-12 20 13 • www.korkortscenter.se

Vid köp av torkarblad erhåller 
du 1,5 l färdigblandad spolarvätska

333 33
Lindqvist Gummiverkstad • Torggatan, Oxelösund • Tel 0155-329 00 

Lindqvist Gummiverkstad

www.lindqvistgummi.se

Den kompletta  
däckverkstaden

Alltid däck i lager

Personlig  
service och 
kvalitet Har du säkra  

vinterdäck? 

God Jul  och 

Gott Nytt År 

önskar  

Peter, Daniel   

och Eva

www.lindqvistgummi.se

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

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

Lindqvist Gummiverkstad

www.lindqvistgummi.se

Den kompletta  
däckverkstaden

Alltid däck i lager

Personlig  
service och 
kvalitet Har du säkra  

vinterdäck? 

God Jul  och 

Gott Nytt År 

önskar  

Peter, Daniel   

och Eva

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

u
20% rabatt på 

Torkarblad!

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

(Erbjudandet gäller 29,30 november och 1 december)

Lördagsöppet
1 december kl 10-15

Västra Kvarngatan 26, 
Nyköping

Tel 0155-21 08 50
info@albertsons.se

www.albertsons.se

HANDLEDARKURSER
För handledare och elev, behörighet B

INTENSIVKURSER
För dig som har bråttom med körkortet kan 

vi rekommendera en intensivkurs.

För mer information och priser se vår hemsida.

 OBS! 
Pga stort tryck till våra 

handledarkurser kommer 

extra grupper läggas in. 

Ring oss för vidare info 

0155-210850

”Vi anlitar konsulter 
från Pensio!”

Företagare
Behöver du hjälp med
vikarier eller en extra resurs?

Pensio AB
Kungsgatan 16

 611 31 Nyköping
Tel:0155-400040

E-post:info@pensio.se
www.pensio.se

Vi har Senior kompetens för Era behov.

Ringer Du idag kan Du ha en av våra 

konsulter på plats i morgon bitti!!

Senior kompetens

VI BLICKAR FRAMÅT – VI SER NYA MÖJLIGHETER

Vi utför företags-
uppdrag
Vi hjälper även till med RUT- och ROT-
tjänster och har utökat vår verksamhet 
med jobb-coaching och etableringslots.

Företagare
Behöver du hjälp med
vikarier eller en extra resurs?

Pensio AB
Kungsgatan 16

 611 31 Nyköping
Tel:0155-400040

E-post:info@pensio.se
www.pensio.se

Vi har Senior kompetens för Era behov.

Ringer Du idag kan Du ha en av våra 

konsulter på plats i morgon bitti!!

Senior kompetens

VI BLICKAR FRAMÅT – VI SER NYA MÖJLIGHETER

Vi utför företags-
uppdrag
Vi hjälper även till med RUT- och ROT-
tjänster och har utökat vår verksamhet 
med jobb-coaching och etableringslots.

”-Länsförsäkringar Södermanland 
anlitar konsulter från Pensio 

till växeln.”

PENSIO AB
 Kungsgatan 16, 611 31 Nyköping

Tel: 0155-400040 E-post: info@pensio.se Webb: www.pensio.se



ljus &
värme

Lördag  
29 november!
Välkommen till en trevlig dag 

med mycket julstämning på 

Järntorget i Oxelösund  

10.00-16.00.

På scenen 13.00-16.00

Ola 

Sandra Dahlberg 

E.L.D.A.-gruppen 

Modevisning 

Allsång och luciatåg 

Tårtutlottning 

Fyrverkerier

Dessutom under dagen 

isskulptör • tävlingar • godisregn 

julpyssel på Koordinaten  

utställningar • erbjudanden från 

butikerna och mycket mer…

Program/sånghäfte för dagen hittar  

du  veckan innan på ICA Kvantum,  

Centrum handlarna, Koordinaten eller på  

www.oxeloenergi.se

©Fotograf Peter Knutson 070-734 60 02

S:t Botvids Kyrka 17.00

West of Eden
tillsammans med Oxelökören

”Celtic Christmas”

Lördag 1 december
Välkommen till en trevlig dag med mycket 

julstämning på Järntorget i Oxelösund

med start 10.00

På scenen 11.00-15.00
Julmusik med Jenny Hillman

och gästande luciatåg från Musikskolan. 

Dessutom under dagen
• Stor julmarknad med kvalitetsknallar

• Barntivoli och Jultomte

• Juldans med Oxelö Gille,11.00 och 12.00, 

   julgodis till  alla dansande barn

• Hantverkare, julpyssel och ljusstöpning i Koordinaten

• Eken tänds 15.00

• Insamling till Räddningsplankan

• Julcafé i församlingshemmet, öppet 10-17

Entré 150 kronor. 

Hälften av entréintäkterna går 
till Räddningsplankan, Svens-
ka kyrkans akuta hjälpkassa 
för människor i nöd i Oxelö-
sund.

Biljetter: Förbutiken 

ICA Kvantum

En riktig mataffär

Kungshem Fastighetsförvaltning
Höjdgatan 24, 613 30 Oxelösund
Tel 0155-20 51 30. www.kungshem.se

H5
Sörmlands Sparbank
Järntorget 2, 613 30 Oxelösund
0771 - 350 350  www.sormlandssparbank.se
                                                                        

H5

mediamix
IDÉ, SÄLJ & PRODUKTION AV GRAFISKA PRODUKTER 

HÖJDGATAN 24 • 613 30 OXELÖSUND 
TEL 0155 - 28 21 00 • FAX 0155 - 28 55 22 

mediamix
Event & Mediabyrå

Höjdgatan 24, Oxelösund  • Bagaregatan 17 B, Nyköping
Telefon 0155-28 21 00 • www.media-mix.nu

Arrangörer: Oxelö Energi och Kustbostäder i samarbete med 
Mediamix Event & Mediabyrå

Övriga samarbetspartners: 
Svenska Kyrkan i Oxelösund, Kungshem, Borox International, ICA Kvantum Oxelösund, 

Koordinaten Oxelösunds kommun, Lions i Oxelösund samt Sörmlands Sparbank

18

Julmarknad i samarbete med
Katarina Hoffman

• Rotary delar ut stipendium till årets eldsjäl 13.00 på scen
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Jullunch  (hela december)

Hela december kan du komma och äta
jullunch hos oss. Du serveras en kall och 
varm  jultallrik, med alla julens smaker. 
Sedan plockar du dina favoriter från 
dessertbordet.

195:- 

Stenbro Salonger
Stenbrov 41, 611 66 Nyköping • 0155 21 67 38

fredrik@stenbrosalonger.se

SSTENBRO SALONGER

Boka redan idag!

Julbord  (Lör & sön 14-17, 18-21. Vard 17-21)

Fredag den 30 november och fram till julafton 
dukar vi upp vårt dignande julbord. Julbordet 
erbjuder allt du kan önska dig, som hör ett 
klassiskt julbord till.  

575:- (halva priset för barn upp till 12 år) 

Julafton 675:- (12-15)

I samarbete med:

Varmt välkommen till ett 
svenskt klassiskt julbord i genuin

 prästgardsmiljö!.

Upplev en magisk julaftonsmorgon (8-10)

Kom och mys med oss på julaftonsmorgon 
framför den tända brasan. Ni serveras 
glögg, skinksmörgås, julöl/julmust, 
kaffe & julbak.

150:- 

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

23 & 30 November 
7,12 & 14 December

299 kr

JulbordJulbordJulbord Boka bord
0155 33020

info@hotellankaret.se
BEST  WESTERN 

Hotell Ankaret

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

Best Western

Best WesternVälkommen till Best Western 
Hotell Ankaret

Under sportlovet erbjuder vi en spännande italiensk lunch-
buffe i restaurangen. Boka bord på 0155-330 20. Välkomna!

G:a Oxelösundsv. 2 
0155-330 20 

www.hotellankaret.se

Best Western

Best Western

Hos oss kan ni njuta av en god frukostbuffé och mysiga rum.  På 
kvällen kan ni ta något att dricka och sedan slappna av i vår bastu, 
eller så kan ni sitta vid terrassen och njuta av en fin middag på 
restaurangen som är öppen under sommaren.  

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

Best Western

Best WesternVälkommen till Best Western 
Hotell Ankaret

Under sportlovet erbjuder vi en spännande italiensk lunch-
buffe i restaurangen. Boka bord på 0155-330 20. Välkomna!

G:a Oxelösundsv. 2 
0155-330 20 

www.hotellankaret.se

Best Western

Best Western

Hos oss kan ni njuta av en god frukostbuffé och mysiga rum.  På 
kvällen kan ni ta något att dricka och sedan slappna av i vår bastu, 
eller så kan ni sitta vid terrassen och njuta av en fin middag på 
restaurangen som är öppen under sommaren.  

D
Järntorget 4 · Oxelösund · Tel 0155-32 240  •  www.dahlinsrestaurang.se

Jul på 
Dahlins 

från 
1 dec.

Jultallrik 
En kall och en varm tallrik 

till priset av 150:-

Endast förbeställning

Julbord
minst 30 pers.

Ring 0155-322 40

Restaurang Dahlins - Järntorget 4 Oxelösund - 0155 - 322 40

En kall och en varm jultallrik

150 kr
Serveras från 3 december 

(Endast förbeställning.)

Öppettider 
vard 11-22, lör 12–23, sön 12–22

Jultallrik!

fFiskehamnen, OxelösundfFemöre Marina AB

Jultallrik
125 kr på luncher 11,30-14,00 med början 5 Dec

•Skinka på vörtbröd, päronkompott smaksatt med saffran och 
kardemumma 
•3-sorters sill, bröd och ost (Senapsill på kavring med kryddost. Basilikasill på hårt 
tunnbröd & Västerbottenost. Citronsill med löjrom på smörstekt bröd & Vitmögelost)
•Tomatcocktail med rostade nötter, mozzarella och ruccola

•Oxfilé med glöggkryddad rödvinssås, smörslungad brysselkål 
& Potatiskaka
•Stekt Lax med saffranssås, rödlöksmarmelad & Potatiskaka
•Färsk pasta med svamp, grillade grönsaker & Parmesan
•Vitlöks & Rosmarin kryddad lammytterfilé med krämig rotfrukts-
gratäng med västerbotten och rödvinssky

•3- sorters hemlagad tryffel
•Julinlagda päron med vaniljglass
•Chokladmousse smaksatt med Cointreau, serveras med en 
fruktsallad med juliga smaker 

       • 2-rätters: 299 kr •3-rätters: 350 kr   
       Onsd, Fre 18-21, Lörd 12-21.
       Söndag 12-18 med början 5 Dec 

Varmrätter

Jul  Á la carte
Förrätter

Desserter

Boka bord på: 0155-317 92 eller 070-213 40 61

Restaurang Sailor

ff
0155-20 20 60

www.blommenhof.se

Som Julbord ska vara! från 298 kr

Best Western Blommenhof Hotell | 0155 - 20 20 60 | info@blommenhof.se

anonns_OT_2012.indd   1 2012-11-19   10:27:33



Järntorget 1 • Oxelösund • 0155 - 318 15

                         Fler nyheter i butiken!

Hängsmycke
Kärlekspuppa
129kr Halssmycke

Hjärtats mening
(med budskap)

199kr

g Oxelösunds ekologiska trädgård
Erbjuder och säljer växter till julen.

Du kan också beställa ditt 
jularrangemang.

Kyrkogårdsvägen 2 , Oxelösund • Tfn May-Louise 073-20 34 320 • may-louise@ekolagan.se

 Hjärtligt välkomna!

 Våra öppettider!
Ons 11.00-15.00, Tors 11.00-18.00

Fre 11.00-15.00               

VI BRINNER FÖR EKOLOGISK HÅLLBARHET

Julmys
i butiken med 

glögg och pepparkakor
varje torsdag fram

till jul.
Här hittar du även
• Design och rådgivning
• Friskvård och rehabilitering

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

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

Beställ dina 
julblommor nu!

Carina Bergkvist - Hud & Spaterapeut
070 228 52 62 - Höjdg. 24, 613 30 Oxelösund

www.sencehud.se

Välkommen!

Presentkort i julklappen!
Ge bort ett presentkort med valfri summa eller behandling i julklapp.

NYHET! 

Shellac
430:-

*Manikyr med ett lack som 
håller i minst 2 veckor.

Julerbjudande!
Vid bokning i december 

så får du en present.
Presentkort på tandvård
–  julklapp som sticker ut!

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.

Svårt att komma på julklappsidéer?

Då kan vi tipsa om presentkort 
på tandvård, tandvårdsprodukter 
och frisktandvård. 

Från 100 kronor och uppåt.

Presentkorten fi nns 
på våra vanliga kliniker

Vi ses!

Julklapps
tips!

Lättviktsdunjackan!
Årets måste.
Finns i sex olika färger.
kr 1199

Ottildas Fasoner

                         Fler nyheter i butiken!                         Fler nyheter i butiken!

Stäng tomten ute med 
Yale Doorman.

Julpris kr 2995:-

Cykel & Nyckelservice

Underbara hårvårdsset från Schwarzkopf till 
alla kvinnor. 3 olika set att välja på.

Julpris kr 299 (ord kr 600)

Hårslingan

Nikon Coolpix S30
3 x zoom, vattentät 3 m, stötsäker 0,8m

kr 990

Blücker Foto

Få julskinkan perfekt med
OBH Nordica Tastemaster! 

Stektermometer
kr 199 (Ord pris 269:-)  

Eliassons

Handdukar och löpare från Ekelund, 
till mormor eller faster.

Astrids Väv & Garn

Bekvämt underställ till morbror 
inför vinterns aktiviteter. 
kr 149

Svedlindhs

Den bästa TID är nu! 
50% på alla armbandsur i butiken. 

Sörners Optik

Presentkort på
härliga behandlingar!

Hudhälsan Ekosalong

Beauty secrets of the queen
10% rabatt vid köp av både peeling
och mask. (ord pris kr 270)

Sence Hud & Spaterapi

Nagellack från Mavala i 
vinterns läckra färger, 
till alla färgstarka kvinnor.

kr 45/st

Apoteket

Hantverksmässiga jularrangemang 
och dörrkransar.

Blomster Design

Låt mamma slippa baka. 
Bjud på en färdig julkaka!

Birgers Konditori

Hudhälsan Ekosalong
Låt mamma slippa baka. 
Bjud på en färdig julkaka!

Sörners Optik

Hudhälsan EkosalongHudhälsan Ekosalong
Låt mamma slippa baka. 

Till alla män.

Rakapparat kr 590 
Eltandborste kr 390

Dahlströms TV

Värmeljus med juldofter
Brinntid ca 55 timmar
kr 159
 

Hälsoboden

Julklapps
tips!

Värmeljus med juldofter
Brinntid ca 55 timmar

Skönaste flanellskjortan till 
pappa kr 299

Team Sportia
Den bästa TID är nu! 
50% på alla armbandsur i butiken. 

Sörners OptikSörners OptikSörners Optik
50% på alla armbandsur i butiken. 

Sörners OptikSörners OptikSörners Optik

Den bästa TID är nu! 
50% på alla armbandsur i butiken. 

Sörners OptikSörners Optik



Järntorget 1 • Oxelösund • 0155 - 318 15

                         Fler nyheter i butiken!

Hängsmycke
Kärlekspuppa
129kr Halssmycke

Hjärtats mening
(med budskap)

199kr

g Oxelösunds ekologiska trädgård
Erbjuder och säljer växter till julen.

Du kan också beställa ditt 
jularrangemang.

Kyrkogårdsvägen 2 , Oxelösund • Tfn May-Louise 073-20 34 320 • may-louise@ekolagan.se

 Hjärtligt välkomna!

 Våra öppettider!
Ons 11.00-15.00, Tors 11.00-18.00

Fre 11.00-15.00               

VI BRINNER FÖR EKOLOGISK HÅLLBARHET

Julmys
i butiken med 

glögg och pepparkakor
varje torsdag fram

till jul.
Här hittar du även
• Design och rådgivning
• Friskvård och rehabilitering

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

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

Beställ dina 
julblommor nu!

Carina Bergkvist - Hud & Spaterapeut
070 228 52 62 - Höjdg. 24, 613 30 Oxelösund

www.sencehud.se
070 228 52 62 - Höjdg. 24, 613 30 Oxelösund

Välkommen!

44
Välkommen!Välkommen!

4466Presentkort i julklappen!
Ge bort ett presentkort med valfri summa eller behandling i julklapp.

NYHET! 

Shellac
430:-

*Manikyr med ett lack som 
håller i minst 2 veckor.

Julerbjudande!
Vid bokning i december 

så får du en present.
Presentkort på tandvård
–  julklapp som sticker ut!

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.

Svårt att komma på julklappsidéer?

Då kan vi tipsa om presentkort 
på tandvård, tandvårdsprodukter 
och frisktandvård. 

Från 100 kronor och uppåt.

Presentkorten fi nns 
på våra vanliga kliniker

Vi ses!

Julklapps
tips!

Lättviktsdunjackan!
Årets måste.
Finns i sex olika färger.
kr 1199

Ottildas Fasoner

NYHET!

Shellac
430:-

*Manikyr med ett lack som *Manikyr med ett lack som *Manikyr med ett lack som *Manikyr med ett lack som *Manikyr med ett lack som 
håller i minst 2 veckor.håller i minst 2 veckor.håller i minst 2 veckor.

Julerbjudande!

Julerbjudande!
Vid bokning i december 

Vid bokning i december 

Vid bokning i december 

så får du en present.

så får du en present.

så får du en present.

Vid bokning i december 

så får du en present.

Vid bokning i december 

Vid bokning i december 

så får du en present.

Vid bokning i december 

Vid bokning i december 

så får du en present.

Vid bokning i december 

Stäng tomten ute med 
Yale Doorman.

Julpris kr 2995:-

Cykel & Nyckelservice

Underbara hårvårdsset från Schwarzkopf till 
alla kvinnor. 3 olika set att välja på.

Julpris kr 299 (ord kr 600)

Hårslingan

Nikon Coolpix S30
3 x zoom, vattentät 3 m, stötsäker 0,8m

kr 990

Blücker Foto

Få julskinkan perfekt med
OBH Nordica Tastemaster! 

Stektermometer
kr 199 (Ord pris 269:-)  

Eliassons

Handdukar och löpare från Ekelund, 
till mormor eller faster.

Astrids Väv & Garn

Bekvämt underställ till morbror 
inför vinterns aktiviteter. 
kr 149

Svedlindhs

Den bästa TID är nu! 
50% på alla armbandsur i butiken. 

Sörners Optik

Presentkort på
härliga behandlingar!

Hudhälsan Ekosalong

Stäng tomten ute med 
Yale Doorman.

Julpris kr 2995:-

Cykel & Nyckelservice

Beauty secrets of the queen
10% rabatt vid köp av både peeling
och mask. (ord pris kr 270)

Sence Hud & Spaterapi

Nagellack från Mavala i 
vinterns läckra färger, 
till alla färgstarka kvinnor.

kr 45/st

Apoteket

Hantverksmässiga jularrangemang 
och dörrkransar.

Blomster Design

Handdukar och löpare från Ekelund, 
till mormor eller faster.

Astrids Väv & Garn

Låt mamma slippa baka. 
Bjud på en färdig julkaka!

Birgers Konditori

Till alla män.

Rakapparat kr 590 
Eltandborste kr 390

Dahlströms TV

Till alla män.

Rakapparat kr 590 
Eltandborste kr 390

Dahlströms TV

Värmeljus med juldofter
Brinntid ca 55 timmar
kr 159
 

Hälsoboden

Underbara hårvårdsset från Schwarzkopf till 
alla kvinnor. 3 olika set att välja på.alla kvinnor. 3 olika set att välja på.

Skönaste flanellskjortan till 
pappa kr 299

Team Sportia
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– LED ett ljus i mörkret

Anmärkning i kanten:

Leif König
Mejla: leifkonig@telia.com

• Det är svårt att rekrytera fritidspo-
litiker i arbetsför ålder mellan 20 år 
och pensionsåldern. Välarvoderade 
yrkespoliker är det ingen brist på men 
fritidspolitiker är demokratins grund.

BRA
34-åriga Linda Bogne arbetar som 
personlig assistent och är ledamot för 
miljöpartiet i kommunfullmäktige.

BÄTTRE
Säljaren Krister Johansson, 55 år, är 
socialdemokratisk ledamot i kom-
munfullmäktige och miljönämnden.

BÄST
Butikschef Lina Erixon, 36 år, är mode-
rat ledamot  i kommunfullmäktige och 
utbildningsnämnden.

Jag skulle aldrig ens köpa en blom-
pinne utan att först ha läst Råd & 

Röns vetenskapliga test av blompinnar. 
Det är en regel jag har. Som regel.
Den gäller även omsorgen om rangliga 

krukväxter i behov av stöttning.
Därmed inte sagt att jag är särskilt 

intresserad av vare sig Amaryllis eller 
Benjaminfi kus. Om någon trodde det.

Det är i mitt tycke mest ett gräsligt 
besvär med växtlighet. I alla dess arter.

Blompinnar använder jag för övrigt 
endast till att rensa tvättfatet i badrum-
met. Eller någon gång som grillspett. 

Dock inte samma blompinnar.

Nu senast testade Råd & Rön den 
nya generationens lågenergilampor.

Den så kallade LED-lampan.
Den påstås hålla i ungefär 20 år.
På den punkten undrar jag ändå om 

inte experterna famlar i mörker.
Den lågenergilampa jag köpte för nå-

got år sedan slocknade efter tre veckor.
Det kanske var ett måndagsexemplar.
Hur som helst med den saken.
Den nya LED-lampan anses i allmän-

het ha en strålande framtid.
Så också återförsäljarna.
Det senare står inte i Råd & Rön-testet.
Det är min egen slutsats, efter att ha 

upplysts om priset på LED-lamporna.
Den dyraste kostar 360 kronor.
Det kan få vem som helst att andlöst 

falla ned i depressionens svarta hål.
Eller anmäla sig till kyrkoförsamling-

ens kurs i ljusstöpning.
Ur LED är tiden, skulle den kunna 

vitsa som är lagd åt det vitsiga hållet. 
Vi andra får fortsätta oja oss  
Hela 360 sekiner för en glödlampa.
Det kan förklara varför loppisfolket 

svär så det osar i klappjakten efter en 
begagnad fotogenlampa med snörveke.

För den ovan redovisade penningen 
kan jag köpa bordslampan Grönö 

på Ikea. Och inte bara en lampa.
Jag kan få hela sju Grönö. Eftersom 

bordslampan ifråga säljs för 49 kronor.
Då tillkommer förstås bilresan fram 

och tillbaka till Kungens kurva. Dess-
utom en eventuell lunch på Ikea.

Där fi nns att välja på kålpudding med 
kokt potatis, gräddsås och lingonsylt. 

Eller en varmkorv vid utgången.
Kålpuddingen kostar 39 kronor. Det 

kan det vara värt, anser jag.
Husmanskost är ändå husmanskost, 

utom när det är levergryta.
Inte för att jag någonsin smakat. 
Det utesluter inte att det kan bli aktu-

ellt i en framtid. Den som lever får se.
Nu är livet så beskaffat att även bords-

lampan Grönö kräver en glödlampa.
För enkelhetens skull hjälper Ikea till 

och föreslår en sådan lämplig ljuskälla.
  Den får ni för en futtig hundralapp.

Det är dubbelt så dyrt som vad själva 
bordslampan Grönö kostar men i vär-
sta fall får man väl avstå kålpuddingen. 

Glödlampan som rekommenderas 
uppges ha beteckningen: Ledare LED 
ljuskälla E14 4,3 W 200 lumen.

Den ekvationen kan ni fundera på.
Det har jag gjort. Det jag kom fram till 

är att jag inte är någon Thomas Edison.
Frågan är om det inte är enklare att 

skaffa sig en pannlampa att ta på sig 
inför sänggåendet tillsammans med 
Camilla Läckbergs senaste deckare.

Nu för tiden ber jag varje kväll en bön 
att min sänglampa inte ska slockna.  

Det är en hederlig Osram 60-wattare.
Den tidigare sorten som inte är en 

lågenergilampa utan en lågprislampa. 
Vad tar jag mig till när den tjänat ut?
Köpa en LED-lampa verkar ju vara 

svårare än att lära sig stava på fi nska.
Bortsett från att lampan är dyr som 

en glöggmugg i stengods på NK.

0155 - 306 20 • 0155 - 26 88 89 
Torggatan 19 Oxelösund

info@kvistsel.se • www.kvistsel.se

elinstallationer 
och service

Vi utför alla typer av

Installation
Vi har flera duktiga elektriker som är verksamma  
med det mesta inom elinstallationer.

Service
Vi jobbar med service av vitvaror, storkök, industri,  
ventilation, larm m.m.

Några  
av våra  

skickliga  
elektiker!

Utnyttja 
ROT- 

avdraget!

8-17
Välkommen till Kvists Elektriska

på vardagar är det öppet, 
välkommen in och se vad vi kan erbjuda!

KOMPETENS OCH KUNSKAP,
DET HITTAR DU HOS 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.

Tveka inte, 
välkommen in till oss!

Oxelösund: 0155-306 20 •  Nyköping: 0155-26 88 89 • Besöksadress: Torggatan 19, Oxelösund • info@kvistsel.se • www.kvistsel.se

DAGS FÖR ETT NYTT KÖK ELLER TVÄTTSTUGA?
Vi säljer vitvaror till konkurrenskraftiga priser från alla 
ledande leverantörer och köksinredningar från 
KUNGSÄTERKÖK och COLOMBINI tillsammans med  
BLÅ KÖKET.
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AMATURER FÖR DITT BADRUM
Snygga badrumsarmaturer för tak, vägg och 
infällnad. Här hittar ni handdukstorkar, golv-
värme och våtrumsfläktar. Naturligtvis fixar vi 
installationen också. 

LYS UPP TRÄDGÅRDEN i VINTERMÖRKRET
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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Det händer i Oxelösund!
Ett urval av aktiviteter under november och december. 
För fullständigt program, se www.visitoxelosund.se

Du vet väl om att vi har en biograf i 
Oxelösund som visar aktuella filmer både 
vardagar och helger? Platsen är Cupan, 
Järntorget. Bioprogrammet finner du på 
www.visitoxelosund.se

Senior

Borde ditt evenemang synas här? 
Då ska du börja med att lägga in det på 
www.visitoxelosund.se senast 10 arbets-
dagar innan tidningen kommer ut, så  
kommer det med i mån av plats.

Seniorcafé
Torsdagar kl 10-12 
Koordinaten

Torsdag 
29 november
Körsång med SPF.

Torsdag 6 december
Stämningsfulla julvisor med Oxelbären.

Torsdag 13 december
Frösängs förskola bjuder på Luciafirande.

Torsdag 20 december
Julkonsert med Scenkonst Sörmland.  

Entré: 20:- inklusive fika.

Saknas ditt evenemang?

Onsdag 28 november kl 19 

Arne Ericsson Kvartett
Best Western Hotell Ankaret
Jazzkväll på Best Western Hotell Ankaret 
blir det när Arne Ericsson Kvartett kommer 
på besök. Mellan 18-21 serveras en New 
Orleans-inspirerad buffé för 89 kr.

Söndag 25 november kl 10-14

Julmarknad 
Gamla Oxelösund
Traditionell julmarknad på Mästerlotsen 
och Skärgårdsmuseet med tomteverk-
stad för barnen i Bagarstugan. Julbord 
serveras på Bygdegården Oxelö Krog. 
Loppmarknad och tipsrunda.

Lördag 1 december kl 10-15

Ljus och värme
Järntorget, Koordinaten och S:t Botvid
Stor julmarknad med kvalitetsknallar och 
aktiviteter, uppträdanden och julstämning 
för stora och små. Läs mer i annonsen på 
sidan 18 eller på visitoxelosund.se  

Söndag 2 december kl 17

Anna Larsson 
med liten sinfonietta
Stjärnholms kyrka
Den hyllade hovsångerskan Anna Lars-
son (alt) ger en stämningsfylld konsert 
tillsammans med Scenkonst Sörmlands 
sinfonietta.

Lördag 1 december kl 17

A Celtic Christmas med West of Eden och Oxelökören
S:t Botvids kyrka
Göteborgsbandet West of Eden bjuder på keltisk julmusik uppbackade av Oxelökören 
och avslutar traditionsenligt evenemanget Ljus och värme. En välgörenhetskonsert 
med garanterad julstämning där hälften av intäkterna går till Räddningsplankan.
Biljetter säljs i ICA Kvantums förbutik.

Fredag 7 december kl 19

Vart tog alla hundar vägen?
Koordinaten, Eventsalen
En musikalisk cabaré med Hasse o Tages 
sketcher, sånger och revynummer med 
Peter Harryson, Ann Kristin Hedmark och 
Leif Gellerfalk samt orkester.

Bio

Tisdag 11 december kl 18.30

Luciatåg i stationshuset
Stationshuset, Torggatan 4 
Hembygdsföreningens traditionella Lucia-
firande sker denna gång i Stationshuset. 
Lussar gör musikskolans elever. Kaffe 
med hembakade lussekatter serveras. 
Anmälan till A Hermelin, 
mobil 070-5319085, hem 0155-36225. 

Fredag 7 december kl 20

Boney M
Cupan
En kväll i 70-och 80-talets anda med dom 
bästa discohitsen. Förköp: Extremez.

Evenemang

Lördag 1 december kl 15.30

Adventsshow med 
Stjärnholms Ryttarförening
Ridhuset, Stjärnholm
Cirkusnummer, Agility, Kadrilj, Voltige 
m.m. Ponnyridning efter showen. 
Fikaförsäljning.

Torsdag 13 december kl 18

Luciafirande
S:t Botvids kyrka
Den årliga Luciahögtiden med elever från 
Breviksskolan under ledning av Bo Strid. 
Arrangör: Breviksskolan, Svenska kyrkan 
och Kultur och Fritid.

Utställningar

Ung

1 december - 8 januari

Oxelösundssalongen
Koordinatens gallerier
Konstnärer och konsthantverkare boende 
eller verksamma i Oxelösund ställer ut 
i Koordinatens två gallerier. Salongen 
öppnar i samband med decemberevene-
manget ”Ljus och värme”.

fredag 14 december kl 19-22

Badrock
Ramdalens sportcenter
Massor av skoj och aktiviteter, livemusik, 
dans och bad på Ramdalens badhus. 
Från årskurs 6 och uppåt. 
Entré 20 kronor. Drogfritt!

Evenemang
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Badmästarn sätter sig själv i skåpet. 
Det är blott huvudet som sticker 

upp på manickens ovansida.
Väggarna på insidan av skåpet är 

försedda med rejäla glödlampor.
Badmästaren ser inte helt bekväm ut. 

Men all reklam sägs ju vara bra reklam.
Det är öppet hus på Varmbadhuset i 

Nyköping i slutet av 1950-talet.
Den moderna badform som förevisas 

besökarna kallas elektriskt ljusbad.
Badets verkan är i första hand svett-

drivande. En effekt som sägs inträda 
vid temperaturer runt 28 till 42 grader.

Badet är ingalunda ofarligt och bör 
icke användas utan läkares ordination, 
står det att läsa i Nordisk familjebok.

Badformen blir aldrig någon succé.
Den provas av enstaka brottare 

och boxare i Nyköping som snabbt öns-
kar bli av med något kilo inför en envig.

I övrigt ger badmästare Alexis Mähl-
kvist uppoffrande insats magert resultat.

Snart nog är skåpet bortglömt.
Varmbadhuset på Hospitalsgatan lever 

på konstgjord andning på 1980-talet.
Badet är ständigt rivningshotat.
Det lustra sällskap som varje lördag 

ägnar sig åt hälsobringande karbad be-
driver en intensiv kamp för att rädda sin 
kära tvagningsinrättning och simhall.

Karbadandet upplevs som ett fysika-
liskt läkemedel, helt enkelt oumbärligt.

Här lögar man sig och simmar naken i 
den vackra simhallen från anno 1936.

Det svettas i bastuvärmen och det 
grälas om Refaat El-Sayeds doktorshatt, 
Palmemordet och Nyköpings stundande 
800-årsfirande. Den tidens trätoämnen.

Dessutom ljugs det friskt emellanåt. 
Det är en del av badritualen det också.

Det utlyses en arkitekttävling där  
varmbadhuset ska kunna bli en del 

av ett nytt biblioteksbygge på platsen.
Den badande ingenjören Carl-Erik 

Wihl tar fram ritningar på en lösning.
Men stadens styre har ändrat sig.
Projektet utvidgas istället till att gälla 

ett kulturhus med en konsertsal.  
Varmbadhuset offras av politikerna.
Ingenjör Wihls framtagna förslag för-

passas till hyllorna i kommunarkivet.
Högermannen Wilhelm Lothigius, 

även han en sann badentusiast, lyckas 
dock förhala rivningen ytterligare en tid.

Den respekterade Lothigius begär att 
Varrmbadhuset byggnadsminnesförkla-
ras. Det blir blankt nej i alla instanser.

Klockan åtta på måndagsmorgonen 
den 29 juni 1987 är grävskopan på plats.
Och sätter tänderna i Varmbadhuset.

Drygt ett och ett halvt år senare, efter 
en rekordsnabb byggnation, invigs kul-
turhuset Culturum på samma plats.

                  Text och research Leif König

Badmästarn fick det svettigt

◼ Elektriskt ljusbad i gamla Varmbadhuset. Badmästare Alexis Mählkvist i 
skåpet och en okänd besökare. Bilden från 1958. Foto Sörmlands Museum

◼Gamla Varmbadhuset år 1960. Foto Ulf Ingvar Wallnér ◼ Simhallen i gamla Varmbadhuset år 1960. Foto Ulf Ingvar Wallnér

◼ Gamla Varmbadhuset på 1940-talet. Badhuset rymde en tid även en ång-
tvättinrättning, damfrisering och vaktmästarbostad. Foto Dan Samuelsson
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Stipendiater utsedda

Oxelösunds kommuns Kultur- och 
fritidsnämnd har även delat ut årets 
idrotts-stipendium samt utsett årets 
eldsjäl. 

Årets idrottsstipendium på 10 000 
kronor tilldelades Kajsa Sundklev.

Nämndens motivering: 
Kajsa har OXSS som sin modersklubb. 
Hennes stora mål är att få delta på OS 
2016. Hon började sin OS satsning 2010 
och har under vintern tränat i Spanien för 
att kunna utvecklas. 
Kajsa är en glad och positiv tjej som 
vet vad hon vill. Hon är även en duktig 
ungdomstränare i OXSS. När hon är 
hemma satsar hon framför allt på att få 
unga tjejer att börja segla.

Årets eldsjälsstipendium tilldelades Ove 
Söder Oxelösunds Segelsällskap. Det är 
på 5 000 kr.

Nämndens motivering: 
Ove har varit en av Oxelösunds 
segelsällskaps mest drivande krafter 
under många år och har starkt bidragit 
till att sällskapet idag är en av de 
ledande arrangörerna i Sverige av stora 
kappseglingar. Konceptet som Ove har 
utvecklat är ett föredöme som nu många 
andra vill ta efter för att bli lika attraktiv 
arrangör som Oxelösunds Segelsällskap. 

Oxelösunds kommuns Kultur- 
och fritidsnämnd har utsett årets 
kulturstipendiat samt årets eldsjäl.

Till kulturstipendiat har utsetts 
Vivianne Edorson med följande 
motivering.

Vivianne är en kreativ och egensinnig 
konstnär bosatt i Oxelösund som 
främst rönt uppmärksamhet utanför 
kommunens gränser. Hennes högst 
unika teknik kallas skulptural stickning 
och hennes fantasifulla stickade 
möbler och vardagsföremål har valts 
ut i fl era jurybedömda utställningar 
i bl a Faktorimuseet i Eskilstuna, 
Sörmlandssalongen (fl era gånger) och 
Liljevalchs Vårsalong. Hon har nyligen 
också haft en separatutställning i Örebro.

Till Eldsjälsstipendiat har utsetts Olle 
Brennius med följande motivering

Ambitiös och inspirerande lokalhistoriker 
aktiv i bland annat Klubb Maritim. 
Olle har arrangerat och engagerat sig 
stort i utställningen Bussens Berättelse 
på Koordinaten inför vilken han har 
sammanställt oerhört mycket information, 
berättelser och föremål från lokaltrafi kens 
historia i Oxelösund – Nyköping. 

Vivianne Edorson

Olle Brennius

företagsnamn  Gatuadress 00.  Tel 0000-000 00
öppettider: mån–fre X.00–XX.00  Lörd XX–XX.00

www.foretagsnamn.se

Hos oss hittar du allt du önskar från de största badrumsleverantörerna och de mest kända 
märkena. Dessutom kan vi installera allt vi säljer. Just nu har våra butiksnissar pyntat 

med strålande röda kampanjpriser på de här utvalda favoriterna. 
För en god och badrumsglad jul. Välkommen!

Kampanjpris 
3.995 kr

 Ord. pris 5.850 kr

Kampanjpris 
2.595 kr

 Ord. pris 5.574 kr

Gäller t.o.m. 2012-12-31

Allt du önskar kan du få 
– installerat och klart!

MMIX Shower System från Mora

Sign 6860 från Ifö

Paket med takdusch
och duschblandare

Wc-stol

Kampanjpris 
995 kr

 Ord. pris 1.501 kr

9000E II från FMM
Tvättställsblandare

Oxelösunds Rör
Torggatan 24, Oxelösund

Telefon: 0155-304 25 • www.comfort.se

Baltic Harmonys smällkarameller 
på Nyköpings Teater
Barbershopkören Baltic 
Harmony ligger nu i 
hårdträning inför sin årliga 
julshow på Nyköpings Teater.

Det klipps och klistras och 
funderas, för detta är en kreativ 
kör som gör sin egen dekor, fi xar 
affi scher, syr sina scenkläder 
m.m. Planeringen har pågått i 
fl era månader. 

I årets show smäller kören av 
blandade karameller för här 
bjuds på både traditionella 
svenska julsånger och 
amerikanska julklassiker, varvat med en 
del nyheter. Man lovar att det kommer att 
bli glittrigt och svängigt. 

Publiken kan också förvänta sig jammande 
katter och både rap och rap !!! ??  

Kören sjunger en hel del acapella men 
även till ackompanjemang av Paul Kvanta, 
piano, Lars Borg, bas och Mats Wahlqvist, 
trummor.

Gästartister, naturligtvis. Årets gäster 
är folkmusikensemblen Folklarm och 
Rävspel från Nyköpings musikskola.

”Julstämningen infi nner sig först när man 
sett Baltic HarmonyÐ julshow”.
Så säger många ur publiken som har 
som tradition att smygstarta julen på 
Nyköpings vackra teater.

Vill du också känna julstämning så avfyras 
Smällkaramellerna lördagen den 8 dec. 
kl. 17.00 och söndagen den 9 dec. kl. 
15.00 och 18.00. Biljetter kan bokas på 
Culturum, 0155-24 89 88 eller via www.
culturum.com

På bilden ser vi dirigenten Lena Gernandt 
och delar av kören.

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

Höjdgatan 24, Oxelösund  • Oppeby Gård 269, Nyköping
0155 - 20 51 30 • www.kungshem.se

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

Vi sätter alltid hyresgästen i centrum!

Fler objekt på www.kungshem.se

Södra Malmgatan 16, Oxelösund • 0155-20 51 30
www.kungshem.se

Scanna för att titta närmare 
på våra lägenheter och andra objekt!!

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

Höjdgatan 24, Oxelösund  • Oppeby Gård 269, Nyköping
0155 - 20 51 30 • www.kungshem.se

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

Vi sätter alltid hyresgästen i centrum!

Fler objekt på www.kungshem.se

Folkegatan 15 3 rok   ledig 1/2 -13 5 878:-/mån     
 
S Malmgatan 14 4 rok     ledig 1/1 -13 7 564:-/mån

S Malmgatan 16  4 rok    ledig 1/1 -13   6 571:-/mån
Föreningsgatan 20c  3 rok    ledig 1/12    4 983:-/mån

Lediga lägenheter!

fö

Vi är med och stödjer arrangemangetLjus & Värme1 december 2012
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ANNONSEnplanshus vid Femöre Kanal
Hus på 100 kvadaratmeter och köparen 
kan välja mellan två olika planlösningar. 
Vid en första visning och information en 
solig oktobersöndag var intesset stort 
för Peabs planer. På plats var Håkan 
Thelin från Skandiamäklarna.

- Som jag uppfattar det är det nya försla-
get på hus precis vad marknaden vill ha, 
säger Håkan. Mindre enplanshus i närhe-
ten av Oxelösunds fantastiska skärgård.

Priset på husen är satta efter hur nära 
vattnet huset ligger. 

Utgångspris 1 995 000 kronor. 

- Priserna är så kallade ”frånpriser”. Det 
vill säga ett grundpris, sedan kan man 
bestämma själv vad man vill välja till och 
betala för det, säger Jimmy Karlsson från 
Peab.

Många äldre i Oxelösund bor kvar i sina 
hus, trots att de helst skulle vilja flytta från 
renoveringsjobb och trädgårdsarbete. Nu 
finns alternativ för dom som vill slippa 
från arbetet men ändå njuta av ett fritt 
boende i en havsnära miljö. 

Intresserad? Mer information? Kontakta 
Skandiamäklarna och Håkan Thelin, 
070-731 75 17

Femörekanalen skiljer halvön Femöre söder om Oxelösund från fastlandet. Kanalen är en förbindelselänk mellan 
Marsviken och Badhusviken och grävdes som nödhjälpsarbete år 1921. 

peabbostad.se

BOENDE NÄRA HAVET
VID FEMÖRE KANAL, OXELÖSUND

Visning
sönd 28 okt

kl 13–14

Att bo i vackra skärgårdsstaden Oxelösund är frihet. Här kan du avsluta jobbet och 
inom 15 minuter vara på väg mot just din favoritplats i den storslagna skärgården. 
Vid Femöre Kanal planerar Peab att bygga enplanshus. Köparen kan välja mellan två 
olika planlösningar.
Visning söndag 28 oktober på det tilltänkta området vid Femöre Kanal. Se skyltar.

Femöre Kanal
Femörekanalen skiljer halvön Femöre söder om Oxelösund från 
fastlandet. Kanalen är en förbindelselänk mellan Marsviken och 
Badhusviken och grävdes som nödhjälpsarbete år 1921 för att 
underlätta transporter främst för fi skare och kustbefolkning som på 
detta sätt slapp utsätta sig för hårda vindar vid Femöre huvud.

peabbostad.se
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PLANRITNING v1

peabbostad.se

PLANRITNING v2

peabbostad.se

Aspen 
4 RoK Tom tyta >  338 m2

Möjligt att dela av 
ett stort sovrum med 
mycket förvaring

Rymlig entré med 
sikt genom huset

Klädkammare 
i anslutning till 
sovrum

Generös och privat 
uteplats

Vardagsrum med god 
möblerbarhet och 
stora ljusinsläpp.  
Kamin som tillval.

Uteförråd för cyklar, 
barnvagn, verktyg mm.

Matplats i kontakt 
med uteplats

Lättarbetat vinkelkök 
med plats för extra  
arbetsyta eller matbord

Carport

Praktisk tvättstuga  
med groventré

Plats för tre bilar

Gäst-wc som tillval
TVÄTWC/D

ENTRÉ

VA

SOVRUM 2 

CARPORT

SOVRUM 1 SOVRUM 3

KLK

WC

Aspen 
3-4 RoK Tom tyta >  480 m2

Stort och ljust vardagsrum/kök 
med bar, plats för matsalsgrupp,  

Kamin som tillval.

Tillbyggnad med  
stort sovrum 14 m2 

som tillval

BOA 115 m 2

BYA 132,5 m 2

OBS montera textobunden illis!
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Lasse har jobbat med kläder i 42 år
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Till årets företagare i Oxelösund 
valdes Lars Bergman på Svedlindhs 
Herr och Dam.
 

- Jag har jobbat med kläder hela mitt 
liv, säger en glad Lars Bergman när 
OT hälsar på i butiken som funnits i 
Prismanhuset i Oxelösund sedan huset 
byggdes 1969. Innan dess höll man till i 
det så kallade ”Roburhuset” som också 
låg vid nuvarande torget. Man hade 
också en fi lial vid Malmtorgscity. Ägare 
på den här tiden var Ernst Svedlindh.

- Det var en ren tillfällighet att jag 
började jobba hos Ernst på Svedlindhs, 
minns Lasse. Jag var 17 år och skulle 
köpa ett par jeans. När jag kom in i 
butiken frågade Ernst vad jag gjorde. 
Jag hade utbildat mig inom kontor 
och handel och hade sommarjobbat i 
hamnen på speditionskontoret.

- Vi behöver en ung grabb, du kan 
börja här, var budskapet från Ernst.

- Jag kan jobba tills jag ska göra 
lumpen, var mitt svar. Men jag blev 
kvar några år till, totalt har det så här 
långt blivit 42 år med Svedlindhs.

I september 2003 köpte Lars 
butiken. Ernst Svedlindh gick bort i 
februari samma år. 

- Jag var på gång att köpa butiken 
tidigare, men Ernst hade svårt att 
skiljas från sitt livsverk. Jag minns att 
vi var på väg till banken vid ett tillfälle 
för att göra upp affären, men Ernst ville 
att vi skulle vända på vägen dit…

Lasse är inne på det tionde året 
som egenföretagare. 

- Det har absolut varit en rolig tid. 
Jag fi ck tidigt förtroende av Ernst 
och stort ansvar i butiken, sedan 
1979 ansvarade jag för alla inköp och 
jag förestod butiken i många år. Det 
innebar att jag var väl förberedd när 
jag tog över. Dessutom var det ju ett 
etablerat varumärke jag tog över. 

Du ångrar inte beslutet att bli 
egen?

- Absolut inte. Jag ser det som en 
livsstil mer än ett jobb. Jag har ett 
stort intresse för kläder, som också 
blivit mitt arbete. Under åren har jag 
byggt upp goda kontakter med mina 
leverantörer, vilket gör att jag alltid får 
hjälp om jag behöver. 

Hur ser Svedlindhs kundkrets ut?

- Vi vänder oss till en målgrupp som 
vill parkera på ett bekvämt avstånd och 

komma in i butiken och få personlig 
hjälp. Vi får fl er och fl er besök utifrån, 
idag är mer än hälften av våra kunder 
från Nyköping med omnejd.

Antar att du följt klädmodet genom 
åren?

- Givetvis. Förr skulle alla som 
jobbade på kontor gå klädda i kostym. 
Över huvud taget var kostym ett plagg 
som användes fl itigt. Till och med 
lagledarna i fotboll stod ofta uppställda 
i kostym när det var dags för lagfoto. 
Idag kan i princip en 25-åring och en 
75-åring klä sig lika. 

Vad betyder priset som årets 
företagare?

Lars Bergman är årets Företagare i Oxelösund

”Affärer bygger på 
bra relationer”

- Det är alltid roligt att få uppskatt-
ning för det man gör, även om 
uppskattningen från våra kunder är 
viktigast, säger Lars och ler. Jag tycker 
också det är viktigt att påpeka att mina 
anställda Solweig Söderström och 
Kristina Landin har stor del i priset. 
Tillsammans har vi 90 års erfarenhet, 
vilket torde vara unikt i branschen.

Du har genom åren engagerat dig 
hårt för centrumhandelns bevarande 
i Oxelösund.

- Jag har alltid tyckt att det är 
viktigt med ett levande centrum. 
Arrangemang av olika slag drar folk till 
centrum - och butikerna.

Juryns motivering, Årets Företagare, Oxelösund
Årets företagare i Oxelösund bevisar att man även på en liten ort kan nå 
framgångar och utöka sin kundkrets. Detta genom gedigen kunskap inom 
sin bransch och ett brinnande och uthålligt engagemang i frågor som rör 
centrumhandelns bevarande i Oxelösund. Med konkurrens från fl era stora 
kedjor i närområdet hittar allt fl er till Årets Företagare i Oxelösund: Lars 
Bergman på Svedlindhs Herr & Dam AB.

Så började det
1931 började Ernst Svedlindh arbeta som affärsbiträde hos Fritz 
herrekipering i Stigtomta.
1945 blev Ernst föreståndare för Fritz affär i Björkvik.
1948 fl yttade Ernst till Hällestad i Östergötland och startade en egen 
rörelse med försäljning av herrkläder.
1953 fl yttade Ernst till Oxelösund och övertog ”Olof Carlssons 
Herrekipering” i Roburhuset och ändrade namnet till ”Svedlindhs”. 
En tid under 60-talet etablerades även en fi lial vid Malmtorget.
1969 stod nya Prismanhuset klart och Ernst fl yttade in i nuvarande 
lokaler.
2003 övertar Lars Bergman rörelsen.

Text: Torbjörn Dahlström Bild: Peter Lundström

Kungsg. 23 • 0155 - 28 93 30 • www.korkortscenter.se

Bil - 10 körl. teoripaket, halkbana,
R1, lån av bil vid uppkörning....8800:-
Intensivkurs varannan vecka!

Handledarkurs onsdag/lördag Ring!

Nyköping

Trafikskola med egen halkbana!

Livs - Film - Fika - Spel
Esplanaden 15, Oxelösund • 0155-29 62 40

Spela 
och 

titta live!

Öppet alla dagar 

9.00-22.30
Esplanaden 15, Oxelösund • 0155-29 62 40

Portionsmat
Findus 380-400g

2 för 59:-
ord. 35:-/st
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150kr rabatt
 (vid av köp av jacka under 1000kr)

0155-302 10
Järntorget, Oxelösund

200kr rabatt 
(vid av köp av jacka över 1000kr)

(erbjudandet gäller t.o.m 1/12)

JACK-YRA

PAX passad®

Marknadens bästa 
badrumsfläktar

Dags att se över ditt inneklimat?
Och samtidigt göra en riktigt bra affär!
PAX har ventilations- och värmeprodukterna du behöver och Kvists Elektriska har 
expertisen att installera dem. 

Just nu har vi fina erbjudanden på energieffektiva element, PAX fläktar och  
tilluftsventiler samt smarta handdukstorkar. Kontakta Kvists Elektriska för 
förslag på hur du kan få en bättre innemiljö med hjälp av PAX produkter.

Torggatan 19, 613 30 Oxelösund
te. 0155-306 20 • info@kvistsel.se
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PAX oljefyllda element
Energieffektiv komfortvärme

PAX handdukstorkar
Unik repetitiv timer som minns 

dina duschvanor

20% rabatt
på hela 

PAX sortimentet

ROT 50%
av arbets-
kostnaden

Uno, Irma och Patrik till 
S:t Botvids  kyrka i december 
Uno Svenningsson & Irma Schultz 
Keller har sedan skivan ”Sånger för 
december år 2006 gjort julturnér 
tillsammans varje år, Förra året 
släppte dom en ny skiva ”December- 
En svensk jul” där dom bland annat 
tolkade våra mest kända jul låtar.

I år har dom tagit med sig den popu-
lära artisten Patrik Isaksson på turnén. 
Patrik har genom åren har radat upp 
hits efter hits.

Det kommer bjudas på en stämningsfull 
konsert i månaden decembers tecken 
med låtar från dom båda skivorna och 
några av artisternas största hits.  Med 
sig har dom kompbandet Flying Dog’s.

Måndag den 17 december kommer Uno, 
Irma och Patrik till Oxelösund och S:t 
Botvids kyrka. Det innebär att Oxelö-
sund gästas av samma trio som gjorde 
stor succé i juli månad vid årets ”Visor 
Vid Vattnet”. Alla som inte fanns på 
plats och såg trion då har nu chansen 
igen. Denna gång under temat 
”Decembersånger”. 

Mer information kring biljettförsäljning 
med mera, se annons på sidan 35.

Bilderna; Uno Svenningsson, Irma 
Schultz och Patrik Isaksson kommer 
till Oxelösund den 17 december med sin 
julkonsert ”Decembersånger””. 
Foto: Peter Lundström

Presentkort
– ge bort en upplevelse eller 

resa som årets julklapp!
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ort

 Alla resor och upplevelser fi nns hos Resia! 

Presentkort

– den perfekta 

gåvan

www.resia.se
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V. Storgatan 8, Nyköping
0155-20 22 60
Vardag 9–18, lördag 10–14
www.resia.se/nykoping
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© svenska korsord ab

Nu kan du lösa korsord i OT igen!  Skicka in ditt svar till Mediamix, Höjdgatan 24, 613 30 Oxelösund. 
Du kan också mejla in rätt ord från bildrutan i korsordet till peter@media-mix.nu   

Namn

Adress

Postadress

Telefon

Månadens korsordsvinst
KiropraktorHälsan bjuder vinnaren på en neurologisk kiropraktisk 
undersökning. 

”Vår styrka ligger i vår helhetssyn där vi kombinerar modern kiropraktik 
med coaching och träning”. Läs mer på kiropraktorhalsan.se 
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Oxelösunds Hamn växer inom biobränsle

En bil med återvunnet skrot för export möter en bil med återvunnet trä från England, 
via Oxelösunds Hamn. Foto: Jan Lindblad

Under de senare åren har Oxelösunds 
Hamn växt inom hanteringen av olika 
biobränslen. Kunderna är de stora 
energibolagen med kraftvärmeverk 
runtom Stockholm/Mälardalen som 
producerar fjärrvärme och el för 
invånarna i städerna. Douglas Heilborn 
är affärsutvecklingschef för Oxelösunds 
Hamn. 

- Oxelösunds Hamn har blivit en viktig 
importhamn för Stockholm och Mälardalen. 
Hamnen hanterar regelbundet returträflis 
och träpellets. Under 2012 hanteras ca 
150 000 ton av olika typer av biobränslen 
i hamnen. Biobränslen har blivit en viktig 
produkt för hamnen och spås en fortsatt 
tillväxt vilket bidrar till hamnens utveckling. 
Oxelösunds geografiska läge och hamnens 
logistikfördelar är bidragande faktorer till 
ökningen.

Sverige har ett stort system av fjärr-
värmenät i allt från stora till små städer. 
Fjärrvärme är energieffektivt och 
miljövänligt. I Sverige pågår fortfarande 
en omställning från fossila bränslen 
till förnybara energikällor, däribland 
biobränslen av olika slag. 

- Biobränslen är traditionellt sett skogs-
produkter av olika slag eller återvunnet 
trä, s k returträflis, t ex från marknaderna 
i England, berättar Douglas.  Traditionella 
bränslen ersätts dock kontinuerligt av 
nya bränslen. Nästa generations bränslen 
är avfall av olika slag, t ex utsorterat 
verksamhetsavfall som papper och plast 
eller utsorterat hushållsavfall. Sedan lång 
tid tillbaka eldas avfall i många svenska 
fjärrvärmepannor, däribland i Stockholm, 
Västerås, Norrköping och Linköping.  

Svensk avfallshantering är känd långt 
utanför landets gränser för tekniken att 

utvinna energi ur avfallet och för hur 
vi sedan använder denna energi i t ex 
fjärrvärmenät. 

- Ur ett globalt miljöperspektiv är det 
positivt att avfall eldas i Sverige istället 
för att ta hand om det i t ex England som 
saknar förbränningsanläggningar. Den 
största utsläppsreduktionen beror på att 
importen ersätter annan avfallsbehandling 
i ursprungsländerna som ofta leder till 
stora utsläpp av metangas med mycket stor 
klimatpåverkan. Avfall Sverige och Svensk 
Fjärrvärme har gjort en studie som visar 
att import av avfall bidrar till att minska 
utsläppen av växthusgaser totalt sett, säger 
Douglas.

Under vintern 2011-2012 byggdes ett 
stort lager i hamnområdet, för lagring av 
träpellets.  Nu i november månad 2012 
har en cistern för lagring av vegetabilisk 
bioolja tagits i drift i hamnen.  Nästa steg 
för hamnen blir att hantera balat avfall 
för samma kunder som tidigare. Första 
lasterna kommer i december månad 
2012.

- Hamnens miljöarbete har varit och är 
omfattande för att minska miljöpåverkan 
för det närliggande samhället från hante-
ring av olika material. För att motverka 
damning använder hamnen snökanoner 
som bildar en vattendimma som hindrar 
damm från att spridas. Mycket resurser 
läggs också på att sopa och hålla vägar 
och ytor rena under och efter hantering, 
fortsätter Douglas.

- På liknande sätt utvecklas tekniken 
för att hantera balat avfall som är en ny 
importprodukt. Tester kommer under våren 
2013 att ske med nyutvecklad vaccumteknik 
för att lyfta balarna.  

Oxelösund
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I hamnen möts fler import och export-
strömmar av olika material från samhället, 
återvunnet skrot för export och återvunnet 
trä och avfall för omvandling till energi. 

Flöden till och från hamnen speglar 
samhällets behov av transporter. De 
behoven möts i Oxelösunds Hamn.  



De sprider ljus i vintermörkret
32

Vill du skänka pengar till Gungbrädan eller Räddningsplankan
så kontaktar man Svenska Kyrkan i Oxelösund på telefon 0155-293400

Barnfattigdomen ökar i Oxelösund. Det är en sanning 
som är svår att förstå i vårt moderna samhälle men för 
diakonigruppen i Svenska kyrkan i Oxelösund är det en 
verklighet som är högst påtaglig speciellt nu när julen 
närmar sig. 

   I gruppen ingår Åsa Sjölund - diakon, Gunilla Östberg 
- diakon och Ann Svensson - diakoniassistent. Jag träffar 
Åsa och Ann för ett samtal om hur situationen ser ut i 
Oxelösund och märker snabbt hur mycket de brinner för 
att förändra. Det finns två olika stödkonton som Kyrkan 
har, Räddningsplankan, som är för vuxna och Gungbrädan, 
som är till för barn och barnfamiljer i behov av extra stöd. 
Svenska kyrkan i Oxelösund är en del av familjecentralen 
och initierade även barn- och tonårsbyrån i Oxelösund. 
De samverkar också med många olika kommunala 
verksamheter och har tack vare detta kännedom om var 
behoven finns.

- Det finns ca 30 barnfamiljer i Oxelösund som lever på 
försörjningsstöd idag. Sedan har vi utförsäkrade, arbetslösa 
och låginkomsttagare. Det är här barnfattigdomen är 
en verklighet. Vi inom kyrkan är inte en ersättning för 
socialtjänsten utan vi är ett extra stöd för de som behöver, 
säger Åsa Sjölund.

   Hon berättar om projektet Betongmammorna, som är 
ett bildningsprojekt för unga mammor (18-25 år) utan 
utbildning. Lärare från Campus kommer och utbildar 
gruppen, som då har möjlighet att få gymnasiekompetens. 
På det sättet får mammorna förutsättningar för att ta sig ur 
bidragsberoendet.

Ett utdrag ur kompendiet med 
levande berättelser i 
Oxelösund 2012:

“Ensam, arg, frustrerad och matt. Så 
beskriver en ensamstående mamma sin 
situation. Hon har flera barn och många 
utgifter. Barnbidraget ska räcka till 
mycket och allt kostar pengar. Vettiga 
sysselsättningar för barnen kostar. 

Aktiviteter som kräver utstyrsel och avgifter 
får prioriteras bort när fotbollsskorna blir för 
små och benskydden tar slut. “Kan du inte 
intressera dig för något annat, gumman?” 
Skolan erbjuder instrumentalundervisning. 
Det kostar pengar, instrument och 
terminsavgifter. 50-lappen till klasskassan 
går också bort. Och utanförskapet är ett 
faktum.”

Ann Svensson och Åsa Sjölund träffar familjer i en känslig 
situation.

De unga mammorna får så mycket mer än utbildning i 
projektet som t.ex. socialt samspel, värdegrund, självkänsla 
och kunskaper om samhället de lever i. 
 -Vi är så glada över att kunna ge hjälp till självhjälp, säger 
Åsa.

   Under julen gör diakonigruppen punktinsatser för att 
barnen ska få en god jul. Det som är en självklarhet för de 
flesta av oss; julklappar, julgran, julmat, knäck, kola och 
lussebak är en omöjlighet för flera av familjerna utan stöd 
från kyrkan.
    - De flesta som kontaktar oss känner en stor skam över 
att de inte kunnat reda ut sin situation själva. Vi bemöter 
alla med respekt. Vi behöver alla bli sedda och bekräftade. 
Familjerna är mitt ibland oss. Ofta skäms man så mycket 
att man inte klarar av att prata om det. Har man tagit sig 
över den höga tröskeln att kontakta oss så måste det finnas 
någon som tar emot och ger det bemötande som behövs.

   - Det är inte sällan vi får ett tårfyllt tack och får höra att nu 
äntligen kan jag sova på nätterna igen när jag vet att jag kan 
fira en jul med mina barn, säger en rörd Ann. Det kunde 
vara du och jag. Hur vet vi hur våra liv kan bli?

- Det känns nästan som att man är jultomten när man ser 
lyckan hos familjerna.

   De berättar att det inte finns några fonder inom Svenska 
kyrkan i Oxelösund utan alla medel till Räddningsplankan 
och Gungbrädan kommer från affärsidkare, frivilliga 
organisationer och privatpersoner som samlar in och 
skänker pengar. Sedan finns evenemanget Ljus & Värme 
den 1 december. En stämningsfull julmarknad på dagen 
där pengar samlas in samt en konsert i S:t Botvids kyrka på 
kvällen där halva éntreintäkten går till Räddningsplankan 
och Gungbrädan.

Ica Kvantum har sin jultallrik som man säljer till sina 
kunder och behållningen går oavkortat till Gungbrädan.
   Den 19 december dukas årets julbord upp och då 
kostar det 40:-. Förra året såldes 350 julluncher och det 
blev en ansenlig summa som diakonigruppen fick till sin 
verksamhet.
- Vi är så tacksamma för alla medel som samlas in och 
skänks till våra hjälpkassor, säger Ann och Åsa.

Text & Bild: Veronica Johansson
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PASSA PÅ ATT   ANSÖKA  OM STATOIL  

MASTERCARD

SÄNKT 
BENSINPRIS!
På Statoil 1-2-3 i Oxelösund

Bensinpriset är sänkt fredag 30/11 tom söndag 2/12

Ansök om Statoil MasterCard 
Fredag 30/11 kl 9-17 och lördag 1/12 
kl 10-15 så erhåller du 1,5 lit.
färdigblandad spolarvätska.

  f.d. Färghusetf.d. Färghuset
Färg    Bygg&

Vi hjälper dig välja 
rätt färg när du skall 
måla inomhus eller 
utomhus och har allt du 
behöver för att lyckas!

Välkommen in!

Äntligen finns det en 
renodlad Teknosbutik 

i Nyköping!

Välj bland 
1000-tals kulörer!

Renovera 
ditt badrum 
med oss...

behöver för att lyckas!

Välkommen in!

Färg Bygg&&
Östra Kyrkogatan 38 • 0155-28 90 90 • Vard 10-17, Lörd 10-13

Dessutom får du 50% på arbetet (ROT-avdraget)

Vi bjuder 

på Kakel 

och Klinker

*gäller utvalt 

sortiment

Varmt 
välkommen!

Koordinaten, Eventsalen. Fredag 7 december kl 19
Arrangör Oxelösunds Teaterförening
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&TAGEVART TOG ALLA 

HUNDAR VÄGEN?
ANN KRISTIN HEDMARK
PETER HARRYSON & LEIF GELLERFALK
BAS LARS THORSBERG
SLAGVERK JONAS BACKMAN
GITARR OCH ARRANGEMANG CHRISTER KARLBERG
REGI PETER HARRYSON

En musikalisk cabaré med Hasse o Tages sketcher, 
sånger och revynummer.

BILJETTER
Ordinarie pris: 315 kr, SN-Plus: 280 kr, Scenpass: 260 kr

Biljetter finns på Koordinaten, Culturum eller online: www.visitoxelosund.se
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Nu lanserar vi ett helt nytt magasin i Nyköping!Antligen!..

YKÖPING ÄR PLATSEN där jag växte 
upp, och som genom åren fått en stor 
plats i mitt hjärta. Här finns den lilla 
stadens alla fördelar, här är vi nära 

varandra och nära storstadens puls.

   Vi tror på Nyköping och lanserar nu en helt ny 
produkt, med start i mars 2013, ett attraktivt 
månadsmagasin som vi kort och gott gett namnet 
NYK.

   VÅR AMBITION är att Nyköpingsborna ska 
känna sig stolta över sin stad. Det vill vi i det 
nya magasinet NYK bidra till genom att i vårt 
redaktionella material binda ihop det historiska 
och moderna Nyköping, allt från popgalan med 
The Who på Träffen på 1960-talet till Nyköpings 
utveckling i nutid.

   VI HAR VALT ATT SATSA på ett kvalitetsma-
gasin när det gäller papper och tryck. Upplagan 
blir 26 000 och NYK kommer att distribueras till 
samtliga hushåll i Nyköping samt finnas tillgäng-
ligt i ställ på välbesökta platser i staden. Den 
kommer också att kunna läsas på magasinets 
egna hemsida, nyk.nu

N

NYK

..
FÖRR & NU

Kom ni ihåg stenkakan, kassetten, CD-

skivan. Vilken teknisk resa!

SID 3

Drömmar
Drömmar, om framtiden är svåra att ta på,

men viktiga för att verkligen leva livet.

Hur kommer vi ihåg vad vi verkligen vill, 

när vardagen bara rullar på?
SID  8

Mote med BERTIL 

- Jag tar dagen som den kommer och 

hoppas och tror på framtiden. Vem vet vad 

för spännande som jag ska få vara med om 

just idag. SID 28

NYKÖPING, ATT LEVA OCH BO I MÖJLIGHETERNAS STAD

NYK
#09 2013
www.nyk.nu

Nu har vi 
byggt ut huset

Skavsta inviger

nya lokaler och ser ljust
på framtiden.

SID 25

”Dröommen var helt
plotsligt sann!”

..
..

Mat som 
hobby

Det är dags att 

återupptäcka finessen 

med god och 

hälsosam mat s. 27

NYK

Mote med
- Jag tar dagen som den kommer och 

hoppas och tror på framtiden. Vem vet vad 

för spännande som jag ska få vara med om 

NYKÖPING, ATT LEVA OCH BO I MÖJLIGHETERNAS STAD

Nu har vi 
byggt ut huset

Skavsta inviger

nya lokaler och ser ljust
på framtiden.

”Dröommen var helt
plotsligt sann!”

Mat som 
hobby

Det är dags att 

återupptäcka finessen 

med god och 

hälsosam mat s. 27

..

NYK
Hellmanska

gården
Inte bara surdeg 

och ekologiska råvaror. 
SID 22-23

FÖRR & NU
Så sent som på 60-talet kunde man lämna 
en ko som delbetalning vid en bilaffär. 

SID 3

Cupcakes 

Vi träffar det äkta paret Anna och Peter 
som äntligen slår upp dörrarna till deras 
drömprojekt. ”Cuppies” öppnar i April 
och vi tittar närmre på caféet och ägarna.

SID  8

Mote med  ANDERS  
- Jag tar dagen som den kommer och 
hoppas och tror på framtiden. Vem vet vad 
för spännande som jag ska få vara med om 
just idag.

SID 28

NYKÖPING, ATT LEVA OCH BO I MÖJLIGHETERNAS STAD

NYK
#11 2013
www.nyk.nu

Nu har vi byggt 
ut huset.
Skavsta inviger

nya lokaler och ser 
ljust på framtiden.

SID 25

”Musik dygnet runt!”

Mat som hobby
Det är dags att 
återupptäcka finessen med 
god och hälsosam mat s. 27

Antligen!

NYK
Hellmanska

gården
Inte bara surdeg 

och ekologiska råvaror. 
SID 22-23

FÖRR & NU
Så sent som på 60-talet kunde man lämna 
en ko som delbetalning vid en bilaffär. 

SID 3

Cupcakes
Vi träffar det äkta paret Anna och Peter 
som äntligen slår upp dörrarna till deras 
drömprojekt. ”Cuppies” öppnar i April 
och vi tittar närmre på caféet och ägarna.

SID  8

Mote med..Mote med..
  Mote med  Mote med ANDERS  

- Jag tar dagen som den kommer och 
hoppas och tror på framtiden. Vem vet vad 
för spännande som jag ska få vara med om 
just idag.

SID 28

NYKÖPING, ATT LEVA OCH BO I MÖJLIGHETERNAS STAD

NYK
#11 2013
www.nyk.nu

Nu har vi byggt 
ut huset.

Nu har vi byggt 
ut huset.

Nu har vi byggt 

Skavsta inviger
nya lokaler och ser 
ljust på framtiden.

SID 25

”Musik dygnet runt!”

Mat som hobby
Det är dags att 
återupptäcka finessen med 
god och hälsosam mat s. 27

..

NYKNYKÖPING, ATT LEVA OCH BO I MÖJLIGHETERNAS STAD

NYK
#03 2013

www.nyk.nu

”Jag lever livet , 
jag al ltid dromt om!”..

FÖRR & NU

Lockar, permanent, lugg, page. Modét som 

följs vare sig man tror det eller ej.

SID 3

Vårblommor 

Äntligen är det dags att så smått plantera 

lite. Nu får tomatfrön och luktärtorna änt-

ligen planteras.SID  8

Mote med MARIELLE 

- Jag tar dagen som den kommer och 

hoppas och tror på framtiden. Vem vet vad 

för spännande som jag ska få vara med om 

just idag. SID 28

Hellmanska

gården
Inte bara surdeg 

och ekologiska råvaror. 

SID 22-23

Mat som hobby
Det är dags att 

återupptäcka finessen 

med god och 

hälsosam mat s. 27

Motorcity
Begagnat eller nytt?

Ett beslut som behöver

sin betänketid och

som måste få växa fram.

SID 15

Premiar!
1:a numret ute
mars 2013

..

Med varma hälsningar
Torbjörn Dahlström, 

Mediamix Event & Mediabyrå
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Mediamix Event & Mediabyrå presenterar

S:t Botvids kyrka • Måndag 17 december 19.00
Biljetter: ICA Kvantum förbutiken, www.visitoxelosund.se

Biljettpris 250:-  
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”Lev livet fullt ut i Oxelösund”
Vårdcentralen utvecklar vården för äldre
 Andelen äldre över 65 år ökar och år 
2018 beräknas den vara cirka 23 % av 
den sörmländska befolkningen och 30 
% av Oxelösunds befolkning. 

- Vårdcentralen utvecklar vården för 
äldre. En stor utmaning för Vårdcentra-
len i Oxelösund, säger Kristina Sand-
ström. Vi måste arbeta med förebyggande 
hälsoinsatser och hitta ett effektivt sätt 
att behandla äldre personer som har fl era 
sjukdomar samtidigt och lever högre 
upp i åldrarna än tidigare. I december 
kommer en nyanställd sjuksköterska att 
arbeta med de s k ”multi-sjuka” äldre för 
att de ska få en trygg vård, läkemedelsge-
nomgångar m m och dels med förebyg-
gande hälsoarbete för de ”yngre äldre”.

En ”workshop” har hållits i Oxelösund 
för äldres hälsa i den s k ”tredje åldern”. 
Den ”tredje åldern” innebär den tid man 
lever som pensionär, då inte hälsan lägger 
några större hinder för att leva ett obero-
ende liv och göra det man vill. Worksho-
pen samlade 60-talet deltagare där alla 
på olika sätt är med och skapar förutsätt-
ningar för ett gott åldrande i kommunen. 
Bland deltagarna fanns Oxelösunds 
Vårdcentral.

- Vårdcentralens vanligaste besökare 
är i den tredje åldern, fortsätter Kristina. 
För oss fi nns det därför stor anledning 
att arbeta för att behålla det friska och 
förebygga ohälsa. Det kommer att ske 
genom förebyggande hälsokontroller, 
samtal, rehabiliteringsinsatser och hop-

pas vi, friskvårdsaktiviteter i samarbete 
med andra.

Den 1 januari står det nya trygghets-
boendet Vitsippan klart. Vitsippan ligger 
granne med Vårdcentralen och inrym-
mer förutom bostäder träningssalar och 
grupplokal med köksutrustning.

- Här kommer vi att kunna bedriva häl-
sofrämjande arbete. Vår rehabiliterings-
verksamhet för reumatiker, stroke- och 
MS-patienter med fl era som nu bedrivs 
vid Björntorp kommer att fl yttas till Vit-
sippan. Närheten till lokalerna kommer 
att underlätta arbetet för våra sjukgym-
naster och arbetsterapeuter, och givetvis i 
förlängningen även våra patienter.

Det nya trygghetsboendet Vitsippan kommer även att innehålla rehabiliteringslo-
kaler för bland annat reumatiker och strokepatienter samt lokaler för förebyggande 
friskvård. 
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Loppmarknad och Städdag
Järntorget lördag 24 april 10.00-15.00

 Loppmarknad för föreningar, skolklasser och privatpersoner på Järntorget
Bokloppis på Koordinaten
Städdag med underhållning och utlottning på Järntorget
Oxelösunds Föreningsdag

Loppmarknad
Vill du vara med och sälja dina prylar på loppmark-
naden? Plats (3x2 m) kostar 50 kr och anmälan görs till 
marianne.heman@oxelosund.se senast fredag 9 april.

Vill du skänka saker till försäljning? Lämna dina 
gåvor på Återvinningscentralen, Föreningsgatan 43, 
under ordinarie öppettid, från och med tisdag 6 april. 
Vi ombesörjer försäljningen av alla gåvor och skänker 
vinsten oavkortat till välgörande ändamål för barn och 
ungdomar i Oxelösund.

Oxelösunds Föreningsdag
Under dagen har alla föreningar möjlighet att visa 
upp sin verksamhet på valfritt sätt. Allt sker på Järn-
torget, Koordinaten och längs Hälsans Stig. För mer 
information, kontakta Fredrik Sköld och Anette Ivarsson, 
fritid@oxelosund.se, 0155-383 70, 383 72.
 
Städdag
Vill du vinna en resa till Barcelona eller en bärbar 
PC? Lördag 24 april mellan 10.00-13.00 ska hela Oxe-
lösund städas. Du städar ditt närområde under ledning 
av en städcoach. Du som städar får en lott och deltar i 
utlottningen på Järntorget samma dag 14.00.

Tack för ditt intresse att delta under denna dag eller ditt 
bidrag till insamlingen!

www.oxelosund.se

Loppmarknad
Järntorget lördag 16 april 10.00-15.00

 

www.oxelosund.se

Loppmarknad för föreningar, skolklasser och privatpersoner
I år även Barnloppis där barn får sälja sina leksaker 

Gratis hoppborg för alla barn 
Fika på torget. Rulltårta och kaffe eller festis 10 kronor.

På Koordinaten

Bokloppis 

Do Redo - återbruk, hantverkare visar och säljer sina produkter

Miljöutställning med filmvisning ”Framtiden börjar nu” 

Bygg din egen skräpskulptur 

Vill du vara med och sälja dina prylar på loppmarknaden? 
Plats (3x2 m) kostar 50 kr och anmälan görs till  marianne.heman@oxelosund.se, 
0155-388 03 senast 13 april.

Sommarfint i kommunen
Nu börjar en hektisk tid för alla de 
som gör att boende och besökare 
kan njuta av vacker blomsterprakt 
och fina parker under sommarhalv-
året. Parker och rabatter ska vårstä-
das och cirka 15 000 plantor ska nu 
planteras och sättas ut i urnor och 
rabatter. 
 
- Planteringen av sommarblommor 
börjar när vi bedömer att ”järnnätterna” 
(risk för frost) är förbi, berättar Rune 
Jonsson, ansvarig för Gata-park på 
Kustbostäder.

- Det brukar vara i slutet av maj som vi 
börjar med sommarblommorna, tulpa-
ner och påskliljor är då utblommade. Vi 
har som målsättning att vara klara med 
alla rabatter till midsommar, fortsätter 
Rune. Även ett hundratal blomsterurnor 
görs i ordning och placeras ut på kom-
munens och Kustbostäders områden.

 
En ny utsmyckning för i år blir det i 
”TGOJ parken” mitt emot Järnvägspar-
ken. Där har Kustbostäder rensat bort 
gamla uttjänta buskar, tagit fram berget 
och lagt ut stensingel.

- Vi kommer att placera ut fyra betong-
båtar, likadana som vid välkommen-
planteringen vid hamninloppet. Vi följer 
på så sätt det marina temat som blivit 
mycket uppskattat bland både besökare 
och Oxelösundsbor, avslutar Rune.
 

Förhandsvisning av
trygghetsboende
Ett 100-tal åhörare samlades på 
Koordinaten torsdag 29 mars när 
Kustbostäder bjöd in till infor-
mationsträff för intresserade och 
tilltänkta hyresgäster till Vitsippans 
trygghetsboende. 

På plats fanns bland annat de som 
idag har tecknat preliminära kontrakt 
på de 37 lägenheterna, men även de 
som står i kö och hoppas på eventuella 
återbud. Deltagare från referensgrup-
pen, seniorer som deltagit från start, 
representanter från landstinget och 
byggentreprenören NCC var på plats 
för att svara på frågor. 

Förvaltningschef Kurt Tengroth från 
Kustbostäder och arkitekt Ingrid Rep-
pen från Nordkonsult visade tredimen-
sionella ritningar över lägenheterna och 
utomhusmiljön. Därmed gavs en bra 
överblick över ytorna av både 2:or och 
3:or. 
Funktionalitet och ljusinsläpp står i 
fokus för utformningen med smarta lös-
ningar skräddarsydda för målgruppen. 
Bland annat har alla badrum fönster för 
bra ljusinsläpp i och med att de flesta 
fallolyckor sker i badrummet.

Trapphuset har gjorts inbjudande, med 
gåvänliga trappsteg, för att hyresgäs-
terna helst ska ta trapporna för lite extra 
motion.

Inflyttningsdatum blir 29 januari 2013.

Kaffe med dopp avslutade mötet och de 
blivande hyresgästerna fick möjlighet 
att träffa sina nya grannar.

Intresset för Oxelösunds stadsnät växer 
och det pågår ett hektiskt arbete med att 
ansluta årets beställningar. 
 
-Vi jobbar för att alla i Oxelösund ska kunna 
få möjlighet att beställa en stadsnätsanslut-
ning, berättar Håkan Franzén, verksam-
hetschef för Oxelösunds Stadsnät, just nu 
ansluter vi över 200 stycken villor/radhus i 
fem nya områden.

-På  hemsidan  www.oxds.se hittar du den 
planerade anslutningstiden för ditt område 
och där finns även aktuella anslutningskartor 
och möjlighet att anmäla intresse eller göra 
en beställning om du redan bor i ett anslutet 
område.
 

Allt fler ansluter sig till 
Oxelösunds stadsnät

Årsavläsning av vatten 
Under april och maj månad skickar 
Oxelö Energi ut kort för självavläs-
ning av vatten. 
Fyll i mätarställningen och
returnera kortet eller registrera själv 
uppgifterna på www.oxeloenergi.se/
mina sidor

Öppettider helgdagar 
april/maj 
Valborgsmässoafton 30 april 
samt 16 maj stänger vi kl.12.
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Välj 555:an 
Oxelösunds Stadsnät har i da-
garna gått ut med ett nytt erbju-
dande, den så kallade 555:an. 
Det låter lite som en ny glass 
med extra mycket av allt…Men 
vad innebär erbjudandet rent 
konkret ?
-  555:an är något vi kan erbjuda 
dig som bor i villa, svarar Håkan 
Franzén, chef för Oxelösunds 
Stadsnät. Du kan dela upp installa-
tionskostnaden per månad istället 
för att betala allt på en gång. Det 
innebär att du för 555 kr i månaden 
får stadsnätet installerat och klart, 
vi åtar oss allt jobb med att gräva 
och ansluta din villa, samt återställ-
ning av din tomt. Dessutom ingår 
Internetuppkoppling i 36 månader. 
Du får en helhetslösning, med 
installation och internetuppkoppling 
i ett. 
Varför är det så bra med en fi be-
ranslutning?

- Fiber ger den bästa anslutningen 
för alla framtida behov och has-
tigheter. En fi beranslutning är 
framtidssäker. Dessutom ökar det 
värdet på din villa. 
Vad är värdeökningen på en villa 
efter installation till Oxelösunds 
Stadsnät?
- Det brukar ligga på 40 000 vid en 
försäljning. Att ha fi ber till villan är 
ett krav idag hos många köpare, 
eftersom det ger billigare och 
bättre tjänster. Samtidigt är villan 
säkrad för framtidens teknik.
Jag vill ha 555:an. Vad gör jag?
- Gå in på www.oxds.se, där du 
kan se om du bor i ett anslutet 
område. Då kan du ringa direkt 
och beställa. Om du inte bor i ett 
anslutet område, anmäl ditt eget 
intresse, och hjälp till att höja in-
tressegraden i ditt område, så kan 
även du få en anslutning. 

Luta dig tillbaka!
Vi gräver och ansluter
din villa till Stadsnätet.

100mbit’s Internet ingår!
till ett värde av ca: 280kr /månad i 36 månader.

Endast 555kr i 36 månader.
Inklusive moms.Inklusive moms.

Erbjudande från ditt lokala Stadsnät

www.oxds.se                                      0155- 388 40

555kr

Finns det ett bättre
erbjudande?

Att ha fiber är ingen lyx, det
är en självklarhet för mig.

Ett öppet Stadsnät ger mig
valfrihet och bra billiga tjänster!

För 555 kr i månaden (36 mån) får du
• All grävning som krävs på din mark
• Installation av stadsnätet i din fastighet
• Internet 100/10 Mbit i 36 månader
Beställ idag på www.oxds.se

Ny leverantör
i nätet - Viasat

snabbhet
frihet

1850 oxelösundare är 
redan anslutna.

Säkra din plats i Sveriges 
snabbaste stadsnät du 
också.

Anmäl dig på www.
oxelosunds-stadsnat.se

snabbhet
frihet

1850 oxelösundare är 
redan anslutna.

Säkra din plats i Sveriges 
snabbaste stadsnät du 
också.

Anmäl dig på www.
oxelosunds-stadsnat.se

snabbhet
frihet

1850 oxelösundare är 
redan anslutna.

Säkra din plats i Sveriges 
snabbaste stadsnät du 
också.

Anmäl dig på www.
oxelosunds-stadsnat.se

snabbhet
frihet

1850 oxelösundare är 
redan anslutna.

Säkra din plats i Sveriges 
snabbaste stadsnät du 
också.

Anmäl dig på www.
oxelosunds-stadsnat.se

Allsång 
På Järntorget i Oxelösund

Torsdagar i juli 18.00-20.00

Vi varvar uppträdanden 
med allsång på populära 
musikteman

1 juli Schlager
8 juli ABBA
15 juli Michael Jackson
22 juli 60-70-tal
29 juli Svenska hits

Medverkande - Jenny Hillman
Martina Dahlström

Öppen scen!
Anmäl dig själv eller en 
kompis för att delta på scenen
Kontakta Torbjörn Dahlström,
Mediamix 070-433 433 2, 
tobbe@media-mix.nu

I samarbete med

Höjdgatan 24, Oxelösund
0155 - 20 51 30

www.kungshem.se

Lediga lägenheter
2 rok, 54 m2 Esplanaden 12B
Ledig fr.o.m. 1/1 2008
2 rok, 60 m2 Folkegatan 17
Ledig fr.o.m. 1/1 2008
2 rok, 53 m2 Södra Malmgatan 14
Ledig fr.o.m. 1/1 2008

mediamix
IDÉ, SÄLJ & PRODUKTION AV GRAFISKA PRODUKTER 

HÖJDGATAN 24 • 613 30 OXELÖSUND 
TEL 0155 - 28 21 00 • FAX 0155 - 28 55 22 

mediamix
Event & Mediabyrå

Höjdgatan 24, Oxelösund  • Bagaregatan 17 B, Nyköping
Telefon 0155-28 21 00 • www.media-mix.nu

snabbhet
frihet

1850 oxelösundare är 
redan anslutna.

Säkra din plats i Sveriges 
snabbaste stadsnät du 
också.

Anmäl dig på www.
oxelosunds-stadsnat.se

snabbhet
frihet

1850 oxelösundare är 
redan anslutna.

Säkra din plats i Sveriges 
snabbaste stadsnät du 
också.

Anmäl dig på www.
oxelosunds-stadsnat.se

1000 

Mbit/s

2MEG
p h o n e

snabbhet
valfrihet

Allsång 
På Järntorget i Oxelösund

Torsdagar i juli 18.00-20.00

Vi varvar uppträdanden 
med allsång på populära 
musikteman

1 juli Schlager
8 juli ABBA
15 juli Michael Jackson
22 juli 60-70-tal
29 juli Svenska hits

Medverkande - Jenny Hillman
Martina Dahlström

Öppen scen!
Anmäl dig själv eller en 
kompis för att delta på scenen
Kontakta Torbjörn Dahlström,
Mediamix 070-433 433 2, 
tobbe@media-mix.nu

I samarbete med

Höjdgatan 24, Oxelösund
0155 - 20 51 30

www.kungshem.se

Lediga lägenheter
2 rok, 54 m2 Esplanaden 12B
Ledig fr.o.m. 1/1 2008
2 rok, 60 m2 Folkegatan 17
Ledig fr.o.m. 1/1 2008
2 rok, 53 m2 Södra Malmgatan 14
Ledig fr.o.m. 1/1 2008

mediamix
IDÉ, SÄLJ & PRODUKTION AV GRAFISKA PRODUKTER 

HÖJDGATAN 24 • 613 30 OXELÖSUND 
TEL 0155 - 28 21 00 • FAX 0155 - 28 55 22 

mediamix
Event & Mediabyrå

Höjdgatan 24, Oxelösund  • Bagaregatan 17 B, Nyköping
Telefon 0155-28 21 00 • www.media-mix.nu

snabbhet
frihet

1850 oxelösundare är 
redan anslutna.

Säkra din plats i Sveriges 
snabbaste stadsnät du 
också.

Anmäl dig på www.
oxelosunds-stadsnat.se

snabbhet
frihet

1850 oxelösundare är 
redan anslutna.

Säkra din plats i Sveriges 
snabbaste stadsnät du 
också.

Anmäl dig på www.
oxelosunds-stadsnat.se

1000 

Mbit/s

Allsång 
På Järntorget i Oxelösund

Torsdagar i juli 18.00-20.00

Vi varvar uppträdanden 
med allsång på populära 
musikteman

1 juli Schlager
8 juli ABBA
15 juli Michael Jackson
22 juli 60-70-tal
29 juli Svenska hits

Medverkande - Jenny Hillman
Martina Dahlström

Öppen scen!
Anmäl dig själv eller en 
kompis för att delta på scenen
Kontakta Torbjörn Dahlström,
Mediamix 070-433 433 2, 
tobbe@media-mix.nu

I samarbete med

Höjdgatan 24, Oxelösund
0155 - 20 51 30

www.kungshem.se

Lediga lägenheter
2 rok, 54 m2 Esplanaden 12B
Ledig fr.o.m. 1/1 2008
2 rok, 60 m2 Folkegatan 17
Ledig fr.o.m. 1/1 2008
2 rok, 53 m2 Södra Malmgatan 14
Ledig fr.o.m. 1/1 2008

mediamix
IDÉ, SÄLJ & PRODUKTION AV GRAFISKA PRODUKTER 

HÖJDGATAN 24 • 613 30 OXELÖSUND 
TEL 0155 - 28 21 00 • FAX 0155 - 28 55 22 

mediamix
Event & Mediabyrå

Höjdgatan 24, Oxelösund  • Bagaregatan 17 B, Nyköping
Telefon 0155-28 21 00 • www.media-mix.nu

snabbhet
frihet

1850 oxelösundare är 
redan anslutna.

Säkra din plats i Sveriges 
snabbaste stadsnät du 
också.

Anmäl dig på www.
oxelosunds-stadsnat.se

snabbhet
frihet

1850 oxelösundare är 
redan anslutna.

Säkra din plats i Sveriges 
snabbaste stadsnät du 
också.

Anmäl dig på www.
oxelosunds-stadsnat.se

1000 

Mbit/s

Allsång 
På Järntorget i Oxelösund

Torsdagar i juli 18.00-20.00

Vi varvar uppträdanden 
med allsång på populära 
musikteman

1 juli Schlager
8 juli ABBA
15 juli Michael Jackson
22 juli 60-70-tal
29 juli Svenska hits

Medverkande - Jenny Hillman
Martina Dahlström

Öppen scen!
Anmäl dig själv eller en 
kompis för att delta på scenen
Kontakta Torbjörn Dahlström,
Mediamix 070-433 433 2, 
tobbe@media-mix.nu

I samarbete med

Höjdgatan 24, Oxelösund
0155 - 20 51 30

www.kungshem.se

Lediga lägenheter
2 rok, 54 m2 Esplanaden 12B
Ledig fr.o.m. 1/1 2008
2 rok, 60 m2 Folkegatan 17
Ledig fr.o.m. 1/1 2008
2 rok, 53 m2 Södra Malmgatan 14
Ledig fr.o.m. 1/1 2008

mediamix
IDÉ, SÄLJ & PRODUKTION AV GRAFISKA PRODUKTER 

HÖJDGATAN 24 • 613 30 OXELÖSUND 
TEL 0155 - 28 21 00 • FAX 0155 - 28 55 22 

mediamix
Event & Mediabyrå

Höjdgatan 24, Oxelösund  • Bagaregatan 17 B, Nyköping
Telefon 0155-28 21 00 • www.media-mix.nu

snabbhet
frihet

1850 oxelösundare är 
redan anslutna.

Säkra din plats i Sveriges 
snabbaste stadsnät du 
också.

Anmäl dig på www.
oxelosunds-stadsnat.se

snabbhet
frihet

1850 oxelösundare är 
redan anslutna.

Säkra din plats i Sveriges 
snabbaste stadsnät du 
också.

Anmäl dig på www.
oxelosunds-stadsnat.se

1000 

Mbit/s

1850 oxelösundare är redan anslutna. 
Säkra din plats i Sveriges snabbaste 
stadnät du också. 
Anmäl dig på www.oxelosunds-stadsnat.se

Årsavläsning av vatten
Under vecka 15 och 16 skickar 
Oxelö Energi ut självavläsnings-
korten för vatten. 
Du kan antingen fylla i och 
returnera kortet eller registrera din 
mätaravläsning direkt på www.
oxeloenergi.se/mina sidor

Veckohämtning för 
villor under sommaren
Under sommaren från vecka 24/25 
till 35/36 blir det veckohämtning av 
sopor för villor. Kör fram dina kärl 
och ställ på den vanliga hämtplat-
sen. Är du bortrest, glöm inte att 
be grannen eller någon annan om 

hjälp med att ställa tillbaka kärlen. 
Kärl som står framme i fl era dagar 
signalerar fritt fram för tjuven.

Lyckad loppmarknad
Tack alla ni som bidrog under lopp-
marknaden och miljödagen. 
Kaffeförsäljning, anmälningsavgif-
ter och gåvor som såldes under 
dagen gav sammanlagt 8 860 kr. 
Bidraget går oavkortat till barn och 
Tonårsbyrån i Oxelösund.

  

Loppmarknad och Städdag
Järntorget lördag 24 april 10.00-15.00

 Loppmarknad för föreningar, skolklasser och privatpersoner på Järntorget
Bokloppis på Koordinaten
Städdag med underhållning och utlottning på Järntorget
Oxelösunds Föreningsdag

Loppmarknad
Vill du vara med och sälja dina prylar på loppmark-
naden? Plats (3x2 m) kostar 50 kr och anmälan görs till 
marianne.heman@oxelosund.se senast fredag 9 april.

Vill du skänka saker till försäljning? Lämna dina 
gåvor på Återvinningscentralen, Föreningsgatan 43, 
under ordinarie öppettid, från och med tisdag 6 april. 
Vi ombesörjer försäljningen av alla gåvor och skänker 
vinsten oavkortat till välgörande ändamål för barn och 
ungdomar i Oxelösund.

Oxelösunds Föreningsdag
Under dagen har alla föreningar möjlighet att visa 
upp sin verksamhet på valfritt sätt. Allt sker på Järn-
torget, Koordinaten och längs Hälsans Stig. För mer 
information, kontakta Fredrik Sköld och Anette Ivarsson, 
fritid@oxelosund.se, 0155-383 70, 383 72.
 
Städdag
Vill du vinna en resa till Barcelona eller en bärbar 
PC? Lördag 24 april mellan 10.00-13.00 ska hela Oxe-
lösund städas. Du städar ditt närområde under ledning 
av en städcoach. Du som städar får en lott och deltar i 
utlottningen på Järntorget samma dag 14.00.

Tack för ditt intresse att delta under denna dag eller ditt 
bidrag till insamlingen!

www.oxelosund.se

Loppmarknad
Järntorget lördag 16 april 10.00-15.00

www.oxelosund.se

Loppmarknad för föreningar, skolklasser och privatpersoner
I år även Barnloppis där barn får sälja sina leksaker 

Gratis hoppborg för alla barn 

Fika på torget. Rulltårta och kaffe eller festis 10 kronor.

På Koordinaten

Bokloppis 

Do Redo - återbruk, hantverkare visar och säljer sina produkter

Miljöutställning med filmvisning ”Framtiden börjar nu” 

Bygg din egen skräpskulptur 

Visste du att…
… det sandas med cirka 1500 ton sandningskross på bil och cykelvägarna i 
Oxelösund under vintersäsongen.
… ca 500 ton sopas upp under våren och återanvänds framförallt som un-
derlag vid rör och kabeldragningar.
…sammanlagt tar vårsopningen cirka 35 arbetsdagar. 

Vårstäda!

Lämna dina 
batterier här! Lämna dina 

glödlampor 
här! Passa på och lämna 

dina gamla glödlampor 
och batterier i Oxelö 
Energis tält lördag 5 maj 
på Järntorget. 

www.oxeloenergi.se

ANNONS

Din tandläkare i centrum

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

       Personlig omtanke          Trygg miljö            Modern tandvård                 

Öppet: Mån-fre 9.30-18.00, lör 10-13
Kundtjänst 0771-760 760

Apoteket Ejdern, Oxelösund

ELW - vardagslyx med naturlig omtanke

KUNDKLUBBSDAG 29/11!
15% rabatt för medlemmar
Köp Mavalaprodukter för 100:-

och få gratis manikyr

G:a Oxelösundsvägen 1 • 0155-300 48
Catering • Takeaway 

Jullunchbuffé!  

Varje fredag i december

95:
-

Lyxa till lunchen 
i december! 

7, 14 & 21 december

Susanne Hermansson 
Leg sjuksköterska & Akupunktör, SAF-medlem

AKUPUNKTURBODEN
Rönnvägen 14, Enstaberga, 076 – 800 57 34
www.akupunkturboden.se

Smärta? Nedstämdhet? Dåligt immunförsvar? 

Akupunktur hjälper!

Akupunkturbehandling
Öronakupunktur
Råd & vägledning

Prova-på erbjudande: 350:-/behandlingProva-på erbjudande: 350:-/behandling



37

Här är gott att vara!
När vernissagen var klar och alla 
mina syskon och deras familjer åkt 
hem till sitt, i olika delar av Sverige 
De vackra blommorna utplacerade 
i hela huset och disken omhänder-
tagen. Då satt jag där helt tom i 
huvudet. Inte en tanke som kom, 
varken hög eller låg.

Tog med en dyna och gick ner till 
havet.

Trots mörkret  glimmade det vid 
strandkanten, som det brukar göra, 
det var nästan vindstilla, kallt och tyst. 
Det är  stillande att sitta så. 
Storleksförhållanden återställs. 
Havet är stort och en utställning på 
Galleri O lite mindre. 
Havet fi nns kvar, inte lika dant, 
som gången innan.  En väg till stora 
äventyr och stillhet på samma gång. 

Inte blev jag  klokare eller tänkte 
bättre, av att sitta där, men det var 
skönt. 
Att bo här i Oxelösund är så. Inte blir 
jag klokare men skönt är det. 
Det är skönt att hämta tidningen och 
ta ett djupt havsandetag speciellt när 
vinden ligger på från söder. 

Jag gillar strandskatan som kommer 
bland och lyser upp med sina röda 

ben. Den enbenta måsen vi döpt till 
Mårten. Grannen har matat den i 
minst tio år och han säger på dagen 
när, den ska komma. Mårten kommer  
med hela släkten på våren och stannar 
över sommaren. Att han är så lätt 
att skilja från andra gör det möjligt  
att se att de bor på varsin skorsten 
eller taknock. Det är väldigt ordnat 
i måsfamiljen, kommer någon och 
sätter sig på fel skorsten blir ett ett 
evigt hallå. Samtalen är många och 
ibland högljudda dem emellan. 

Novemberpromenaden före jobbet, 
Vid bushållplatsen står samma 
personer och kurar varje morgon, i 
mörkret nere vid hamnen skramlar 
det från SSAB och lamporna lyser som 
julbelysning. Ljusbojarna blinkar. 

Det byggs både här och där. Fiber ser 
jag fram emot, trots att det ännu inte 
nått oss utan märkena i trottoarerna 
slutar några hundra meter hemifrån 
på fl era ställen.

Nya hus ska byggas.
Ålderdomshemmet är klart.
Badet där det smakar havssalt istället 
för klor. Vattnet är varmt och skönt, 
det kommer göra skillnad under dova 
novemberkvällar. 

Företagsamma individer bygger 
småföretag. Det verkar som 
populariteten ökar här i kommunen. 

Hit vill jag återvända från jobb i 
Kina, Pisa och Katrineholm. Gå ner 
på stranden och se att det byggs och 
följa med i hur orten växer och får sitt 
rättmätigt goda rykte stärkt. 
Veta att granit och strandskator 
är väldigt vackert och att fl era tar 
ställning för det är viktigare att bo 
med det runt knuten än i en stor stad. 

Och blir det för många som fl yttar hit 
smiter jag längre ut mot kusten eller 
ut till havs......

Månadens gästskribent
Charlotta Albers
Konstnär som fl yttade till 
Oxelösund för två år  sedan

Från 1 dec kommer både butik 
och veterinärmottagning att vara 

stängd onsdagar.

KS Djurvårdscenter AB
Järntorget 7-9 • 613 30 Oxelösund
0155 - 30110 • www.ksdjurvardscenter.se

5Nu firar vi         - års
jubileum!

Vecka 49 har vi

extra erbjudande 

och rabatter 

hos oss bl.a. gratis 

kloklipp

hela veckan!

Ta med annonsen under vecka 49 och ni får en 
present till hunden el. katten!

H
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På assietten

Namn Kajsa Sundklev Född Den 10 april 1991 Bor Tillsammans med sambon Gustav Haglund, 22 år, i andrahandslägenhet i Högdalen söder om 
Stockholm. Gustav Haglund är Oxelösundsson och aktiv i Oxelösunds Segelsällskap Aktuell som 21-åriga Kajsa Sundklev har nyligen tilldelats 
Oxelösunds kommuns idrottsstipendium på 10 000 kronor och är tillsammans med Therese Antman från Trosa ett framtidshopp i seglingens 
470-klass inför satsningen på OS i Rio de Janeiro i Brasilien 2016 Så försörjer sig Kajsa ”Jag arbetar extra på One Design Center i Stockholm, en 
seglar- och kajakbutik och säljer hudvårdsprodukterna Mary Kay vid så kallade homepartyn, men det sista är mest en hobby”.

– Jag gillar stora vågor

Möt Kajsa Sundklev – kappseglare

25 minuter efter att Kajsa 
landat på Skavsta efter ett 
träningsläger i Spanien 
når skribenten henne 
på mobilen. Hon mår 
dörisigt. Dunderförkyld 
och med feber. 
Ett akutbesök på 
vårdcentralen och en 
pencillindos senare 
kan vi i alla fall 
klara av intervjun på 
telefon. Gott så.
                Leif König 

Vi börjar från början. Vem är du?
– Jag är nog rätt kaxig. Och snackig. 

Jag pratar mycket.

Det hurrar vi för i medievärlden. Du seglar 
i 470-klassen tillsammans med Trosa-tje-
jen Therese Antman. Vem gör vad i båten?

– Jag styr, ”Tessan” är gast.

(Båtmodellen 470 är en tvåmansjolle 
och mäter 4,7 meter, därav namnet. Bå-
ten bär storsegel, fock och spinnaker.)

Ni heter Team Svan. Det får du förklara.
– Det är första och sista bokstäverna 

i Sundklev och Antman. Fyndigt va.

Ni drömmer om Brasilien-OS 2016. Dit är 
det långt. I dubbel bemärkelse. Orkar ni?

– Vi pratar mycket om att det är väl-
digt viktigt att vi har samma ambition.

It sounds klokt. Hur tänker och resone-
rar ni runt den inslagna OS-kursen? 

– Vi är medvetna om att en satsning 
över så här lång tid kan vara speciellt 
jobbig för oss tjejer som kanske även vill 
skaffa familj och barn i den här åldern.

Hur funkar det att träna, bo och leva 
ihop så stor del av året som ni gör?

– Vi är nästan som ett gift par. Jag 
bor nästan mer ihop med ”Tessan” än 
med min pojkvän.

Ni är mycket och seglar i Spanien. Hur är 
det med den ekonomiska krisen i landet?

– Vi har en coach där och han har 
har inte fått ut sin lön på tre månader. 

Tuff t. Hur tacklar medel-Gonzalez läget?
– Spanjorerna är jättemycket ute och 

fi kar. Det är billigt att fi ka där.

Å sjutton. Vad kostar en slät kopp kaff e?
– Du kan få en cappuccino för unge-

fär en euro. Då får du ofta en kaka till.

(En euro är cirka nio svenska kronor.)

Ni är nyss hemkomna från Iberiska halv-
ön. Var någonstans låg ni och tränade?

– I en by som heter Vilagarcia i västra 
Spanien (läs: Atlantkusten).

Aldrig hört talas om. Vad är det för place?
– Det är ett stort seglingscentra, en 

klubb där man också kan bo. Vi seglade 
även öppna spanska mästerskapen där.

Boendet ja. Vad fi nns att säga om detta?
– Det viktigaste är att man kan laga 

egen mat. Det är för dyrt att äta ute.

Hur kan en träningsdag se ut?
– Vi brukar börja med en halvtimme 

på gymmet, sedan blir det två pass om 
vardera två tre timmar ute på sjön. 

– Kör vi bara ett pass är vi ute fem sex 
timmar och har mat med oss i båten.

Det verkar inte vara något glassliv att vara 
kappseglare på väg mot världseliten.

– Nej, det är hårdare än vad många 
tror. Det är ju också en massa meckande 
med båten före och efter träningen.

Det är visst ytterligare en Spanien-vistelse 
planerad nu i december.

– Ja, den här gången ska vi till Palamós 
som ligger en bit norr om Barcelona.

Hur bökig är det med logistiken? Ni fl y-
ger från Skavsta. Hur gör ni med båten?

– Vi har en minibuss och fraktade 
båten på takräcket ned till Spanien i 
höstas. Sedan har vi haft båten kvar där.

Uj, uj. Många mil bakom ratten blir det.
– Det var 350 mil. Att åka bil så långt 

är jättedyrt. Nu senast transporterade 
vi också båten från Vilagarcia till Pa-
lamós. Det blev ytterligare 150 mil i bil.

Vad kostar en 470 i runda slängar?
– Bara skrovet kostar 180 000 kro-

nor, master och bom 20 000 kronor, 
segel 20 000 kronor och tampar och 
lite annat kanske 10 000 kronor.

Det är inga drickspengar precis. Har ni 
tillgång till fl er än en 470 i Team Svan?

– Nej, men vi skulle vilja ha. I så fall 
skaffar vi nog en begagnad 470. 

Det är ett slit att nå internationell topp-

nivå i en OS-klass i segling. Lika mycket 
i båten som när ni kommer i land. 

– Det är som att driva ett företag. 
Det är ingen som kommer och ger oss 
pengar. Vi sköter själva planering, logis-
tik och kontaktarna med sponsorer. 

Vad behöver ni skrapa ihop till 2013? 
– Tidigare har vi kunnat klara oss på 

150 000 kronor, nu behövs det typ det 
dubbla till nästa år. Eller något sådant. 

 (Team Svans första mål 2013  är 
världscupen i Palma i slutet av mars.)

Hur viktigt är det för en seglare att ha 
lyssna på väderprognosen?

– Det är jätteviktigt. Vi läste meteo-
rologi när jag gick på seglargymnasiet 
i Motala. Än så länge är jag på en nivå 
där man själv måste ha den kollen.

(Meteorologi är läran om vädret.)

Vilken tycker du är den bästa vädersajten?
– Jag tittar nog mest på klart.se. 

Vad är din erfarenhet av prognoserna?
– Det brukar vara femtio procent rätt.

Vilket är ditt önskeväder på sjön?
– Sol. Vind på fem sex meter i sekun-

den. Och stora vågor. Jag gillar vågor.

På tal om att vara på sjön. Måste man ha 
fl ytväst på sig som tävlingsseglare?

– Vi har i alla fall alltid fl ytväst på oss.

Bra. Har du trillat överbord någon gång?
– Det har nog hänt. Men det är länge 

sedan. Det är oftast när båten välter.
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Lussetider!
Nu har vi bakat 

härliga Lussekatter och 
Pepparkakor.

Kom och smaka!
Esplanaden 305 31 • Prisman 305 50

Västerport 26 84 00 • Stenkulla 26 94 00 
www.birgers.se

Festligt med Smörgåstårtor!

Till företagslunchen, 50-års festen, dop
konfi rmation... 

Med handskalade räkor och fi na råvaror
får du alltid smaka på högsta kvalité!

Esplanaden 305 31 - Prisman 305 50 - Västerport 26 84 00 - Stenkulla 26 94 00 - www.birgers.se

Konditortillverkade 
praliner....årets smaker 

är Päron, Passion,
Bailys,Banan och Salmiak
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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

Grafi sk produktion: Mediamix

Distribution: SDR  

Tryck: Mittmediaprint

Nästa OT:  Söndag 16 december

O
Oxelösundstidningen
T.

Grattis Börje Pettersson och Annika 
Andersson  som vann varsitt andelsspel 
värt max 100:-i förra numret av OT.  
Ring 29 15 62 för mer information.

Vinnare av 
andelsspel på 
ICA Kvantum

En riktig mataffär

En produkt från Mediamix 
Event & Mediabyrå

Till nästa månad har 1 vinnare chansen 
att vinna en färdigkokt julskinka på 3 
kg. Gör så här. Handla för minst 500:-, 
skriv ditt namn och telefonnummer på 
kvittot och lägg kvittot i lådan som fi nns 
vid utgången. Vi presenterar vinnarna i 
nästa OT.

Vinn en julskinka
från ICA Kvantum

Grävning för vatten 
och avlopp på 
privat initiativ
I slutet på November påbörjas arbetet 
med att gräva för vatten och avlopp 
på Söder Femöre, ett stort antal 
arrenden kommer att ansluta sig till det 
kommunala VA-systemet under våren 
2013.

Vattenföreningen för Söder Femöre har 
drivit frågan om att lösa avloppsfrågorna 
under ett antal år och varit klart medveten 
om att förbättringar i miljöhänseende 
måste till. Området inventerades 2011 av 
kommunen och förslag på åtgärder har 
delgivits alla arrendatorer.

Föreningen innefattar 25 arrenden och är 
en del av Sommarstugeföreningen Femöre 
och öarna. En stor majoritet ( 17 st)väljer 
nu att ansluta sig till det kommunala 
VA-systemet, några väljer andra tekniska 
lösningar såsom infi ltration,tanklösningar 
etc, alla lösningar tillfredsställer dock 
kraven på rening.

Med början under den senare delen av 
hösten November/December så påbörjas 
arbetet med nedläggning av ledningar och 
beräknas vara klart i månadsskiftet april- 
maj 2013. 

Vinnare på 
Kunskapsdagarna

Efter en jämn fi nal mot Kunskaps-
skolan tog klass 7B på Breviksskolan 
till slut hem segern och blev en av 
sex förstapristagare som vardera 
får 7 500:-. Pengarna ska gå till en 
pedagogisk resa. 

Klassen har fi rat med glass och besökt 
sexorna på skolan och berättat om dagen. 
Ett collage med bilder på vinstcheck och 
klassen kommer att sättas upp i skolans 
café.
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Adress: Höjdgatan 24, 613 30 Oxelösund

Telefon: 0155-28 21 00

Telefax: 0155-28 55 22

Ansvarig utgivare: Torbjörn Dahlström

070-433 433 2, tobbe@media-mix.nu

Annonser: Kristin Mordal Spaarf

076-172 00 96, kristin@media-mix.nu

Grafisk produktion: Mediamix

Distribution: SDR  

Tryck: Pressgrannar

Nästa OT:  Söndag 18 december

O
Oxelösundstidningen
T.

Grattis Helén Stenberg, Tobbe Ekman och 
Solweig Söderström som vann varsin andel 
i ett andelsspel på Stryktipset  från ICA 
Kvantum i förra numret av OT.  
Ring 29 15 62 för mer information.

Till nästa månad har en vinnare  chansen 
att vinna julskinka från ICA Kvantum till 
ett värde av 300:-. Gör så här. Handla för 
minst 500:-, skriv ditt namn och telefon-
nummer på kvittot och lägg kvittot i lådan 
som finns vid utgången. Vi presenterar 
vinnarna i nästa Oxelösundstidning.

Vinnare av 
andelsspel

En riktig mataffär

Vinn en 
julskinka

En produkt från Mediamix 
Event & Mediabyrå

Torbjörn 
Dahlström
Ansvarig utgivare
tobbe@media-mix.nu

Money, money, 
money
Julen närmar sig och julhandeln ver-
kar redan vara på gång. Rubrikerna 
talar om nya försäljningsrekord. 
Samtidigt uppdagas att stora länder 
i Europa är så skuldsatta att man 
riskerar att gå i konkurs om man inte 
får hjälp. 

Lyxfällans osannolika skildringar över 
privatpersoners ekonomi, SAAB-krisen 
och Grekland-Italien. Alla tycks ha levt 
över sina tillgångar. Privatpersoner, 
företag och nu också nationer. En ge-
mensam nämnare generellt sett; alla har 
konsumerat över sina tillgångar. Med 
hjälp av lånade pengar. För att klara 
räntor har nya lån tagits och så vidare. 
En hemsk situation, inte minst för de 
som sitter med problemet. 

Mycket har hänt på kort tid. Inte minst 
när det gäller attityder. Mina föräldrars 
generation har en helt annan inställning 
till pengar. Ofta köpte man inte något 
om man inte hade pengar. Att låna till 
en ny soffa eller en TV finns inte i deras 
föreställningsvärld. Samtidigt fanns inte 
det otroliga utbud förr som finns idag 
och som lockar till konsumtion. 

Jag menar inte att det var bättre förr, 
men det är nog dags att börja fundera 
på vår inställning till pengar och att de 
inte räcker till allt vi vill köpa. Och att 
hämta lite klokskap och förnuft från 
tidigare generationers förhållningssätt 
till pengar. 

Efter en tid av ombyggnation i och 
omkring Frösängskapellet är det sedan 
november åter i bruk. Både ut- och 
invändiga renoveringar har gjorts.

Ny begravningslag
Den 15 mars 2012 fattade riksdagen beslut 
om ny begravningslag. Lagändringen 
trädde ikraft den 1 maj 2012. Enligt den 
nya lagen får tiden mellan dödsfall och 
gravsättning alternativt kremering vara 
högst 30 dagar, mot tidigare två månader.

Som anhörig bör man nu ganska snabbt 
efter dödsfallet kontakta begravningsbyrå 
och församling för att boka begravning. 

Frösängskapellet 
åter i bruk

Det händer på Rosvalla!
www.rosvalla.se

0155-45 74 00  •  www.rosvalla.se

Allmänhetens 
skridskoåkning

Dag	 Stora	ishallen	 Lilla	ishallen
	 (utan	klubba)	 (med	klubba)
Måndag	 15:45	-	16:45	 15:00	-	16:45
Tisdag	 15:00	-	16:45	 15:00	-	16:45
Onsdag	 16:30	-	17:45	 	-	-	-
Torsdag	 15:00	-	16:45	 15:00	-	16:45
Fredag	 	-	-	-	 15:00	-	17:45
Lördag	 10:00	-	11:20	 	-	-	-
Söndag	 	-	-	-	 08:00	-	09:45

Med	reservationer	för	ev	förändringar.		Aktuella	tider	hittar	du	
på	www.	rosvalla.se.	Ladda	även	gärna	ner	vår	app.

Nu är 
den här!
Rosvalla-appen!

December
BowliNg
Dimico – BK Eva
Lördag	1	dec	kl	10:00	
Mellanallsvenskan

iSHoCKEY
Nyköping- Visby 
Söndag	2	dec	kl	15:00	
Division	1D
 
Nyköping- Arlanda 
Onsdag	5	dec	kl	19:00	
Division	1D
 
Nyköping- Nacka 
Fredag	14	dec	kl	19:00	
Division	1D

gästabuds-
bollen

24–26	Januari	2013



En riktig mataffär

ALLA DAGAR

8-21

Välkommen till din
naturliga matvarubutik!

Barnens juldag 15 december kl 11-15 Halvtid i 
ICA Kvantums 

Stryktipsmästerskap!
Nu redovisar vi ställningen efter 

1:a halvlek (3 omgångar).

1:a plats Tankis, 28 rätt
2:a plats  Tony Karlsson, 27 rätt
3:e plats Åke Hedlund, 26 rätt

4:e plats Totti, 25 rätt
5:e Rainer Lund, 25 rätt

Se hela listan i spelet!

Den moderna julklappen!
Nu börjar det, tankarna på julklappar. Listor här, listor där. Det känns inte alltid så lätt, men då har vi lösningen. Ge bort 
en upplevelse! Greatdays, är klappen du själv vill ha. Du väljer mellan ett flertal olika upplevelser. Det finns något för alla 
smaker, från sköna spadagar till adrenalinkickande äventyr. Välkommen in i butiken för att titta närmare på de olika alter-
nativen. Du hittar Greatdays, strax innan godiset!

Eller.....
varför inte ge bort ett 
elektroniskt presentkort i 
julklappen!

Till höger om Greatdays upplevelser, hittar 
du våra elektroniska presentkort. Här kan du 
välja mellan Spotify, Itunes, H&M, Stadium, 
Bokia och många fler.

I butiken välkomnar vi alla barn för spännande aktiviteter. Julpyssel med 
teatergruppen ACNE, julfiskdamm, ansiktsmålning, julteckningstävling. 
Och så får vi besök av  Mr Goran, en makalös ballongkonstnär som kom-

mer att visa sina tricks och konster. Mr Goran har dessutom en väldigt 
nära relation med självaste Jultomten!  


