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

Julkonsert i S:t Botvids kyrka
w Måndag den 17 december blir det en stämningsfull julkonsert med
Uno Svenningsson, Irma Schultz och Patrik Isaksson i S:t Botvids kyrka.
Konserten har namnet ”Decembersånger” och innehåller en blandning
av kända jullåtar och artisternas största hits. Se sidan 22.

Oxelösund/Nyköping
Besättningen gick
fortare än isbrytaren

När kapten Ahlin och hans mannar
kliver ombord på isbrytaren Simson
vet ingen vad som väntar. Läs om en
omtalad isbrytarfärd ut till Hävringe.
Sidan 5

Julbord bland nissar
och spöken
Sidan 9

”Jag har varit
i Jönköping
två gånger.”
OT-skribenten Leif König har hittat ett
bortglömt kåseri, skrivet på 1980-talet
och aldrig tidigare publicerat – förrän nu.
Sidan 13

Pilsnergubbarnas
resa blev inte så lång
På söndagar kunde gubbar med torra
strupar ses knata in på Östra stations
expedition och köpa en färdbiljett.
Läs om hur gubbarna fick tag i sina
pilsner.

Sidan 20

Färgstark företagare
som är rik på idéer
Idérike fastighetsägaren Åke Holmström är en profil i Oxelösund som
sällan lämnar någon oberörd. Möt
honom under OT-vinjetten Fikarast.
Sidan 26

Snurrigt värre
Lotta Fogel

driver till vardags det egna företaget PRiMA coaching. Som månadens gästkrönikör ger hon läsaren en
inblick i sitt vardagsliv när det närmar sig jultider. Sidan 19. Foto Peter Lundström

På nyårsafton är det premiär. En
månad före är allt som vanligt.
Sidan 12

Gör livet lite enklare. Ta bussen! Med Rabattkortet har du alltid en plånbok för ditt resande med dig. Ladda det med jämna
hundralappar och få hela 20 % mer i resvärde!

God Jul och välkommen ombord!

www.lanstrafiken.se

KRÖNIKA
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Allt du önskar kan du få
– installerat och klart!

Om att våga för
att vinna
En entreprenörs vardag
är ofta upp och ner. Man
drivs av en affärside som
man tror stenhårt på.
Ingen ska kunna påstå att
det är en lätt match att få
det att fungera. Fokus,
förmågan att sälja idén
till den aktuella marknaden och inte minst
duktiga medarbetare, är
viktiga delar i företagandet. Och givetvis att våga
satsa för att vinna.

Hyser största beundran i frågan till bröderna Fernqvist som nu väljer att satsa stora
pengar på att utveckla sin butik i Oxelösund.
Grunden är en stark tro på att det fungerar i
Oxelösund. Ett föredöme för många entreprenörer. Läs mer om deras ambitioner i
tidningen.
Förra hösten blev jag inbjuden till Nyföretagarcentrum för att berätta om ”entreprenörskap”. I förberedelserna inför detta gick jag
igenom alla logotyper, eller varumärken jag
jobbat med sedan jag bestämde mig för att bli
egen företagare. Tror det var 18 olika, vilket
kan ses som både positivt och negativt.
Hela min uppväxt var jag fast besluten att
lärare var mitt yrkesval. Efter studier och
fotbollsspel i Åtvidaberg var det dags att flytta
tillbaka till hemstaden i början av 1980-talet.
Anledningen var att min far ringde och frågade om jag var intresserad att arbeta i ett nystartat tryckeri. Det blev startskottet för mig
att ge mig ut på okänd mark med ”våga för att
vinna” som ledstjärna. Efter kort betänketid
svarade jag ja, och sedan dess har mycket vat-

Kampanjpris

ten runnit under broarna. Som sagt, 18 olika
logotyper talar sitt eget språk.

2.595 kr

Ord. pris 5.574 kr

Men jag har aldrig ångrat mitt val. Redan på
studentdagen minns jag hur en av klasskompisarna i sitt tal kallade mig för klassens
”fixare”. Och det är just det man oftast är,
en fixare. Så när det är dags att trycka nya
visitkort tror jag att jag byter titel från VD
till fixare. En fixare med rätt att våga för att
vinna.
Det är snart jul och det var nog anledningen till denna betraktelse kring det egna
företagandet. Av någon anledning kommer
nostalgin och betraktelser kring det liv man
lever just kring jultider.

Kampanjpris

3.995 kr
Ord. pris 5.850 kr

Wc-stol

Sign 6860 från Ifö

Till sist, när vi ändå är
inne på jultemat. Några
ord om kärlek. Glöm inte
att det viktigaste i livet
inte kostar något. Att ge
nära och kära villkorslös
och obegränsad kärlek
i olika former är gratis.
Något att tänka på i
jultider när stress och
ekonomi oftast är i fokus.

Kampanjpris

995 kr

Ord. pris 1.501 kr

Paket med takdusch
och duschblandare

Tvättställsblandare

9000E II från FMM

MMIX Shower System från Mora

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!

God Jul & Gott Nytt År!
Vi hörs vidare 2013

Torbjörn Dahlström, ansvarig utgivare
tobbe@media-mix.nu

Gäller t.o.m. 2012-12-31
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Oxelösunds
företagsnamn Gatuadress 00.
Tel 0000-000Rör
00
Oxelösund
öppettider: mån–freTorggatan
X.00–XX.0024,
Lörd
XX–XX.00
www.foretagsnamn.se
Telefon: 0155-304 25
• www.comfort.se

Matöppet ingå
r i Bergendahl
skoncernen.
Det finns 62 M
atöppet butiker
i Sverige.
Öppettider:
Måndag till lö
rdag 8-21 sönd
agar 9-19
Telefon: 0155
-67 91 75
Frösängsväge
n 6, Oxelösund

Vi är en fullsortimentsbutik och vi
sätter kundernas önskemål i första
hand. Det som inte finns i vårt sortiment går att beställa.
I butiken kan du också besöka vår
fikadel där du kan njuta av nybakat
fikabröd och kaffe.
Varmt välkommen hälsar Yousaf
med personal!

3

Vi förenklar oxelösundarnas vardag
Vi fortsätter med arbetet att förenkla
oxelösundarnas vardag och under
2012 har bland annat följande hänt.

Ny större hundrastgård. Efter lång och
trogen tjänst har nu den gamla hundrastgården vid Frösängsgärde renoverats och
byggts ut på uppdrag av kommunen.

Vitsippan. Under 2012 har arbetet med
att färdigställa Vitsippan pågått med planerad inflyttning i januari 2013.

Slut med tömning av båttoaletter i
havet. För att förbättra havsmiljön och
minska övergödningen i Östersjön tog
Oxelö Energi initiativet till att bygga en
miljövänlig tömningsstation för båttoaletter
vid Färjeläget.

Fjärrvärmen växer. Fler villor har anslutits och nu har vi totalt 1127 anslutna
villor. 800 stycken sevicebesök har utförts
under året.
Proplates monteringshallar på Cefast har
anslutits till fjärrvärmenätet.

Återvinning. Återvinningscentralen på
Föreningsgatan har tagit emot 33 000
besök under 2012.

Ytterligare anslutningar till Stadsnätet. 300 nya villor/radhus har under året
anslutits till Oxelösunds fibernät.
Stadsnätet har levererat 3,6 Petabyte
data (3 658 176 000 Megabyte) till kunderna i Oxelösund.

Badhuset invigt. Renoveringen av det
kommunala badhuset blev färdigt och
invigdes den 1 september.
Energibesparing. Sista etappen för att
byta ut gatljusen till energisnåla alternativ
har påbörjats och kommer att ge en total
besparing på 1 miljon kwh per år. Det
motsvarar hushållselen för cirka 200 villor
under ett år.

Vattennätet har renoverats och byggts
ut. Delar av vattentornsledningen har
bytts ut och Stjärnholm har fått en ny
pumpstation. För Danviks fritidsområde
och Södra Femöre har anslutningsarbete
påbörjats.

Fjärravläsningen för el- och fjärrvärmekunder har byggts ut och förbättrats
med radiokommunikation. Som kund
betalar du exakt för det du förbrukar.

Nya SÄBO på Björntorp invigt.
I februari stod de två nya avdelningarna
med totalt 18 rum färdiga som byggts för
kommunens räkning.

Vi har fortsatt med våra evenemang för
att få ett levande torg. Vi har haft loppis,
midsommarfirande, allsång under sommaren, transportdag och avslutningsvis
en julmarknad med efterföljande konsert
i kyrkan.

Våtmarken på Brannäs restaureras.
Under hösten har våtmarken grävts ur och
restaurerats något som även gynnar den
biologiska mångfalden.

Skonsam avverkning med häst och vagn
Nu pågår slyrensning i skogspartierna
runt Ramdalsskolan och ner mot centrum. Det som är lite annorlunda är att
det sker med hjälp av hästar istället för
skogsmaskiner.

Vad är det för hästar som används?
- Hästarna vi använder här i Oxelösund
är av rasen Ardenner, det är robusta och
rejäla hästar som tål att jobba hårt dag
efter dag i skogen.

Kustbostäder ansvarar på uppdrag från
Oxelösunds kommun för skötseln av
kommunens skogsbestånd. Tidigare
hade kommunen ett eget skogslag som
skötte sly och avverkning men idag sköter
Skogssällskapet all skogsröjning.

Hur vanligt är det att man använder
hästar i skogsavverkning?
- Det är inte speciellt vanligt, men hästarna skulle gå att använda betydligt mer
just i det tätortsnära skogbruket. Vi har
mest använt oss av hästarna i Nyköping
och Oxelösund.

Vad är fördelen med att använda häst
istället för skogsmaskiner?
- Det finns många fördelar men den viktigaste är att det i det tätortsnära skogsbruket inte blir några markskador efter
hästarna. Samtidigt fyller det även en
social funktion, många äldre kommer ihåg
hur det lät och såg ut förr i skogen, berättar Peter Wieslander, anställd av Skogsällskapet. Hästarna hyr vi med kusk från
”Hästens skogsentreprenad” en entreprenadfirma med säte i Katrineholm.

Tidsmässigt, tar det längre tid än med
skogsmaskiner?
- Det beror ju på vad man jämför med. En
stor skotare kör naturligtvis ut virke och
ris fortare. Men om vi jämför med mindre
maskiner så är hästarna absolut lika
snabba och kostnadseffektiva samtidigt
som det blir en mindre påverkan på naturen, avslutar Peter Wieslander.

Kampen mot snön

God Jul & Gott Nytt År!

De senaste dagarna har snön vräkt ner
och vissa arbetsgrupper påverkas mer
än andra när snöröjning och skottning
inte fungerar som det ska.
För att hjälpa renhållningsarbetarna är det
viktigt att du som fastighetsägare ser till att
vägen fram till sopkärlen är framskottad och
halkbekämpad. Kärlen ska vara framskottade så att de lätt kan rullas fram. Är vägen
oskottad och kärlen måste lyftas över en
snövall så kan de inte tömmas.
Har du frågor kring tömningen vänligen kontakta kundcenter på telefon 0155-388 40.

Vi tackar våra kunder och samarbetspartners för ett fantastiskt 2012!
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Oxelösunds historia

Året lider mot sitt slut och på Oxelösundsarkivet gläder vi oss åt alla de nya bilder som vi har fått ta del av under det gångna året.
Ett stort TACK till er alla som på detta sätt berättar en del av Oxelösunds historia. Här är några av bilderna.
God Jul och Gott Nytt År vill vi önska er alla.

Med släkten samlad, levande ljus i granen och en mangelkorg med julklappar
så förevigades julaftonsfirandet 1918 hos familjen Oscar och Ida Carlén.
Dalgångens minigolfbana som Folke Öst byggde 1945 och som drevs av familjen
Öst fram till 1957. I bakgrunden skymtar ett av husen i Villabacken.
Foto Ragne Österman

Skräddarmästare Christian Nygren var en välkänd oxelösundsprofil. Han hade
ett stort intresse för växter, fåglar och fotografering. Här ser vi honom med tre
för oss okända sömmerskor. Foto Rangvald Carlsson

Den 9 september 1940 invigdes skyttepaviljongen och skjutbanan vid Oxelöviken.
Skjutbanan var belägen vid Oxelöberget och måltavlorna låg på sydsidan av
Isbergsbacken. Den militära platschefen major Carlberg avlossar här det första
skottet. 1959 lades skjutbanan ned.

På mekaniska verkstaden
firades lucia med
Åke Wahlström som
ljusdrottning. Året är
okänt.
Foto Ragne Österman

Se Oxelösundsa
rkive
bilder på Interne ts
t!
Gå in på: bild

.oxelosund.se
eller
på kommunen
s hemsida
www.oxelosu
nd.se

Oxelösundsarki
vet Karin Granrot
Ringshagen,
tel: 0155-383
52,

Två skräddarmästare. Stående Christian Nygren 1900-2001 och sittande
Teodor Florin 1871-1944. Teodor Florin bodde vid Torggatan 1, där nu de nya
bostäderna i kvarteret Vitsippan byggs.
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Oxelösunds historia

Kapten Ahlin tippade bäst

V

intern kommer till sist även till det
sörmländska kustlandskapet.
Kvicksilvret biter sig istadigt fast runt
20 minusgrader, dag efter dag.
Kölden vägrar släppa greppet.
I kalendern står det februari 1956.
Oxelösunds hamn är stängd. Isen ligger metertjock långt ut i havsbandet.
Östersjön isoleras från fartygstrafik.
Det är dags för lotsbyte på Hävringe.
Befälhavare Bengt Ahlin och den
pågående lotsstyrkan går ombord på
isbrytaren Simson för färd ut till lotsplatsen i Oxelösunds ytterskärgård.
Det är en isbrytarfärd som ska gå till
hävderna och länge omtalas.
Simson hinner inte lämna kaj 10 innan kapten Ahlin organiserar en tippningstävlan gällande hur lång tid färden ut till Hävringe kan tänkas ta under
rådande besvärliga isläge.
Insatserna går till Simsons kaffekassa.
Den största optimisten gissar på två
timmar och 10 minuter.
Värst är kapten Ahlin själv som drar
till med fyra timmar och 52 minuter.
Det väcker allmän munterhet.
Hur kan en omvittnat erfaren befälhavare gissa så urbota tokigt.
Stickorden från övriga tippare om-

bord låter heller inte vänta på sig.
Kapten Ahlin ler stilla. Han ska få
rätt i sin gissning, och det med råge.
På sträckan mellan Grässkären och
Kopparnageln som mäter, 1,8 distansminuter, motsvarande 3 276 meter, har
Simson göra fyra och en halv timme.
Det är ungefär en halv knops fart!
Det är på den sträckan 18 av 19 tippares tips faller bort ur ramen.

M

itt emellan nämnda punkter beslutas att några ur lotsstyrkan ska
ta sig till fots till Hävringe.
Det bedöms gå fortare. Sagt och gjort.
Kapten Ahlin, lotsen Sundström och
ett par mannar börjar tåga över isen.
Till tillfällig befälhavare på Simson
utses lotsen Karl Ördén.
Efter några hundra meter plumsar
en av mannarna ned i issörjan och
sjunker ned till höften med ena benet.
Promenaden avbryts. Den tycks alltför
riskabel och isbrytaren bordas på nytt.
Till sist kan Simson sätta stäven mot
Hävringehamnens vågbrytare.
Efter sju timmar och 20 minuter!
Hemfärden i den nu öppna isrännan
till Oxelösunds hamn tar en timme.
Text och research Leif König

◼ Vaktombyte vid lotsvaktstugan på Hävringe. De sista lotsarna lämnade utkiken 1979, båtmännen fanns kvar till 1986. Lotsarna är från vänster Einar Stålnäbb, Ragnar Sandin, Bengt Ahlin,
Arvid Östling och Henry Nilsson. Damerna som står i dörren är Ingegerd Nilsson och Astrid Jakobsson. Bilden från slutet av 1940-talet. Foto Oxelösundsarkivet

Turlinjen Senior

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

Egen bil?

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.
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◼ Skeppare Bengt Ahlin. Här på isbrytaren Isbjörn. Oxelösunds andra isbrytare på 1950-talet hade namnet Simson.
Efter flera ägarbyten förliste Simson 1978 vid Utö i finska
skärgården och har aldrig bärgats. Foto Oxelösundsarkivet

◼ Båtfolk i Oxelösund har i alla tider skämtat om ”stora landsvägen” till Hävringe. I februari 1956 blev skämtet till verklighet. Isbrytaren Simson stöter sig
långsamt fram genom den metertjocka isen och kapten Bengt Ahlin och lotsen
K.G. Sundström (bilden) och ytterligare några mannar ombord beslutar att istället ta sig till fots till Hävringe. Promenaden får dock snabbt avbrytas när isen
trots allt visar sig opålitlig. Foto Oxelösundsarkivet

Vill du inte samåka och bestämma
tiden själv, begär “egen bil”.
Erbjudandet gäller vardagar valfri
tid, mellan 7-17.
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Priser och tider kan komma att ändras.
Se www.taxinyox.se/turlinjen
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Obs! Ring för att boka in dig på turen!

100 kr/person vid delad bil

250kr västra delarna/lasarettet
275kr östra delarna

Avgång från Nyköping
Vardagar: 11.30, 13.00, 14.30, 16.30
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ANNONS

GOD JUL och välkomna till julfirandet i S:t Botvids kyrka!
24/12 Julafton
Vi bygger julkrubban i S:t Botvid.
10.00 Familjegudstjänst. Barnen hjälper till
att sätta in mjuka figurer i julkrubban. Vi läser
Julevangeliet ur Barnens Bibel och sjunger julens
sånger. Julkrubban kan man se under predikstolen
hela jultiden.
S:t Botvid är öppen varje dag kl 9-16.
Välkomna hälsar Veronica Lindgren.
På klippan ovanför torget i
Oxelösund står

24/12 kl 17.00 Julbön. Sång av Ulla
Börjars, Susanne Forslund, komp.

S:t Botvids kyrka

En sevärd kyrka som är öppen för besök
alla dagar 9-16. Välkommen in!
Guideband finns på olika språk.

26/12 Annandag Jul
16.30 Staffanskaffe och julmys i väntan
på julkonsert. Kostnad 30 kr. Sista
anmälningsdag 19/12 tel. 293400.

Julkonsert med
Katarina Pilotti

Gilla Oxelösunds församling på facebook

26/12 18.00 Månadens konsert i S:t Botvid.

Midnattsmässa med
Gospeltouch
24/12 kl 23.30 i S:t Botvid. Sång av Åsa
Löfgren, komp Jocke Forss.

Allsång och kaffe på Sjötången 13.3015.30 onsdagar i jämn vecka.
Musik och andakt på Björntorp torsdag
udda veckor kl 15.15. Sjötången tisdag
udda veckor kl 15.
Utställning i S:t Botvid -31/1 kl 9-16
dagligen. S:t Botvids målargrupp ställer ut
i olika tekniker.
Taizémässa i S:t Botvid
23/12 kl 18.00 en meditativ och lugn mässa
dagen före julafton med enbart levande
ljus, Taizésånger, tystnad, bibelläsning.
Välkomna.

25/12 Juldagen
07.00 Julotta i Stjärnholms gamla 1600tals kyrka, S:t Botvids kyrkokör sjunger.
10.00 Julotta på Sjötången. Kyrkokören
sjunger.

Stjärnfest för barn
och vuxna

Medverkande: Katarina Pilotti, S:t Botvids
kyrkokör, Nicopiakören, Sara Wirqvist, flöjt,
Susanne Forslund, dirigent. Entré 100 kr.
Pensionär & studerande 50 kr. Upp till 18
år går gratis. Hela entréavgiften går till
Gungbrädan. Kyrkans akuta hjälpkassa för
barn/barnfamiljer i Oxelösund i behov av
ekonomiskt stöd.
Mässa i S:t Botvid kl 18
30/12, 1/1, 13/1, 20/1, 27/1.
Välkommen till aktiviteter i
församlingshemmet
7/1 Stickcafé 18-20.30 måndagar.
22/1 Pilgrim 17.30-19.30 ”Det är
vägen som är mödan värd”, samtal ur ett
pilgrimsperspektiv. Träff en gång i månaden.
22/1 Syjunta 13-16 varannan tisdag.
12/2 Målargrupp tisdagar 18-21.
23/1 Du vet väl om att du är värdefull.
Samtalskväll med Ylva Sjöberg. Det handlar
om att bygga tillit. Inget är för litet eller
för stort att prata om. Fika 20 kr. Varannan
onsdag.

Mindfulness och eskapism
Mindfullness är ett ord i tiden. Medveten
närvaro säger vi, om vi vill försvenska
uttrycket. Stanna upp här och nu och vila i
det som händer dig just i ögonblicket.

eskapism. Jag rymmer från nuet. In i det som
skall bli. In i det för mig magiska dygnet då
när det tilltagande mörkret slutar tillta, och
börjar avta i stället.

Under tiden kämpar jag för att njuta av
ögonblicket.

I mitt liv är det lättare att stanna upp och vila
i nuet när jag kan se nuet genom ett filter av
skir grönska. Eller kantat av rosor. Eller till
nöds kan jag känna mindfullness när jag hittar
trattkantareller en klar septemberdag.

I min värld har julafton en fördjupad
dimension, i och med att det dygnet har en hel
minuts mer ljus än dygnet innan!
Det ger perspektiv åt den där lilla krabaten
i djurens matskål i stallet. Han kommer på
riktigt med ett bud från Gud om att det skall
bli bättre. Ljusare. Varmare.

Goda och av Gud
välsignade glimtar av ljus
till hela Oxelösund i dessa
mörka dagar önskar jag.

Nu har jag svårt för det.
Nu lutar jag mig mer åt gammal hederlig

26/1 kl 18 Sörmlands musikkår spelar i
S:t Botvid på Månadens konsert.
Presentatör Sören Ek. Dirigent Marie
Gustafson.
Entré 100 kr. Pensionär & studerande 50 kr.
Upp till 18 år går gratis.

6/1 kl 14.00- 15.30 i S:t Botvid.
Familjegudstjänst Trettondedag Jul
med besök av Stjärntydarna. De letar
efter någon och behöver barnens hjälp
att hitta vägen. Vi fikar, sjunger och
dansar kring granen till levande musik.
Och Tomten har lovat att komma med
något i sin säck.

www.oxelosundsförsamling.se

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 & 1315, onsdag 13-15. Församlingshemmet
Kyrkogatan 12.
Kyrkogårdens expedition Kyrkogårdsvägen
4, tel. 0155-29 34 20.

”Blåsmusik i kyrkan”

Det händer att jag lyckas.

Elisabeth Volden
kyrkoherde

Oxelösundin
Ruotsinsuomalaisen
seurakuntatyön
Ma 7/1 14-16 Kuoroharjoitukset St.
Botvid
Ma 21/1 11-13 Kuoroharjoitukset St.
Botvid
Ti 18/12, 15/1 9.30-11.30 Yhteinen
kahvittelu Sjötångenin tiloissa
Ti 8/1, 22/12 17-19 Ompeluseurat
srk-kodissa
To 17/1 18-20 Naisten Sauna,
Stjärnholm
Pe 21/12, 18/1 9.30-11.30 Yhteinen
kahvittelu Björntorpin kahvilassa
Pe 18/1 Kerhotunnit 14.45 lähtö
Busizkseen kirkonmäeltä. Viim.ilm.
päivä 9/1.
Ti 25/12 klo 09.00 JOULUKIRKKO
St. Botvid Kirkkotaksilla pääsee.
Ke 26/12 klo 16.30-18.00
TAPANINKAHVI Seurakuntakoti
30kr. Viim.ilm.päivä. ke 19/12.
Su 13/1 klo 10.00 MESSU St. Botvid
Pekka Turunen, Sanna Räsänen.
Kirkkokahvit. Kirkkotaksilla pääsee.
Su 13/1 klo 12-14 Kuorostartti srkkodissa. Haluatko laulaa 30-vuotisessa
kuorossa? Tule mukaan!

KÖR GRÖNT
GRÖNT –– II VILKEN
KÖR
FÄRG DU VILL!
FÄRG
Sista chansen för miljöbil
innan 2013!
M{ZD{ 2 METRO EDITION
M{ZD{ 2 METRO
EDITION
MILJÖBIL
FRÅN
MILJÖBIL FRÅN

129.900:129.900:-

Öppettider:
Mån - Tors: 10.00-18.00 Fre: 10.00-17.00 Lör: 10.00-13.00
Öppettider: Mån -Tors: 09.00-18.00 Fre: 09.00-17.00 Lör: 10.00-14.00

(ord. pris 155.900:-) Finns för omgående leverans.
(ord. pris 155.900:-) Finns för omgående leverans.

M{ZD{ 3 DIESEL 115 HK
M{ZD{ 3MILJÖBIL
DIESEL 115
HK
FRÅN
MILJÖBIL FRÅN

169.900:169.900:-

(ord. pris 197.900:-) Finns för omgående leverans.
(ord. pris 197.900:-) Finns för omgående leverans.

Öppettider: Mån -Tors: 09.00-18.00 Fre: 09.00-17.00 Lör: 10.00-14.00

Mazda2:
Bränsleförbrukning
blandad
körning:5,0-6,3
5,0-6,3l/100
l/100km,
km,CO
CO
115Mazda2:
Bränsleförbrukning
vidvid
blandad
körning:
2 -värde1152 -värde
145
g/km.
Mazda3:
Bränsleförbrukning
vidblandad
blandadkörning:
körning:4,3-7,6
4,3-7,6l/100
l/100km,
km,CO
CO
145
g/km.
Mazda3:
Bränsleförbrukning
vid
22
-värde
115-175
g/km.
Alla
nya
Mazda
personbilarsäljs
säljsmed
med3 3år/100
år/100000
000km
km
-värde
115-175
g/km.
Alla
nya
Mazda
personbilar
nybilsgaranti,
rostskyddsgaranti,
upptilltill1010års
årsvägassistans
vägassistanssamt
samt33års
års
nybilsgaranti,
1212
årsårs
rostskyddsgaranti,
upp
vagnskadegaranti.
Bilen
bilden
kan
varaextrautrustad.
extrautrustad.Erbjudandet
Erbjudandetgäller
gälleren
en
vagnskadegaranti.
Bilen
påpå
bilden
kan
vara
begränsad
upplaga
och
som
längst
tom.31/12
31/122012.
2012.*Enligt
*EnligtBilprovningens
Bilprovningens
begränsad
upplaga
och
som
längst
tom.
kontrollbesktningar
2010
drygt
123
000bilar
bilaravavårsmodell
årsmodell2007.
2007.
kontrollbesktningar
2010
avav
drygt
123
000
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Nu är julen här, lite mörk och kulen men ändå så kär
Det lyser för fullt i vartenda fönster med
stjärnor och elektriska ljusstakar och
ljusgirlangerna i trädgårdsbuskarna
glittrar och lyser upp i mörkret. Härlig
julmusik strömmar ur ICA Kvantums
högtalare och julkalendern bjuder på

spänning. Några funderar över vad att
ge i julklapp medan andra grunnar över
hur få pengarna att räcka till för det allra
nödvändigaste. Det är inte lätt att leva
upp till alla förväntningar. Men jul blir
det ändå.

På julaftons förmiddag kan Oxelösunds
barnfamiljer känna sig extra inbjudna. Då
bygger man julkrubba tillsammans. Det är
en uppskattad julaftonstradition bland barn.
Krubban med stallet och Jesusbarnet finns i
barnhöjd under hela jultiden och ända fram
över Trettonhelgen 6 januari, kan barnen
komma och titta igen för kyrkan är alltid
öppen varje dag mellan 9-16.

I kyrkorna bjuds på mycket ljus och
värme och julmusik i stämningsfulla
miljöer.
Traditioner skapar gemenskap och ger
bestående minnen och välbehövliga
avbrott i vardagslunken. I S:t Botvid
står den stora adventsljusstaken med
de fyra ljusen som avslöjar hur långt
det är kvar till jul. Det ges många
tillfällen att få sjunga eller lyssna på
berättelsen om Julens budskap om
Jesusbarnet och varför vi i den kristna
traditionen firar jul.

På julnatten är stämningen tät
Midnattsmässan med Gospeltouch håller
kyrkoherden Elisabeth Volden i tillsammans
med Åsa Löfgren sång och Jocke Forss komp.
En julnattsupplevelse som det visat sig att
allt fler vill återkomma till.
För den som har som tradition att gå i
julottan kl 7 på juldagsmorgonen blir det
en åktur eller härlig långpromenad till
Stjärnholms gamla kyrka.

Här några exempel på julen i S:t
Botvid

Gungbrädan får hela entréavgiften
Katarina Pilotti kommer i år att vara

Annandagens gästsolist på julkonserten.
-Vi gör en traditionell julkonsert, berättar
Susanne Forslund. Två körer, Nicopiakören
och S:t Botvids kyrkokör, bildar mäktig
storkör, som sjunger en varierad repertoar
och garanterad julstämning utlovas.
Sara Wirqvist förstärker på flöjt. Hela
entréintäkten från denna månadens
konsert går till Gungbrädan, kyrkans
akutkassa för barn och barnfamiljer i
Oxelösund i behov av ekonomiskt stöd.
Med barnen i fokus
Trettondag Jul är det som alltid stjärnfest
med fokus på barnen en stund på
eftermiddagen. En fest inne i S:t Botvid
med stjärntydare, julfika, sång och dans
kring granen till levande musik. Givetvis
kommer Tomten med fylld säck att vara
med.

Träna kl 05-23 alla dagar!
Fri provträning på Öppet Hus:
Onsdagar kl 18-20

Järntorget 1 08 - 549 00 600
www.pulsochtraning.se
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Fråga juristen!
Fråga
Hej! Jag är sambo och har två barn ihop med min man. Jag har länge funderat på
att skiljas från honom. Min oro för om jag ska klara mig ekonomiskt och hur mina
barn ska ta det tar överhanden och jag oroar mig hela tiden. Efter många år med
min sambo är jag också orolig över hur han ska ta det. Jag vill gärna bo kvar, men
vet att även han skulle vilja bo kvar. Kan han se till att jag inte får något av det vi
har köpt under alla år? Hur ska jag gå vidare?
Svar
Hej! För det första tycker jag att det är lämpligt att du sätter dig ner och går igenom
hur er ekonomi ser ut idag. Hur stora inkomster och utgifter har ni varje månad och
hur mycket får ni över. Jämför utgifterna med din egen inkomst och de utgifter som
härrör från er bostad och dina egna privata räkningar så får du ett hum om hur din
framtida ekonomi skulle se ut. Du kan kontakta banken för att få hjälp med att se över
detta. Banktjänstemannen får inte föra dina frågor vidare till din sambo då de lyder
under banksekretess.
För att du ska kunna ta över bostaden måste det vara ekonomiskt möjligt och någon
av er ska begära bodelning. Du berättar inte vad det är för bostad och hur den
införskaffades. Det har betydelse för vem som har rätt att överta bostaden. Eftersom ni
är sambor och inte gifta bodelar ni enbart den gemensamt införskaffade bostaden och
bohaget. Även om bostaden inte införskaffades för gemensamt bruk kan den inflyttade
parten ha rätt att överta bostaden om parten efter behovs- och skälighetsprövning
anses ha bättre rätt till bostaden. Detta gäller enbart om det är en bostads- eller
hyresrätt ni bor i.
Det bohag ni införskaffat för gemensamt bruk ska efter begäran bodelas. Har ni
införskaffat andra tillgångar tillsammans ingår de inte i en bodelning, men ni kan trots
detta vara ägare till egendomen båda två, samägare. Det förutsätter bl.a. att ni båda
bidragit ekonomiskt till förvärvet. Samägd egendom kan ni antingen fortsätta äga ihop
eller komma överens om hur den ska delas upp mellan er.
Lägg ihop nettovärdet av den bodelningsbara egendomen minskat med skulderna och
dela detta belopp i två för att få fram hur mycket var och en erhåller i en bodelning. Det
är viktigt att räkna nettovärde, det är vanligt att många bortser från det vilket innebär
en helt felaktig bodelningslikvid.
Kontakta din bank och en jurist för att komma vidare med bodelningen när det
kommer så långt. Lycka till!

Sarah Mingert arbetar som jurist på
LRF Konsult i Nyköping. Sarah verkar
i hela Södermanland 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@mediamix.nu) eller direkt till Sarah (sarah.
mingert@lrfkonsult.se)
Alla frågor behandlas anonymt i
tidningen.
Fråga
Min fråga gäller låneskyddet jag och min sambo har på huset. Då jag och min
sambo köpte vårt hus ingick det en låneskyddsförsäkring som faller ut om någon
av oss dör. Försäkringen innebär att den skuld den döde har på fastigheten
försvinner. Försäkringen betalar skulden. För ett tag sedan såg jag ett program på
tv där det framställdes som självklart att ha försäkringen och sedan hade jag en
diskussion med en bekant där min bekant hade valt att inte ha försäkringen. Jag
blev väldigt förvånad över att han hade valt bort försäkringsskyddet. Min fråga är
om det kanske är bättre för oss att inte ha försäkringen?
Svar
Försäkringen du berättar om är alltid bra för någon, men det är inte säkert att den är
bra för den man tror man tryggar upp för. Det beror på många olika faktorer. Generellt
kan man säga att gifta makar utan barn eller med enbart gemensamma barn tryggar
upp för den efterlevande makan genom att teckna försäkringen. Är parterna sambor
eller gifta med särkullbarn kan det innebära att den avlidnes arvingar, barnen, erhåller
ett större arv då det inte finns några bostadslån. För att vara säker på att kunna bo
kvar i bostaden om den andra parten avlider kan det behövas en livförsäkring med den
efterlevande som förmånstagare. Ta hjälp om du är tveksam kring om hur det ser ut
just i ditt fall.

God Jul och Gott Nytt År!

Har du Sveriges charmigaste pepparkakshus, julgran eller
andra juldekorationer? Var då med och tävla om fina priser
på facebook.com/fastighetsbyran
Fastighetsbyrån i Nyköping, 0155-28 60 40
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Julbord bland nissar
och spöken
TEXT Sanna Dahlström
Anna Rinkefjord
0155-28 02 14

Som restaurangpersonal är du aldrig ofrivilligt arbetslös under december månad. De
flesta restauranger och eventställen skriker
efter personal för att kunna hantera alla julbord, julfester och caterings som beställs.
Behovet ökar något enormt mot det normala, och det är många servitriser som fått sin
inkörsport till restaurangvärlden via just julborden. Eftersom att antalet servitriser sällan räcker till så brukar december innebära
en snabbkurs i restaurangjobb och gästhantering för noviser. Att börja som nisse – och
i det här fallet menar jag inte tomtenisse
utan allmän hjälpreda till servitriserna – och
därefter gå via disken till att under de sista
dagarna med julbord få ha ansvar för egna
gäster är fullkomligt normalt.

Elén Vestlin Jarlö
0155-28 02 21

Emma Hallkvist
0155-28 02 15

Scanna för att se vår nya affärsplattform MyBusiness

är Sveriges största mäklare av jord- och skogsfastigheter

Vi är din lokala
rådgivare
Hos oss ﬁnns experter inom ekonomi, affärsrådgivning, juridik och
fastighetsförmedling. Till din tjänst har vi närmare 30 engagerade
rådgivare som redan idag hjälper många av Nyköpings företagare och
privatpersoner.
Kontakta oss, vi ﬁnns nära dig!
LRF Konsult Nyköping, Brunnsgatan 5,
0155-773 01
Möt fyra av våra duktiga rådgivare.

Anna Bergkvist
Jurist

Ingrid Carlsson

Redovisningskonsult

lrfkonsult.se

Joakim Aro

Skogsekonomisk Rådgivare
Skogsingenjör

Lotta Lönnmo
Ekonom

Jag själv har jobbat fler julbord än jag kan
minnas. Stora, små, bra och dåliga – jag har
haft förmånen att få uppleva en hel del. Det
finns ju olika typer av julbord också givetvis,
allt ifrån det klassiska och traditionella i liten skala till julbord med nöje och show. Maten behöver inte nödvändigtvis alltid vara i
fokus (hur konstigt det än låter) – ibland kan
omgivning, service och rätt val av underhållning vara minst lika viktigt när man ska välja
årets julbord. Ett julbord ska ju vara något
att komma ihåg, ett fint minne man bär med
sig länge efteråt. Det kan vara en trevlig servitris, upplevelsen av en ny julöl, en särskild
sillsort, en omsorgsfull julpyntning eller en
välplacerad trubadur. Alla är vi olika med
våra tankar om vad som är viktigt.

pen. Brukar småle när förslag om grönkål
och sallader kommer upp – undrar vad hälsoreportrarna skulle tänka om oss servitriser
när vi kväll efter kväll glupet kastar oss över
ett tråg med Janssons frestelse så fort vi får
en chans att hinna äta? Som tur är så innebär
julborden trots allt mer motion än mat – det
är som ett smärre träningsläger.

Även som personal samlar man på sig fina
minnen. Och även som personal blir man petig med val av julbord.
Eftersom julbord of”Julborden lockar tydligen
tast innebär många
skojfriska spöken såväl som
Julborden brukar ta
timmars arbete, och
matglada gäster...”
slut sisådär ett par darätt så slitigt sådant,
gar innan julafton. Då
är det viktigt att känna
röjs alla julprydnader undan och restaurangsig engagerad och att man trivs med stället
erna görs klar för nystart i januari. Mentalt
– annars är det svårt att orka. Jag kommer
sett så är det inte alldeles enkelt att då ställa
aldrig glömma året då jag var en av många
om sig och fira jul med familj och vänner,
servitriser som arbetade på Träffens julbord,
efter att redan ha firat jul med X antal gäsmed underhållning av Wallmans på turné.
ter under en månads tid. Och man är ju inte
Intresset var så enormt stort att vi hade fullt
heller direkt sugen på julmat. Vet inte hur
hus (närmare 500 gäster) varenda kväll.
många gånger jag försökt förmå familjen att
Den arbetsveckan är bland den roligaste och
vi ska äta något annat än julmat på julafton
mest utmattande jag gjort som servitris. Li(pizza, stek, kycklingsallad, falukorv – vad
kaså minns jag julbordskvällen på underbara
som helst!), men det har jag aldrig lyckats
Öster Malma då jag och mina arbetskollegor
med. Och tur är väl det, för när sedan julfick avsluta en julbordskväll med att försöka
afton kommer så smakar det rätt bra ändå.
ta oss in i ett rum på slottet som under myckInget slår mormors köttbullar och mosters
et mystiska förhållanden blivit låst inifrån,
sikfat på julafton.
trots att alla gäster sedan länge gått hem.
Julborden lockar tydligen skojfriska spöken
I år blir det inget julbordsjobb för min del.
såväl som matglada gäster…
Lite tomt känns det allt. Kanske skulle försöka besöka ett julbord som gäst istället – om
Det värsta med att jobba julbord är faktiskt
det nu finns någon restaurang som glatt tar
julmaten. Jättegott de första kvällarna, men
emot en gnällig ”gammal” servitris med alltsmått äcklande under de sista. Inför jul bruför höga krav på det mesta…
kar det ju stå i tidningarna vad man ska tänka på rent hälsomässigt gällande julmaten,
God Jul!
vad man ska ta lite mindre av och vad man
kan äta mer av för att vara snäll mot krop-
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Uno Svenningson och Patrik Isaksson
till S:t Botvids kyrka 17 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 ”DecemberEn svensk jul” där dom bland annat
tolkade våra mest kända jul låtar.
I år har dom tagit med sig den populära 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
Oxelösund 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”.

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

Mer information kring biljettförsäljning med mera, se annons på sidan
22.

Dags att söka yrkesvuxutbildningar på Campus Oxelösund
Svetsutbildning

Svetsutbildning med CNC och robotteknik är till för dig som vill arbeta inom industrin som svetsare.
Validering av i arbetslivet förvärvade kunskaper är möjlig. Möjlighet till svetsprövning och IW-diplom
finns. Utbildningen omfattar 40 veckor på helfart och APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår.

Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildning är till för dig som vill arbeta som till exempel undersköterska inom
äldreomsorgen och sjukvården eller assistent inom funktionsstöd. Du kan antingen läsa hela
utbildningen eller de kurser som du saknar för att få yrkesbehörighet motsvarande gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Utbildningen omfattar cirka 70 veckor på helfart där APL
(arbetsplatsförlagt lärande) ingår.
Utbildningarna startar 4 februari 2013. Sista ansökningsdag är 15 januari. Välkommen
till informationsmöte om utbildningarna på Campus Oxelösund 9 januari 17.00.

Gymnasie- och grundläggande kurser

Det finns fortfarande platser kvar till vårens gymnasie- och grundläggande kurser på Campus.
Kursstart 14 januari. För mer information om vilka kurser du kan läsa se www.oxelosund.se
Ansökningsblanketter finner du på www.oxelosund.se eller besök oss på Campus. Välkommen
med din ansökan!
Utbildningssamordnare Katharina Lundgren, telefon 0155-386 36
Studie- och yrkesvägledare Anita Hansson, telefon 0155-386 24
E-post Campus@oxelosund.se
www.oxelosund.se
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Nyföretagandet ökar!
Dubbelt så många har startat företag i
Oxelösund jämfört med samma period förra året.
Ett mycket bra resultat som innebär att Oxelösund leder nyföretagandet i Sörmland, övriga kommuner visar
ett minskat företagande. Våra nya företag finns inom sektorerna Handel och Tjänster – butik, e-handel,
hälsa och omsorg är de vanligaste branscherna. Hälften av de nystartade företagen är aktiebolag, denna bolagsform ökar efter sänkningen av aktiekapitalet till 50 000,- och slopandet av revisionskravet för mindre bolag.

Förebilder – information – mingel
Mycket har hänt det senaste året – Oxelösunds fokusering på näringslivsfrågorna ser redan ut att ge resultat
vilket naturligtvis glädjer alla som jobbat för att sätta vår kommun på kartan som en bra plats att driva företag på. Vi har fått flera fantastiska förebilder som är framgångsrika företagare, vi har arrangerat informationsträffar om hur man startar och driver företag, vi har informationsmaterial och drop in på Koordinaten .
Vill du veta mer? Kontakta Birgit Båvner, Nyföretagarcentrum på 0155-28 11 20 eller
birgit.bavner@nyforetagarcentrum.se

Vill du få besök av oss?
Vi fortsätter våra besök hos kommunens företag. Vi som besöker företagen är Catharina Fredriksson
kommunstyrelsens ordförande, Dag Bergentoft, oppositionsråd, Charlotte Johansson, kommunchef
och Hans Rainer, Onyx Näringslivsutveckling.
Syftet med besöken är att hålla en dialog med kommunens företag när det gäller utvecklingsplaner, framtidsfrågor och önskemål kring service m.m.
Hittills har vi besökt: Americana, Broms Renhållning, Elisassons Järn, Larsson & Kjellberg, Meiszners
Mekaniska, Proplate, SSAB, Sörmlands Sparbank och Vandrarhemmet Poppeln.

Vill du att vi ska besöka ditt företag? Hör av dig till Hans Rainer, Onyx Näringslivsutveckling,
hans@onyxnaringsliv.se

ANNONS

Från Oxelösund till Kina!
Jannika Jonsson har startat Mrs Smith och erbjuder butikskoncept till
besöksnäringen
Hur ser din affärsidé ut?
Idén är att erbjuda flexibla lösningar på butiks- och sortimentskoncept för att
komplettera företag som har annan kärnverksamhet, som till exempel besöksnäringen, som levererar upplevelser.
Det finns idag massor av företag som kan erbjuda merchandise och souvenirer – punkt. Min idé är att kunna leverera helheten till företag som kanske
inte har resurser för att på heltid fokusera på de här delarna, men ändå tycker
att det är viktigt att ha en butiksverksamhet i verksamheten. Helheten består
i stort av verksamhetsplan, lokal med inrednings- och exponeringslösningar,
sortiment med egen design och produktion i Asien samt utbildning i värdskap
och praktiskt butiksarbete. Alla behöver inte alla delar, det beror helt på hur
utgångsläget ser ut.
Varför startade du? Du släppte en trygg anställning…
Jag hade en idé som jag trodde på och tiden var mogen. Jag skulle ångra mig
om jag inte satsat på detta. Visst, det kan kan kännas lite läskigt ibland att
inte ha fast anställning med trygghet i lön m.m. Men å andra sidan är det
också det absolut roligaste jag gjort!
Hur hittar du leverantörer på andra sidan jordklotet?
Jag har under åren etablerat kontakter såväl hemma i Sverige som i Asien
som jag känner mig trygg med. Jag sätter stort värde i att ha leverantörer som
vet hur jag fungerar och tänker och att vi vet hur kommunikationen fungerar,
det handlar inte alltid om bara språket i sig.
Vem är din kund?
Jag vänder mig främst till företag inom besöksnäringen som temaparker,
badanläggningar, campingar, skidorter m.m. Självklart finns det många andra
branscher som också är intressanta som t.ex. eventbolag, hotellkedjor och
rederier.

Vill du starta eg
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 Nyköp
bjuder in till ett informationsmöte.

Workshopen leds av Birgit Båvner, Nyföretagarcentrum

och Kong
Thomas Johansson, ALMI Företagspartner samt Ha
Jannika på inköpsresa i Hong
Carina Sterkens och Catharina Fredriksson vid besöket på vandrarhemmet Poppeln.

Centrumförening i Oxelösund
Nu finns det snart en Centrumförening i Oxelösund! Syftet med Centrumföreningen är att handlarna
tillsammans ska arbeta för att öka den lokala handelns attraktionskraft bland annat genom gemensamma
aktivititeter och öka intresset hos kommuninvånarna att handla lokalt.
Måndag 3 december hölls ett startmöte med representanter från kommun, företagare, kyrka, föreningsliv
och fastighetsägare. Ett tjugotal personer hade slutit upp. Fokus på mötet var frågorna: Vilka ska vara med i
Centrumföreningen? Vad kostar det att bli medlem? Hur ska centrumföreningen arbeta rent konkret?
Efter lite mingel med italiensk buffé och några inledande ord om den blivande föreningen av Julia Bergman,
Kustbostäder, Mathias Fernqvist, ICA och Torbjörn Dahlström, Mediamix fördes diskussioner i grupper
om frågeställningarna. Diskussionerna redovisades sedan inför alla. Det rådde samstämmighet om att en
centrumförening som arbetar med frågor kring handel och olika arrangemang är nödvändig för att få till ett
levande centrum.
Nästa steg blir att få klart med formalia kring bildandet av föreningen. Pappren är redan inskickade till
Bolagsverket.

Kreativa diskussioner och grupparbeten vid Centrumföreningens träff.

• Torsdagen den 30 augusti kl 18.30 – 20.30
• Påvåra
NyföretagarCentrum,
V Kvarng 62, Nyköping
Vill du komma på
företagsluncher?

För
frågor: birgit.bavner@nyforetagarcentrum.se
eller 01
En gång i månaden har vi
gemensam
lunch i Oxelösund, där företag,
politiker, tjänstemän, föreningar och organisationer träffas tillsammans
från både Nyköping och Välkommen!
Oxelösund. Vi minglar, och äter god mat. Vi
brukar också ha två speciellt inbjudna gäster som vi intervjuar kring intressanta ämnen. Under hösten i år har vi träffats på Restaurang Sailor.
Nästa företagslunch blir den 17 januari och då ses vi på Femörefortet
för traditionell ärtsoppa och pannkaka. Det kommer då även att bli en
specialvisning av anläggningen.
Om du vill vara med på våra luncher, men inte får inbjudningar,
kontakta Hans Rainer, hans@onyxnaringsliv.se

n!
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Nu förbereds årets nyårsrevy
Allt är som vanligt. En månad före premiären av årets
nyårsrevy är det snurrigt värre. OT träffar revygänget
i en lånad lokal en onsdagskväll i början av december.
- Det är fortfarande en hel del som inte är färdigskrivet,
säger manusförfattaren Niklas Beijar. Men till premiären
kommer allt vara klart, de sista pusselbitarna brukar falla
på plats mellan jul och nyår.
Det är en rutinerat gäng som under namnet A.K.N.E
planerar sin revy för 12:e året i rad.
- Med undantag av år 2006 har vi producerat nyårsrevyer för oxelösundarna varje år, 2006 blev det en vårrevy
istället, säger Ingela Wahlstam, en av trotjänarna i gänget.
En revymakare har oftast fria händer att skapa sina manus. Lokala ”skandaler” är en inspirationskälla.
- Tyvärr har det varit lugnt i Oxelösund senaste året,
säger Niklas med ett leende. Vi gillar ju dom som trampar
i klaveret. Vårt nuvarande kommunalråd har inte utmärkt
sig inom det området, för vår revys framtid får vi hoppas
att hon ”bättrar” sig.
Alla tidigare revybesökare kan förvänta sig en föreställning i stil med tidigare uppsättningar.
- ”A-laget” kommer att vara med säger Ingela. Hur det
blir med våra kära pizzabagare Tony & Tony vet vi inte,
men säkert är att både Majvor Lundberg och Britta Bergström kommer att dyka upp. De lokala inslagen dominerar.
Som vanligt kommer nyskriven musik att framföras med
tillhörande text. Även här är Niklas Beijar upphovsman.

gar 78,6
n 75,3
69,8
69,4

11 hamnar både
edling och bolån
öjdhet.

Text: Torbjörn Dahlström
Foto: Peter Lundström

”Snurrigt värre” är namnet på årets nyårsrevy i
Oxelösund. Bland tidigare års produktioner hittar

Niklas Beijar är mannen
bakom manus samt text
och musik till årets revy i
Oxelösund. Premiär på nyårsafton, totalt fem föreställningar. För mer information,
se annons på sidan 19.

vi namn som ”Men det är i alla fall fint på sommaren”, ”Tänk om”, ”Alla hamnar i Oxelösund”,
”Hjärnvärk” samt ”Skandallöst”.

- Vi tycker det är roligare med egen text och musik som
framförs av en fem-manna orkester samt tre sångerskor,
säger Niklas.

Flytta med Länsförsäkringar

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.

DetPärhar
sina poängerMonica
att både
vara
Nilsson
Ländin
0155-45
11
0155-45 65 12
bank
och65fastighetsförmedling!

6
7
5
3

oppen!

Delar av A.K.N.E samlade, från vänster Björn Blomqvist, Amanda Franzén, Terri Iho Savolainen, Eva
Ahnin samt Ingela Wahlstam

Sofia Antonsson

Joel Frändberg

Joel Frändberg
Monica
0155-45
65 13
Ländin

Eftersom vi har en bank i huset kan vi
även hjälpa till med lånelöfte och ekonomisk 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.

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

Pär Nilsson

Birgitta Sandlund
0155-45Birgitta
65 14
Sandlund

Nyköping, Västra Storgatan 4, 0155 - 45 65 10, nykoping@lfs.se
lansfast.se/nykoping
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– Boklöv hade rätt stil

V

ajert, tjoar jag glatt för mig själv.
Det som livar upp är fyndet av ett
bortglömt kåseri i en skräphög papper.
Det är i och för sig illavarslande. Det
kan ju betyda att texten tidigare har
refuserats av denna tidnings redaktör.
Men det kan jag aldrig tro.
Han brukar sätta värde på det mesta
jag skriver. Undantaget mina fakturor.
Hur som helst kommer här ett kåseri
från skrivmaskinens knattrande dagar:
I hotelllobbyn sitter självaste Janne
Boklöv med en cigarett i handen.
Det ger inga stilpoäng.
Det gjorde inte hans vingliga luftfärder i hoppbacken heller.
Jag nickar igenkännande. Det är ju
inte varje dag man träffar på en backhoppare blossande på en Marlboro light.
Han hälsar chevalereskt tillbaks. Det
är vad jag tror mig se genom rökridån
Mycket kan hända när man är på
resande fot. Det är därför jag ogärna
beger mig utanför gårdsplanen hemma.
Jag har i alla fall varit i Jönköping.
Två gånger faktiskt.
Den första gången fick jag blodförgiftning i ena benet.
Den andra gången blev jag uppbjuden på en dansrestaurang.
Frågan är vilket som var värst.

Vi tar det i kronologisk ordning.
Jag är under en vecka på 1980-talet
inhyst på hotell i Sveriges Jerusalem.
Det är så staden benämns eftersom
frikyrkorna sägs vara fler än det finns
psalmverser i psalmboken.
Chansen till lite rajtantajtan är således en nåd att stilla bedja om.
Lite rajtantajtan är enkelt förklarat
ett slanguttryck för att rumla runt,
dricka drinkar och kurtisera kvinnor.
Ja, allt det där vet ni säkert.
Då vet ni också att det inte är en sysselsättning att rekommendera.
Allra minst i landets bibelbälte.

F

ör egen del får jag god hjälp att
avstå den typen av frestelser under
vistelsen i Jönköping. Medicinsk hjälp.
Detta på länssjukhuset i staden.
Blodförgiftning i skanken är nämligen inte att leka med. Verkligen inte.
Det förstår jag av doktorns barska
besked. Hon ger mig en dos penicillin.
Och en veckas utegångsförbud.
Ingen ordination jag gör vågen över.
Lika lite som upptäckten av att mitt
hotellrum saknar teveapparat.
Den förströelse som finns är en bibel
på nattduksbordet. Halleluja.
Och en skiss över nödutgångarna.

BRA

BÄTTRE

Prästerna Elisabet Volden och Jenny
Lingesjö och ett 15-tal personer inom
Oxelösunds församling bjuder in till
olika aktiviteter under hela julafton.

33-årige Henri Skarp och kollegor på
Sjötångens och Björntorps äldreboenden jobbar under hela julafton för att
ge sina boende en behövande hand.

Lite senare i livet är jag på arbetets
vägnar på en idrottsmässa i Jönköping.
Det är vid det tillfället jag bor på
samma hotell som Janne Boklöv. Och
blir uppbjuden vid en danstillställning.
Dock inte av backhopparstjärnan.
Han verkar större delen av helgen
strängt upptagen med att hänga i lobbyn i sällskap med ett cigarettpaket.
Nej, det är en söt tjej som frågar mig
om en dans. Hon ingår i en grupp som
dansat dubbelbugg på idrottsmässan.

S

jälv ingår jag i den tämligen taktlösa
skara losers som inte kan dansa alls.
Definitivt inte dubbelbugg.
Vän av hambo frågar sig naturligtvis
vad jag i så fall har på en dansrestaurang att göra. Det frågar jag mig också.
Detsamma gör den söta tjejen, innan
hon tvärt vänder mig ryggen.
Det får man dra lärdom av. Inte så
att jag anmält mig till en buggkurs.
Det är ingen bra idé. Allra minst när
man som jag har en bestående halthet.
Och rytmkänsla som en papperskorg.
Nej, det är snarare så att jag ändrat
min syn på Janne Boklövs stil.
Han hade nog trots allt en poäng.
Bättre en cigg i handen än en fot på
dansgolvet.

BÄST

46-åriga Sofia Norén Johansson och ett
40-tal arbetskamrater inom hemtjänsten jobbar under hela julafton för att ge
sina kunder en hjälpande hand.

Leif König
Mejla: leifkonig@telia.com

Anmärkning i kanten:

• Vi har idag ett samhälle där allt fler pappersvändare inom kommun och landsting
tjänar fem sex gånger mer i månaden än
den personal som fysiskt och psykiskt
sliter ont inom omsorg och sjukvård.
Hur kunde det bli så fel?

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.

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

Läge
Bäst förberedd gör bäst
affär. låt oss börja idag!

Tema Hus, Hem & Inredning
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Presentkort på tandvård
– julklapp som sticker ut!
Svårt att komma på julklappsidéer?
Då kan vi tipsa om presentkort
på tandvård, tandvårdsprodukter
och frisktandvård.
Från 100 kronor och uppåt.
Presentkorten finns
på våra vanliga kliniker

Din tandläkare i centrum

Vi önskar er alla en riktigt God Jul!

Vi ses!

Personlig omtanke

Trygg miljö

Modern tandvård

Tandläkare Göran Herbring
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.

Centrumförening på väg
att bildas i Oxelösund

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

Puls & Träning inleder samarbete med Rädda Barnen

Nu pågår arbetet för fullt med att bilda
en Centrumförening i Oxelösund.
Under året har ett antal förberedande
möten ägt rum. Den 3 december hölls
ett stormöte på Koordinaten.

• Vilka ska vara med i föreningen?
• Vad ska Centrumföreningen fokusera på?
• Hur ser föreningens ekonomi ut?
• Hur får vi bättre fart på handeln i
Oxelösund?

Gymkedjan Puls & Träning inleder ett
samarbete med Rädda Barnen. Pengarna som Puls & Träning skänker kommer att gå till den globala kampanjen
EveryOne, som arbetar för att minska
barndödligheten i världen.

- Mötet samlade 25 deltagare från
butiker, kommun, kyrkan, Lions och
ONYX, berättar Mathias Fernqvist, som
tillsammans med Julia Bergman och
Torbjörn Dahlström ingår i en tillfällig
styrelse.

- Diskussionen fördes i sex olika grupper,
nu ska svaren sammanställas och i
början av året kallar vi till ett nytt möte
och förhoppningen är att vi därefter kan
komma med en programförklaring för
Oxelösunds Centrumförening, avslutar
Mathias.

Den första gemensamma aktiviteten kommer att vara i januari 2013. Förhoppningen är att under 2013 samla in och skänka
över en kvarts million kronor till Rädda
Barnen och den utvalda kampanjen.

Lyckad julmarknad och konsert
Årets Ljus & Värme blev en mycket
lyckad tillställning med en klassisk
julmarknad på torget och en efterföljande konsert i S:t Botvids kyrka.

- Vi brinner för hälsa och välmående. Vi
tycker att hälsa är en global rättighet och
detta samarbete ligger i linje med P&Ts
värderingar. Vi arbetar hela tiden med
att ta ett större socialt ansvar och hoppas
verkligen att vi tillsammans med Rädda
Barnen kan hjälpa många behövande
barn”, säger Leif Sager VD Puls & Träning.
Puls & Träning öppnade sin första anläggning för nästan sju år sedan, då var målet
precis som idag, att bygga ett gym där alla
kan trivas, oavsett ambitionsnivå. Nybörjare såväl som rutinerade träningsentusiaster ska känna sig lika välkomna.

- Jag är väldigt glad över att Puls& Träning har valt att samarbeta med oss och
stötta oss i vårt viktiga arbete att minska
barnadödligheten. I år dör ca 6,9 miljoner
barn under 5 år i sjukdomar som enkelt
kan botas. Ju fler företag som tar ansvar
för att förbättra utsikterna för barn i utsatta situationer, desto bättre” säger Marie
Dahlgren, ansvarig för företagssamarbeten
på Rädda Barnen.
Rädda Barnen är en politiskt och religiöst
obunden folkrörelse som med Barnkonventionen som grund arbetar för att barn
ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Arbetet sker både i
Sverige och internationellt. Rädda Barnen
är också en del av Save the Children International som består av 29 organisationer
som arbetar för barns rättigheter.

önskar Centrumföreningen

God Jul önskar
Centrumföreningen

God Jul

Under dagen samlades pengar in till
Räddningsplankan, som är Svenska
kyrkan i Oxelösunds akuta hjälpkassa för
människor i nöd i Oxelösund. Totalt kunde
arrangörerna överlämna 25.400 kronor till
Räddningsplankan.

Julkväll i centrum den 19 december
Alla butiker har öppet 12.00-16.00

- Vi är mycket glada över den hjälp vi
får till Räddningsplankan genom Ljus &
Värme, den kommer verkligen väl till pass
nu till jul, säger Birgitta Ringshagen från
Svenska kyrkan i Oxelösund.

Onsdag 19 december håller handlarna i
Oxelösunds centrum jul-öppet till 21.00

Vi har mycket mer än bara ljud och bild

God
Jul
&
på Stadshuset
Gott Nytt År

Julens öppettider
Adventskalender
Varje söndag i advent kl 13.00
kommer en lucka att öppnas
under spännande former.

Julen är räddad!

Butikerna bjuder på extrapriser och
gruppen Voicemail underhåller.
Samma dag serverar ICA Kvantum ett
julbord i sin butik. Julbordet kostar 40

En tomtenisse klättrar ned från
taket och öppnar luckan.

Tomten var på plats under Ljus & Värme

kronor per person och hela behållningen
går till Gungbädan, som är Svenska
kyrkans akuta hjälpkassa för alla barn
som har det svårt i Oxelösund.

Teater Sörmland framför
sång och teater, julpyssel
m m för våra barn i staden.

- Vi fokuserade samtalet kring fyra
frågeställningar, fortsätter Mathias.

- Vi vill skapa träningsglädje för fler
människor i en miljö nästan som hemma,
säger Leif Sager. Puls & Träning har idag
40 anläggningar i Sverige och finns även
etablerade i Finland.

Ett arrangemang i regi av Centrumföreningen
och Nyköpings kommun

Ett arrangemang i regi av Centrumföreningen
och Nyköpings kommun

på Stadshuset

Varje söndag i advent kl 13.00
kommer en lucka att öppnas
under spännande former.

Julens öppettider
Adventskalender
0155 313 00 • Järntorget 1, Oxelösund

En tomtenisse klättrar ned från
taket och öppnar luckan.
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Nyhet från Svarta Fåret!
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vara med
kupong.

Julklappstips!

Ons 19

Erbjudandet gäller
17-19 december

Astrids
S
Väv &Garn

de

t till 21.0
ppe
0
cö

Gäller ej redan nedsatta varor.

Nytt Ullgarn
1,2 och 3 trådigt.

Ju

10% rabatt på alla pajformar,
gratängformar (RBA) & kannor.
(Så länge lagret räcker)

Marina presenter • Garner • Handarbeten

Järntorget 1 • Oxelösund • 0155 - 318 15

Järntorget 1, Oxelösund - 0155 358 20

Bröderna som trivs och tror på Oxelösund
- nu satsar ICA Kvantum vidare
Vi tror på Oxelösund. Vi trivs här. Vi vill förnya och utveckla butiken. Därför
gör vi denna satsning. Bröderna Jonas och Mathias Fernqvist berättar om
tankarna bakom ombyggnad- och utbyggnaden av ICA Kvantum i Oxelösund.
Byggstart sker efter jul och nyår.
Byggnationen beräknas pågå till
sommaren 2013. Om allt går enligt
planerna.
- Det är många tankar om utveckling av
butiken som äntligen fallit på plats, säger
bröderna samstämmigt. Vår grundfilosofi
är att vi vill ha rejäl färskvaruprofil i vår
butik samtidigt som vi vill utveckla vårt
café och spel. Genom ombyggnaden kan vi
utveckla vårt sortiment med betoning på
färskvaror.
Befintlig butik kommer att byggas om.
Nya ytor kommer att tas i anspråk.
- Vi har under ett antal år fått en förfrågan från fastighetsägaren som gränsar
till nuvarande butik om vi vill expandera.
Vi har sagt nej flera gånger, men nu tyckte
vi att alla pusselbitar föll på plats.
Trång entré, bättre returglashantering och behovet av ny profil inom
hälsa och skönhet är andra exempel på
utveckling som sker när nya butiken står
klar.
- Entrén kommer att flyttas mot det som
tidigare var Oxelö Krog. Frukt & grönt
hamnar närmare entrén och café och spel
får en central placering som våra kunder
möter när de kommer in i butiken, säger
Jonas och Mathias.

Bröderna understryker vikten av
personlig service.
- Vår ambition är att öka servicegraden
på allt. Bland annat får vår spelavdelning
utökade öppettider.
Trots att hela butiken kommer att
byggas om räknar Jonas och Mathias
med att hålla öppet som tidigare.
- Visst kommer det att märkas att vi
bygger om, men vi hoppas våra kunder har
tålamod, och ser vår satsning som något
positivt.
Kunderna i fokus, men Jonas och
Mathias vill betona vikten av att
stimulera sin personal.
- Vi har en suveränt duktig personal,
satsningen är ett led i att stimulera dom
att utvecklas i samklang med butiken.
- Vår förhoppning är att vår satsning
ska bli bättre för både kunder och vår
personal. Och självklart för Oxelösund
avslutar Jonas och Mathias Fernqvist.

Torbjörn Dahlström

KLAPPTIPS!

Bröderna Jonas och Mathias Fernqvist tror på Oxelösund och satsar nu på en omoch tillbyggnad av sin butik.

Köp ett presentkort för 500:- (eller mer)
SÅ BJUDER VI PÅ ETT PAR
VALFRIA STRUMPOR
(värde 60:-)
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JULKVÄLL

Ons 19 dec öppet till 21:00
Vi skänker 10% av dagskassan
till Gungbrädan.

0155-302 10
Järntorget, Oxelösund
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”Så mycket ideer och kreativitet”
Just nu pågår ”Oxelösundssalongen”,
en utställning på Koordinaten, där
alla deltagande alster är framtagna av
konstnärer från Oxelösund.
Utställningen pågår fram till den 8
januari, så det finns fortfarande tid att
besöka Koordinaten och ta del av alla
fantastiska kreationer.
Allt som ställs ut är prissatta och till
salu. OT har varit och beskådat utställningen och har valt ut ett antal alster till
beskådande.

En gammal fåtölj har fått en ny och spännande klädsel av jeanslappar. Maria Jansson är den som klätt om stolen.

Häst, skrin, burk och en svepask i läder
tillverkade av Berit Liljdal.

2012 års Kulturstipendiat Vivianne
Edorson ägnar sig framför allt åt skulpturstickning. På oxelösundssalongen kan
man bland annat se denna ”Tulipanaros”.

Märta Nordlund heter konstnären
till ”Best in Show” och tekniken är
akrylmålning.

Ingrid Eliasson illustrerar samtalet
i en grupp av människor. Tekniken i
tavlan ”Samtal” är filtad och broderad.

Två motiv av fritt broderi utfört av Kerstin
Larsson. Broderierna heter ”Varmt och skönt
därnere?” och ”Efteråt ( från båten)

1
Hair & Home AB

1

20 %

1

om
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Jul klap vil l ha!
al la

på alla smycken* (17-23/12)

1

20 %

på hela vårt sortiment*
*gäller på ordinarie pris

1

1

(21 – 23/12 )

Gilla oss på Facebook!

1

Torgg. 9 Oxelösund • 0155-333 53

facebook.com/SalongMiracelHairHomeAb

God Jul & .
Gott Nytt Ar!
Önskar vi alla härliga
kunder och fina
människor vi
möter på
gatorna.
/ Tobbe, Kristin,
Peter, Eva, Jenny,
Veronica, Greger
& Marie

.. & ses 2013!
Vi hors

159 900 kr
0 kr

Nya
FörOpelAstra
arpake5d
t från

159.900 kr
Läderratt med automatisk
farthållare och rattkontroller.

Förarpaket 0 kr

Läderratt med automatisk
farthållar och rattkontroller

OPEL ASTRA

Nya
Nya
Opel Astra

BÄST HAR BLIVIT
ÄNNU BÄTTRE.
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Lindqvist Gummiverkstad
Gummiverkstad
Lindqvist
Lindqvist
Gummiverkstad
Den kompletta
Den
kompletta
Den
kompletta
däckverkstaden
däckverkstaden
däckverkstaden
Alltid däck i lager
Alltid
i lager
Alltiddäck
däck
i lager
Personlig
Personlig
Personlig
service och
service
service
och
kvalitetoch
kvalitet
kvalitet

3

Opel Astra toppar redan DEKRA:s kvalitetsrapport över
begagnade bilar, en rapport baserad på över 15 miljoner
inspektioner av mer än 230 olika bilmodeller. Nu vrider
vi upp nivån ytterligare med vår nya Astra. Med ﬁnslipad
design och maxad körglädje gör den vardagen lite enklare,
snyggare och roligare. Välkommen in och provkör!

Har du säkra
vinterdäck?

www.lindqvistgummi.se
www.lindqvistgummi.se
www.lindqvistgummi.se

God Jul &
Gott Nytt År!
Öppet alla dagar

9.00-22.30

Esplanaden 15, Oxelösund
0155-29 62 40
Ringvägen 58, Nyköping
0155-44 31 00
www.bilcenter.com

HANDLEDARKURSER
RISKUTBILDNINGAR
MOPEDKÖRKORT
KÖRKORTSPAKET
INTENSIVKURSER

Bränsleförbrukning blandad körning 4,3–7,4 l/100km. CO2 utsläpp blandad körning 114–174 g/km.
Miljöklass Euro 5.
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Körkort!

dledarurser
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ka!
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9600:-)

Peter, Daniel
och Eva

Erbjudandet gäller v. 47

Vi vill önskar er
alla en riktigt
Spela
och
titta live!

www.opel.se

T!
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O
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Du erhåller även
God Jul och
1,5lit. färdigblandad
Gott
Nytt
spolarvätska
vidÅr
köp
önskar
av torkarblad.

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

Nu med förﬁnad design som sticker ut i mängden.

års
nybilsgaranti

20%

God Jul
&
rabatt på torkarblad
Gott Nytt År

Livs - Film - Fika - Spel

Esplanaden 15, Oxelösund • 0155-29 62 40

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

JULKLAP
PSTIPS!

Presentko
rt
valfritt be
lopp!

10 lekti
on
teoripa er
ke
lån av t
b
il
Riskutb
ildning
1&2

NU 8.7
(ord.pris

00:-

9.400:-)

Vi har
skörkort för
ing
utbildn tbil
a
m
to
au

Etablerad 1936

Brunnsgatan 19 A, Nyköping • 0155-21 08 50
www.albertsons.se

Västra Kvarngatan 26, Nyköping
Tel 0155-21 08 50
info@albertsons.se
www.albertsons.se

www.rydsglas.se

Nyköping

Brukslagarevägen 9
0155-21 98 00
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Prenumerera på en miljöbil.
1.640 kr/mån inkl det mesta.*
TOYOTA
FINAN

2.895 kr/mån inkl det mesta.*

CIAL SERV

MÅNADSK
PRENUM VITTO
ERATION

TOYOTA
FINAN

ICES

CIAL SERV

ICES

MÅNADSK
PRENUM VITTO
ERATION
YARIS Hy
brid
FÖRSÄK
2.895 KR
RING
SERVICE
0 KR
SUMMA
0
2.895 KR KR
_____
/MÅN
_____
____
SMIDIGT
OCH ENKE
LT

AYGO
FÖRSÄK
1.640 KR
RING
SERVICE
0 KR
SUMMA
0
1.640 KR KR
_____
/M
ÅN
_____
____
SMIDIGT
OCH ENKE
LT

*Financiering via Toyota
Financial Services:
fast månadshyra inkl.
service, försäkring och
moms, 36 månader
1.500 mil/år, deposition
5.000kr.

Prenumeration - det bekväma sättet att köra en ny bil

Prenumeration är ett hyresalternativ där du efter normal kreditprövning kan köra en helt ny Toyota utan att betala något i förskott. Du behöver alltså varken lämna någon bil i inbyte, sälja värdepapper eller ta av sparkapitalet
för att finansiera bilen. Du betalar endast en deposition på 5 000-10 000 kronor beroende på bilmodell som du återfår vid avtalstidens slut.

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

Nötknäpparen
Fastigheter med möjligheter

För dig som gillar härliga rytmer känner dig lite som nybörjare men
lite obekväm i Gymmiljö finns nu ett alternativ. Kom och träna
med mig på Wedholms allé 19 (Slakthuset/Ungkraft).
Vi tar det stegvis och har kul
tillsammans.

Söker du lokal för din verksamhet?

Träningskläder och skor är att
rekommendera. Omklädningsrum
och duschar finns. Både herrar och
damer är välkomna!

Kursavgift 10 ggr 600:-

(börjar räknas efter nyår så 2012
klasserna i december är bonus)

Kanske 460 kvm verkstad,
Blommenhovsvägen 24 kan passa
dig och din verksamhet.

Anmälan:
www.catarinahagstrand.zumba.com
eller 070-657 94 10

Eller 170 kvm lämpligt för kontor
eller liknande med adress
Wedholms Allé kan vara ett alternativ.

Fastigheterna ligger i ett utvecklingsområde, med
planer om resecentrum och Dammgruvans bostadsområde. Centralt belägen med gångavstånd från
Tåg. Lunchrestaurang och butiker finns i
närområdet.

Måndagar 07.30-08.15
Kursstart 10 december
Onsdagar 07.30-08.15 (för dig 50+) Kursstart 19 december
Torsdagar 11.45-12.30
Kursstart 20 december

Kontakta:
Catarina Hagstrand
0155-45 46 00 • catarina@notknapparen.se

Välkommen!

JULSTÄMNING HOS OD`s

KOLLA VÅRA PRISER

Stor
JätteJulkudd- Färdigsydda
JulknytJulgardinhissgardiner badlakan sortering fodral

98:- 119:-

från

90 x 150 cm

/st

juldukar

lufter

49:- 98:-

Från

Vi önskar alla våra
kunder en God Jul
och ett Gott Nytt År

Från

/par

V. Trädgårdsgatan 35, Nyköping

0155-28 89 10
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God Jul och Gott närvarande år!
Jag är nog östra Sörmlands sämsta
morsa, eller om hela sanningen ska fram,
norra Europas sämsta morsa, tänkte jag
dystert den där snökrispiga förmiddagen
i advent, när det mesta gick åt skogen.
Snart är det juuul! Åh, så myyysigt.
Som vanligt hade jag höga ambitioner
(suck). Inte var det annorlunda denna helg.
Det ska göras vackert hemma minsann;
tjusiga små adventsarrangemang, stjärnor,
ljusstakar, ljusslingor, mossa, rosetter och
ljus på varenda ledig kvadratdecimeter. Och
så ska här baaakas inför julen OCH med
detta vackra vinterväder måste vi också ut
i friska luften, hela familjen. Det bör åkas
pulka och röras på alla kroppsdelar, och
samlas granris och njutningsfullt drickas
varm choklad med obligatoriskt rosiga
kinder.
Halva släkten bör besökas och för all
del även de goda vännerna som vi inte
hinner träffa så mycket vi önskar. Bjuda på
Lördagsmiddag kan bli ett perfekt forum
för ytterligare mys och umgänge med de
nära och kära. Jaaa!! Innan helgen ens
börjat hade jag planen klar, (eller ska vi
kalla det Vardagsfantasin-för människansom- inte- har -greppat-att – ett dygn-har24timmar-och-att-livet-ofta-lever-sitteget-liv-och-struntar-högaktningsfullt-imänniskans-pretto-planer).
Verkligheten gjorde sig dock gällande
ganska snart efter att jag vaknat. ”Jag vill
åka till Boda Booooorg!” 7-åringen, min
lilla prinsessa (som för övrigt går igenom
en ytterst ilsken fas i sitt liv) hade bestämt
sig. Hon tänkte INTE låta sig rymmas i sin

mors juliga vision denna helg. Resultatet
när våra verkligheter möttes blev…inte så
mysigt. Inte mysigt alls faktiskt. Förrän
ungefär fyra timmar senare, efter diverse
känslomässiga kontroverser på de mest
kreativa uttryckssätten….. 10-åringen,
min stora prinsessa, blev också, av olika
anledningar ytterst delaktig i vårt oerhört
omysiga tillstånd. Hon hade också sina
planer för dagen, för hela helgen för den
delen, och där rymdes INGA mammor
plockandes granris, för att uttrycka sig
milt. Och små adventsarrangemang kunde
jag ”drömma om”. Kompisar skulle det bli,
MÅNGA kompisar, och helst SAMTIDIGT,
hos OSS, gärna sovandes ÖVER, ätandes
tacos och drickandes LÄSK!

i soffan, och filosoferade över livet en
stund, och insåg plötsligt hur otroligt
längesen det var jag bara satt, och bara…
inte gjorde nåt annat… än… att bara…
sitta…och… tänka…och Glo i tomme
(ni vet, när man bara sitter och stirrar,
djupt försjunken i tankar)… i tystnad…
med mig själv. Så skönt! Så tydligt allt
blir när man stannar upp en stund.
Jag såg mig själv lite på distans igen
denna eftermiddag i advent och som så
många gånger förr insåg jag att jag nog
egentligen är alldeles sjuhelsikes bra,
och mitt hem är alldeles tillräckligt
mysigt, och mina ungar alldeles
galet ljuvliga, OAVSETT adventsarrangemang, rosetter och granris.

Maken fick sig också en rejäl släng av
sleven, när vi ändå höll på med kreativa
uttryckssätt och omysig kommunikation
denna förmiddag. Hallå!! Han borde väl
ändå ha liiite egen insikt och drivkraft
och såklart startat arrangerandet av
trädgårdsbelysningen och ringt vännerna
och skurat toaletterna för länge sen, medan
vi andra var upptagna med att bli arga
färdigt. Han hade å sin sida däckbyten och
inplanerad filmväll med polarna inbokat,
och drog sig lite tilltufsat men bestämt ut
mot garaget.

Bra Lotta! Hur ofta har du inte
med liv och lust arbetat för att dina
coachklienter och utbildningsdeltagare
ska upptäcka samma enkelt svåra
principer?! Värdet i Det Som ÄR (och inte i
Det som eventuellt Borde varit).

Resultatet när vi börjat nå framåt
eftermiddag denna dag var: ett stycke gravt
desillusionerad Lotta sittandes ensam i ett
obarmhärtigt o-juligt vardagsrum ätandes
gamla mandlar (för det var det juligaste
som fanns i skafferiet) samt tre övriga
familjemedlemmar görandes allt annat än
adventsmys-umgänge-julstök. Jag satt där

När såg du över din
pension senast?
Torbjörn Sundström - Rådgivare

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.

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

Kloka & sköna
klappar hittar
du hos apoteket
Ejdern

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

I takt med att jag började slappna av och
njuta av läget, drällde familjen in igen. Det
tändes lampor och drogs in snö i hallen,
det kastades jackor på golv (och MÅNGA
ville ha tacos och sova över). Maken kom
in från garaget och dråsade ner hos mig i
soffan, nöjd över sina däckbyten och den
stundande filmkvällen….en kram, en puss,
en liten prinsessa som klämmer sig emellan
oss i soffan , tittar på sin o-juliga mor och
säger med eftertryck: Mamma, det är
myyysigt med advent!
God Jul och Gott Närvarande År, fina Ni
– Kom ihåg att Glo i tomme!

Månadens gästskribent
Lotta Fogel, PRiMAcoaching
Relationspedagog, coach och utbildare
inom kommunikation, ledarskap,
teamutveckling och personligt
växande,
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Tågbiljett krävdes för pilsner
K

arl August Kempe är betrodd.
Han är stins vid Östra station.
I verkligheten uppehåller han ensam
alla befattningar på sin station:
Stins, stationsskrivare, kontorist, stationskarl. Plus ett par vaktmästarjobb.
Hans arbetstid är i regel från 5-tiden
på morgonen till 10-tiden om aftonen.
Det finns utrymme för långa raster.
Då passar han att skura väntsal, expedition och avträdeshus för resenärer.
Tjänstebostad har Karl August Kempe
på övervåningen i stationshuset.
Vi befinner oss i slutet på 1930-talet.
Det är en söndag vilken som helst.
Det är bekant i stadens kvarter att
Tysta Thure är svag för pilsnerdricka.
Liksom att han gärna undviker arbete.
Det ryktas att han vid något tillfälle
ska ha setts med en spade i handen vid
ett nödhjälpsarbete utefter Sjösavägen.
Det är det långtifrån alla som tror på.
Det är på söndagar lidandet är som
värst för Tysta Thure och hans dryckesbröder som anfäktas av törstig strupe.

I

nära anslutning till Nyköpings centralstation finns ett järnvägskafé.
Där ges möjligheter att beställa pilsnerdricka mot uppvisande av resebiljett.
Det där med kravet på resebiljett
löser Tysta Thure på sitt eget förslagna
sätt. Dum är han verkligen inte.
Han traskar iväg till Östra stationen.
Bakom biljettexpeditionens lucka
sitter som alltid stationens allt i allo
Karl August Kempe. Han har med alla
sina tjänsteår blivit en ryktbar person.
Tysta Thure ber om en enkel biljett
till Enstaberga. Biljettpriset är 45 öre.
Herrarna är sedan länge bekanta.
Karl August Kempe kan sina pilsnergubbar som osvikligen dyker upp vid
Östra station på söndagsförmiddagarna.
Han hänger upp skylten ”Tillfälligt
stängt” på luckan och hastar ut på perrongen för att vifta avgång med den
röda stinsflaggan till ångtåget söderut.
Tysta Thure hinner knappt slå sig
ned på träbänken i tredjeklasskupén.
Den korta resan mellan Östra station
och Centralen tar endast någon minut.
Där stiger Tysta Thure av. Han visar
resebiljetten för servitrisen på järnvägskaféet och får sin pilsnerdricka.
Besöket i Enstaberga får anstå. Den
här söndagen som alla andra söndagar.
Text och research Leif König

◼ Östra stationen låg knappt 100 meter öster om den nuvarande gångtunneln vid Östra Rundgatan-Geijersgatan.

◼ Nyköpings Södra togs i bruk 1948. Här ligger idag Vipsgrillen. Bild från 1958. Foto Ulf Ingvar Wallnér

◼ Nyköpings Södra station var stadens första järnvägsstation, uppförd 1875. Stationen låg vid Hamnvägens
början på Väster, nära gamla Brandstation, och var i bruk
fram till 1948. Byggnaden fungerade som godsterminal för
fraktbolaget ASG åren 1950-1968 innan stationshuset revs
1969. Foto Dan Samuelsson

Lite kort om Östra station
• Östra stationen byggs 1916.
• Befolkningen är störst på Öster
och där är den rådande uppfattningen att den existerande Centralstationen ligger på rena ”vischan”.
• Stinsen Karl August Kempe förestår stationen 1917-1943.
• Före bilens intåg på 1950-talet går
så kallade arbetartåg från stationssamhällen norr om Nyköping.
• För den som ville se allsvensk
fotboll i Stockholm på 1930-talet
kostar en ”söndagsbiljett” fem kronor tur och retur.
• Östra stationen trafikeras fram till
1968 då också stationshuset rivs.

◼ Nyköpings Central. Stationshuset uppfördes 1915. Järnvägskaféet dolt bakom växtligheten vid cyklarna. Till vänster
om stationshuset låg tidigare perrongen för T.G.O.J.-banan. Bilden från 1943. Foto Dan Samuelsson
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SISTA-MINUTEN-TIPS!

Presentkort på massage
10% julrabatt
under december!

Nillas Kropp & Kultur

Lugn och avspänd miljö på Almlöfs Stig 4, Oxelösund
Ring 0736-240 469
nillaskroppochkultur.se

Smärta? Nedstämdhet? Dåligt immunförsvar?

Akupunktur hjälper!
Akupunkturbehandling
Öronakupunktur
Råd & vägledning
Prova-på erbjudande: 350:-/behandling
Susanne Hermansson
Leg sjuksköterska & Akupunktör, SAF-medlem

AKUPUNKTURBODEN

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

Klapparna hittar du hos oss!

3990:-

3990:-

SPARA 1500:-

SPARA 500:-

LÄTTANVÄND

PrincessTOPPTVÄTTMASKIN
6kg. Centrifug 1000v/m.
Värmehäll
20x40Energiklass:A.

499:-

UPO WT6040 (5490:-)

)

3990:-

SPARA 1500:-

SPARA 1500:-

PENDEL LIDINGÖ

199:- (499:-)

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

5990:SPARA 500:-

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

499:-

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

(695:-

)

(649:-

5990:-

BOSCH
Matberedare
MCM2054

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

)

(995:-

PENDEL LIDINGÖ

(499:-)

VÄGGLAMPA RETRO

299:- (399:-)
VÄGGLAMPA RETRO

299:- (399:-)

299:-

3990:-

5
Teclime
Skotork
Timer 120 min
Timer

199:)

(299:-

SPARA 500:-

PLAFOND BULLO

595:- (695:-)

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

SODASTREAM
Night spirit röd,
finns även svart

7199:-99:-

Princess
Fotbad

PLAFOND BULLO

595:-PHILIPS
(695:-)

Stavmixer
HR1341/00

199:-

Volta
Dammsugare
U2410
1800 watt
teleskoprör

499:)

(699:-

9:-)

(24
GOLVLAMPA DIVA

Electrolux
Dammsugare
ZUS3922G
1800 watt 68dB
Sköljbart HEPA12 filter
12 m räckvidd

:-

1495
)

(2195:-

875:- (975:-)
GOLVLAMPA DIVA

875:- (975:-)
Blommenhovsvägen 24, Nyköping
0155-29 13 00 • Vardagar kl. 10-18. Lördagar 10-14
www.hushallsgruppen.se
Blommenhovsvägen 24, Nyköping • 0155-29 13 00 • Vardagar kl. 10-18, lördagar kl. 10-14

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

22

Mediamix Event & Mediabyrå presenterar

S:t Botvids kyrka • Måndag 17 december 19.00
Biljetter: ICA Kvantum förbutiken, www.visitoxelosund.se
Biljeter kan även köpas vid entrén. Biljettpris 250:-
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Sidan 11
Sidan 11

Vi önskar
er alla en riktigt
God Jul!

Vi köper & säljer begagnade bilar!

z

Välkommen hälsar Arif Korkut!

ÖPPET: mån-fre 10-18 lör 11-15

Nykö
p
ny ings
hand aste
la
bega re av
gn
bilar ade
!

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

Mattias årets eldsjäl i Oxelösund
Rotary i Oxelösund delar varje år ut
ett pris till ”Årets Eldsjäl” i Oxelösund. Prissumman är på 5 000 kronor och priset delas ut i samband
med Ljus & Värme.
I år delade klubbens president Ann
Östman ut priset till Mattias Elversson, till vardags lärare på Breviksskolan.
- Det är en stor glädje att nu kunna
uppmuntra och glädjas åt Mattias
arbete i det förändringsarbete som nu
pågår vid Breviksskolan, säger Ann
Östman.

Motivering till priset:
Bakgrund

” Mattias bedriver en tydlig och systematisk pedagogisk linje med fokus på vad
som är bäst för eleven. Han skapar det
kreativa rum som utgår från att varje
elev kan och vill om utrymme finns för att
bli sedd, hörd och bemött på ett respektfullt sätt.”
”Han väver in familjen, jaget och omvärlden på ett konkret och påtagligt sätt med
en tydlig processtanke. Han är en del av
ett väl fungerande arbetslag i en väl fungerande skola. Hans elever mår bra.”

Vi har
...
n
e
r
ö
h
e
jultillb

Oxelösunds Rotaryklubb – arbetar
via en barn och ungdomskommitté för
att skapa en trygg och säker uppväxt
för barn och ungdomar i Oxelösund

Mattias Elversson och Ann Östman

Bekymmersfritt
Det bekymmersfria boendet
Det bekymmersfriaboende
boendet

Kungshem är ett litet familjeföretag med stora resurser.
ett litet familjeföretag
med stora resurser.
ViKungshem
sätter alltidärhyresgästen
i centrum!
Kungshem
är ett litet
Vi sätter alltid hyresgästen
i centrum!

familjeföretag med stora

Bekymmersfritt
resurser. Vi sätter alltid
hyresgästen i centrum.
boende
• Bra service och underhåll

VI HAR ALLA
TILLBEHÖREN FÖR EN
PERFEKT JUL!

• Fräscha
lägenheterär
Kungshem

TOMTEFAR

Prisexempel

149:-

1

stl 175-2

fr

99:-

ett litet

Våra öppettider •familjeföretag
Trygghet dygnet runt
med stora
i Oxelösund
Vi sätterenalltid
Viresurser.
önskar alla hyresgäster
Tisdag: 8.15-16
hyresgästen i centrum.
Torsdag: 8.15-16
God Jul &
Lunchstängt 11.30-13 • Bra service och underhål
Gott Nytt Ar

VI HAR EGENPRODUCERADE JULGRUPPER
I HUNDRATALS!

RAN
RÖDG 0

Kommittén har tidigare delat ut
eldsjälsstipendiet till:
Distriktssköterskorna Eva Johansson
och Ulla Selstig – 2008.
Familjehemsföräldrarna Hans och
Helena Appelqvist – 2009.
Damfotbollsledarna Fredrik Pettersson och Peter Johansson – 2010
Ledare och funktionärer i OK Måsen
– 2011.

Lediga lägenheter
• Fräscha
Lediga lägenheter

lägenheter

Föreningsgatan 20 C 2 rok
68 kvm
289:Ledig 1/5
Lediga4lägenheter!
Föreningsgatan 20 C 2 rok
68 •
kvm Trygghet
4 289:Ledig 1/5
Föreningsgatan 22 D 3 rok
68 kvm
4 751:Ledig 1/5 dygnet runt
Föreningsgatan 22
20 CD1 rok
42 kvm 4 751:- ledigLedig
1/2 -131/5
Föreningsgatan
3 rok
68 kvm
S. Malmgatan 11 A
3 rok
62 kvm
4 923;Ledig omgående
B
107 kvm 4 923;- ledigLedig
omgående
Esplanaden 1511
S. Malmgatan
A 4 rok3 rok
62 kvm
omgående
Föreningsgatan 20S C
1 rok16
29
kvm
2 494:Ledig 1/6 ledig 1/3 -13
Malmgatan
4 rok
113,5 kvm
Föreningsgatan
20
C
1
rok
29
kvm
2
494:Ledig
1/6
Höjdgatan 24,
Oxelösund • 0155
- 20 51 30 • www.kungshem.se
Frejgatan 3
4 rok
103 kvm
ledig omgående
Fler objekt på www.kungshem.se
Fler objekt på www.kungshem.se

Våra öppettider
i Oxelösund
Tisdag: 8.15-16
Torsdag: 8.15-16

Lunchstängt 11.30-13
Gumsbackevägen 7 Tel: 0155-45 10 90
nykoping@blomsterlandet.se

Vi önskar alla hyresgäster en

God Jul &
Gott Nytt Ar
Scanna för att titta närmare
på våra lägenheter och andra objekt!!

Höjdgatan 24, Oxelösund • Oppeby Gård 269, Nyköping
Höjdgatan
24,• Oxelösund
• Oppeby Gård
269, Nyköping
Södra
Malmgatan
16, Oxelösund
• 0155-20
51 30
0155
- 20 51
30
www.kungshem.se
0155 - 20
51 30 • www.kungshem.se
www.kungshem.se
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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
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Månadens korsordsvinst
Presentkort 500:- valfri behandling hos Sence Hud & Spaterapi

Massage • Fotvård • Make Up
Ansiktsbehandling • Vaxning

Postadress

Carina Bergkvist
Hud & Spaterapeut
070228 52 62

Telefon

Sätt guldkant på din vardag!
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Klipp
ut och
spara!

Det händer i Oxelösund!

Ett urval av aktiviteter under december och tips inför nästa år.
För fullständigt program, se www.visitoxelosund.se

Julklappstips!

Evenemang

Biljetter till vårens kulturprogram är nu släppta!
Musik, teater, stå upp, författarmöte eller nostalgi - det finns något för alla i vårens
program. Med musikpasset får man inte mindre än fem konserter till halva priset.
Detta och övriga biljetter köper du på Koordinaten, Culturum eller visitoxelosund.se.

Tangoafton

Författarcafé

Navarra

Ta’t lugnt, ta en Toy

Torsdag 31 januari, Koordinaten
Stockholmsgruppen Kriminaltango står för
livemusiken och dansar gör alla som vill!
Torsdag 14 februari, Koordinaten
Livlig folkmusik med många influenser.

Stockholm Lisboa Project
Tisdag 26 februari, Koordinaten
Den portugisiska Fadon möter den
nordiska musiken i en unik mix.

Al Pitcher

Torsdag 7 mars, Tärnan
Den i Sverige bosatte Nya Zeeländske
komikern kommer till Oxelösund.

Elisabeth Kontomanou

Tisdag 12 mars, Koordinaten
Jazzsångerska med djup och bredd.

Onsdag 13 mars, Koordinaten
Författaren Elisabet Nemert
berättar om sina romaner.
Fredag 22 mars, Tärnan
En nostalgisk och musikalisk resa
genom 50- och 60-talet.

Musikpub

Lördag 27 april, Koordinaten
Livemusik, nattamat och gemyt i
Koordinatens bokhall.

Leif Brixmark &
New Holland Band

Onsdag 8 maj, Koordinaten
Leif Brixmark är tillbaka med sina
svängiga och oborstade visor.
Läs mer på www.visitoxelosund.se!

Evenemang

Nyårsafton kl 18, fre 4 jan kl 19, lör 5 jan kl 18, fre 11 jan och lör 12 jan kl 19.

Oxelörevyn 2013 - Snurrigt värre!

Tärnan Estrad
Revygänget i A.K.N.E är tillbaka med sin årliga återblick över det gångna årets händelser, globala som lokala, små som stora. En kväll med många skratt, mycket sång,
musik och dans! Biljetter säljs på Koordinaten, Culturum och visitoxelosund.se.

Vårens barnteater

Lyckans galoscher

Lördag 26 januari

Lilla spöket Laban
Lördag 9 mars

Krifs krafs ho ho plask

Lördag 4 maj
Biljetter: 40 kr. Säljs på Koordinaten,
visitoxelosund.se och Culturum.

Bio

Utställningar

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

1 december - 8 januari

Oxelösundssalongen
Koordinatens gallerier
Sjutton konstnärer och konsthantverkare
boende eller verksamma i Oxelösund
ställer ut i Koordinatens två gallerier.
Målat, format, broderat, stickat - uttryck
och tekniker är lika många som deltagarna.
Måndag 17 december kl 19

Decembersånger med Irma, Uno och Patrik
S:t Botvids kyrka
En stämningsfull decemberkonsert med Irma Schultz-Keller, Uno Svenningsson och Patrik
Isaksson uppbackade av bandet Flying Dogs. Läs mer om konserten på sidan 10. Biljetter
säljs i ICA Kvantums förbutik samt på Koordinaten, visitoxelosund.se och Culturum.

Torsdag 20 december kl 10

Seniorcafé - julsånger med
Scenkonst Sörmland
Koordinaten, eventsalen
Säsongens sista seniorcafé avslutas med en
konsert med härliga julsånger framförda av
Scenkonst Sörmland. Entré: 20:- inkl. fika.

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

fikarast
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Namn Åke Holmström Född Den 3 oktober 1970 Bor Hus på i Ingarö i Värmdö kommun två mil öster om Stockholm Familj Gift med Marie Holmström 40 år. Barnen Michaela 20 år, Melinda 18 år och Mathias 14 år Aktuell som Vd i Vinterklasen AB med huvudkontor i Oxelösund. Bolaget äger
och förvaltar fastigheter och kommersiella lokaler i Södermanland och Östergötland Åkes fastigheter i Oxelösund Folkets hus, Herrgården, Jollen,
Kråkan i Danvikshagen m.fl Storaffär Efter hård budgivning sålde Åke Holmström 2007 hela sitt dåvarande fastighetsbestånd i Oxelösund till fastighetsbolaget Kungshem i Nyköping. Köpeskillingen var 124 miljoner kronor, varav Vinterklasen AB gjorde en vinst på 25 miljoner kronor.

– När jag är ledig jobbar jag
Tjena Holmström. Nu ska vi se om vi kan
nyansera bilden av dig som the bad guy.
Vem är du? Hur vill du beskriva dig själv.

Det är inte kattskit. Hur kommer den standardhöjningen boende på Jollen tillgodo?

– Vi har bland annat investerat i en ny
och modern tvättstuga med vitvaror av
senaste modell. Den skulle du titta på.

– Hjälpsam. Jag vill gärna hjälpa till.

Du är med andra ord en hyvens grabb?

– Det får du fråga andra om. Det är
alltid bättre än att tala i egen sak.
(Det visar sig att Åke Holmström stödjer flera verksamheter i Oxelösund via
kraftigt subventionerade lokalhyror.)

Tack. Kanske en annan gång. Du bollar
med miljontals kronor. Hur är du i matte?

– Jag hade etta i matte i gymnasiet.
(Värt att veta kan vara att även nuvarande finansministern Anders Borg
hade etta i matte i gymnasiet.)

Du fascinerades av fastighetsbranschen
redan som 15-åring. Hur kom det sig?

Där ser man. Det går tydligen bra ändå.

– Jag cyklade eller åkte moped in till
kronofogden i Stockholm och följde
deras bostads- och fastighetsauktioner
för att lära mig prisnivån.
(Åke Holmström är uppväxt i Bagarmossen, förort till Stockholm.)

– Det finns ju miniräknare.

Du äger en cykel- och gångväg. Det låter
som en lite udda investering.

– Det är den bakom Folkets hus och
ingick i köpet av fastigheten. Det hade
kommunen missat. Vi får väl se vad
som händer med den saken framöver.

Det var ingen som tyckte det var konstigt att en tonårsgrabb hängde hos
kronofogden hellre än sparkade fotboll?

Till något helt annat. Enligt ryktet är du
duktig på att imitera folk. Vad säger du?

– Nej. Jag åkte även runt i stan vid
kronofogdens visningar av objekten.

– Det är skoj. Jag har barnasinnet
kvar och brukar ringa bekanta som
låter sig luras när jag förställer rösten.

Vad var roligast i grundskolan?

– Tekniska ämnen. Teknik, verkstadsteknik, träslöjd och sånt.

Vad ångrar du i livet?

– Att jag sålde Prisman. Min första
fastighet. Det är lite nostalgiskt.

Vilken utbildning gick du på gymnasiet?

– Drift- och underhåll med inriktning
på fastighetssidan.
Det går att ana en röd tråd här. Mycket
pekar på att du ville arbeta med kåkar.

- Jo, efter gymnasiet fick jag jobb som
drifttekniker på ett fastighetsbolag.
Otippat. När skaffade du egen lägenhet?

– Jag var 18 år och flyttade till en nybyggd lägenhet i Skarpnäck, en trea.

Hur upptäckte du det vackra Oxelösund?

– Min mamma är härifrån.

Oxelösundspåbrå är alltid en merit. Hur
blev du fastighetsägare i stan?

– Jag köpte Prisman 2003. Det var
min första fastighet överhuvudtaget.
(I Prismanhuset finns lägenheter, butiksgalleria, restaurang och bank.)
Vad fick du casha upp för den affären?

– 14 miljoner kronor.

Åren som föjde samlade du på dig fastigheter i Oxelösund i aldrig skådad fart

Möt Åke Holmström – fastighetsägare
innan du sålde hela rasket 2007. Varför?

– Det är så ett företag växer. Du säljer
av och investerar vinsten i något nytt
som är lågt värderat och kan utvecklas.
Nu är du back in town. Du bilpendlar från
hemmet på Ingarö till Oxelösund.

– Jag stiger upp tre på morgonen och
är hemma sent på kvällen. Det blir tolv
till sexton timmars arbete om dagen.
Vad gör en fastighets-vd på ledig tid?

din verksamhet i fastighetsbolaget Vinterklasen. Vad som hörs på gott och ont.

– Jag tror att nittio procent av folket
förstår att ett företag ska gå med vinst.
Det tycks ändå lite fult att tjäna pengar i
Sverige. Det står skrivet i Jante-lagen.

– Jo, avundsjukan är den största av
alla sjukdomar i Sverige.

På tal om pengar och vinster. Vad gjorde
Vinterklasen AB för resultat 2011?

– Jag jobbar. Jag har försökt stänga av
telefonen. Men det går inte.

– Det blev en förlust på 1,7 miljoner
kronor. Och en förlust 2010 också.

Går det inte? Det låter bekymmersamt?

Vad är förklaringen till minussiffrorna?

– Jag kallar mig fastighetsskadad. Jag
har ett genuint intresse av det här. Och
för mig är det enbart roligt att jobba.
Du är uppmärksammad i Oxelösund för

– Stora investeringar i företaget.
– Jag har exempelvis i år, från maj
till dags datum, tryckt in 1,7 miljoner
kronor i asylförläggningen på Jollen.

Avslutningsvis. Du har en dyr champagneflaska i en ishink på ditt kontor. När är
det tänkt att den ska korkas upp?

– Jag dricker helst Coca-Cola. Men får
jag köpa tillbaka Prisman, då kan det
vara dags att korka upp champagnen.

På assietten

Åke Holmström är ingen man
som fikar bort dagarna men
tillhandahåller termoskaffe
i Rådssalen i Folket
hus, samtidigt som han
med skälmens attribut
spikar upp ett fotografi
på sig själv och Fredrik Reinfeld bredvid
ett porträtt av Olof
Palme – som sossarna glömt kvar i sin
forna partiborg.
Leif König

Lugn,
vi fixar julbaket!

Festligt med Smörgåstårtor!
Till företagslunchen, 50-års festen, dop
konﬁrmation...
Med handskalade räkor och ﬁna råvaror
får du alltid smaka på högsta kvalité!

Nu är det bara 9 dagar kvar
(på annandan kommer semlorna)

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

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

www.rosvalla.se

Det händer på Rosvalla!

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
Samtidigt fanns inte
Nuföreställningsvärld.
kan oxelösundsborna
otroliga utbud
förr som
ochdet
framförallt
kunderna
i finns idag
och som lockar till
konsumtion.
Frösängsområdet
glädja
sig över att

Matöppet har slagit
upp portarna

Vinn en
Vinnare av
julskinka
en julskinka
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kunna handla i sin närbutik igen.

Jag menar inte att det var bättre förr,
men det är nog dags att börja fundera

Yousaf
Sahi, som också äger och driver
på vår inställning till pengar och att de
Esplanaden
i Oxelösund,
inte räckerLivs
till allt
vi vill köpa.har
Och att
tillsammans
sina och
leverantörer,
hämta lite med
klokskap
förnuft från
personal
och
samarbetspartners
arbetat
tidigare generationers förhållningssätt
hårt
att kunna öppna nya mataffären
tillför
pengar.
Matöppet innan julhandeln startar på
allvar. I torsdags var det premiär och en
glad Yousaf berättar att det känns roligt
att öppna ännu en butik i Oxelösund.

Allmänhetens
skridskoåkning

Matöppet är en fullsortimentsbutik där
de sätter kundernas önskemål i första
hand. Det som inte finns går att beställa.
I butiken finns också ett cafè där
kunderna kan njuta av nybakat
(butiksbakat) frukostfrallor, kaffe och
fikabröd. Matöppet kommer sysselsätta
5 personer samt en butiksansvarig.

JULLOVET
Vecka 52
Julafton och juldagen stängt
Onsd
09:00 – 16:30
Torsd
11:30 – 14:30
Fred
12:30 – 15:30
Lörd
--Sönd
--Vecka 1 (31/12 – 6/1)
Nyårsafton och nyårsdagen stängt!
Onsd
11:00 – 14:00
Torsd
11:00 – 16:30
Fred
09:00 – 13:00
Lörd
--Sönd
---

09:00 – 13:00
09:00 – 12:00
09:00 – 12:00
-----

November månads
korsordsvinnare
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Nu finns det is ute på konstgräsplan (KG-C).
För tider se vår hemsida eller ladda ner Rosvallas app.
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Vi på Rosvalla önskar
er alla en riktigt

God jul &
Gott nytt år

10 mars
Bissarna – Kalmar IF

Sörmlands Motorsalong 2013
13–14 april
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En riktig mataffär

Nu är
den här!
Rosvallas

Cheerleading SM & RM
9–11 maj

app!

Baseboll EM
16–20 juli

Allt från istider till luncher.

0155-45 74 00 • www.rosvalla.se
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© svenska korsord ab

Till nästa månad har 1 vinnare chansen
att vinna en smörgåstårta för 10 personer. Gör så här. Handla för minst 500:-,
skriv ditt namn och telefonnummer på
kvittot och lägg kvittot i lådan som finns
vid utgången. Vi presenterar vinnarna i
nästa OT.
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KUPAN
SECONDHANDBUTIK
G:a Oxelösundsvägen 2
Öppet tisdag - fredag
10.00-16.00

Nyköpings Bomässa
16–17 mars
(Boende, Trädgård, Mat & Hälsa)
Våra Vara Egen 2013
(UF-mässa)
21 mars
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Svenska Cupen
3 mars
Bissarna – IFK Göteborg
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Gästabudsbollen
24 –26 janari

Vinn en smörgåstårta från
ICA Kvantum

Rätta lösningen ser ni nedan. På sidan 24
hittar ni månadens korsord. Lycka till!

09:00 – 12:00
09:00 – 12:00
09:00 – 12:00
-----

handa

Nyårsbollen
2–5 januari

minst 500:-, skriv ditt namn och telefonnummer på kvittot och lägg kvittot i lådan
som finns vid utgången. Vi presenterar
vinnarna i nästa Oxelösundstidning.

Grattis A Kempe som vann en vinst från
Kiropraktorhälsan i Nyköping.

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

Bissarnas Loppis
Sista söndag varje månad
(januari–april)

Grattis
Matts
Jansson
vannchansen
en färTill nästa
månad
har ensom
vinnare
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förraICA
numret
av OT.
att vinnajulskinka
julskinkai från
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Ring
29 15
för mer
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av62
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Gör information.
så här. Handla för

Vi stänger för julledighet
fr o m 22 december
och öppnar åter
8 januari 2013.
Första Mötesplats är
den 23 januari 2013.
VÄLKOMMEN!

Oxelösund Tunabergs
Rödakorskrets.
Te. 070-3557354
www.redcross.se/oxelosund
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Vi önskar er en riktigt
God Jul & Gott Nytt År!
Mathias och Jonas med personal.

Öppettider:
Jul & Nyår!
Julafton 8.00-13.00
Juldagen 9.00-17.00
Annandag Jul 8.00-21.00
Nyårsafton 8.00-18.00
Nyårsdagen 11.00-16.00
Övriga dagar:
Som vanligt 8.00-21.00

Stryktips

mästersk
apet
är avgjo
r
t
!
1:a Totti

2:a Fredd
a
3:a Tony
Karlsson
4:a Tankis

43 rätt
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Stort grattis till Totti! Vinnaren av
Stryktipsmästerskapet 2012.

ALLA DAGAR
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