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Annelie har skapat ett eget språkrum
Oxelösund ligger i framkant när det gäller utbildning av invandrarbarn.

Annelie Danling Brasch har på uppdrag av Oxelösunds kommun tagit fram
en modell för hur invandrarbarn ska mottagas i skolväsendet. Sidan 12.

Skidbacken bjöd barn
på rena skräckfärden
Stora himlabacken talade skidåkande
Oxelösundsbarn om med skräckblandad förtjusning på 1950- och 60-talen.
Läs i OT om den ryktbara skidbacken
som även var porten till den så kallade
Storskogen och dess viltrika marker.

Sidan 25

”Samvetet
är ganska
rymligt.”

Leif König, kåsör i OT, filosoferar över
sina svårigheter att slaviskt följa alla kostrekommendationer som poppar upp.
Sidan 4

De fann sitt drömhus
vid Femöre Kanal
Kjell Olsson och Karina Ekström har
hittat sitt drömhus. Nära vattnet och
naturen och mitt i en maritim miljö.

Sidan 8

Musikskatt funnen i
Koordinatens källare
I mars startar utställningen ”Vinyl från
källarhålet” på Koordinaten i Oxelösund. En musikskatt har fått ta steget
upp från en dammig källarlokal till
utställningslokalen.

Sidan 23

Information från
Oxelösunds kommun
Oxelösund ny partner i morgonsoffan.
Hur är det att vara företagare i Oxelösund? Hur bra är Oxelösund jämfört
med andra kommuner? Tre saker du
kan läsa om på sidan 17 där Oxelösunds kommun informerar.

www.puustelli.se

Sidan 17
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Lyckad bullfest för Oxelösundskille
Musikanten, 18-årige Jonathan Fröberg, uppmärksammas i dagarna med Lilla Olrogpriset. Oxelösundskillen är lyhörd för
alla typer av musikaliska influenser och scener. Läs under OT-vinjetten Fikarast om när Jonathan imponerade med sin egen
version av Ulf Peder Olrogs klassiska visa ”Bullfest”. Sidan 26. Foto: Veronica Johansson
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Inflyttningsmingel på Vitsippan
En snöig onsdag i början på februari träffades de nyinflyttade på
Vitsippan för att mingla med varandra över en kopp kaffe med cupcakes och musikunderhållning. Vårdoch omsorgsförvaltningen fanns på
plats tillsammans med Kustbostäder för att ge mer information om
boendet.
Flyttlassen gick under hela helgen och
den stora majoriteten av alla inflyttade
var klara och installerade redan på
söndagen.
Onsdagens mingelmöte fick en bra
uppslutning och sittplatserna räckte
knappt till när Kustbostäders VD Per
Alm hälsade alla hyresgäster välkomna till Vitsippan och tackade Tom
Westerdahl på NCC för ett väl utfört
samarbete tillsammans med Kurt
Tengroth, förvaltningschef på Kustbostäder.
Per Alm berättade också att en större
invigning av trygghetsboendet kommer
att gå av stapeln senare i vår.

Hur nöjd är du med
vår verksamhet?

Kustbostäders styrelseordförande
Birger Svensson passade också på att
välformulerat hälsa alla inflyttade ”Välkomna hem!” med en önskan om att
alla skulle trivas med sitt nya boende.
Vård- och omsorgsförvaltningen fanns
på plats med Ann Nilsson och Anne
Ringdahl i spetsen. Lena Ubbesen
och Catarina Sörensen kommer att
ha hand om receptionen på Vitsippan som kommer att ha öppet 9-12
dagligen.
Anhörigcenter presenterade sig och
berättade att även de kommer att hålla
till på Vitsippan.
De uppmanade även de boende att
engagera sig i ett Husråd, där de kan
vara med och påverka vilka aktiviteter
de vill ha i huset, hur trädgården ska
se ut och andra boendefrågor.
Även nytillträdda socialchefen Iréne
Bengtsson uttryckte sin glädje av att
vara på plats i Oxelösund och få se
det nya fräscha trygghetsboendet på
plats.

Snörik vinter Ny gemensam avfallsplan
För att avfallshanteringen ska bli
hållbar behöver mängden avfall
minska och avfallet bli mindre
farligt. Oxelösunds och Nyköpings
kommun har tillsammans tagit
fram en ny avfallsplan som gäller
från 2013 till 2016.

Oxelösunds kommun och Oxelö
Energi har tillsammans med cirka 90
andra kommuner valt att delta i SKL,
Svenska kommuner och Landstings
undersökning ” Kritik på teknik”.
En undersökning som ska ge svar
på invånarnas syn på gator, vägar,
avfallshantering, vatten och avlopp.

- Ett av de fyra mål som satts upp i
den nya avfallsplanen är att avfallsmängden ska minska och återanvändningen öka, berättar Ulf Karlsson, verksamhetschef för Vatten och
renhållning på Oxelö Energi.

- Vi tycker det är viktigt att få höra vad
oxelösundarna anser om det jobb vi
utför på Oxelö Energi och Kustbostäder
för kommunens räkning. Framförallt är
det viktig att veta att vi prioriterar rätt
ur ett kundperspektiv så att resurserna
fördelas rätt, säger Per Alm VD på
Kustbostäder och Oxelö Energi.

Intresserad av
sommarjobb?

Kustbostäder och Oxelö Energi kommer under sommaren att behöva ett
antal ungdomar mellan 16-18 år och
semestervikarier för ordinarie personal
inom fastighetsskötsel, grönytor och
parker samt personal till återvinningscentralen.
Mer information och ansökningsblanketter på www.kustbostader.se och
www.oxeloenergi.se
Ansökningsblanketter finns även att
hämta i receptionen på Sjögatan 28.
Sista ansökningsdag är den 8 mars.

Vitsippan invigdes med underhållning, tal, kaffe och cupcakes.

Det har återigen varit en snörik
vinter. Redan tidigt i december kom
den första snön och de senaste sex
veckorna har vi haft flera större snöfall. Kustbostäder jobbar nu för fullt
med att forsla bort snön från våra
vägar och trottoarer.

- För att få mätbara värden att arbeta
utifrån genomfördes en så kallad
plockanalys under 2012 med en beräknad uppföljning om tre år. Sopor
från utvalda områden samlades in

under 11 dagar och kördes till Björshult. I Oxelösund samlades sopor
in från villaområden i Vallsund och
Sunda samt från lägenheter i Ramdalen och Frösäng. Från soporna togs
ett antal delprov som analyserades
inomhus i en i förväg iordningställd
lokal.
Genom plockanalysen ser man vad
som slängs i soporna men även hur
det ser ut för olika områden, berättar
Ulf Karlsson vidare.
- Resultatet av plockanalysen beräknas bli färdigt inom kort och efter det
kan vi sätta oss ner och se vilka insatser som behövs för att kunna arbeta
vidare mot målen i den nya avfallsplanen, avslutar Ulf Karlsson.

- Det är ett ganska så tidskrävande
arbete, först kör en traktor med väghyvel och plogar ut snön i en sträng på
gatan. Snön tas upp av en snöslunga
och lastas på lastbil för vidare transport
till ett av våra tre avlastningsområden,
berättar Rune Jonsson, verksamhetsansvarig för Gata och park på Kustbostäder. Snön lastas av vid Isbergsbacken, Inskogen samt slänten ner
mot Ramdalens Idrottsplats sett från
Björntorpsvägen.
- Just nu håller vi på i centrum. Vi
försöker prioritera trånga gator med
smala trottoarer och stora snömängder.
Tidigare år har vi kört bort mellan
30 000 och 50 000 m3 snö och det blir
nog inte mindre år, avslutar Rune Jonsson.

Sorteringslokal med kärl, bord och utrustning.
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– Jag har blivit frälst

J

ag har hittat frälsningen i LCHF-läran.
Herre min je, säger säkert somliga.
Jag är dock inte bokstavstrogen. Det
verkar onödigt asketiskt.
Det händer att det slinker ned en och
annan Delicato chokladboll.
Hur ofta är en sak mellan mig och mitt
samvete. Och det är ganska rymligt.
Du ska inte låta dig frestas av kolhydrater, lyder ett budord i LCHF-bibeln.
Det är synd. Dels i betydelsen att det är
förbjudet, dels i betydelsen att jag gillar
en tallrik havregrynsgröt till frukost.
Du bör istället lovprisa fettrik kost,
som den hemlagade bearnaisesåsen.
Den kan du sleva i dig obegränsat av.
Det kommer ingen att knorra över.
Det skulle i så fall vara din mage.
Mest hoppas jag på den häpnadsväckande viktnedgång LCHF-dieten ska ge.
Efter fem veckor har det gått så där.
Jag har lagt på mig ytterligare något kilo.
Det klena resultatet kan ha sin förklaring i att ingen kostmetod är fullkomlig.
Eller i min svaghet för chokladbollar.
Herre min je, kan man säga om mycket.
Till exempel om hästlasagne från Findus.
Personligen är jag mindre upprörd.
Jag har gått på större nitar i livet än
en fuskmärkt förpackning fryst lasagne.
Jag tänker på en sista-minuten-resa

till soliga Kreta på 1980-talet. Och en
utflykt till en taverna i en liten bergsby.
Tavernan var känd för sitt kök och sina
lokala delikatesser, påstod reseledaren.
Det har man hört förr, tänkte jag. Eller
borde ha tänkt. Men det gjorde jag inte.
Möjligen beroende på att jag vid tillfället kolkat i mig en ouzo.
Vid närmare eftertanke kan det i själva
verket ha rört sig om två ouzo.
Jag reserverar mig på den punkten.
Just den detaljen tycks nämligen ha
försvunnit i glömskans stora garderob.
Det är den verkan brännvin brukar ha.
Detta alldeles oavsett om det står
Ouzo på etiketten eller är tillverkat efter eget recept i en vedbod i Kvarsebo.
Givetvis kan vedboden även stå någon
annanstans. Utan att kvalitén påverkas.
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beskänkt trädgårdsmästare från Bjuv.
Det får sina följder. I mitt fall att jag nu
är väl bekant med hela platanfamiljen.
Det ena tillagade köttstycket efter
det andra bars ut från tavernans inre
regioner och undfägnades oss turister.
Det smakade kuckelimuck. Gott alltså.
Det är heller ingen överdrift att beskriva den grekiska kvällen som berusande.
Till detta bidrog ett visst mått av vin.
Det är en parafras för omåttligt med vin.

D
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avernan i bergsbyn saknade meny.
Det var lätt att begripa varför. Problemet var att vi begrep detta för sent.
Hur som helst var det var bara att
bänka sig runt tavernaborden under en
jättelik platan på det fridfulla bytorget.
Platan är ett stort prydnadsträd.
Måhända förvånas här en del läsare
över min kunskap om Kretas trädflora.
Det är ingen bildning jag eftersökt.
Jag tvingades aftonen lång lyssna på en

BÄTTRE

et var först efter måltiden som reseledaren upplyste om vad vi hade
stoppat i oss för kulinariska godbitar.
Jodå. Det var panerad hjärna, bräserad tunga och friterade lammtestiklar.
Det är i sådana stunder man famlar
efter nödnumret till jourhavande vegan.
Eller ser positivt på att magpumpas.
Tala om att känna sig lurad.
Jag kan inte tänka mig att någon civiliserad människa uppskattar inälvsmat.
Det skulle vara Carl Jan Granqvist då.
Han lär visst vara medlem i det muntra sällskapet Danska inälvsklubben.
Det är som ni förstår inte jag.
Jag känner heller ingen längtan efter
att delta i spisandet av komagesoppa.
Herre min je, säger jag bara.
Tacka vet jag Delicato chokladbollar.

Sy, sticka och knyppla är handarbeten som allt färre svenskar behärskar.
70-åriga Irene Blom är leading lady vid
systugan i PRO-lokalen i Oxelösund.

Det är en studiecirkel där det smids
tankar på Oxelösund som en framtida
boplats med guldkant. Tankesmedjans
ledare är 76-årige Bengt Holmqvist, SPF.

Väntjänsten i SPF kan vara den hjälpande hand du behöver med enkla vardagsting. Verksamhetens eldsjälar är Karin
Olsson, 81 och Lisbeth Svensson, 69.

T

Al Pitcher - Påtår Tour
TÄRNAN ESTRAD

OXELÖSUND
Torsdag 7 mars kl 19

BÄST

Leif König
Mejla: leifkonig@telia.com

Anmärkning i kanten:

• Pensionärsföreningarna i Oxelösund,
PRO, SPF, SKPF och Finska föreningen,
är en bank full av klokhet och kunskap
inom samhälls-, närings-, kultur- och
idrottsliv. Jag vänder mig själv flitigt till
den banken. Kan rekommenderas.

Träna när du har tid
Vi har öppet kl 05-23,
alla dagar!

Den Nya Zeeländske stå uppkomikern har fått hela Sverige att
skratta åt fikakulturen och andra
yttringar av den så kallade
svenskheten.

Ta´t lugnt, ta en Toy
TÄRNAN ESTRAD

OXELÖSUND
Fredag 22 mars kl 19
En underhållande och medryckande
föreställning som tar publiken på en
nostalgisk resa genom 50- och
60-talen. Ett stycke svensk historia
levererad med musik och
mycket humor.

Fri provträning på Öppet Hus!
Onsdagar kl 18-20

Biljetter på Koordinaten,Culturum samt www.visitoxelosund.se
Ordinarie Vuxen, 250 kr. Sn-plus, 210 kr. Scenpass, 180 kr.
Ungdomspris till 26 år, 120 kr. Alla priser Inkl serviceavgift

Arrangör Oxelösunds Teaterförening

Järntorget 1

08-549 00 600

www.pulsochtraning.se
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Dags att flytta ut?
Vi har många som
vill flytta in.
Funderar du på att sälja? Vi har byggt upp
branschens största kundregister där vi har
koll på alla potentiella köpare, över hela
landet. Köpare som anmält intresse för ett
visst område. Som gillar en viss typ av
bostad. Eller som varit på visningar i
närheten av dig.
Dessutom har vi en webbplats med över
en halv miljon unika besökare i veckan.

Och så förstås; den dagliga kontakten med
de som vill byta bostad.
Det här och mycket mer leder till att vi
vet var dina köpare finns. Det här leder
också till en bättre affär för dig. Och det
är ju det som är det viktigaste i slutänden.
Kontakta oss så ska vi berätta hur. Eller läs
mer på svenskfast.se
Välkommen.

NyköpiNg Bagaregatan 21. teL 0155-20 95 80. www.sveNskfast.se/NykopiNg

Barnkultur i Nyköping

Mums, vad äckligt!

Mittiprickteatern
LÖRDAG 26 JANUARI 15.00
NYKÖPINGS TEATER
En galet rolig familjeföreställning om att äta eller inte äta
från 4år Entré 60kr Arr: Kultur&Fritid

Ah hallo bebis!

Minna Krook Dans
TORSDAG 7 februari 10.00 och 12.00
CULTURUM, OLROGSALEN
Tempo, färger och musik är tonsäkert anpassat för de allra, allra minsta.
ca 8-18månader Entré 60kr
Arr: Kultur&Fritid i samarbete med Scenkonst Sörmland/Dans

Jakten på de Osynliga

Teater Pelikan.
LÖRDAG 9 MARS 13.00
CULTURUM, OLROGSALEN
Herr Krepski och Madame Suffletski tar, helt vetenskapligt,
kontakt med de som inte syns men som finns!
Regi Ika Nord. 4-8 år. Entré 60kr Arr: Kultur&Fritid

MAX – bollen, bilen, lampan

Teater Sagohuset
TORSDAG 18 APRIL 10.00 och 12.00
En upplevelse i rött och vitt för de allra minsta.
Regi av Minna Krook
CULTURUM, OLROGSALEN
1-3 år Entré 60kr Arr: Kultur&Fritid

Nattresan

Dockteatern Tittut
LÖRDAG 4 MAJ 13.00
CULTURUM, OLROGSALEN
Annie packar och reser långt bort – upp på stolen, bort till fönstret,
under sängen och hem igen.
2,5-6 år Entré 60kr Arr: Kultur&Fritid

Köp biljetter: www.nykoping.se/culturum eller på biblioteket
Boka biljetter på telefon 0155-24 89 88
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ANNONS

We’ll Meet Again
Oxelösound Big Band bjuder på storbands-musik

med go’bitar från
40-talet. 23/3 kl 18
Månadens konsert
I S:t Botvid.
Entré 100 kr.
Pensionär &
studerande 50 kr.
Upp till 18 år
gratis.

På klippan ovanför torget i
Oxelösund står

S:t Botvids kyrka

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

www.oxelösundsförsamling.se

Anmäl dig till PÅSKDAGSLUNCH!
söndag 31/3 kl 12-14
(efter gudstjänsten).
Senast 21/3 vill vi ha
din anmälan. Kostnad
50 kr. Liten påskbuffé.
Godispåsar till alla.
Gratis för barn upp till
15 år.

Stickcafé 18-20.30 måndagar.
Målarkväll tisdagar 18-21. Kom och prova
på!
Syjunta 13-16 tisdag i jämn vecka.
27/2 kl 13.30
Dagledigträff
i församlingshemmet. ”Bengan
spelar kända visor
att sjunga med
i”. Deltagaravgift
20 kr. Kaffe.
Syjuntan har lotteri
till förmån för
Räddningsplankan.

6/3 kl 18-21 Du vet väl om att du är
värdefull. Samtalskväll med Ylva Sjöberg
som samtalsledare. Det handlar om att
bygga tillit. Inget är för litet eller för
stort att prata om. Fika 20 kr. Även 20/3.
Församlingshemmet.
10/3 kl 18 Taizémässa i S:t Botvid. En
meditativ och lugn mässa med enbart
levande ljus, Taizésånger, tystnad,
bibelläsning.

Gospel

i kampen mot ondskan!

3/3 kl 18 Mässa i S:t Botvid. Konfirmander
medverkar. Veronica Lindgren, Jocke Forss,
Elin Lindkvist, Lina Björkborg, Gunilla
Östberg.

13/3 kl 13.30 Dagledigträff i församlingshemmet med Lina Sandell-program.
Helena Wanrud, kantor, presenterar
Linas livshistoria varvat med sånger
och psalmer. Lina Sandell Berg (18321903) är den svenska väckelserörelsens
främsta sångförfattare. Vem känner inte
igen psalmerna Bred dina vida vingar,
Tryggare kan ingen vara eller Blott en
dag ett ögonblick i sänder. Lina finns med
15 psalmer i Svenska kyrkans psalmbok.
Deltagaravgift 20 kr. Kaffe. Syjuntan har
lotteri till förmån för Räddningsplankan.

Ring
29 34 00 vxl.
Kyrkans expedition tel. tid. måndag, tisdag
9-12 & 13-15, onsdag 13-15, torsdag 9-12
& 13-15. Fredag 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.

5/3
19.19

S:t
Botvid

Tvåspråkig familjefest i S:t Botvid.
Mysterievandring. Ägg till alla.
Påskkäringen S:a Cementa bjuder
på glassbuffé.
17/3 kl 18 Mässa i S:t Botvid, Veronica
Lindgren, Jocke Forss, Gunilla Östberg.
19/3 kl 17.30-19.30 Pilgrim i församlingshemmet. Samtal ur ett pilgrimsperspektiv
med Marie Nilsson.

Alla är välkomna till aktiviteter i
församlingshemmet och i S:t Botvid!

Behöver jag verkligen det här?

Att fasta är att ge och få gåvor. Jag avstår
från vissa saker, men får istället något
annat. Inför årets fasta tänkte jag att

Jakten på äggets
hemlighet

24/3 kl 14

Allsång och kaffe på Sjötången 13.3015.30 onsdag i jämn vecka.
Musik och andakt på Björntorp 15.15
torsdag udda vecka.
Sjötången 15 tisdag udda vecka.

Nu är vi inne i fastan, en tid för eftertanke
och enkelhet i en annars ganska hektisk
tillvaro. Fastan är en härlig tid. Det kanske
kan låta lite tråkigt och konstigt, men
jag uppskattar verkligen att få påminna
mig själv om att jag kanske inte behöver
alla de där kläderna eller de där häftiga
tekniska prylarna som jag så gärna vill ha.
För, handen på hjärtat, det jag egentligen
längtar efter och behöver är ju relationer.
Goda relationer. Relationer till Gud, till
mina medmänniskor och till mig själv.

Välkomna till Stora Torget i Nyköping
Lördag 23/3 kl 10.30-14 På torget
hittar du bodar med prästost och bröd,
fairtradevaror och påsar med hembakta
bullar och kakor, fastlagsris och pyssel.
Evenemanget på Stora Torget vill
uppmärksamma Svenska kyrkans
insamlingskampanj under fastan till
förmån för internationellt arbete. Oktetten
Nostalgetten underhåller med festmusik.
Insamlingsbössor stöter man på lite
här och var kring torget - ALLT för att
utrota hungern. Det är syftet med årets
fasteinsamling. Församlingarna kring
Nyköping har internationella grupper som
alla samverkar kring En dag mot hungern.
Tack för att du handlar i bodarna till stöd för
människor världen över! Fasteinsamlingen
fokuserar i år på jämställdhet och
jordbruksutveckling i Bangladesh och
Centralamerika.

jag skulle rensa garderoben och förrådet
och ge kläder och andra prylar till någon
insamling. Jag planerade också att avstå
från att köpa något nytt och i stället
ge pengar till Svenska kyrkans årliga
fasteinsamling (som i år fokuserar på
jämställdhet och jordbruksutveckling i
Bangladesh och Centralamerika).
Jag bestämde mig också för att titta lite
mindre på TV och inte spela Wordfeud
så ofta, utan istället ägna den tiden åt att
vårda mina relationer. Det är inte alldeles
lätt för mig att hålla mig till alla dessa
föresatser, men jag gör så gott jag kan och
det känns meningsfullt.

Tänk om detta kan bli ett levnadsmönster
för mig också under andra delar av året!
Magdalena Öhrling
präst

Oxelösundin
Ruotsinsuomalaisen
seurakuntatyön
Ma 25/2, 4/3, 18/3, 25/3 11-13
Kuoroharjoitukset, S:t Botvid.
Ti 26/2, 12/3 9.30-11 Laulukahvittelut
Sjötångenin tiloissa.
To 28/2, 14/3 18-20 Naisten sauna,
Stjärnholm
Pe 1/3, 15/3 9.30-11.30
Laulukahvittelut Björntorpin
kahvilassa.
Pe 1/3, 15/3 15-17 Kerhotunnit srkkodissa.
Ti 5/3, 19/3 17-19 Ompeluseurat srkkodissa.
Su 10/3 10.00 Messu, Timo Orta,
Sotaveteraanien kirkkopyhä. S:t
Botvid.
To 14/3 14-16 Avoin projektiryhmä.
Kirkkokäsikirjan uudistumisesta.
Su 24/3 14 Kaksikielinen
perhemessu, Veronica Lindgren, S:t
Botvid.
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Den 15 september är det kyrkoval!
I Oxelösund pågår just nu
nomineringsgruppernas arbete med att få
fram intresserade och kunniga personer för
vallistor till kyrkofullmäktige, församlingens
högsta beslutande organ. I vår församling
finns idag 3 nomineringsgrupper som deltar i
valet på församlingsnivå.

Se upp i backen!
Text: Sanna Dahlström

Du som känner att kyrkan i Oxelösund är
viktig att värna om, kanske är intresserad av
att bli en beslutsfattare för de kommande 4
åren? I så fall är du välkommen att höra av
dig till någon av kontaktpersonerna för
respektive nomineringsgrupp.
Kyrkans bästa i Oxelösunds församling, Birgitta Gustafsson, tel 35517
Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Thomas Tjäderhane, tel 070-3756212
Sverigefinsk röst i Oxelösunds församling, Tapio Kantokoski, tel 070-5234468
Senast den 11 mars behöver vi få kontakt med dig.
Du kan också få information genom församlingens expedition, tel 293400.

15. syyskuuta on kirkollisvaalit

” Januari månad bjöd sannerligen
Sörmland på en hel del snö och kyla.
Många gånger kröp temperaturen
ner mot minus tjugo, och det diskuterades hej vilt i olika medier hur vintervädret påverkade vardagen.
De röster som hördes mest verkade
anlägga en negativ ton och se den
jobbiga delen av vintervädret, såsom
snöskottning i all oändlighet och
problematik i trafiken som är svår att
acceptera för gemene man”.

Oxelösundissa nimeämisryhmät etsivät kiinnostuneita ehdokkaita vaalilistoille
kirkkovaltuustoon. Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin hallintoelin.
Meidän seurakunnassa on tänään kolme nimeämisryhmää jotka kukin osallistuvat
vaaleihin seurakuntatasolla.
Te joiden mielestä Oxelösundin kirkon tulevaisuus on tärkeä, olette ehkä
kiinnostuneita päättämään asioista seuraavien neljän vuoden aikana?
Jos näin on, ota yhteyttä vastaavan nimeämisryhmän yhdyshenkilöön.
Ruotsinsuomalainen Ääni Oxelösundin Seurakunnassa, Tapio Kantokoski, puh
070-5234468
Kyrkans bästa i Oxelösunds församling, Birgitta Gustafsson, puh 35517
Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Thomas Tjäderhane, puh 070-375 62 12
Viimeistään 11. Maaliskuuta on meidän tarve saada teihin yhteys.
Voit myös saada tietoa kirkkoherranvirastosta, puh 293400
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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

Jag är definitivt inte en av dem
som gnäller på snömängden, eller
kylan heller för den delen. Jag ÄLSKAR när det är riktigt vinterväder
ute – särskilt i januari när det ska
vara just vinter. Hade vi varit framme
i april hade jag varit lutad åt att hålla
med i kritiken, men januari är faktiskt en vintermånad. Jag menar – vi
bor ju ändå i Skandinavien.
Från Dalarna och uppåt tror jag
ingen orkar lägga särskilt mycket
vikt vid att det är för mycket snö eller för kallt, snarare tvärtom med
tanke på att turismen uppåt landet
till stor del bygger på vintersporter
av olika slag.
Jag har under flera års tid varit
sugen på att lära mig åka skidor
ordentligt. Och då menar jag längdskidor – inte utför. Platten utgör en
alldeles utmärkt miljö för mig som
både har svindel och är lite allmänt
feg av mig.
Jag har stått på slalomskidor en
enda gång i livet - i en barnbacke,
vilket resulterade i att jag for omkull
så det visslade om det, efter att ha
varit nära att halshugga ett barn med
flaxande stavar. Nej tack – det är nog
bäst för allas skull att jag håller mig i
längdspåren.
Egentligen har jag haft chansen att
lära mig åka längd flera gånger med
hjälp av uppoffrande familjemedlemmar. Som liten, 4-5 år gammal, fick
jag följa med mormor ut i skogen
med mina små skidor. Då förstod jag
inte alls tjusningen med att glida
fram på skidorna, det var ju mycket
lättare att gå..
Det hände mer än en gång att jag
helt sonika klev ur bindningarna och
vände hemåt för att jag ledsnade.
Stackars mormor fick skynda efter
med både sina egna och mina skidor
i famnen.
Tio år senare var det morbror Åkes
tur att ta med mig ut i spåret på en
fjällsemester. Vi gav oss iväg på en
kort slinga som fanns precis bakom

stugan vi hyrde, och till en början
gick allt väl. Det var platt och lättåkt
och jag hade inga större problem att
kasa efter Åke i spåren. När vi kom
till första uppförsbacken var jag rätt
så kaxig och körde på – för att två
sekunder senare glida ner igen. Jag
försökte en gång till, med samma
resultat.
Det tycktes vara omöjligt att ta sig
vidare. Åke, som redan nått toppen
av backen, ropade instruktioner och
försökte få mig att saxa.
Jag tror det tog en halvtimme
för oss att ta mig uppför den lilla
backen. Efteråt var vi högröda i ansiktet båda två, jag av ansträngning
och Åke efter att ha skrikit mer eller
mindre uppmuntrande ord till mig
längs vägen.
Vi fortsatte turen med något mindre entusiasm och i mitt fall, med
mjölksyra och darriga ben. Orken
var på upphällning och jag längtade
in i stugvärmen. När vi kom runt ett
hörn brast alla förhoppningar om en
lätt avslutning på skidrundan – där
väntade en backe dubbelt så lång
som den förra.
Jag stannade upp och glodde på
toppen, hur sjutton skulle jag ta mig
dit? Jag tog några prövande saxsteg
men insåg rätt fort att musklerna inte
tänkte samarbeta med mig en backe
till.
Det slutade med att jag stånkandes
helt sonika KRÖP uppför backen
med skidorna fortfarande fastsatta
på fötterna, och stavarna hängandes
från armarna.
Trots mina tidigare upplevelser så
känner jag att det vore kul att ge det
en chans till nu i vuxen ålder. Och
vackert vinterväder ger onekligen
möjligheter till det.
Undrar vilken familjemedlem det
blir som får offra sig och följa med
denna gång?
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”Det är havet som drar”
Kjell Olsson har sedan barnsben haft ett stort
maritimt intresse.
- Fartyg och sjöfart är min grej, säger Kjell
övertygande. Jag har alltid levt med vatten in på
knutarna och haft båt sedan 70-talet.
Längtan att komma närmare havet och skärgården
var avgörande när Kjell och sambon Karina Ekström
bestämde sig för att flytta från Södertälje till
Nyköping.
- Nyköping är en lagom stor stad som har allt,
säger Karina. Vi flyttade in i ett av de nybyggda
husen vid Tessinområdet 2007.
Paret trivdes bra i Nyköping, men samtidigt
fanns tanken om att flytta ännu närmare havet och
skärgården.
- Vi åkte runt och tittade på många olika
miljöer, bland annat i Oxelösund. När vi såg Peabs
nybyggda hus vid Femöre Kanal blev vi intresserade
direkt.
När OT är på besök har de precis fått nycklarna.
Hantverkare springer in och ut i huset. Nyinköpta
möbler är på väg.

Kjell har redan idéer om hur man gör Oxelösund
attraktivt som boendeort.
- Ta bort alla arrenden. Sälj tomter så folk
investerar i sitt boende. En annan idé är att jobba
på att ”Bovieran” bygger i Oxelösund. Det nya
trygghetsboendet Vitsippan är ju fullt så behovet
finns onekligen. Jag har till och med förslag på plats,
säger Kjell ödmjukt.
Kjell och Karina har inte hunnit upptäcka
Oxelösund fullt ut än.
- Vi får gå på ”upptäcktsfärd” efter hand. Vi är
nyfikna på Femörefortet och när barnbarnen dyker
upp blir det bad och Bodaborg som gäller. Runt
torget har vi förstått att det finns det mesta av vad
man behöver. Sedan ligger ju inte Nyköping med
sitt utbud alltför långt bort.
Innan vi lämnar de nyblivna oxelösundsborna
Kjell och Karina med sina flyttbestyr vill paret gärna
tacka Peab.
- Skriv gärna att vi blivit mycket väl bemötta av
Peab, både i vårt boende i Nyköping och i vår flytt
till Oxelösund. De har varit mycket tillmötesgående.

- Det känns jättebra, vi är mycket nöjda så här
långt, säger Kjell och Karina med en mun.

Text: Torbjörn Dahlström
Bild: Peter Lundström

- Huset ligger perfekt, säger Kjell och tittar
sig omkring. Genom köksfönstret ser man hamnens mäktiga kranar sträcka ut sig. Går man
en promenad genom skogen kommer man till
fiskehamnen. Båtplatsen ligger ett stenkast från
huset i den närliggande kanalen. Efter fem minuters
båtfärd är man ute i Oxelösunds fantastiska
skärgård.

Kjell Olsson och Karina Ekström utanför sitt nya hus
vid Femöre kanal. Bilden nedan visar samma hus i
sommarskrud.

- Sedan har vi Femöre och dess natur på
promenadavstånd, inflikar Karina.
Kjell och Karina pratar mycket varmt om sin nya
boendemiljö.
- Vi hoppas att det byggs vidare i området, säger
Kjell. Vi vet att Peab har lanserat ett nytt förslag
med enplanshus, som ser attraktivt ut. Det vore
trevligt med grannar.

Hallå där, Per Alm, VD på Kustbostäder...
...Nu har nya trygghetsboendet Vitsippan invigts. Hur många har flyttat in i Vitsippan och
vet man var de kommer ifrån?
- I Vitsippan finns 37 lägenheter som samtliga
är uthyrda och det är ca totalt 50 st boende. De
boende kommer 15 internt från Kustbostäder, 9
från bostadsrätter i Oxelösund och 9 från villor
eller radhus samt 4 från andra orter.
Fullt i huset alltså. Var det förväntat?
- Det har överträffat förväntningarna. Vi hade
bedömt att vi skulle ha några tomma lägenheter
som vi skulle lägga tid på att marknadsföra men
det har inte behövts. Vi kanske underskattade
behovet något samt att fastigheten blev mycket
attraktiv och trevlig vilket har hjälpt till med
marknadsföringen.
Hur ser det ut i övrigt i ert boende?
- Vi har en fortsatt stor efterfrågan även om vi nu
har fått en något högre flyttomsättning i och med
Vitsippan.

Har du övriga kommentarer kring bostäder och
boende i Oxelösund?
- Att bygga bostäder är en framgångsfaktor för
Oxelösund dels för att vi behöver fastigheter som
är anpassade till de behov som finns men även
att skapa förutsättningar för en tillväxt. Utan fler
bostäder kan vi inte få någon inflyttning.

Flytta med Länsförsäkringar!
Joel Frändberg

Pär Nilsson

Monica Ländin

Birgitta Sandlund

lansfast.se/nykoping
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Prisvärda begagnade bilar...

Mer information och bilder hittar du på www.toyotanykoping.se

-03 BMW 320 Touring Kombi, 9.400mil, 89.000kr
-06 BMW 535 d Sedan, 8.900mil, 209.000kr
-07 Mazda 6 2,3 Sport Kombi 8.300mil 99.000kr
-11 Toyota Auris 1,4 D4D 5D EDT Plus Halvkombi 5.171mil 149.000kr
-11 Toyota Avensis 1,8 Business Kombi 4.900mil 189.000kr 179.000kr
-11 Toyota Avensis 1,8 Business Kombi 4.200mil 199.000kr 179.000kr
-10 Toyota Avensis 1,8 Business Kombi 9.500mil 149.000kr
-10 Toyota Avensis 2,0 Business Kombi 4.030mil 169.000kr
-11 Toyota Avensis 1,8 Style Edition CVT automat Navigation TRD Sportchassi
Kombi 3.300mil 215.000kr
-11 Toyota Aygo 5D Plus Halvkombi 4.258mil 89.000kr
-07 Volkswagen Caravelle T5 2,5 TDI DSG Minibuss 11.500mil 135.000kr
-11 Kia Cee´d 1,6 CRDi EX Eco Comfort SW Kombi 2.600 149.000kr
-04 Toyota Corolla 1,6 5D Sol Halvkombi 6.900mil 79.000kr
-07 Volkswagen Golf 1,6 Halvkombi 7.460mil 75.000kr

-05 Suzuki Grand Vitara XL-7 V6 SUV 11.922mil 79.000kr
-09 Toyota iQ 1,0 IQ2 pkt Halvkombi 5.500mil 83.000kr
-08 Nissan Navara 2,5 SE Dubbelhytt-Transportbil - Flak 12.281mil 148.750kr
-05 Skoda Octavia 1,6 Ambiente Halvkombi 10.800mil 69.000kr
-12 Toyota Prius Plug-In Halvkombi 600mil 299.000kr
-09 Toyota Prius Executive Halvkombi 3.900mil 149.000kr
-09 Toyota Prius 1,5 HSD Halvkombi 4.200mil 139.000kr
-00 Volvo S70 Classic Sedan 24.400mil 29.000kr
-03 Volvo S80 2,4 T Sedan 17.900mil 67.000kr
-03 Volvo S80 2,5T 210hk Aut/Business/Xenon/TV-Sedan 28.000mil 55.000kr
-07 Fiat Strada 1,3 Adventure -Transportbil –Flak 10.000mil 65.000kr
-12 Toyota Verso-S City -Transportbil – Skåp 630mil 175.000kr
-12 Toyota Verso-S 1,33 CVT Plus Halvkombi 530mil 159.000kr
-11 Toyota Yaris 1,33 5D Plus Miljöbil Halvkombi 5.082mil 119.000kr
-12 Toyota Yaris 1,5 Hybrid Active Halvkombi 500mil 179.000kr

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

Oxelösund

Nu startar sälj
och produktion
av Oxelösunds
Sommarmagasin
2013 inom kort!

Hur mår du?
Din hälsa är vår främsta prioritet!
Telefon: 0155-24 70 01
Eller kontakta oss via webben:
www.landstingetsormland.se/oxelosund

Oxelösund 12
Sommar 20

Några
av våra
skickliga
elektiker!

Välkommen till Kvists Elektriska
NYHE

T!

MER ÄN 50 ÅR I BRANSCHEN

Låna
h
och t em vår p
esta
rovlå
och s hur en m da
nygg
odern
b
e
skulle
ly
se ut sning
trädg i din
ård.

8-17

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

LYS UPP TRÄDGÅRDEN i VINTERMÖRKRET

Vi har ett trevligt sortiment av belysningsstolpar, väggarmaturer och rabattbelysningar.
Vi hjälper gärna till med planering och förslag.

KOMPETENS OCH KUNSKAP,
DET HITTAR DU HOS OSS!

Utnyttja
ROTavdraget!

Behöver ni hjälp attViinstallera
ett typer av
utför alla
nytt vägguttag eller laga tvättmaskinen?
Vi har flera duktigaelinstallationer
elektriker
som jobbar med service,
och elinstallationer,
service
industri, inbrotts- och
brandlarm
Installation
flera duktiga elektriker som är verksamma
och mycket mycketVi har
mer.
med det mesta inom elinstallationer.

Service

Vi jobbar med service av vitvaror, storkök, industri,
Tveka inte,
ventilation, larm m.m.
välkommen in till oss!

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

AMATURER FÖR DITT BADRUM

Snygga badrumsarmaturer för tak, vägg och
infällnad. Här hittar ni handdukstorkar, golvvärme och våtrumsfläktar. Naturligtvis fixar vi
installationen också.

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

Oxelösund: 0155-306 20 • Nyköping: 0155-26 88 89 • Besöksadress: Torggatan 19, Oxelösund • info@kvistsel.se • www.kvistsel.se
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We’ll Meet Again
Månadens konsert i S:t Botvid är en uppskattad musikserie. Ensembler i olika
storlek och med blandad repertoar spelar allt från klassiskt över visor, pop och
jazz.
Närmast på tur kommer Oxelösound Big Band att fylla S:t Botvid
med ljuvligt 40-tals sound. Till
lördag 23 mars har bandet ett
evergreeninspirerat material under
vinjetten Månadens konsert.
- Tack vare Oxelösound Big Band har
storbandsmusiken levt i 45 år i våra
trakter, berättar Björn Kullnes, en i
blåset.
-1968 bildades bandet av unga musikanter med rötterna i musikskolan.
Under 60-talet övertogs scenerna av
pop- och dansbanden. Storbandsmusiken var på väg att försvinna och
det ville medlemmarna ändra på.
Ett flertal blivande yrkesmusiker
och lovande musikskoleelever har
under årens lopp utvecklat sin
storbandskompetens som medlemmar
i OBB. Samarbete med nationellt
och internationellt kända artister och
lokala förmågor har genom konserter,
musikaler, radio- och TV-program,
dansmusik m.m. skapat PR för regionen
och bevarat intresset för musikformen
hos publik och medlemmar.
Vad finns på menyn 23 mars?
-I huvudsak tidstypisk storbandsmusik. Bland annat kommer Cole
Porters ”Begin the Beguine”, Ray
Henderssons ”Bye Bye Black Bird”,
Irving Berlins ”Blue Skies” och Tore
Svaneruds legendariska ”Södermalm”
att serveras.

Som solister framträder orkesterns
repetitör, tillika trombonist, Jörgen
Johansson, och två av bandets
trumpetare, Mia Johnson och Tommy
Thörnqvist, och bandets vokalist
förstås, Martina Popermayer.
Vera Lynn spred stor glädje under
andra världskriget när hon turnerade
som fältartist. Hennes odödliga”Well
Meet Again”, en av 1900-talets mest
representativa melodier inramar
kvällens 40-tals-konsert.
Den 27 april hörs Peter Unge in
Primo i S:t Botvid.
Kvintetten framför musik med stor
spännvidd. Visa, jazz, latin & bossa och
en och annan hymn. Bandet består av
Lisa Jeansson, sång, Patrik Ajaxén,
saxofon, klarinett & flöjt, Peter Unge,
piano, synth, Christian Lehnberg,
kontrabas, elbas och Emil Olin,
trummor.
Intensitet går före volym. Det är
kännetecknande för Peter Unges
kompositioner. Gruppen spelar gärna
i sammanhang kyrkor erbjuder.
Ett rofyllt rum, befriat från reklam,
ljudsignaler och andra stressfaktorer.
Konserten den 27 april blir en musikupplevelse du inte kan vara utan.
Cantate sätter sommartouch på sin
konsert
Cantate är en grupp ungdomar
mellan 15-24 år som setts tillsammans

Oxelösound Big Band

Cantate

Christian Lehnberg

Peter Unge

Patrik Ajaxén

Emil Olin

under några år. Susanne Forslund är
körledare.
-De sjunger allt man blir lycklig
av. Repertoaren är ganska bred. Den
30 maj fyller vi S:t Botvid med sång.
Kvällen blir ju faktiskt ett intåg i
sommarhagen.

Under juni-aug utgår Månadens
konsert
Tretton lördagar bjuder kyrkan på
Musik i sommarkväll i Frösängskappellet. Då musicerar kända Oxelösundsmusiker mixat med musiker
utifrån.

Lisa Jeansson

Birgitta Ringshagen

Hej och välkommen till oss!
Vi vill passa på att tacka alla våra kunder för den första
tiden här på Matöppet.
Det har varit en mycket rolig, men även intensiv tid, med
varor som inte har hunnit fram till butiken i tid. Vilket vi
självklart beklagar. Men nu vet alla led i logistiken
att vi finns så nu satsar vi mot våren och sommaren.
På Matöppet styckar och packar vi allt kött i butiken, och
har därmed alltid färskt Svenskt kött i charken.

Pensionärsrabatt

På tisdagar och torsdagar så har vi 5% rabatt
till alla pensionärer.

Vi har även ett brett sortiment av barnartiklar allt från
barnmat till blöjor, till ett bra pris.

Teckningstävling

Alla barn hälsar vi nu välkomna med en
teckningstävling. Om du är mellan 0-11 år så ser
Vi fram emot att få se dina teckningar samt en liten slogan om Matöppet. Som tack för det så har du chansen
att vinna chokladaskar.

Måndag till lö

8-21

rdag

söndagar

1:a pris Marabou Alladin & Paradis
2:a pris Alladin eller Paradis
3:e pris Marabou chokladkaka 200g

9-19

¨

Telefon: 0155
-67 91 75
Frösängsväge
n 6, Oxelösund

Vi erbjuder även hemkörning inom hela kommunen för
endast 50:-.

Laxfilé budget

39.95:-/500g

Svensk fläskfilé

109:-/kg
En trevlig fortsättning och ett varmt välkomna till butiken.
Önskar Yousaf med personal.

Färskt
butiksbakat
bröd!

Varje dag!
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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

sig lite!
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nfärgninge
frans och bry r tom 30 mars
gälle

Kungshem är ett litet familjeföretag med stora resurser som sätter kunden i fokus!

Emma Spångberg - Rådgivare

Hyr dig fri!

Känner du till hur din
framtida pension ser ut?

Lägenheter för dig & mig
24 h Trygghetsjour
Fastighetsjour
Företagshotell
Gallerior
Det bekymmersfria
Kontorslokaler

bo

Kungshem är ett litet familjeföretag med s
Vi sätter alltid hyresgästen i centr

Lediga lägenheter i Oxelösund
S Malmgatan 14
4 rok, 101kvm
Hiss och balkong
ledig omgående

S Malmgatan 16

4 rok, 113kvm
Balkong
Lediga
ledig omgående

kontorlokaler i Företagsh

Just nu har vi lediga kontorslokaler på ca 20-30 kvm i Företagarhu
Esplanaden
10 B
Fri parkering, fikarum, samt fina konferenslokaler ingår i hyran.

2 rok, 54kvm
ledig 1/4

Scanna för att titta närmare
på alla våra objekt!

Spo

Välkommen!

Lördag
29 november!
Välkommen till en trevlig dag
med mycket julstämning på

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

Järntorget i Oxelösund

Södra Malmgatan 16, Oxelösund • 0155-2010.00-16.00.
51 30
Höjdgatan www.kungshem.se
24, Oxelösund • 0155 - På20
5113.00-16.00
30 • ww
scenen
Ola
Sandra Dahlberg
E.L.D.A.-gruppen
Modevisning
Allsång och luciatåg
Tårtutlottning
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Mediamix Event & Mediabyrå presenterar

E
B
LL
E
R

Fyrverkerier
Dessutom under dagen

isskulptör • tävlingar • godisregn
julpyssel på Koordinaten
utställningar • erbjudanden från
butikerna och mycket mer…

Oxelösund

Program/sånghäfte för dagen hittar
du veckan innan på ICA Kvantum,
Centrumhandlarna, Koordinaten eller på
www.oxeloenergi.se

Vill Du ställa upp som frivillig i någon av våra
verksamheter?
Våra verksamheter är!
* Arbete på Mötesplats Kupan med second handförsäljning
och caféverksamhet
* Besöksverksamhet på äldreboendet Björntorp och Sjötången
* Sjukhusvärdinna
* Anhörigstöd
* Delta i stick/sygrupp
* Bössinsamlingar

Kenneth - Caroline - Lennart - Jonny

Presenterar

Björn Afzelius
Nyköpings Teater, onsdag 27 mars 19.00
Entré 195:-. Köp biljetter:
ICA Kvantum, Oxelösund. Förbutiken
www.culturum.com eller på Culturum eller Koordinaten
Boka biljett: 0155-24 89 88

Kom och träffa oss på Kupan, G:a Oxelösundvägen 3
(runt hörnet vid hotell Ankaret)
Tisdagen den 5 mars mellan 17– 20. Vi har ÖPPET HUS!
och bjuder på kaffe med dopp.
Våra frivilligledare och styrelsen finns på plats för att informera om
våra verksamheter och svara på frågor.
VARMT VÄLKOMNA!
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Annelie har hela världen i sitt
språkrum

Oxelösund står varje år värd för många invandrande barnfamiljer. Några kommer för att stanna, andra slussas snart vidare till andra kommuner. Men en sak har de
gemensamt – alla de invandrande eller asylsökande barnen har rätt till utbildning, precis som barn födda i Sverige har. Längst upp i D-skolans gedigna skolhus finns
något som kallas språkrummet. Det är här de nysvenska barnen påbörjar sin resa inom skolväsendet. Oavsett om de kommit för att bygga bo med sin familj i Oxelösund, eller om de snart ska flytta vidare, blir de mottagna på samma sätt.
nya vänner som kanske ännu inte hunnit lära sig svenska eller engelska.

– Vi strävar efter att ge alla elever
samma möjlighet att utvecklas, oavsett
vilken bakgrund de har när de kommer
till oss, säger Annelie Danling Brash,
lärare i Oxelösunds kommun.

Det märks tydligt att Annelie har ett
stort engagemang för det hon gör. Hon
talar om sina elever med värme i rösten, och beskriver en fin gruppdynamik
där alla är välkomna.

Hon har på uppdrag av kommunen
tagit fram en modell för hur invandrarbarn ska mottagas i skolväsendet,
något som nu alltså är i bruk.

– Här finns ingen prestige, utan alla
hjälps åt för att lära sig nya saker varje
dag, menar hon. Vi vill att de ska få en
bra rutin redan från början med fasta
tider och samma skolsal, allt för att
barnen ska känna sig trygga och få en
bra miljö för sitt lärande. Hon berättar om möten med föräldrar och äldre
syskon till barnen hon undervisar, där
tacksamheten över undervisningen har
varit påtaglig.

– Oxelösund ligger verkligen i framkant när det gäller utbildning för invandrarbarn, det gör det extra roligt att
få vara en del av arbetet, menar hon.
I ena hörnet av salen ligger en
mängd olika läroböcker, där alla kunskapsnivåer kan tillgodoses. Detta är
en viktig del i Annelies modell, hon
vill att varje elev direkt ska komma in
i studerandet på sin egen unika nivå.
Många av böckerna är pedagogiskt
upplagda med förklarande bilder snarare än text, detta för att eleverna inte
ska behöva behärska svenska språket
helt innan de börjar med exempelvis
matematik.

Annelie vet själv hur det känns att
vara nykomling. Hon är uppvuxen i
Oxelösund, men har bott både i förorten Upplands Väsby där mångfalden är
stor, samt i Mellanöstern, och har dessutom rest mycket i världen.
– Jag har alltid tyckt att det är viktigt
att undvika grupperingar i den mån det
går, alla har vi något att lära av varandra, säger hon.

Åldern på barnen hon undervisar på
D-skolan och Brevikskolan är mellan 6
och 16 år. Men åldern säger egentligen
inte mycket alls om vad barnet i fråga
har för tidigare kunskaper, utan varje
ny elev välkomnas till skolan med ett
möte tillsammans med Annelie och
föräldrarna. Där får barnet i den mån
det går berätta vad denne gjort i skolan tidigare och titta i de läroböcker
som finns i språkrummet för att försöka
utreda vilken nivå de ska börja på.
Läroböckerna får de sedan ta med sig
om de flyttar vidare, vilket underlättar
både för eleven och för den nya läraren.
Väggarna i språkrummet är fulla med
bilder på kända fotbollsspelare – något
som de flesta av barnen kan relatera
till, oavsett var de kommer ifrån. Någon
särskild tolk finns inte utan Annelie,
hennes kollegor och eleverna kommunicerar med hjälp av bilder, kroppsspråk och blandningar av de olika talspråken. Ofta får barnen tolka åt sina

Efter att ha påbörjat en karriär som
förskolelärare har Annelie vidareutbildat sig flera gånger om under sitt
yrkesliv – numera är hon även grundskolelärare, svenska som andraspråkslärare och snart speciallärare med
inriktning mot matematik. Hon har
dessutom gått ett flertal kurser inom
ledarskap, elevinflytande och psykologi. Hon tycker det är viktigt att ha en
vetenskaplig grund i sitt arbete, och
hon menar att hon haft mycket nytta av
alla sina utbildningar när hon tog fram
sin modell.
– De ger mig en stark grund att stå
på och innebär att jag kan befästa mina
idéer i flera olika tankesätt.
Annelie Danling Brash med några av de läroböcker som finns i språkrummet.

Bostäder? Varför då?
Oxelösund behöver fler bostäder, säger vi.
Varför då, frågar många vi träffar.
Jo: För att bryta utflyttningstrenden som utarmar vår vackra kommun och riskerar att ge
höjda skatter och sämre välfärd på sikt!
Men vi måste också bygga attraktivt...
Vill du prata mer om detta och allt annat?
Jag finns på Järntorget varje torsdag mellan
17 och 18.
Man måste veta vad man vill, för att göra rätt!

Dag Bergentoft,
gruppledare M

Text: Sanna Dahlström
Foto:Veronica Johansson

Sommaren är snart här!
Passa på att fixa inomhus
innan sommaren kommer och lockar.
Du vet,
PJs Måleri fixar allt inom måleri!

In- och utvändig målning, tapetsering och dekorativ målning!
Peter Johansson

Oxelösund
tel: 0730 - 69 58 84
malare_peter@spray.se
www.pjsmaleri.com

Medlem i målarmästarna
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Lions samlar in medel
till Barndiabetesfonden
Lions kampanj Röda Fjädern har
nu pågått över hela landet i cirka
sex månader och för Lions Club
Oxelösund så har kampanjen senast
resulterat i en vinteraktivitet på
Ramdalen.

Barndiabetesfonden
I väntan på en lösning som botar
diabetes behövs behandlingsmetoder
som underlättar vardagen för de
de sjuka och minskar risken för allvarliga skador på kroppen.

Lördagen den 9 februari samla-des
tio glada funktionärer för att
arrangera skridskoåkning, tipspromenad, insamlingsbössor, musik
och försäljning av kaffe, bullar, saft,
glögg samt naturligtvis Lions-korv
med bröd. Serveringen skedde från
ett inlånat Lions Räddningstält.

Här har utvecklingen gått starkt
framåt. Traditionella sprutor har
ersatt med insulinpennor och nya
pennor med minne är på väg.
Nålarna har blivit tunnare och
vassare. Insulinpumpar är alltmer
avancerade.

Lokala sponsorer hade skänkt fina
priser till vinnarna i tipspromenaden.
Allt fungerade perfekt och klubben
beslutade om en ny aktivitet på
Järntorget den 15-16 februari
Alla insamlade medel går till Barndiabetesfonden. Oxelösundsborna
brukar vara mycket givmilda.

Glukossensorer direkt under
huden kan mäta blodsockerhalten
automatiskt dygnet runt. Ännu bättre
blir det om dessa kopplas till datorer
som styr insulintillförseln.

Lions Club i Oxelösund samlar in pengar till barndiabetesfonden

Sedan 1989 hjälper Barndiabetesfonden forskarna att komma vidare
i sitt arbete genom att samla in och
dela ut pengar till olika forskningsprojekt.

Temat för dagen var: Hjälp oss
att hjälpa, barn och ungdomar med
diabetes behöver ditt stöd!

Sundasalongen har fått
ny ägare efter 40 år

Solveig Adam har drivit Sundasalongen i 40 år, nu har hon lämnat över till
Gunilla Karlsson.
Solveig Adam startade Sundasalongen 1 mars 1973. Det är många
kunder som fått håret fixat hos
henne sedan dess
Nu har Solveig valt att ta ett steg
tillbaka och Gunilla Karlsson har
tagit över verksamheten sedan 7
januari.
- Jag jobbade många år på Skanska
med ekonomi, men har alltid haft en
dröm om att bli frisör, säger Gunilla.
Sagt och gjort, efter avslutad
frisörsutbildning i Linköping och
med titeln ”Hårolog” bestämde
sig Gunilla för att ta över Sundasalongen.

- Jag har bott i huset sedan barnsben så det är välkända trakter för
mig. Jag har dessutom känt Solveig
under en längre tid, så när hon ville
sälja var det naturligt för mig att ta
över.
Solveig kommer inte att lämna
verksamheten helt.
- Jag känner mig så pass pigg
så när jag fick frågan om jag ville
fortsätta, sa jag ja direkt. Jag älskar
mitt jobb och tycker det ska bli roligt
att få träffa mina kunder även i fortsättningen. För mig känns det bra att
salongen lever vidare efter mina 40
år, avslutar Solveig.

Ulla-Karin Skoghag

@
Ulla-Karin Skoghag

Behöver du prata
med någon?
Oro, missbruk,
ängslan hos anhörig,
ilska, dålig självkänsla m.m
Ulla-Karin Skoghag
Psykoterapeut, steg 1 och 12-stegsterapeut

Ring mig! 070 534 89 87

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kommunik@teket
skoghag@kommunikateket.com
Bagaregatan 22
Mobil:070-534 89 87
www.kommunikateket.com
611 31 NYKÖPING
Bankgiro: 5508-5831

@

olika sidor – och facebook är väl den mest omtalade och
kanske framför allt mest omdiskuterade av dem alla.
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Gratis inskrivning
tom 1/4

n
Hudekoshäalonlsa
g
Järntorget 1, Oxelösund
0155-303 11
www.hudhalsan.nu
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Det finns rena solskenshistorier också – en sådan tänkte jag
Syns du inte, så finns du inte. Mediaregel nummer 1. Och dela med er nu. Nyligen stötte jag på en katt i området där
i exemplet facebook är det nästan tragiskt sant. Jag har när- jag bor. Stötte på och stötte på förresten, det var snarare han
mare 400 vänner på facebook, vissa har betydligt fler än så. som stötte på mig OCH min hund där han plötsligt dök upp
bakom häcken. Hunden blev naturJag personligen har valt att inte tacka
ligtvis galen och gav katten en rejäl
ja till diverse vänförfrågningar från
”vissa är periodare
folk jag inte känner, utan i princip alla
(min kategori) och vissa utskällning. Trots detta höll sig kat•
IP
L
ten kvar i området, och jag såg den
mina facebookvänner är personer som
facebook”
flera gånger senare under dagen.
jag har eller har haft någon form •avHårborttagnVÄGRAR
ing
Vid närmare titt tyckte jag den såg
verklig relation till. Mestadels gamla
• Ansiktsbehan
dl
in
ga
r
vänner från skolan eller arbetskamrater.
håller det bortkommen och nästan lite ledsen ut. Pälsen var fin och jag
• AHA-Facebook
be
ha
nd
lin
g har fått började fundera på om det inte var en innekatt som smitit ut.
på en lagom nivå – för visst är det roligt att veta att X
• KlassisSånt
k massom
barn, gift sig eller flyttat till Nya Zeeland.
sagejag bergis
•
Ce
llulithaft
Den var lite skygg, men jag lyckades komma så pass nära
aldrig hade fått reda på om jag inte hade
masfacebook.
sage
att jag kunde ta en skaplig bild. På vinst och förlust lade jag
• Företagsmas
sage
Inställningen till facebook varierar
från person till ut den tillsammans med en förklarande text på min sida på
• Brynkraftigt
& fransar
person. Vissa har omfamnat facebook helt och
dokumenterar facebook och bad mina vänner dela informationen vidare. En
• Manikyr
Allt inom
r, nyckl
av mina
vänner
hade
större delen av sina liv, vissa skriver bara positiva grejer,
vissa cykla
arsom
ochdelade
mope
deri sin tur en vän som tyckte sig
Telefon 0155
•
Na
-344igen
känna
är periodare (min kategori) och vissageVÄGRAR
lförlängnifacebook.
20katten. Det visade sig vara hennes arbetskamrats
ng
Jodå, jag har såna vänner också.
bestämt menar att fa- katt som faktiskt hade smitit iväg några dagar tidigare. Kon• CaSom
mbrid
ge viktprogram
cebook är onödigt, reklamfyllt, integritetskränkande
och för- takter förmedlades snabbt via facebook och en knapp timme
löjligande. Sorgligt nog så är facebookvägrarna de vänner jag efter att jag lade ut bilden på facebook kom matte och hämhar sämst kontakt med. Självklart hörs man ju ändå på andra tade sin ögonsten – vilket resultat!
sätt om man är vänner, men det blir ju inte alls med samma
Nu hade vi såklart en stor skopa tur att rätt personer såg bilfrekvens. Har inte på långa vägar lika bra koll på vad som sker
den jag lagt upp, men det visar ändå lite på genomslagskraften
i deras liv. Jag håller till viss del med i kritiken av facebook.
Man ska vara försiktig med vad man publicerar – allt går hos de sociala medierna. Används de på rätt sätt så kan de vara
inte att radera helt i efterhand. Och nej, man har inte kontroll till stor hjälp, inte bara för företag som vill nå ut till potentiella
på vilka bilder andra personer lägger upp, det kan vara bilder kunder utan också för privatpersoner – i det här fallet hjälpte
som man verkligen inte vill ha till allmän beskådning. Men jag de till att återförena katten Sigge och hans glada matte.
resonerar som så att jag har större kontroll som medlem i face- Tack för det!

Cambridge
viktprogram

Helena och Sandra
hälsar varmt välkommen!

och intressant jag skulle gå miste om.

”Visst vore det väl bra om
man kunde öppna dörren
hemma bara genom att
hålla fram en bricka....”
/Tommy

BEHANDLIN
GAR

Nyhet!

Permanent
Gellack

Cykel & Nyckelservice AB

Bio Sculpture Gel

Yale Doorman
Pris: 3495:- +montering

0155-45 10 00
Järntorget, Oxelösund

G5

www.cykelonyckel.se

Hudhälsan ekosalong - ett helhetstänk ino
Det är nu fem år sedan Sandra Landin och Hudhälsan
startade sin verksamhet i Prismanhuset vid Järntorget i
Oxelösund.

Många ungdomar lider av problem med akne. Här kan
Hudhälsan hjälpa till.

En ljus nyhet hos
Hudhälsan Ekosalong i Oxelösund!

- Jag arbetar som hudterapeut med ett ekologisk tänk
och ekologiska svenska produkter som bas, säger Sandra.

- Inte bara genom att sälja produkter. Vi hjälper gärna
till och tipsar om råd hur man ska sköta sin hud för att
för att slippa bekymmer med exempelvis akne, avslutar
Sandra.

ANNONS

I slutet av förra året lanserade Hudhälsan ett helt nytt
Hudhälsan Ekosalong är en hudvårdssalong i mysig miljö med miljötänk och ekologiska, svenska produkter.
behandlingssystem.
- Metoden heter IPL, som står för Intensivt Pulserande
Ljus, och används bland annat till att ta bort generande
håväxt, pigmentfläcker och akne.
- En stor investering för oss, säger Sandra, men vi har
valt att satsa för att utveckla verksamheten i Oxelösund.
På plats i hudvårdssalongen finns även Helena Fransson,
hon arbetar som massageterapeut och nagelterapeut.
Helena arbetar även som instruktör när det gäller vattenträning på Ramdalens Friskvårdscenter.
- Kul att träffa sina kunder både i salongen och på träningen, säger Helena.
Salongen inrymmer även en butik, där man kan köpa
ekologiska hudvårdsprodukter och inredningsdetaljer.
- Vi hjälper även till med viktminskning, genom Cambridge viktprogram, som vi säljer i butiken, berättar Helena.

Här hittar du förutom en massa härliga behandlingar även en presentbutik.

presenterar
IPL - enNu
nyhet
hos
Hudhälsan
vi en nyhet
- IPL!

IPL står för Intensivt PulseranIPL och
står för
Pulserande
de Ljus
ärIntensivt
en teknik
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en teknik
går ut
går ut
påochattär ljus
medsom
specipå att ljus med specifik våglängd
fiuk utför
våglängd
unför
önskad
önskad behandling med dess
ljusblixt påmed
en bråkdels
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behandling
dess ljusblixt
på en bråkdels sekund.
IPL har många användningsområden och dess behandlingar

IPL har
många
kan hjälpa
diganvändningsmed permanent
hårborttagning,
hudföryngning,
områden
och dess
behandacne, minska pigmentfläckar och
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permanent
Det är ett hårborttagning,
snabbt och effektivt sätt
och gör inte ont.
hudföryngring,
acne, minska
pigmentfläckar och ytliga
blodkärl m m. Behandlingen
är snabb och effektiv och gör
inte ont.

Hudhälsan
ekosalong

Kunderna är i alla åldrar från ungdomar till lite äldre.
- Många äldre kommer tillVälkommen
oss, inte
för
att bli ”snygattbara
kontakta
hudvårdsterapeut
Sandra Landin för mer information om behandlingen eller bokning.
gast på PRO” utan även för att bli ompysslade, beröring är
Text: Torbjörn Dahlström
avkopplande för trötta muskler och leder.
Bild: Peter Lundström

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

Hudhälsan ekosalong
Järntorget 1 613 33 OXELÖSUND • 0155-303 11
Sandra och Helenawww.hudhalsan.nu
hälsar välkomm
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VÅR I
BUTIKEN!
0155-302 10
Järntorget, Oxelösund

Öka dina chanser till en fortsatt god syn
och ögonhälsa hos oss!

INGÅR I UNDERSÖKNINGEN
Utökad synundersökning
Ögontrycksmätning
Synfältsmätning
Ögonbottenfotografering

Järntorget 1, Oxelösund
Telefon 0155 362 20
www.sornersoptik.se

BO
K
HO A TI
SO D
SS!

V Kvarngatan 38, Nyköping
Telefon 0155 21 01 21
www.glasogonspecialisten.se
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Födsel Romantik Konfirmation Examen Fest

Våra florister Carin och Marie
önskar er välkomna in!

Dop Födelsedag Bröllop Begravning

Blomster DesignHantverket & kunskapen

Butiken med de ekologiska alternativen.

Din lokala Marin & Redskapshandel i Oxelösund

Komplett utombordarverkstad • Förmedling av begagnade båtar till låg provision
Båttillbehör • Redskap och maskiner för din trädgård
NYHET!!!
Försäkringsskador • Recond

Månadens
Vara!

20% PÅ ALLA

Hyr loppisplats utom och
inomhus under våren hos oss!!!

BEST TOOLS
VERKTYG!

20%

Gäller ej redan
nedsatta priser/kampanjer.

Jari och Lasse hälsar
er välkomna in i
butiken!
Öppettider Butik: Vard 10-18 Lör 10-13 Sön Ledigt
0155-285700/070-3479698
Verkstaden: Vard 8-16 Lör-Sön Ledigt. Tfn 073-9122243
Timmermansgatan 7, 613 31 Oxelösund

Öppet: Mån-Fre 9.00 - 18.00 Lör 9.00 - 14.00
Järntorget 4 , Oxelösund • 0155 310 52

Nu är vårens sandaler här!

om skönhet och hälsa

15%

la
Emb otte
rl
Cha rles
DIDRIKSONS
Cha

Höstkläder

www.teamsportia.se månaden
ut!

ADIDAS AX 1 GTX
Multisportsko med GORETEX® ovandel för vattentäthet
och andningsförmåga. Vuxenstorlekar. Ord. pris 999:-.

499:-

AGNES PARKA

Vattentät och vadderad
parka som andas, 2000
Järntorget
1 • Oxelösund • 0155 - 318 15
mm vattenpelare.
tejpade
sömmar och reglerbar luva.
Damstorlekar.

1599:-

NU PÅGÅR VÅR STORA
VINTERREA
PÅ KLÄDER OCH SKOR!

20-70%
HALVA
PRISET

(Gäller ej skidor och långfärdsskridskor)

men till Hudhälsan i Oxelösund.

OXELÖSUND
0155-344 00
Oxelösund 0155-344
00 Nyköping
0155-21 05 53

Habo

Innerdörrhandtag
Valencia mattkromat,
För dörrtjocklek 38-42 mm

149.-

ord. 199.-

Marbella mattkromat
För dörrtjocklek 38-42 mm

149.-

Huntonit
Innertak

Symfon
11*300*1 i
färdigm 220
ålat vit.

159.- kvm
ord. 21

Torr hud?

Vi ger dig råd och
tips om produkter
som hjälper!

2,50 kv

m

Håll dig aktiv i vinter!
Stå på i backar och spår, låt oss ge råd och tips om bra

ord. 199.-

produkter för frusna, torra kinder och nariga läppar.

Timmermansgatan 6
0155-350 60 • www.bolist.se

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

rupp

eksg
.apot
www

1009

0382
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Gå med i vår kundklubb Poängen, du får 500 poäng direkt!
Hos oss samlar du poäng även på receptfria läkemedel!

Lite personligare

16 ANNONS

Idrottsgala och
Guldbaggar
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Vi söker familjehem/
kontaktfamilj för korttidsvistelse

Vi kan hjälpa dig!

Vi söker familjer som har möjlighet att
ta emot ett barn eller en tonåring med
funktionsnedsättning för regelbunden
kortare vistelse, t ex en helg i månaden. Orsakerna till att man behöver
korttidsvistelse kan vara många. Föräldrar kan vara i behov av avlastning
eller få möjlighet att tillbringa mer tid för
övriga barn i familjen, ensamstående
föräldrar kan behöva stöd, tonårskillar
kan behöva manliga förebilder.

Nu är det den tiden på året när förra
årets prestationer mäts. Och vad man
än tycker om de tillställningarna så är
det ett sätt att uppmärksamma de som
har arbetat hårt, gjort bra insatser och
nått goda resultat.
I den kommunala världen är det inte
lika glamouröst som på de TV-sända
galorna. Inga balklänningar, inga flotta
middagar och ingen champagne. Likväl
så är det viktigt att vi också jämför oss,
både med oss själva och med andra,
för att se vilka resultat vi har uppnått
och om vi går åt rätt håll.
Oxelösunds kommun deltar i ett nätverk som heter ”Kommunens kvalitet
i korthet”. 200 av landets kommuner
deltar och jämför sig utifrån fem olika
områden. Tillgänglighet, trygghet,
delaktighet och information, effektivitet
och kommunen som samhällsutvecklare. Inom en del områden visar vi
väldigt goda resultat och andra områden behöver vi arbeta intensivare med
för att nå dit vi vill vara. Resultatet av
de mätningarna kan du läsa mer om i
detta nummer av OT.
Vi har också fått en första indikation
på att företagsklimatet har förbättrats
i Oxelösund. Svenskt näringsliv mäter
företagsklimatet varje år och släpper
sin rankinglista i april. Nu finns det
goda förhoppningar om att vi har klättrat några placeringar på den listan. Hur
vi placerar oss beror naturligtvis också
på hur andra kommuner har arbetat för
att förbättra sitt företagsklimat.
Även inom turismen går utvecklingen
i positiv riktning. I 2012 års besöksnäringsundersökning ökar vi i alla
mätbara frågor.

Kontakta Margita Holmström, enhetschef, 0155-384 10 eller Frida Billing,
familjehemssekreterare, 0155-384 13
för att få veta mer.
Gunilla Gestblom och Maria Carlsson arbetar som personliga ombud.

Vill du sommarjobba i
Oxelösunds kommun?
Jobb för ungdomar
Är du folkbokförd i Oxelösunds kommun och slutar årskurs 9, 1:a eller 2:a
året på gymnasiet i juni?
Då kan du söka feriearbete i kommunen. I början av mars kommer mer
information om tider, timlön och hur du
ansöker. Håll utkik på www.oxelosund.
se!
Semestervikarier till vård- och omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsförvaltningen söker
semestervikarier för 2013: sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden,
omsorgsassistenter, boendestödjare
och personliga assistenter. Vi söker
dig som vill arbeta dag eller natt inom
kommunens äldreboenden, Björntorp
och Sjötången samt inom hemtjänsten,
dagverksamhet och nattpatrullen.
Du kan också välja att arbeta inom
funktionsstöd, på boendestöd inom
socialpsykiatrin eller som personlig
assistent. Du ska ha fyllt 18 år. Läs
mer på www.oxelosund.se.

Bomässa
Helgen 16—17 mars är det Bomässa
på Rosvalla i Nyköping. Oxelsunds
kommun finns i monter 23 invid cafét
i Multihallen. Välkommen att titta in till
oss om du är där!

Våra egna tankar kan ibland vara det
som sätter hinder för oss. Det vi tänker
påverkar våra känslor och också vårt
beteende. Därför är det viktigt att lyfta
det som går bra och också tillåta oss
att känna glädje och stolthet. Jag är
oerhört glad och stolt över de goda
resultat som nu börjar visa sig. Det
bevisar att med rätt fokus och en tydlig
målbild kan vi bryta mönster och förändra attityder.

Rättelse

Ingenting är omöjligt — det som är
svårt tar bara lite längre tid!

I förra numrets annons smög det sig i
ett fel i statistiken från Koordinaten.
Antalet besökare på Koordinaten
ökade med drygt 10 000 förra året
jämfört med 2011.

Catharina Fredriksson
Kommunstyrelsens ordförande

Vet du vilka bidrag du har rätt
till? Känns det krångligt att söka
rätt sorts läkare? Vet du inte vem
på kommunen du ska kontakta?
Personligt ombud finns till för dig
som är över 18 år med en långvarig
psykisk funktionsnedsättning och
som har behov av vård och service
från flera myndigheter.
Personligt ombud kan tillsammans
med dig se vad du behöver och vara
ett stöd i dina kontakter med myndigheter och sjukvård. De kan hjälpa dig
att få dina behov av stöd, vård och
service tillgodosedda och vara ett stöd
i kontakter med till exempel myndigheter och sjukvård. Stödet är frivilligt och
gratis.

Visste du att…
kommunens hemsida
www.oxelosund.se görs
om med fokus på medborgarperspektiv och tillgänglighet? Snart
blir det lättare att hitta
information där!

Öppettider

Receptionen kommunhuset
Växel 0155-380 00
Mån, tis, tors, fre 8.00–17.00
Ons 8.00–18.00
www.oxelosund.se
Återvinningscentralen
Föreningsgatan 43
Mån, ons, fre 12.00–16.00
Tis, tors 12.00–19.00
Lör 10.00–14.00
Allaktivitetshuset Koordinaten
Bibliotek, turistbyrå, barn- och ungdomsverksamhet, konsumentinformation,
gallerier, Oxelösundsarkivet, café och
evenemang.
Telefon 0155-383 50.
Mån-tors 9.00–19.00
Fre 9.00–18.00
Lör 10.00–14.00
Sön 12.00–15.00
www.koordinaten.se
www.visitoxelosund.se

Personligt ombud beslutar inte om
stöd, vård och service och ansvarar
inte för din vård och behandling. De tar
inte över myndigheternas ansvar för
samordning eller gör det arbete som utförs av till exempel god man, förvaltare,
boendestödjare, kontaktperson eller
vårdpersonal. Personligt ombud är ett
tillfälligt stöd som avslutas efter slutfört
uppdrag.
Personligt ombud arbetar fristående
från myndigheter och vårdgivare. Har
du frågor eller behöver hjälp? Kontakta
Gunilla Gestblom på 070-333 21 27
eller Maria Carlsson på 070-333 21 28.

Fixartjänst för dig
som fyllt 67
Är du 67 år eller äldre och bor i Oxelösunds kommun? Behöver du hjälp
med enklare praktiska uppgifter
hemma? Då kan FINLIRARNA vara något för dig. Finlirarna är en grupp inom
funktionsstöds dagliga verksamhet och
består av elva personer och två handledare. Tjänsten är kostnadsfri men
du som kund står själv för materialkostnaden. Ring Äldrelinjen på 0155389 00 vardagar 9–12 och boka tid.
Mer information på www.oxelosund.se.
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Hur bra är Oxelösund jämfört
med andra kommuner?

Information från Oxelösunds kommun
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Oxelösund ny partner i Morgonsoffan

Hur effektivt används kommunens skattemedel och vilka resultat
leder det till för att skapa ett gott samhälle att leva i för dig som
kommuninvånare? Oxelösunds kommun deltar sedan i hösten 2011
i projektet ”Kommunens kvalitet i korthet”. Detta är ett nätverk som
består av cirka 200 av landets 290 kommuner. Kommunens kvalitet
i korthet leds av Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Här kan
man bland annat se att Oxelösundselever i årskurs 3 placerar sig i
topp när det gäller resultat i de nationella proven!
Syftet med projektet har varit att göra
jämförelser utifrån vanliga frågor som de
förtroendevalda får från medborgarna.
Tanken är att jämförelserna ska underlätta dialogen om hur effektivt skattemedlen används och vad man får för
pengarna.
Frågorna är hämtade från olika verksamhetsområden och ger en samlad bild
av vad kommunen åstadkommer. Man
får också en fingervisning om hur man
ligger till jämfört med de andra kommunerna i nätverket. Vad är Oxelösund bra
på och vad bör förbättras? Frågorna är
sorterade under följande fem områden.

Tillgänglighet
Måtten visar hur lätt, eller svårt, det
är att komma i kontakt med rätt instans
inom kommunen för att få svar på en
enkel fråga. Att snabbt och utan besvär
få tag på rätt handläggare och få en enkel
fråga besvarad via e-post i rimlig tid,
eller hur många timmar simhallen har
öppet är bevis på hur bra, eller mindre
bra, den kommunala servicen är. Samma
gäller för hur länge man får vänta på en
plats inom förskolan eller äldreboende.
När det gäller till exempel området
tillgänglighet tillhör Oxelösund de 25
procent av kommunerna som har längst
öppettider på bibliotek och simhall.
– Satsningen på Ramdalens bad och
sport har öppnat möjligheterna för fler
aktiviteter och därmed bra öppettider,
säger Conny Zetterlund, chef för Kulturoch fritidsförvaltningen i Oxelösunds
kommun.

Trygghetsaspekter
Här mäts kommuninvånarnas uppfattning om kommunen som en trygg plats
att leva i. Trygghet kan vara att veta att
man inte behöva möta en ny vårdare
varje gång hemtjänsten knackar på. Här
hamnar Oxelösund på snittet för riket.
Trygghet kan också vara hur många andra barn varje förskolepersonal har att
ta hand om.
Delaktighet och information
Under den här rubriken finns mått
som handlar om förutsättningarna för
medborgarinflytande och demokrati
samt om kvaliteten på kommunens
webbplats.

En webbundersökning består av cirka
200 frågor ur ett användarperspektiv
och utvärderingen visar om man har
hittat rätt svar via kommunens hemsida
inom två minuter. När det gäller hemsidan hamnar Oxelösund över medel. Det
pågår ett arbete med ny utformning av
hemsidan vilket ska leda till en ytterligare förbättrad webbinformation under
våren.
Effektivitet
Detta område handlar om vilket re-

sultat man får ut av nedlagda kostnader.
Alltså hur mycket man får för pengarna.
Det man tittar på är vilken service verksamheten erbjuder, vad det kostar per
brukare eller enhet samt hur nöjda brukarna är med den service som erbjuds.
Undersökningen gäller förskolan och
skolan, särskilt boende, hemtjänst samt
grupp och serviceboende enligt LSS.
Om man tittar på vilka resultat elever
i årskurs 6 når i skolans nationella prov
(svenska, engelska och matematik) ser
man att resultaten från Oxelösund hamnar ovanför snittet. Ser man på elever
i årskurs 3 ligger Oxelösund på sjunde
plats i Sverige!
Andelen som erbjuds plats i förskoleverksamheten på det datum de önskat
har ökat från förra mätningen och är nu
98%.

Kommunen som samhällsutvecklare
Måtten för samhällsutveckling är
en blandning av mått som kommunen
själva kan påverka och sådana mått som
är utanför kommunens kontroll men
ändå är viktiga för utvecklingen av ett
samhälle. Här behandlas frågor som hur
stor andel av befolkningen som har jobb,
hur människor mår, hur väl kommunen
jobbar med miljöfrågor och sist men inte
minst hur bra invånarna tycker att kommunen är att bo och leva i. Måtten visar
hur kommunen står sig i utvecklingen av
samhället.

Om man till exempel tittar på antal nya
företag som startades 2012 jämfört med
2011 ser man att siffran har ökat från
2,1 till 4,1 per 1000 invånare.
– De siffrorna kan man också översätta
med att 2011 startades 15 företag i
Oxelösund och 2012 dubbelt så många,
alltså 30 företag. Januarisiffrorna 2013
går i samma anda. Det har startats dubbelt så många företag i januari 2013 som
i januari 2012. Eftersom vi har ambitioner att förbättra näringslivsklimatet
så är väl dessa siffror ett tecken så gott
som något på att vi är på rätt väg, säger
Charlotte Johansson, kommunchef.
Om du är intresserad av att läsa mer
om kommunens kvalitet i korthet och
hur Oxelösund står sig i jämförelse med
andra kommuner hittar du hela rapporten på www.skl.se/kkik.

Catharina Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande och Charlotte Johansson,
kommunchef intervjuas av programvärd Julia Rosqvist i årets första morgonsoffa.
Oxelösund har gått in som ny partner
i Morgonsoffan som går av stapeln andra
fredagen varje månad. Sedan hösten
2010 har Morgonsoffan arrangerats på
Pelles Lusthus i Nyköping.
Morgonsoffan är en inspirerande
morgon som består av mingel, lite
frukost och ett intressant program
med rappa intervjuer med intressanta
personer kring olika aktuella ämnen.
Intervjuare är Julia Rosqvist.

Morgonsoffan vänder sig framför
allt till företagare, kommunala tjänste-

män och andra som är intresserade av
näringslivsfrågor, marknadsföring och
regional utveckling.

Övriga arrangörer är Företagarna,
Östsvenska Handelskammaren, Onyx
Näringslivsutveckling, Almi Företagspartner, Regionförbundet och Nyköpings
Kommun. Sörmlands Nyheter medverkar
genom att webbsända hela programmet.
Datum för vårens Morgonsoffor hittar du på kalendariet www.onyxnaringsliv.se. Där hittar du också uppgifter om
vart du anmäler dig för att vara med.

Hur är det att vara företagare
i Oxelösund?

I höstas fick företagen i Oxelösund svara på Svenskt Näringslivs årliga enkät om
hur man ser på att vara företagare i Oxelösund. Enkäten ligger till grund för det som
kallas Företagsklimat.
Glädjande nog förbättrar kommunen sig på flera områden, bland annat hur man
värderar kommunens service, politikers- och tjänstemäns attityd till företagande,
kommunens upphandling med mera.

Det finns dock ett område där företagen upplever problem, och det är tillgången
till kvalificerad arbetskraft. Det här är en svårighet som Oxelösund delar med grannkommunen Nyköping.
När det gäller Infrastruktur, Tele och IT får kommunen bättre betyg än riksgenomsnittet för alla landets kommuner.

– Tillsammans med kommunens företag arbetar vi hårt och målmedvetet med
flera åtgärder för att ytterligare förbättra företagsklimatet, säger Hans Rainer, Näringslivsansvarig i Oxelösund.

Mer om resultatet från Svenskt Näringslivs enkät hittar du på www.foretagsklimat.se/oxelosund

Barnteater på Koordinaten

Prenumerera på Koordinatens nyhetsbrev
Ta del av aktuella kulturhändelser och
rabatter! Gå in på www.visitoxelosund.
se, klicka på Nyhetsbrev till höger under
sidhuvudet och fyll i din mejladress. Du
kan också skicka ditt namn och mejladress till koordinaten@oxelosund.se.
Skriv ”Nyhetsbrev” i ämnesfältet.

Du vet väl att Koordinaten arrangerar ett antal barnteaterföreställningar per år från
några av Sveriges bästa barnteatergrupper? Lördag 9 mars 13.00 gästar Boulevardteatern Koordinaten med den kritikerrosade föreställningen Lilla spöket Laban.
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Fråga juristen!
Fråga:
Jag och min sambo har precis köpt en villafastighet som vi är hälftenägare
till. Problemet är att vi har lagt in olika kontantinsatser och vi vill
vara säkra på att vid en separation få ut det vi har lagt in. Vi har två
gemensamma barn och jag äger ytterligare en fastighet på annan ort. Om
en av oss går bort vill vi att den andre ska ärva allt och sedan ska barnen
ärva den som dör sist.
Svar:
Det är inte ovanligt att det ser ut på detta sätt då par köper en fastighet.
Vanligtvis skriver parterna inga avtal utan först vid en separation
uppkommer krav om avräkning för att den ena parten lagt in mer pengar i
fastigheten än den andre. Det finns då ingen rätt att avräkna kontantinsatsen
om inte båda parter är eniga om detta.
Enklast för er är att ändra ägandeandelarna i fastigheten och sedan upprätta
ett samboavtal. Samboegendom är er gemensamma bostad och bohag som
ni har införskaffat för gemensamt bruk. Genom samboavtal avtalar ni att
bodelning av ert gemensamma hem inte ska ske.
Ni kan välja om ni även önskar att avtala bort rätten till bodelning av
bohag. På detta sätt är ni säkra på att erhålla även den andel av vinsten som
kommer från er respektive del av kontantinsatsen.
Ex. om köpeskillingen är 3 miljoner och du lägger en kontantinsats om
450 000 kr och din sambo en kontantinsats om 150 000 kr kan ni räkna ut
hur stor andel av fastighetens totala värde era respektive kontantinsatser
utgör. Din insats utgör 15 % och din sambos utgör 5 % av hela fastighetens
värde. Era respektive ägandeandelar bör då vara 55 % respektive 45 % av
fastigheten, alltså 55/100 respektive 45/100.

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@media-mix.nu)
eller direkt till Sarah (sarah.mingert@
lrfkonsult.se)
Alla frågor behandlas anonymt i
tidningen.

erhålla sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten. Är barnen under 18 år
kan de inte avstå denna rätt till förmån för den efterlevande sambon.
För att säkerställa att den efterlevande sambon kan ta över åtminstone
det gemensamma hemmet bör ni se över ert försäkringsskydd. Ni kan
trygga den efterlevande sambon med hjälp av olika försäkringar däribland
livförsäkring samt olika former av kapitalförsäkringar. Arbetsgivaren betalar
vanligtvis också in till någon form av tjänstepension där ni kan välja om ni
önskar efterlevandeskydd eller ej.
Gifter ni er ärver ni varandra och de gemensamma barnen får automatiskt
vänta på sitt arv till dess att ni båda avlidit.

Vid en eventuell framtida bodelning erhåller ni de andelar ni idag äger
genom att ni upprättat ett samboavtal enligt ovan.

De par som inte har gemensamma barn, utan enbart barn från tidigare
relation, ärver inte varandra även om de gifter sig.

Eftersom ni är sambor har ni ingen arvsrätt efter varandra. Era barn ärver
er. Ni kan dock skriva testamente där det framgår att ni önskar att den
efterlevande sambon ska ärva all egendom. Barnen har dock alltid rätt att

Ta hjälp med att upprätta handlingar och kontakta er bank för att få råd
avseende försäkringar, ni kan även logga in på dinpension.se för att få en
bild av vilka tjänstepensioner ni har.

Vi finns på Bomässan,
16-17 mars Rosvalla!

VI BRINNER FÖR EKOLOGISK HÅLLBARHET

Vi öppnar trädgårdsbutiken
20 mars
Öppettider: Ons-fre 11-15
I vårt sortiment finns nu
krukväxter, fröer och vårplantor.

Kyrkogårdsv. 2 • Oxelösund

Återbruk
Loppis
Syservice
Hushållstjänster
Skogsvägen 22
, Frösäng
Mån-tis 11-16

Hjärtligt välkomna!

May-Louise 0732 034 320 • Janet 0703 163 189 • ekolagan@gmail.com

Ge dig själv och din kropp
extra energi!
Massageväst 50kr

Behandlar nacke, axlar hals
och skuldra. (Behandling 8-10min)

Paraffinbad 75kr

Låt dina händer vila i ett
varmt, välgörande bad.

Ring för mer information!

Salong

Varmt välkomna!

HEDDI

Esplanaden 14, Oxelösund
0155-34 000
Vi finns på Gatuplan
med parkering utanför dörren.

KOLLA VÅRA PRISER!
EN RIKTIG TYGBUTIK I CENTRUM
Vårens
Stans
KöksÖrn- Ingen väg… ...är för
Möbelnya
största
handdukar
lång för...
gott
tyger
Halvlinne
tyger
sortering av
...ett besök hos
Från
Från
har
gardinkommit!
kappor
st
/m

10:-

48:- 10:-

V. Trädgårdsgatan 35, Nyköping

0155-28 89 10
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Fotboll är kul, eller hur?
Kolla trädet, skriker någon och alla
barn springer glatt upp till den stora,
ihåliga eken. Inte en tanke på att de är
på fotbollsträning utan spänningen av
att upptäcka det stora trädet är större
än något just då.
Jag minns första gången mitt barn
var på fotbollsträning nere vid
Ekbacken på Ramdalen. Första
gångerna tordes hon inte delta i leken
eller träningen utan stod med oss
föräldrar kvar utanför planen, men
efter ett par gånger senare var hon med
och spelade. När man är sex år är det
inte säkert att man lyssnar på tränaren,
man vill kanske hellre plocka de fina
vitsipporna som växer i skogen eller
vem bryr sig om att det finns linjer att
förhålla sig till när man jagar en boll.
För mig har fotbollen kommit att
betyda så mycket, ja –jag kan själv inte
spela, men det fotbollen ger mig är så
mycket mer. Det är glädje! Glädjen
över att få vara en i gemenskapen och
känna engagemanget. Glädjen att som
förälder se mitt barn utvecklas, inom
sin idrott, sin kamratskap och i sin
personlighet. Glädjen över att träffa
nya föräldrar och lära känna fler som
bor i Oxelösund. Fotbollen har gett mig
så många minnen genom åren när vi
föräldrar följt med våra barn och delat
deras framgångar och motgångar.
För mig har engagemanget för
fotbollen alltid varit självklart då det är
mina barns intresse, och jag sitter även
med i styrelsen.

Oxelösunds IKs verksamhetsgrund
lyder så här: OIK vill utbilda fotbollsspelare och ledare, samt engagera
föräldrar på och utanför planen. Det
gör vi genom att ta hand om och
utveckla ungdomar för att ge dem en
meningsfull fritid, och med god hälsa
i centrum. Vidare vill vi skapa goda
förebilder genom en bra organiserad
seniorverksamhet.

att ha kamrater. Lagidrotten utvecklar
individen. Motgång är lika viktig som
framgång. Att alla ska få vara med och
det är ok att prova, kanske sluta för att
sedan vara välkommen att börja igen.
Vi försöker också erbjuda de ungdomar
som vill att utvecklas som ledare. De
kan hjälpa till vid våra fotbollsveckor
och som hjälptränare och kanske i en
framtida tränarroll.

Jag tycker vår målsättning inom
klubben säger en del om vårt
stora engagemang och ansvar för
fotbollsungdomarna. Vi har 3 flicklag i
föreningen och 9 pojklag. På tjejsidan
så spelar ofta inte tillräckligt många
tjejer fotboll så där får vi slå ihop
årskullar. Vi arrangerar bollskola för de
allra minsta och sedan finns en veckas
fotbollsskola under sommarlovet för de
något äldre barnen.

Det finns många engagerade
föräldrar och ledare i OIK fotboll men
jag skulle gärna se att ännu flera
var med och engagerade sig. Det
ger så mycket tillbaka och det är en
förutsättning för att föreningslivet ska
överleva och utvecklas. Känslan av att
kunna göra något för någon annan är
den största vinsten om du frågar mig.

Vi är även engagerade i fotbollsprofilen som finns på Breviksskolan.
Sedan vi fick konstgräset så har Ramdalen blivit Oxelösunds ”fritidsgård”
utomhus. Där hänger ungdomar dag
som natt och även de som inte spelar
fotboll är här. Det är kul att så många
är nere på Ramdalen tycker vi så länge
som man inte förstör något.
De handlar inte bara om att spela
fotboll utan också om att så många
ungdomar som möjligt ska ha en
meningsfull fritid och en god hälsa.
Det handlar om att känna tillhörighet
till sitt lag,Natt
ya vara
Opelen
Asdel
tra av
5d ett
frålag
n och

159 900 kr

Vi erbjuder ledar- och tränarutbildningar för de som vill vara tränare.
Vill även passa på att uppmärksamma
alla de personer som dagligen jobbar
helt ideellt nere på Ramdalen med allt
ifrån att rensa ogräs till att måla. Utan
allas engagemang - ingen klubb.
Kom gärna ner till Ramdalen nu
under våren och stanna till och titta
på de minsta när de tränar. Det är en
glädje och värmer hjärtat. Fotboll är
kul, eller hur?!

Månadens gästskribent
Sanna Myrbakk

0 kr
Total sportkänsla, men
inte
till vilket pris som helst.
159.900 kr
Nya
FörOpelAstra
arpake5d
t från
Läderratt med automatisk
farthållare och rattkontroller.

Nya A-Klass – Pulsen av en ny generation.

Pris fr:

214.900 kr

Förarpaket 0 kr

Läderratt med automatisk
farthållar och rattkontroller

OPEL
ASTRA
Astra

Nya
Nya
Opel

BÄST HAR BLIVIT
ÄNNU BÄTTRE.
Nu med förﬁnad design som sticker ut i mängden.
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!
års
nybils-

garanti
Läs mer och
bygg din nya A-Klass på mercedes-benz.se. Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: 3,8–6,1 l/100 km, C02 98-143 g/km. Miljöklass EU5. Bilen på bilden är extrautrustad.

www.opel.se

Speedy Cars inc, Highway 99, 9966 Downtown
Tel (123) 456 78 900, www.speedycars.inc

Ringvägen 58, Nyköping
0155-44 31 00
www.bilcenter.com
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LRF KONSULT I NYKÖPING

Bo Carlsson
Redovisningskonsult

Ingrid Carlsson
Redovisningskonsult

Pernilla Öhman
Receptionist,
Redovisningsassistent

Anita Endal
Redovisningsassistent

Christina Andersson
Aukt.
Redovisningskonsult

Iuliana Bolos
Redovisningskonsult

Rune Svensk
Aukt.
Redovisningskonsult

Ann Kindstrand
Miljörådgivare,
Lantmästare
(föräldraledig)

Conny Assarp
Aukt.
Redovisningskonsult

Joakim Aro
Fastighetsmäklare,
skogsmästare

Sanna Borg
Redovisningsekonom
(föräldraledig)

Anna Bergkvist
Jurist

Elisabet Svensk
Aukt.
Redovisningskonsult

Kristoffer Almqvist
Skogsekonom

Sarah Mingert
Jurist

Annelie Atte
Aukt.
Redovisningskonsult

Emelie Brolin
Redovisningskonsult

Lars Leijon
Lantmästare

Leif Bjerner
Kontorschef

Annika Karlsson
Redovisningsassistent

Arne Westerlund
Aukt.
Redovisningskonsult

Helle Reeder
Agronom

Lotta Lönnmo
Aukt.
Redovisningskonsult

Inga-Lill Karlsson
Aukt.
Redovisningskonsult,
Agronom

Marie Andersson
Redovisningsassistent

VI GÖR DET LÄTTARE ATT VARA FÖRETAGARE!
Välkommen till oss! Brunnsgatan 5, Nyköping, tel 0155-773 00, lrfkonsult.se

Sören Berglund
Aukt.
Redovisningskonsult

Susanne Flood
Aukt.
Redovisningskonsult
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Månadens korsord
Skicka in ditt svar till Mediamix, Höjdgatan 24, 613 30 Oxelösund. Du kan också mejla in rätt ord från bildrutan i korsordet till
tobbe@media-mix.nu Förra månadens vinnare, se sidan 27.
FÖRFRÅGAN
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© svenska korsord ab

Månadens korsordsvinst
Vinnaren får en månads fri träning!
“Träna när du har tid! Vi har öppet alla dagar kl 05-23, året runt.
Alltid fri provträning på Öppet Hus: Onsdagar kl 18-20. Välkommen!
Järntorget 1 – Oxelösund. www.pulsochtraning.se
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Det händer i Oxelösund!
Ett urval av aktiviteter under februari - mars.
För fullständigt program, se www.visitoxelosund.se

Evenemang

Evenemang

Barn

Onsdag 13 mars 19.00

Författarcafé: Elisabet Nemert

Koordinaten, Eventsalen
Möt Elisabet Nemert, vars historiska romaner älskas av sina läsare för sina trovärdiga
karaktärer och gripande människoöden.

Lördag 9 mars 13.00

Lilla spöket Laban

Koordinaten, Eventsalen
Spökrädslevaccinerande teater med Boulevardteatern för barn mellan 3 och 8 år.

Ung

Tisdag 26 februari 19.00

Stockholm Lisboa Project

Koordinaten, Eventsalen
Nordiskt vemod möter portugisiskt dito, virvlande polska blandas med känsloladdad
fado när musiker från varsin ytterkant av Europa samarbetar under namnet Stockholm Lisboa Project. Arr: Kultur och fritid.

Fredag 22 mars 19.00

Ta’t lugnt, ta en Toy

En bit mat innan showen?

Tärnan
En underhållande och medryckande
föreställning som tar med publiken på en
nostalgisk resa genom 50- och 60-talen.
Arr: Oxd Teaterförening

Passa på att avnjuta en bit mat och ett glas
vin innan kvällens konsert eller teaterföreställning! Best Western Hotell Ankaret
erbjuder alla konsert- och teaterbesökare
middagsbuffé och ett glas vin för endast
119 kr/person (ord. pris 159 kr) mot uppvisande av biljett till kvällens evenemang.
Erbjudandet gäller följande evenemangsdatum: 26/2, 7/3, 12/3, 13/3, 22/3, 16/4, 8/5.
Förboka bord på 0155-330 20!

Utställningar

Himmlers massör

Historisk afton: TGOJ
Oxelösunds Stationshus, Torgg. 4
Berättande i ord och bild om livet på och
omkring TGOJ-banan. Obs! Förboka på
medlem@fsvj.se eller på tel: 070-328 72 12.
Arr: FSVJ

Musiktävling på Koordinaten
Livemusiktävling i samarbete med Studiefrämjandet. Deltävlingar fredagarna 1 och
15 mars samt skärtorsdagen 28 mars.

Senior
Måndagar och
torsdagar 10.00-12.00

Seniorcafé

2 februari - 10 mars

Onsdag 27 feb 18.00-22.00

Livekarusellen

Torsdag 7 mars 19.00

Al Pitcher

Tärnan
Den i Sverige bosatte Nya Zeeländske
komikern kommer till Oxelösund på sin
Påtår Tour. Arr: Oxd Teaterförening

Galleri K, Koordinaten
Vem var Felix Kersten? En tankeväckande
utställning från Sörmlands museum om mod,
anpassning och att överleva till varje pris.
26 januari - 6 mars

Bykdagar

Galleri O, Koordinaten
Utställning från Skärgårdsmuseet om de
årliga bykdagarna och hur man tvättade förr.

Lilla Salen och
Eventsalen, Koordinaten
Koordinatens Seniorcafé
är en mötesplats för alla seniorer. På torsdagar är det alltid någon form av program i
Eventsalen. Kommande månad:

Torsdag 28 februari

Scenkonst Sörmland - Fröding, Ferlin &
Fröken Fräken.

Torsdag 7 mars

Musikalisk tillbakablick med ”Rock & Blus”,
Fyra gitarrer och sång.

Torsdag 14 mars

Allsång med Ulf Melin.

Torsdag 21 mars

Karin Granrot Ringshagen visar bilder ur
Oxelösundsarkivet.

Torsdag 28 mars

Sånger med Frösängs förskolebarn.

Bio

Lördag 9 mars 21.00
Torsdag 28 feb 19.00

Jazzkväll med Dixie Tigers
BW Hotell Ankaret
Åttamannabandet Dixie Tigers spelar Dixieland jazz i två set. Buffé serveras mellan
18.00-21.00. Bokning på tfn: 0155-330 20.

Live på Dahlins

Dahlins Pub & Restaurang
Bandet ”The Tja-Woo” spelar och DJ
Santo lirar i källaren. Biljetter:100 kr.

16 mars - 10 april

Inga Berg

Galleri K, Koordinaten
Inga Bergs collografier är en fest i färg och
form med motiv från natur och mytologi.
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

Tisdag 12 mars 19.00
Lördag 2 mars 19.00

Back to Basic

Dahlins Pub & Restaurang
2 våningar, 2 barer. Trubadur: Jörgen F
Lundell. DJ: Fredrik. 60 kr för entré och
garderob.

Elisabeth Kontomanou
Quintet

Koordinaten, Eventsalen
Jazzångerskan Elisabeth Kontomanou
har världen som scen och har samarbetat
med många av jazzens stora.

Saknas ditt evenemang?
16 mars - 28 april

Vinyl från källarhålet

Galleri O, Koordinaten
Rariteter och obskyriteter ur Koordinatens
stora vinylsamling.

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.
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Musikskatt kommer upp i ljuset
I närmare 20 år låg den undanstuvad och bortglömd i Koordinatens
källare, ruvande på minnen från en svunnen tid. Tills en dag då hyllan
gav vika för dess tyngd och musikskatten bestående av närmare åtta tusen
LP-skivor, singlar och maxisinglar rasade i golvet i en enda stor röra.
Uppröjningsarbetet inspirerade bibliotekarien och musikentusiasten Jonas
Stål till utställningen ”Vinyl från källarhålet” som öppnar på Koordinaten
den 16 mars.
Elvis, Hepstars, ABBA, AC/DC, Carola, Michael Jackson – skivor som
generationer av Oxelösundare dansat, hånglat och arbetat till – har dammats
av och burits upp i ljuset. De äldsta exemplaren härstammar från Discothèque
Malcolm, en källarklubb i Oxelösund i slutet av 60-talet. Dessa uppgick
sedermera i fritidsgårdens skivsamling som ständigt kompletterades med
den senaste populärmusiken under 70- och 80-talen. När Radio Oxelösund
lades ner på 90-talet tillföll även radions skivarkiv samlingen, som nu blivit
omodern och förpassats till källaren under biblioteket.
Jonas Stål som arbetar som bibliotekarie på Koordinaten har ett brinnande
intresse för musik och vinylskivor. Idén att ställa ut delar av samlingen kom
när han en dag gick ner i källaren och upptäckte förödelsen efter skivraset.
– Jag tänkte att här finns ett stycke musikhistoria värd att berätta, förklarar
Jonas. Här finns allt från riktiga klassiker till bortglömda one hit wonders och
rena pinsamheter. Jag har också hittat flera rariteter som idag betingar ett
stort värde på samlarmarknaden, bland annat ett exemplar från den första
pressningen av The Who’s debutalbum, liksom singeln ”Ronka” med svenska
gruppen Perverts.
Flera lokala band och artister finns också representerade i skivhögen,
bland annat Hasse Appelqvist, då Andersson, som på omslaget ledigt poserar
framför fyrvaktarbostaden på Femörehuvud.
- Skivomslagen berättar minst lika mycket om sin tid som musiken. En del
konvolut är rena konstverken medan andra är rent skrattretande säger Jonas
och visar upp singeln ”Gitarzan” med en ung Jerry Williams poserande i Fred
Flinta-mundering tillsammans med en barbröstad blondin och en uppstoppad
apa.
- 70-talet var nakenhetens tidevarv och nakna kvinnor på omslaget verkade
vara ett oslagbart försäljningsknep, trots att det sällan hade något att göra
med musiken.
Förutom skivkonvoluten tar utställningen upp berättelser och anekdoter
kring skivorna och den som har en smartphone eller en
läsplatta med sig kan även lyssna på dem genom att
skanna en QR-kod som länkar till musiken på webben.

Jonas Stål med några av de gamla vinylplattorna och skivomslagen
som nu plockats fram ur sina gömmor

Trots, eller kanske tack vare, den digitala utvecklingen
som gjort världens samlade musikkatalog tillgänglig på
nätet har intresset för vinylskivan ökat markant på senare
år. Den mesta musik som ges ut idag ges även ut på vinyl,
om än i begränsad upplaga.
- Jag tror att människor vill ha möjlighet att kunna ”ta”
på musiken i rent fysisk form. Vinylskivan är på det sättet
mer tilltalande än den lilla plastiga CD-skivan. Att lyssna
på vinyl är lite som en ritual – man plockar försiktigt ut
den glänsande skivan ur innerkonvolutet, lägger den på
skivtallriken, avlägsnar damm med en kolborste och sätter
varsamt ner pickupen i spåret. Det knastrar lite, sedan…
musik! Det är ett oslagbart format!
Text: Marie Anstadius

Din tandläkare i centrum

Källan

Vårens storseanser med Vendela Cederholm
13 mars samt 6 maj

Ring 0155-365 40 för information och bokning!
I priset på 300 kr per person ingår entré samt mat & dryck.
Maten serveras från kl 17.30. Seansen börjar ca 18.30.

Personlig omtanke

Trygg miljö

Modern tandvård

Tisdag 5 mars börjar vi med våra Luncher 11.30-14.00

Luncher kommer att serveras tisdag-fredag. Soppa, varmrätt, hembakat bröd,
sallad och kaffe. Varmt välkomna!

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

Kika in på vår facebooksida för alla uppdateringar!
www.facebook.com/Kallan.Restaurang
KÄLLAN RESTAURANG • 0155-365 40 • JOGERSÖ
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Oxelösunds motorbåtsklubb har ett stort och trevligt bildmaterial
som visar klubbens mångåriga verksamhet, som också är en del
av Oxelösunds historia. Dessa bilder kommer så småningom att
ingå i Oxelösundsarkivets samling. Sedan tidigare finns en del av
klubbens bilder i arkivet vilka vi nu delar med oss av.

Arbetet med Motorbåtsklubbens nya båthamn i Sandviken
påböjades 1959. Klubbens småbåtshamn flyttades från
Oxelöviken till Sandviken i Gamla Oxelösund 1960, då
Järnverket skulle anlägga en sötvattendamm i Oxelöviken.

OXELÖSUNDSTIDNINGEN Februari 2013
Se Oxelösundsa
rkive
bilder på Interne ts
t!
Gå in på: bild

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

Oxelösundsarkiv
et Karin Granrot
Ringshagen,
tel: 0155-383
52,

Rune Wik drar upp båtar i Oxelöviken inför flytten till den nya
hamnen i Sandviken.
Klubbens 40-årsjubileum
på Ålö 1962. Gunnar
Welander, sekreterare i
Södertäljes Båtsällskap,
tackar för en trevlig
tävling. De två männen
till höger är CarlOlof Lundh och Uno
Midell från Oxelösunds
motorbåtsklubb.

Motorbåtsklubbens
40-årsjubileum 1962 firas
på Hasselbaren.
Klubbens nyinstiftade
förtjänstmärke delas ut.
Fr.v. ses ordföranden Uno
Midell, bruksdisponent Carl
Sebardt, Arne Lindström,
PO Mattsson, Carl-Olof
Lundh och Tage Johansson.
Motorbåtsklubbens utfärd i det Blå 1962.
Lördagskvällen tillbringades under gemytliga former på Hertigö.
Prisutdelning för
navigationstävling hos
Motorbåtsklubben.
1:a pristagare var Rune
Augustsson till vänster,
som navigatör deltog Olle
Holmgren. Start och mål var
på Tobaksholmen och året
var 1956.

Midsommarfirande 1962 på klubbholmen Ålö.

Klubbens avslutningsfest i
ladan på Ålö 1963.
Bruno Adolfson som
vunnit klubbmästerskapet
tar här emot OMBK:s
vandringspris från 1931
ur Bertil Karlssons hand.
Mellan dessa två står
Uno Midell. Flickan med
hunden heter Marianne
Wahlström.
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Storskogen bjöd på äventyr
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D

et är klappjakt i Storskogen.
Drevkarlar är en kvintett skolgossar som tjoar och väsnas för att driva
fram småviltet ur sina skogsgömmor.
Passkyttarna är utposterade i kanten
av ett snövintrigt gärde intill Isberget.
Det är vana nävar som kramar hagelbössorna i väntan på räv och hare.
Det är en tid när terrängen ännu inte
är exploaterad runt omkring Isberget.
Inte heller naturen på Brannäshalvön.
Det är skog och mark som Oxelösunds
ungar livfullt kallar Storskogen.
Dit gör man skolutflykter på skidor.
Magistern tar täten och följs av
skolbarnen som knatar fram på breda
trälaggar med bindslen som inte alltför
sällan krånglar och sviker skidåkarna.
Det går det också. Men långsamt.
Vid Stora himlabacken stannar plankhasandet av helt. Det är en läskig backe.
Alla Oxelösundsbarns stora skräck.

D

en sportiga magistern har tillbringat lov i fjällen och behärskar
utförsåkning.
Han kastar sig frejdigt nedför branten.
Det gör inget av skolbarnen.
Den mest våghalsige känner sig ändå
manad till ett tveksamt försök.
Han ger sig iväg på darriga ben.
Det blir en hisnande färd på det svårbemästrade underlaget innan en vådlig
vurpa och en mäktig gran sätter stopp.
Tappert kämpar han mot tårarna.
Kamraterna spänner av sig träskidorna och går nedför den branta backen.
Lättade över den möjligheten.
Målet för utflykten är Aspa gård. Där
packas matsäcken upp ur ryggsäckarna
och det blir prat om dagens strapats.
Den djärve står i fokus efter att dödsföraktat ha utmanat Stora himlabacken.
Han är påtagligt nöjd med uppmärksamheten. Och blåmärken försvinner.

G

ubbarna i jaktlaget har sin egen
glädje och nytta av Storskogen.
Markerna är erkänt viltrika.
Här stryker räven omkring runt gårdar och uthus. Ingen populär gäst.
Bonden på Aspa gård svär över ovälkomna nattliga besök av hönsmördaren.
Likaså torparna i stugorna omkring.
Mickels röda och fina päls är värdefull och köps upp av skinnhandlare för
300–400 kronor, allt beroende på skick.
Det är bra slantar. Välkomna för alla.
Jaktformen är klappjakt. Gossarna i
drevet är utrustade med trädgrenar att
”klappra” med mot tjocka trädstammar.

Stora himlabacken, februari 2013. För femtio år sedan en smal skidbacke kantad av ståtliga furor och en skräckupplevelse för
Oxelösunds alla skidåkande skolbarn. Intill ligger den nedlagda Isbergsbacken, i bruk på 1970-talet. Foto Peter Lundström
I det första såtet (läs: avgränsat område inom jaktmarken) siktas en stilig
råbock och en klunga rådjur på språng
men ingen räv. Inga skott ljuder.
I det andra såtet vänder jaktlyckan.
Det är en av passkyttarna som fäller
en vacker rödräv. Och även en fälthare.
Det siktas ytterligare en Mickel men
den slinker listigt igenom drevlinjen.
Passkyttarna får hålla till godo med
att fälla ytterligare ett antal fältharar.
Harskinn tas dock sällan tillvara. Det
anses för tunt och svårgarvat.
Hararna hängs upp oflådda vid hemkomsten. Och får hänga så en längre tid.
Det välhängda harköttet kan därefter
tillagas till en mustig viltgryta.
Det är kalasmat i mitten av 1950-talet.
Text och research Leif König

Skidbackarna vi minns

• Stora himlabacken. Fruktad skidbacke vid Isberget. Lång, gropig,
trång och omgärdad av tät skog.
Backen avslutades med ett rejält
gupp som fick vildhjärnor att flyga
som kråkor i luften innan färden
oftast slutade i en snödriva.
• Lilla himlabacken. Skidutflyktsmål
nära Aspa gård. Den lilla snöklädda
kullen i gnistrande vintersol lockade
såväl skidande barn som vuxna.

Stolta och svettiga drevkarlar stoltserar med bytet efter en dags klappjakt i Storskogen i mitten av 1950-talet. Från vänster Benny Augustsson, Jan-Åke Lundh, KurtErik Lundh, Lars-Åke Tejby samt Leif ”Lilla” Eriksson. Foto Oxelösundsarkivet

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

Älska vind!

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

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

fikarast
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Namn Jonathan Fröberg Född Den 22 september 1994 Bor Villa i Sunda i Oxelösund Familj Föräldrarna Mats Fröberg, 49 och Anna-Karin, 47. Bröderna
Tobias, 24 och Emanuel, 14. Flickvännen Martina, 18 Pluggar Estetiska programmet med musikinriktning på Nyköpings gymnasium (Tessinskolan)
Aktuell som Jonathan Fröberg har tilldelats Lilla Olrogpriset 2012 (Ett ungdomsstipendium på 10 000 kronor) som delas ut i samband med stora Olrogpriset den 27 februari En annorlunda roll Jonathan har inför julruscherna 2011 och 2012 anlitats av Centrumföreningen i Nyköping för att uppträda
som ren! ” Jag var lite skeptisk när jag fick frågan att klä ut mig i renkostymering men det var uppskattat av barnen och även en kul erfarenhet”.

- Juryn gillade Bullfest
Hur är du som person?
– Glad, social och med ett mycket stort
musikintresse.
Vad är din stora grej i livet just nu?
– Det är musiken.
Vad är du för sorts speleman?
– Jag spelar akustisk gitarr, sjunger och
skriver låtar.
Du är Olrogstipendiat 2012. Vad kan du
om Ulf Peder Olrog?
– Att han var från Nyköping.
(Ulf Peder Olrog, 1919-1972, artist och
kompositör och uppväxt i Nyköping.)
Bra där. Du har säkert även hört den populära klassikern Samling vid pumpen.
– Nej, det har jag faktiskt inte.
Vad tror du fick Olrog-juryn att välja dig
som stipendiat?
– Jag gjorde en egen tolkning av Bullfest
vid en audition på Borgis. Det tyckte juryn var en svängig och modern version.
(Bullfest släpptes 1949 och är en av produktive Olrogs mest kända sånger.)
När började ditt musicerande?
– I tioårsåldern. Efter att jag och en
kompis sett filmen School of Rock.
(I School of Rock spelas det rockklassiker
av bland annat band som AC/DC.)
Vad hände efter den filmupplevelsen?
– Vi rusade ut i garaget, låtsades spela
instrument och sjöng AC/DC-låtar.
Vilket var ditt första musikinstrument?
– Ett trumset. Lite senare började jag
spela trumpet i skolan.
Trumpet! Hur i jösse namn kom det sig?
– Det man fick välja på var trumpet eller
trombon. Jag valde trumpet.
Det skulle bli andra tongångar i tonåren.
–Ja, jag övertog en gitarr från min bror
Tobias och började ta gitarrlektioner.
(Lärare var Ingemar Jungekrans som jobbar för Svenska kyrkan i Oxelösund.)
Du och några kompisar startade Oxelösundsbandet Inheritances och började
spela punk. Är inte det bara oväsen?
– Nej, det är charmig och bra musik. Vi
repade i källaren under Ica Kvantum och
var med och tävlade i Rockkarusellen.
Det var förstås givet att du skulle välja
estetiska programmet på gymnasiet?

Möt Jonathan Fröberg – musiker
– Nej, jag valde ekonomi. Jag ville ha en
bredare utbildning än bara musik.
Klokt tänkt. Hur kom det sig att du ändå
hamnade på estetiska programmet?
– Jag bytte redan efter en vecka när jag
såg hur mycket roligare det var där.
Det är så alltså. Ge några exempel.
– Vi har bland annat körlektioner där
vi sjunger allt från Mozart till afrikanska
sånger. Vi får även lära oss spela jazz.
Estetiska programmet innefattar individuell undervisning i två instrument.
Vilka valde du?
– Sång och piano. Sång räknas i det här
sammanhanget som ett instrument.
Vilket konstnärligt projektarbete jobbar
du med i gymnasieskolan?
– Att producera en egen skiva.

Det låter spännande. Berätta mera.
– Jag har skrivit och spelat in fem låtar,
mixat och gjort en demo. Jag är nog den
som tillbringat mest tid i skolans studio.
Musikstudios kan väl liknas vid kontrollrummet i Space Center i Houston.
– Learn by doing, brukar jag säga. Vi
läser också ljud- och studioteknik på
skolan och där har jag lärt mig mycket
av min lärare Olov Österberg.
Det är tradition att esteterna på Tessin
sätter upp en musikal vid våravslutningen. I år byggd på skräckdramat Dr. Jekyll
och Mr. Hyde. Vilken roll har du där?
– Den som Dr. Jekyll.
Hur många gitarrer har du hemma?
– Två akustiska och en elgitarr.
Du önskar dig förmodligen ännu fler.

– Jo. Jag har i två års tid tittat på en
akustisk Taylor. Den låter fantastisk.
(Taylor Guitars är en av USA:s populäraste gitarrfabriker.)
Problemet är förstås priset. Eller hur?
– Ja. Den kostar 12 000 kronor.
Vilka artister inspirerar dig musikaliskt?
– Jocke Berg i Kent. På senare tid har
jag även lyssnat en del på Filip Åhlman.
(Filip Åhlman har lovordats för sin finurliga soulpop, sina melodier och texter.)
Vilka scener har du hittills uppträtt på?
– Musikalerna i skolan och vid ett tillfälle har jag spelat på Oxelö marknad.
Det ryktas att du även brukar underhålla som trubadur på privata tillställningar. Vad står på repertoaren då?
– Det som folk vill ha. Mycket Tomas
Ledin och Gyllene Tider-låtar.
Hur tänker du dig din framtid?
– Drömmen är att slå igenom och
kunna leva på det här, helst som soloartist och låtskrivare.
Vilket är det näst bästa alternativet?
– Att jobba som producent. Musiklärare är däremot inget för mig. Jag är trött
på skolan efter alla år av pluggande.
Du jobbar extra på Ica Kvantum. Vilka
är dina uppgifter där?
– Jag plockar upp varor och står även
vid spelet. Kontakterna med kunderna
är kul och det är många stammisar som
kommer och spelar, som man lär känna.

På assietten

Popmusikern och låtskrivaren
Jonathan Fröberg är snyggt klädd
enligt gällande mode och frisyren
är oklanderligt rätt även
den, gissar skribenten
som för egen del är praktiskt påpälsad som en
skoterförare i Västerbotten. Jonathan beställer
en kopp kaffe och en
chokladbiskvi därtill.
Skribenten avstår helt
förtäring trots att det
är semmeltider. Det
kallas karaktär.
Leif König

Semmeltårtor
& Semlor,
semlor, semlor!

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

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

Välkommen!
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Har duattproblem
bilen?
Dags
se övermed
bilen?
Kom in
in till
tilloss
osssåsålöser
löservi videt!
det!

Bingospel i Vinnare
av böcker
D-skolan

Vi utför service och diagnos på de flesta bilmärken
samt på AC-anläggningar.

Ring oss om
du behöver hjälp!
0155-341 71

Sugen på att spela bingo? OIK
arrangerar bingospel varje måndag
i D-skolans matsal.Försäljning av
bingobrickor startar 17.50 och spelet
en timme senare 18.50.
Ta chansen till lite umgänge och
möjligheten att vinna fina priser.

Grattis Inger!
Inger Sohlberg från Oxelösund vann
en matkasse från Matöppet i förra
numrets korsordstävling.

Magnus, Jörgen och Urban
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BILSERVICE AB

säger
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Oxelösundsv.10
10••613
613 31 Oxelösund
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Oxelösundsv.
Oxelösund• www.hjsbilservice.se
• www.hjsbilservice.se

på lägg
höggradigt
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Fredag 1/3 19.30, Culturum

Vinn nystyckat
fläskkött från
ICA Kvantum

Grattis säger vi till henne, presentkort kommer med posten. Rätta
svaret hittar du nedan och månadens
korsord hittar du på sidan 21.

massivt
upplopp
kan vi
lita på

ELDKVARN

Grattis Timmy Andersson och Annica
Levin som vann böcker till ett värde
av 100:- var i förra numret av OT.
Ring 29 15 62 för mer information.
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Till nästa månad har 2 vinnare chansen att vinna nystyckat fläskkött till
ett värde av 100:-. 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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En riktig mataffär

© svenska korsord ab

Jag hjälper företag med

• löpande bokföring
• momsdeklarationer
• fakturering m.m.

Privatpersoner

Behöver du hjälp med deklarationen?

Irene Helin, tel. 0703-47 11 88

Kontakta mig idag!

12 års
Erfarenhet

Lägg fokus på företaget
och lämna bokföringen till mig!

tel: 0703-47 11 88 • epost: irene.helin@allt2.se

Förköp: www.culturum.com eller på Culturum,
Koordinaten och Nyköpings Turistbyrå.
Boka på tele 0155-24 89 88
Ev resterande biljetter säljes i entrén 1 timma innan konsert

www.eldkvarn.se

www.kottemanagement.se

Rebell
presenterar

Björn Afzelius

Nyköpings Teater 27/3
Se annons sidan 4

O.T

En produkt från Mediamix
Event & Mediabyrå
Oxelösundstidningen

Adress: Höjdgatan 24, 613 30 Oxelösund
Telefon: 0155-28 21 00
Telefax: 0155-28 55 22
Ansvarig utgivare: Torbjörn Dahlström
070-433 433 2, tobbe@media-mix.nu
Annonser: Kristin Mordal Spaarf
076-172 00 96, kristin@media-mix.nu
Eva Westberg 076-048 87 22
eva@media-mix.nu
Grafisk produktion: Mediamix
Distribution: SDR
Tryck: Mittmediaprint
Nästa OT: Söndag 24 mars

ataffär

Välkommen till din
naturliga matvarubutik!

BOKREAN

Ombyggnaden fortsätter!
Nu har det börjat märkas rejält att vi bygger om.

startar på Tisdag 26/2

På utsidan till vänster om nuvarande entrén så hållar
man på att förbereda platsen för den nya entrén.
Bortom den kommer också en ny Returstation för burk,
petflaskor och glasflaskor att byggas.
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Vänta inte för länge,

Nyhet i
sortimentet
!

Nu har vi ta
git in två se
ktioner med
Pyssel.
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,
stersaxar, cr
epepapper
mera!
med

På insidan har vi nu en mindre ingång till vårt Spel &
Café, precis bredvid självscanningsutgången. Nu byggs
det nya kassakontoret, som kommer att ligga där gamla
entrén till spelet var.
Vi kommer även att få en uttagsutomat i detta
utrymme.
Vill ni hålla er mer uppdaterade om vad som händer.
Följ oss då på facebook facebook.com/kvantumoxelosund.
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