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Lilianne minns sin uppväxt i Oxelösund
Läs Lilianne Santos berättelse om hur hennes farfar och farmor kom till Oxelösund
på 1800-talet och om hennes uppväxt i staden. Var hon mötte sin italienska man
och varför hon fastnade för resebranschen. Månadens gästskribent sidan 25.

Biblioteket skapade
livslång läslust

Den unge mannen ska komma att bli en
läsintresserad människa. Det kan han
dels tacka sin mor för, dels tack vare
stadens bibliotek. Läs i OT om Oxelösunds biblioteks långa och intressanta
historia från början av 1900-talet.

Sidan 28

”Plus att
bornyren
är noll.”

OT-kåsören Leif König hamnar i bryderi
när han står framför Systembolagets hylla
med bubbelvatten av finare sort.
Sidan 20

”Jag gillar att fånga de
oväntade ögonblicken”
14 år gammal debuterade Jennie
Wettergren på Sörmländsk Fotosalong.
Sedan dess har kameran varit en trogen
följeslagare.

Sidan 8

Dags för årets
”barnlördagsliv”

Den 13 april blir det en dag för alla
barn upp till 12 års ålder. Platsen är
Koordinaten och tiden 10-15.

Sidan 12

Många hits på årets
Visor Vid Vattnet

Tre artister med många låtar du hört
och gärna vill höra igen.
Uno Svenningsson, Patrik Isaksson och
Tommy Nilsson gästar årets Visor Vid
Vattnet den 6 juli.

Sidan 13

Centrumförening
bildad i Oxelösund

Nu är allt klart och en Centrumförening
kan börja sitt arbete i Oxelösund.

Sidan 15

Farmen-Stefan satsar på ett nytt liv
TV-bonden. Det har varit en omtumlande tid för Oxelösundsentreprenören Stefen Kemi, 49 år, med anledning av hans deltagande i TV-såpan Farmen. Under OT-vinjetten Fikarast svarar den tävlingsinriktade Stefan Kemi på frågor om Farmen, sitt
nya motionsintresse och den stora förändring han planerar i livet om fem år. Foto: Daniel Ohlsson/TV4

VI HJÄLPAR DIG

FÖRVERKLIGA DIN KÖKSDRÖM!
Från planering till slutbesiktning.
Bjud hem oss på en kostnadsfri köksrådgivning.

VÄLKOMMEN TILL VÅR KÖKSBUTIK
Stockholmsvägen 10, Nyköping, tel. 0155 28 78 58
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Inte riktigt som alla andra ERA - mäklaren som ger mer

ERA är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i världen. I Europa finns
över 1300 kontor och i Sverige 65 kontor. Varje kontor drivs och ägs självständigt. I Nyköping hittar vi ERA på Bagaregatan.
- Vi är ett lokalt kontor som verkar i området
Nyköping- Oxelösund- Trosa samt i Stockholmsområdet, berättar Stefan Odevall.
Nöjda kunder är ledstjärnan för ERA-Mäklarna.
- Vi sätter alltid kundnyttan främst, betonar
Stefan. För oss är det viktigt att kunden känner
tillit när de anlitar oss, och vi har därför tagit fram
en ”nöjd-kund-garanti”. Ett skriftligt avtal med 32
punkter som vi genomför vid varje uppdrag.

grannar och förbipasserande. På så sätt rullar det
igång mun mot mun - metoden. En annan detalj
vi är ensamma om är att vi delar ut små kort i närområdet med texten till salu, välkommen och köpt.
Genom sitt globala nätverk kan ERA-Mäklarna nå
kunder ute i Europa vid behov.

- Det är väldigt sällan det sker, och det ser vi som
ett bevis för att vårt arbetssätt fungerar - att vi håller
vad vi lovar, fortsätter Stefan.

- Vi har noga tänkt igenom hur vi på bästa sätt
genomför vårt uppdrag. Vi marknadsför exempelvis
alltid våra objekt med en stor väl synlig skylt. Den
syns och och får igång ”snacket” i närområdet, bland

Kundnytta i fokus, nöjda kunder som en förutsättning för tillväxt. ERA - Mäklarna har på olika sätt
fått bevis för att strategin är rätt.
- Bland annat genom mätningar gjorda av SKI
(Svensk Kvalitets Index) där vi tre år i rad legat i
topp i kategorin ”nöjdast kunder”, vilket glädjer oss
mycket och framför allt sporrar oss att fortsätta vårt
arbete i samma anda, avslutar Stefan Odevall.

Uppfyller inte ERA-Mäklarna avtalet har kunden
rätt att avbryta.

Inte riktigt som alla andra - Stefan ger några
exempel.

- Vi erbjuder även bolån till bra villkor och en
försäkring som ingår i arvodet. Skulle exempelvis en
frys gå sönder under försäljningsprocessen ersätter
vi den, berättar Stefan. Det är vi ensamma om på
marknaden.

- Det kan vara vara utlandssvenskar som vill flytta
hem eller utlänningar som ska jobba i närområdet,
exempelvis vid Ryan Air.
ERA - Mäklarna erbjuder inte bara mäklartjänster.

ERA Bostadsmäklarna Nyköping
Tel 0155- 28 48 48 Fax 0155-21 25 71
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Snart dags för vårstädning
av gator och torg
Vinterkylan hänger sig envist kvar men
snön börjar att töa och gatorna täcks
alltmer av grus och sand.
Cirka 1 500 ton krossad bergflis har
använts till årets halkbekämpning och
så snart väderförhållandena möjliggör
sopning påbörjar Kustbostäder arbetet
med att sopa upp gruset från cykelvägar,
gator och allmänna platser.
- Sopningen sker i två etapper. Först
grovsopas gatorna med en större
sopmaskin som bogseras av lastbil.
Grovsopningen görs för att minska
damningen utmed vägarna. Vi börjar
från SSAB och jobbar oss mot centrum
och ut mot ytterområdena, berättar Rune
Jonsson, verksamhetschef Gata-park,
Kustbostäder. Bussleder och andra större
leder prioriteras också.

3

Vi är bra på mycket men
kan bli bättre

- Nästa etapp är finsopningen och då tas
de ställen där vi inte kommit åt innan.
Det tar cirka en månad att finsopa alla
områden.
-Vi är tacksamma om du som fastighetsägare sopar fram gruset framför din
fastighet så går det lättare att komma åt,
uppmanar Rune.
- Det är dock förbjudet att sopa ner gruset
i kommunens rännstensbrunnar.
Rännstensbrunnarnas slambehållare
blir fulla i förtid och gruset sipprar
ut i ledningsnätet och kan orsaka
stopp i ledningarna, med kostsamma
reparationer som följd.

Loppmarknad

9

Procentuell fördelning av primärfraktioner vid restfallsorteringen i Oxelösund för fyra
områden

Loppmarknad

- Sanden vi sopar upp återanvänds och
läggs som fyllning i kabelgravar för rör,
avslutar Rune Jonsson.

Resultaten från den plockanalys av
hushållsavfall, som genomfördes under
hösten 2012, har nu färdigställts. Resultatet visar att Oxelösundarna är duktiga
på att sortera ut förpackningar, glas och9

- Genom att sortera matavfallet i rätt påse
kan vi alla enkelt göra en insats för en
hållbarare miljö. Allt matavfall rötas vid Tekniska verken i Linköping och blir till biogas,
berättar Ulf Karlsson, verksamhetschef för
vatten och renhållning på Oxelö Energi.
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www.oxelosund.se
Underhållning med Jocke
Forss, Elin Landelius och

Martina Dahlström

www.oxelosund.se

www.oxelosund.se

4

4

ANNONS

OXELÖSUNDSTIDNINGEN Mars 2013

Vilket kanonår i Oxelösund! Vi har startat!
Nyföretagandet ökade med 71%.

Gunilla Karlsson

Drömmar kan bli sanna
- I januari i år blev jag egen företagare och startade
Nya Sundasalongen i Oxelösund.

Nyföretagandet pekar uppåt!
Charlotte Johansson, Oxelösunds kommun, Hans Rainer, ONYX och Birgit Båvner, Nyföretagarcentrum.
Foto: Thomas Anderberg

Jaghar
har gjort
gjort det!
Jag
det!

Eddie
Närhi har utvecklat
gör longboardåkning
säkrare.
Den
ochaffärer
många
Kristin
Barfknecht-Olsson
är enen
av idé
allasom
sörmlänningar
som utvecklat
en idé att
göra
på.
Läs om
Skolprov.se,
sominspar
tid för
på www.region.sormland.se.
andra
idéer
gör hanhennes
affärerlösning
på. Kolla
honom
pålärare,
Youtube:
Eddie Närhi.

w w w.sinnebild.se
w w w.sinnebild.se
www.sinnebild.se

Nyföretagandet ökade förra året från en mycket låg nivå vilket kan ses som ett efterlängtat trendbrott. Vår satsning
genom att skapa ett Näringslivsprogram har givit resultat och vi har nu fått ett tillskott med nästan 3 nya företag
varje månad – ett tillskott som ökar kommunens totala skatteintäkter och minskar arbetslösheten. Därför fortsätter
vårt arbete för att stimulera till fler företag och den 9 april är det dags för nästa informationstillfälle.

Niclas Amloh

Följ medVill
i vargens
du spår
starta
-Jag startade NA Naturguidning för jag ville erbjuda alla
möjligheten att uppleva naturen på nära håll!

ege

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

NyföretagarCentrum, ALMI Företagspartner och Nyköping
bjuder in till ett informationsmöte.

Workshopen leds av Birgit Båvner, Nyföretagarcentrum, T
och Thomas Johansson, ALMI Företagspartner samt Han
• Torsdagen den 30 augusti kl 18.30 – 20.30
• På NyföretagarCentrum, V Kvarng 62, Nyköping

För frågor:
birgit.bavner@nyforetagarcentrum.se
eller 0155
David König
och Jonatan
Björkborg

Vi hittade
ett behov!
Välkommen!
Vi startade för vi hade hittat ett behov på marknaden - snabba
och trygga transporter av gods. Vi kom också på att lansera
idén ”dagens rutt”

Förverkliga din
Förverkliga
din idé
idé du
du med!
med!
Allahar
haridéer
idéer--vissa
vissa vill
vill göra
göra affärer
affärer på
på dem.
dem. Är
Är du
Alla
du en
en av
av dem?
dem?
enbra
brastart
startmed
med
Almis
kostnadsfria
innoFåFåen
Almis
kostnadsfria
innovavationsrådgivning.
Den stöttar
utvecklingen
tionsrådgivning.
Den stöttar
utvecklingen
av din
av
din
produkt
eller
tjänst
från
idé
till
affär.
produkt eller tjänst från idé till affär.

Välkommenattatt
kontakta
lokala
Välkommen
kontakta
dindin
lokala
Almi-rådgivare,
Christian
Brantö
Almi-rådgivare,
Christian
Brantö
0155-45
10
84
•
christian.branto1@
almi.se
0155-45 10 84 • christian.branto1@almi.se

Rådgivare: Christian Brantö
0155-45 10 84 • christian.branto1@almi.se

Vill du veta mer om att starta företag?
Kom på vårt Inspirationsmöte!
Tid: Tisdagen den 9 april, kl 18.00–20.00
Plats: Koordinaten, Oxelösund
Vid träffen medverkar:
Birgit Båvner, NyföretagarCentrum
Britten Söron, ALMI Företagspartner
Hans Rainer och Charlotte Johansson,
Oxelösunds kommun
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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

Fonus svarar!
Fråga:
Hej!
Min mormor har nyss gått bort men hennes önskan var att vi inte skulle ha någon begravning för henne. Hur går man tillväga då?
Mvh/ Anna Johansson
Svar:
Hej Anna!
En ”begravning” innehåller flera moment; Omhändertagande av den avlidne, Personligt avsked/visning, Begravningsceremoni, Minnesstund samt Gravsättning. Frågan är
vad din mormor menade. Begravningen är ju inte bara till för den avlidne utan i stor
utsträckning också för de efterlevande.
Av erfarenhet vet jag exempelvis att många önskar gravsättas i en minneslund. När
de får höra att barnen vill ha en grav med ett minnesmärke att kunna gå till i framtiden, ändrar de sig.
Någon vill inte ha en någon ceremoni med tanke på det religiösa inslaget som man
inte gillar. När man får höra att det finns icke-religiöst alternativ (borgerlig begravning) kan man ändra sig.
Att förvägra de efterlevande ett personligt avsked eller en minnesstund är sällsynt
när man inser vidden av en sådan önskan och förstår att de momenten mest är till
för de efterlevande.
Mitt råd är därför att ni funderar på hur ni själva skulle vilja begrava mormor och därefter försöker förstå vad mormor skulle ha sagt om hon kunde höra ert resonemang.

Snabbt • Enkelt • Billigt • Miljövänligt
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l
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Fredagen den 29 mars kl 10-16
finns personal på plats som ger
tips och hjälper till.

Välkommen till www.fonus.se där du kan ställa frågor!

Östra Storgatan 14, Nyköping, tel: 0155-20 51 40
Järntorget 6, Oxelösund, tel: 0155-324 00

Bengt Torsek,
även borgerlig officiant

Jour dygnet runt
Hembesök
www.fonus.se

Köper du tvättpolletter för 100:så bjuder vi på 1l spolarvätska.

BILTVÄTTEN I OXELÖSUND
Vi finns hörnet Sundörsvägen/Folkegränd (granne till Netto butiken)
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ANNONS

Stilla veckan
25/3-28/3 må - to kl 12.00-12.15 i S:t Botvid. Vi följer passionsdramat dag för dag.

Musik i passionstid

27/3 onsdag kl 19 Följ passionsdramat till musik av Greger Hillman, Lasse Borg,
Jocke Forss. Läsning Elisabeth Volden. Stjärnholms kyrka.

Skärtorsdagsmässa

28/3 kl 19.00 i S:t Botvid

Musikgudstjänst

”Jesu sju ord på korset”. Damkör.
Solist Ulla Börjars.
Långfredag 29 /3 kl 15 i S:t Botvid.

S:t Botvids kyrka

Dagledigträffar i
församlingshemmet.

är öppen för besök
alla dagar 9-16. Välkommen in!

27/3 kl 13.30 ”För lättja och
liderlighet” - om korrektionsanstalten
i Nyköping.
Eva Thunér Ohlsson från Sörmlands
museum berättar.

www.oxelösundsförsamling.se
Kyrkans expedition/Församlingshemmet
29 34 00
Kyrkogårdens expedition 29 34 20

10/4 kl 13.30 ”Visor på vårkanten”
med Oxelösundstrubaduren Christian
Bengtsson. Deltagaravgift 20 kr. Kaffe.
Syjuntan har lotteri till förmån för
Räddningsplankan

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

Utställning

26/3-21/4 9-16 Elever från Ateljén på
Ramdalsskolan ställer ut i S:t Botvid.
”Återbruk och allt möjligt”.

2/4
19.19
S:t Botvid
Du kommer väl?

S:t Botvid

1/4 kl 18.00 Pilgrimsmässa
7/4 kl 18 Nicopiakören sjunger i mässan
14/4 kl 18 Lovsångsmässa

Du vet väl om att du är värdefull?

3/4 kl 18-21 Samtalskväll med Ylva
Sjöberg om att bygga tillit. Inget är för
litet eller för stort att prata om. Fika 20
kr. Även 17/4. Församlingshemmet.

.

Påskdagen är en stor festdag och

den kristna kyrkans största högtid.
31/3 kl 11 Välkommen att fira påsk i S:t
Botvid med sång och musik. ”Morgon,
morgon, lyckliga morgon! Att inte
himlen brast av glädje den morgonen!
(Ylva Eggehorn)

Internationell mötesplats

för barn och vuxna. Vi tränar svenska,
fikar och umgås.
Lördagarna 6/4, 4/5 och 1/6 kl 15-17 i
församlingshemmet.

Öppen verksamhet för barn 7-11 år

Spex, pyssel, fika och innebandy tillsammans med Sofia Hertz. Fredagarna
12/4, 26/4. Församlingshemmet kl 15-17.

Dags för årets BARNLÖRDAGSLIV
13/4 kl 10-15. En dag för Oxelösunds
barn! Vi ses på Koordinaten!

Oxelösundin
Ruotsinsuomalaisen
seurakuntatyön
Oxelösundin Routsinsuomalaisen
seurakuntatyön
Ma 25/3, 15/4, 22/4 11-13
Kuoroharjoitukset, S:t Botvid.
Ti 26/3, 9/4 9.30-11 Laulukahvittelut
Sjötångenin tiloissa.
To 11/4 18-20 Naisten sauna,
Stjärnholm
Pe 12/4 9.30-11.30 Laulukahvittelut
Björntorpin kahvilassa.
Pe 12/4 15-17 Kerhotunnit srkkodissa.
Ti 3/ 4, 16/4 17-19 Ompeluseurat
srk-kodissa.
Ke 10/4 17.30-20.00 Aikuisten
askarteluilta, srk-kodissa
Su 7/4 10.00 Messu, Timo Orta,
S:t Botvid.Ti 14/5 Lastenpäivä
Stjärnholmissa. Viim.ilm.päivä
12/4.
Iloista Pääsiäistä!

Stickcafé

20/4 kl 11-14
Koordinaten, Eventsalen.
Möt stickfantasten Ivar
Asplund, som berättar
och visar hur du med
enkla redskap gör en
stickning. Arr. Svenska
kyrkan, Sensus. Du
vet väl om att vi har
Stickcafé på måndagar
i församlinghemmet
18-20.30! Välkommen!

Berättelsen om Elsa
En varm julidag stod ett gäng entusiastiska
unga människor på Medborgarplatsen i
Stockholm och sjöng. De flesta var femton
år och skulle konfirmeras följande söndag.
Ett bärande tema under deras veckor som
konfirmander var: Gå ut och gör världen till
en bättre plats!
Vi sålde kramar till förbipasserande och sjöng
för att göra världen till en lite bättre plats.
”Du vet väl om att du är värdefull, att du är
viktig här och nu, att du är älskad för din egen
skull, för ingen annan är som du!”
Fram till vår lilla kör kom ett litet barn
vandrande. Han stod länge framför kören och
dansade. Det blev uppenbart att vi sjöng just
till honom.
Pojken tillhör en grupp människor vars
människovärde är något alldeles speciellt.
Och, skulle jag vilja hävda, även ifrågasatt.
Den lilla dansande pojken hade Downs
syndrom.

Och inför Gud och hela världen sjöng vi
lovsång till det lilla barnet: ”Du är älskad för
din egen skull, för ingen annan är som du!”
Ett par dagar senare fick jag besök av Elsas
familj. Elsa skulle döpas.
Liksom alla blivande föräldrar hade hennes
föräldrar varit oroliga under graviditeten.
”Tänk om något inte är bra !”
När Elsa föddes visade det sig att allt inte var
som de hade tänkt sig. Elsa hade just Downs
syndrom.
Jag föreställer mig att detta att få ett barn där
allt inte är som man har tänkt sig, måste vara
som att förbereda sig för att flytta till Spanien,
som att ha pluggat spanska och förberett sig
för ett liv i Spanien, och sedan, när flygplanet
landar, plötsligen befinna sig i Holland. Utan
möjlighet att ändra resan.
Språket är annorlunda, klimatet, kulturen Inte
sämre, bara annorlunda. Man måste lära om.

Men när man har insett att man hamnat i ett
annat land och orienterat sig i det, så finns
även där oanade möjligheter.
Elsas familj hade förberett sig för att flytta till
Spanien. Inte till Holland. Men de hamnade i
Holland.
När Elsa döptes berättade jag för familjen
om den lilla pojken som några dagar tidigare
hade dansat till sången vi sjöng. Och självklart
sjöng vi den igen, till Elsa denna gång. Och jag
tror att alla omkring Elsa insåg att Holland
är världens bästa och vackraste och mest
spännande land.
Inför Gud och inför hela världen sjöng vi detta
som en lovsång till Elsa.
”Du är älskad för din egen skull, för ingen
annan är som du ”
Och så döpte jag henne rakt in i Guds hjärta.
Elisabeth Volden, kyrkoherde
072-532 26 38
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Vaccinera dig i tid

På tegelstenarnas tid
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Text: Sanna Dahlström

Rekordmånga fall av TBE

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar,
de flesta som smittas får lindriga besvär men den
kan orsaka hjärn- eller hjärnhinneinflammation.
Förra sommaren drabbades fler sörmlänningar än
någonsin av den allvarliga sjukdomen.

Jag föddes år 1985 och tillhör därmed
kategorin 80-talister. Tillräckligt gammal
för att minnas hur det var innan internet
var en självklar del i vardagen, och att
man faktiskt bara kunde ringa till kompisarna via hemtelefoner. Sms? Det var
inte uppfunnet på långa vägar...

Vårdcentralen Oxelösund
Drop-in tisdagar och onsdagar
kl 15-16 under v 15-19.
www.landstingetsormland.se/oxelosund

Har duattproblem
bilen?
Dags
se övermed
bilen?
Kom in
in till
tilloss
osssåsålöser
löservi videt!
det!
Vi utför service och diagnos på de flesta bilmärken
samt på AC-anläggningar.

Ring oss om
du behöver hjälp!
0155-341 71

Magnus, Jörgen och Urban

BILSERVICE AB

Oxelösundsv.10
10••613
613 31 Oxelösund
G:aG:a
Oxelösundsv.
Oxelösund• www.hjsbilservice.se
• www.hjsbilservice.se

Det är en tanke som är smått osannolik idag när i princip alla har någon form av smart telefon där man är
konstant nåbar på telefon, sms och
mail. Man förväntar sig svar bums,
eller åtminstone inom några timmar,
annars blir man direkt orolig

Det var också en bra grej att ha
med sig när man red ut i skogen ensam – OM nu något skulle hända..
Men det var just det enda jag använde den första mobiltelefonen till, som
en säkerhet och till att ringa hem för
att be om skjuts. Inget annat.

– Har mitt mail/sms verkligen gått
fram? Det skulle ju också kunna vara
så att personen i fråga suttit upptagen, eller – Gud förbjude – valt att
stänga av sin smarta telefon.

Numera tror jag faktiskt att telefonsamtal är det jag minst av allt
använder min telefon till. Jag köpte
min första smarta telefon för knappt
ett år sedan – en iphone – och har
inte ångrat mig en sekund. Förvisso
har telefonräkningarna stigit till
mer än det dubbla, men det är heller inte så konstigt med tanke på att
min förra telefon var en gammeldags
mobiltelefon, utan internet, som var
betald och klar för längesedan.

Snacka om tabu i dagens samhälle.
Glömmer man sin telefon hemma
på morgonen är det oftast bara att
vända hemåt igen för att hämta den.
Så naken och sårbar man känner
sig under den korta stund man är
utan den – vad har jag egentligen
missat nu?! Alla har vi väl dessutom
någon gång fått känna på paniken
när telefonen plötsligt lägger av utan
förklaring...
Och det här med mail. När skrev
ni ett vanligt, fysiskt brev senast? I
mina barndomsår hade jag en hel
skock med brevvänner från hela
Sverige – och några utomlands. Vet
inte hur många handskrivna brev
på vackra brevpapper som postades
varje vecka. Numera har jag mest
kontakt med mina gamla brevvänner
via facebook, man får snabbare uppdatering vilket är roligt, men jag kan
sakna känslan av att ha ett vanligt
brev väntandes på mig i brevlådan.
Jag var bland de första i min ålder
att faktiskt få en egen mobiltelefon,
någonstans i mitten av 1990-talet.
En så kallad tegelsten, med en liten
antenn som man fick dra upp inför
varje samtal. Anledningen till att jag
fick en egen telefon så pass tidigt var
för att jag som hästtjej befann mig
mer i stallet än hemma, och mina föräldrar ville gärna att jag skulle vara
nåbar.

Den fick hänga med så länge den
höll ihop, d v s till dess att jag en dag
råkade tappa den med skärmen före
rakt ner i golvet. Att leva med en
gammal telefon var en sak, att ha en
telefon med sprucken skärm kändes
inte kul alls.
Idag skulle jag knappt överleva
utan min iphone. Jo, det skulle jag –
såklart. Men jag kan nog ärligt talat
säga att den bidragit med mycket
på många plan. Att komma åt internet hela tiden, olika sökfunktioner,
kalender (även om jag fortfarande
släpar med min ”analoga” version),
musik, fantastiska kart- och GPSfunktioner och – i ärlighetens namn,
en drös med roliga spel.
Allt detta tillsammans är värt varenda krona i mina ögon. Att man
dessutom kan använda denna fiffiga
pryl till att ringa med är ju bara en
bonus…

OXELÖSUNDSTIDNINGEN Mars 2013

8

I kreativitetens värld har åldern
ingen betydelse
TEXT: SANNA DAHLSTRÖM

Under Sörmländsk fotosalong år 2011 klev en ovanligt ung men talangfull fotograf fram
och tog en plats på utställningen i Oxelösund. Endast 14 år gammal visade Jennie
Wettergren att åldern inte spelar någon större roll i kreativa sammahang.
Jennie har idag hunnit bli 16 år och går i nian på
Brevikskolan.
– Klart att det var en del som reagerade på att
jag var så ung när jag medverkade i fotosalongen,
menar Jennie men säger samtidigt att hon bara upplevde uppmärksamheten som positiv.
Även om hon haft intresse för fotografering i
många år så var det inte förrän efter hennes 14-års
dag som det verkligen tog fart. Hon fick då en fin
och lite proffsigare kamera i födelsedagspresent av
sin farmor och hennes man Ingemar.
– I samma veva gick jag en intensivkurs hos den
lokala fotoklubben, berättar Jennie. Hon lärde sig
en hel del nyttigt under kursen, framför allt att hantera sin nya fina kamera till fullo.
Numera är kameran en välbekant kompis som ofta
får hänga med Jennie vart hon än går.

– Jag gillar att fånga de oväntade ögonblicken, de
där man inte riktigt kan arrangera fram, säger hon
med ett stort leende. Favoritmotiven är när hon kan
fånga människor och djur på bild i olika situationer,
och den egna hunden Chaboo och lillasyster Tilda
får ofta agera modeller framför Jennies kamera.
– Det är viktigt för mig att få göra min egen grej,
att känna glädje och inte tvång när jag fotograferar,
säger Jennie. Därför tror hon att hon kommer behålla fotograferandet som enbart ett intresse eller
sysselsättning vid sidan av ett annat arbete.
Jennie har sökt till barn- och fritidsprogrammet till
hösten och förklarar att hon gärna vill arbeta med
människor, gärna inom handikappomsorgen, senare
i livet.
O.T önskar Jennie stort lycka till med sitt fotointresse i framtiden!
Jennie Wetttergren

Jennies egna
favoritbilder
Jennies lillasyster Tilda och cockerspanieln
Chaboo får ofta medverka vid Jennies fotograferingar - två modeller som inte alltid agerar som
fotografen tänkt, vilket leder till de oväntade och
levande bilder som Jennie uppskattar mest.

Populär fotosalong på temat spår
För femte året i rad arrangeras den jurybedömda
Sörmländska fotosalongen på Koordinaten. På
galleriväggarna kommer verk från yrkesfotografer,
konstnärer och glada amatörer från hela Sörmland
hänga sida vid sida.
- Juryn vet inget om fotograferna när de bedömer
bilderna, vare sig kön eller ålder. Det är deras
tolkning av känsa eller berättelse i bilden som
avgör, om den berör på något vis eller ej, förklarar
Marie Anstadius, kulturkoordinator i Oxelösund.
Ni har ett tema varje år?
- Ja, sedan ett par år tillbaka så låter vi fotograferna
arbeta utifrån olika teman. Tanken är att dels
utmana fotograferna lite, dels att engagera
besökarna till reflektioner och samtal.

Hur anmäler man sig?
- Genom att lämna in som flest 4 bilder, monterade
och klara mellan den 2 och 5 maj. Juryn
sammanträder i mitten av maj och väljer ut de verk
som ska hänga i salongen. Dessutom väljer man ut
en bild vars fotograf får juryns pris på 5 000 kronor.

Fakta, Sörmländsk fotosalong
Årets tema: Spår
Inlämning: 2-5 maj på Koordinaten
Öppningsdatum: lördag 15 juni

Kan alla vara med?

Plats: Koordinatens två konstgallerier

- Alla som bor i Sörmland är välkomna att lämna
in bilder för bedömning. Vill man veta mer om
förutsättningarna kan man läsa om salongen
på visitoxelosund.se eller hämta information på
Koordinaten.

Jury 2013: Jens Alvin, fotochef på Sörmlands
Nyheter; Pia Rystadius, konstvetare och fd VD
för Grafikens hus samt Anna-Karin Andersson,
verksamhetsledare på Konstfrämjandet i
Bergslagen.

9

Mars 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN

Att Riksbyggen finns på över 300 platser i Sverige
betyder kanske inte så mycket för dig. Det viktigaste
är förmodligen att vi finns på plats överallt i Sörmland
där du behöver oss.
Vi har allt du behöver av en förvaltningspartner
för bostäder och kommersiella och offentliga lokaler.
Det som vi har lärt oss av våra sjuttio år i branschen är,
att vad som räknas i längden är relationen med sin
förvaltare. Från att skapa en överenskommelse som alla
är nöjda med, till den dagliga driften. Vi sätter alltid
människorna och relationen i centrum. Om du tycker
om att vara i centrum, ring oss direkt på 0771-860 860.
Eller läs mer på riksbyggen.se.

Vi ser oändliga
möjligheter
i Sörmland
Lindqvist Gummiverkstad

rätt däck till rätt pris

Vi utvecklar, förbättrar och förvaltar
rummen som du bor och arbetar i.
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• Den kompletta däckverkstaden
• Alltid däck i lager
• Personlig service och kvalitet
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Femöre Marina AB

Lindqvist Gummiverkstad

Båggatan 14, Oxelösund
0155-329 00 • www.lindqvistgummi.se
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”Du lilla barn, du lilla himmelsbit,
tack för att du har kommit hit”
Rubriken ovan är ett citat från en dop-sång. Magdalena
Öhrling, Jenny Lingesjö och Veronica Lindgren är
präster i S:t Botvid. Här ger de tre olika betydelser av
dopet.

Det kommer att finnas bevis i familje-albumen och
det kommer att dras anekdoter om hur den dagen
gick till. Kanske kommer man att gråta en skvätt för
någon som var med då som inte längre lever. Sedan
vill jag alltid tro att Gud är med alla oavsett dop
eller inte. Men det handlar kanske om att förstå och
påminna sig om att man är så pass viktig att man
själv vågar tro på det och det är styrkan i riten enligt
mig.

S:t Botvid och Stjärnholms kyrka är de platser i
Oxelösund där dopen oftast sker. Ibland blir det i
hemmet eller på andra platser.

-Dopet har flera betydelser och en av dem är
gemenskap, berättar Magdalena. I dopet knyts ett

Jag vill berätta om ett samtal mellan mig och en

dopförälder.
Föräldern: Du vet Veronica, jag är inte särskilt
religiös, går inte i kyrkan. Jag har levt ett tufft liv.
När vår dotter föddes blev allt förändrat, mitt liv
fick ett annat centrum. Jag känner en kärlek till
vår dotter Cecilia, som är större än allt annat. En
kärlek som är större än jag själv! Förstår du vad jag
menar? På dopdagen vill jag tacka Cecilia för att hon
kommit just till oss. Jag vill tacka min partner, släkt
och vänner för stöd och gemenskap. Jag vill tacka
mig själv för att jag vågade säga ja till ett barn. Å
så jag vill tacka något större, något diffust, jag har
svårt att säga Gud, men det är nog det jag menar.
Jag vill tacka Livet för gåvan, vårt barn. Känslan av
tacksamhet är så stark, måste få säga tack. Veronica,
dopdagen som en stor TACKDAG, får man säga så?

gemenskapsband med Jesus. Den döpte blir också
en del av en stor gemenskap, den världsvida kyrkan,
som består av alla döpta över hela vår jord, oavsett
vilken kristen kyrka de är döpta i. Det kanske kan
vara svårt att känna en verklig delaktighet i en
så stor grupp, men den stora världsomspännande
kyrkan representeras i ens närhet av den lokala
församlingen, kanske just den församling man själv
döpts in i. Som en del av en församling är man alltid
buren av gemenskapen, i tankar, ord och böner.
Att ha sin tillhörighet i en församling och i den
världsvida kyrkan betyder också att öppna sig
för andra gemenskaper och grupper. Att dela
livsberättelser, att dela bröd och att visa varandra
ömsesidig respekt, då är Gud närvarande.

!
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Nu k
-Så här tänker jag om dopet, säger Jenny.

Jag tänker mig att alla är vi unika och alla är vi
välkomna. När vi skapar en rit för det så gör vi det
ännu tydligare, det blir lite som att få en osynlig
vattenstämpel i pannan, som påminner om att vi är
viktiga och att vi finns. Idag talar man så mycket om
attsyns man inte så finns man inte. Dopet kan bli en
symbol för att skapa konturer runt en människa så
att formen kommer fram. Vid barndop kan det senare

edlemserbjudande!
ALLA
FRÖER

Alltid rätt med rosor

Sjung in våren i ett nytt, skönt badrum. Just nu
har vi kalaspris på flera utvalda badrumsmöbler
från såväl kända Svedbergs och Vedum som från
Aspen och Miller. Och läckra tvättställsblandare,
delikata duschset och det bästa för bastubadaren.
Plus en massa andra härliga badrumstillbehör.
Fråga oss gärna om vårt Installerat och klart-pris.
För en trygg och Comfortabel leverans.
Välkommen!

Max 10
fröpåsar/kund

Bli medlem:
• Direkt i butik
• blomsterlandet.se/
greenromm
• eller sms:a ”greenroom” till 71500.
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FÖR

STICKLINGAR

60
K
R

styckköp 19
MINIPÅSKLILJAVidTete-a-tete
90
Vid styckköp
19
Nyhet!
Odla
själv

sorter. Vid styckköp 59

90

MPINJONLÅDA

90

7990

anvisning på vår hemsida www.blomsterlandet.se

Blomsterlandet Nyköping

Gumsbacken

Shower System Kit
Mora Cera

3.495 kr

R

Vid styckköp
3990

Ord. pris 5990

2

99
K

TULPANER
9-PACK

10-PACK ROSOR

FÖR
R

FÖR

39

ågelmat och tillbehör

80
K

3

90

ALVA PRISET

is 99:-

Vårens bästa Badrumsfest!

våren!
r
e
m
m
o
k
Nu

50%

ssa på!

S

i livet bli viktigt att se att det var något stort och
viktigt som skedde när man föddes, så viktigt att man
ordnade med stor fest och att folk reste långväga för
att bevittna det.

Veronica: Absolut! Dopdagen är en TACKDAG! Och
Cecilia kommer nog att få många presenter och den
dyrbaraste får hon i dopet. Gud lovar att alltid vara
med henne: Lilla barn, du är värdefull, unik och
omsluten av kärlek, ljus och sanning. Jag är med dig
alla dagar.
Föräldern: Ok, tack och löfte alltså. Vet inte om jag
tror så exakt men vill ändå att Cecilia får det.
Veronica: Det räcker!
Birgitta Ringshagen

Shower System Kit

3

2
50
60

För bästa
resultat
SÅJORD

8 liter. Vid
styckköp 3990

MOrA CerA Från MOrA ArMAtur
Duschblandartermostat med eCO-funktion samt
en handdusch som ger ett komfortflöde på 6l/min.
easy Clean funktion på både taksil och handdusch.
Färg: krom. Ord.pris 5.220 kr.

3

FÖR
FÖR

KRKR

FÖR

50
K

MINIPÅSKLILJA

Tvättställsblandare
Mora Cera B5

R

975 kr

Vid styckköp 19

90

Krukavdelningen är nu
fylld med vårens nyheter!

tvättställsblandare
MOrA CerA B5 Från MOrA ArMAtur
Mora Cera tvättställsblandare med Mora eSS
energisparsystem. Färg: krom. Ord.pris 1.390 kr.

TAG

3

BETA
LA
FÖR

Lev livet lite grönare
www.blomsterlandet.se

KRUKA FILIPPA
Pris från 3990

Öppet: vardag 10-19, lördag 10-16, söndag 11-16

2

Priserna gäller tom 3 mars eller så långt det räcker.

Gumsbackevägen 7 • Tel: 0155-45 10 90 • nykoping@blomsterlandet.se

Gäller t.o.m. 2013-04-31

Oxelösunds
Rör •Gatuadress
Torggatan
företagsnamn
00.24,
Tel Oxelösund
0000-000 00
öppettider:
mån–fre
X.00–XX.00
Lörd
XX–XX.00
Öppettider
mån-tor
9.00-18.00
Fre
9.00-17.00
Telefon: 0155-304 25www.foretagsnamn.se
• www.comfort.se
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Kyrkoval 2013
ERBJUDANDE!
Vi bjuder på
inträdesavgiften!
Teckna årskort nu så bjuder
vi på inträdesavgiften
(värde 400 kr)*

11

Den 15 september är det dags att gå till
valurnorna igen och välja 25 ledamöter
och 13 suppleanter till kyrkofullmäktige i
Oxelösunds Församling.

Utöver val till kyrkofullmäktige
i församlingen är det val till
stiftsfullmäktige och kyrko-mötet och
även dessa val sker 15 september.

Just nu pågår nomineringarna i de
olika nomineringsgrupperna. Arbetet
med nomineringarna måste vara
avslutat senast den 15 april.

Anteckna redan nu i din almanacka
att gå och rösta den 15 september.
Rolf Zetterström
Valnämndens ordförande

Om du är intresserad av att
arbeta som förtroendevald inom
församlingen under de kommande
fyra åren så ta kontakt med någon av
nomineringsgrupperna, som kan nås
genom församlingens expedition.

alla daga
r

Öppet Hus: Onsdagar kl 18-20
Järntorget 1, Oxelösund centrum

www.pulsochtraning.se

*Erbjudandet gäller t.o.m 30/4-2013 vid tecknande av årskort på P&T Oxelösund.
Gäller ej avtalet Samtliga gym.

Dessutom kommer det att finnas
möjlighet att rösta på kommunens två
äldreboenden. Förtidsrösta kan du göra
den 2-7 och 9-11 september. Röstkorten
kommer senast den 28 augusti.
Antal röstberättigade i Oxelösunds
Församling är knappt 6500 personer.
Valdeltagandet har i valen 2005 och
2009 varit ca 13 %. För att få rösta i
kyrkovalet måste man ha fyllt 16 år på
valdagen och vara medlem i Svenska
Kyrkan. Valnämndens förhoppning är
att valdeltagandet ska öka vid valet 15
september.

newmarket.se

Träna

kl 05-23

Vi som arbetar med kyrkovalet
är en valnämnd, som är utsedd av
kyrkofullmäktige efter valet 2009
och består av fem ledamöter och två
suppleanter. Vårt arbete började på
hösten 2012 med valdistriktsindelning
och har fortsatt med fastställande av
vallokaler och tider för röstning på
valdagen.

Hitta din trädgårdsmöbel!
- över14 000 artiklar för din uteplats i varuhuset och på webben

ler.se
kilamob
r - 24 h
a
g
a
d
a
All

Evita soffgrupp, soffa, bord och två
fåtöljer i konstrotting. Inklusive dynor.

18 995 kr
Grythyttan fåtölj A2 en klassiker
i många olika utföranden från

(Ord.pris 21 405 kr)

1 730 kr
VARUMÄRKEN: Amazonas, Artwood, Atleve, Berga Form, Brafab, Byarums Bruk, Cane-line, Cinas, Droom,
EMU, Ernst Kirchsteiger, Fatboy, Fermob, Fiam, Fri Form, Georgia Garden, Grythyttan Stålmöbler, Guteform,
Hillerstorps Trä, Indoor Outdoor Scandinavia, Kircodan, Korbo, KWA, Lafuma, MerxTeam, OK Design,
Skagerak, Skargaarden, Sika -Design, Stockamöllan, Swedese, Umbrosa

NYK_Tradgardsmobler_210x148 mm.indd 1

Öppet: Måndag - fredag 10 -18. Lördag10 -14
Tel 0155-722 70. G:a E4:an mellan Nyköping och Norrköping

2013-03-05 13:25:57
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”De bara älskar ateljén”
Utställningen ”Återbruk och allt möjligt”
startar på tisdag i S:t Botvid. Elever på
Ramdalsskolans fritids är föredömliga
kultur- och miljökämpar med framtidstro
om en sundare värld. Återvinning är
receptet.

I april kommer stickfantasten Ivar
Asplund att berätta och visa hur du med
enkla redskap gör en stickning.
-Min farmor lärde mig grunderna i
stickning när jag var i femårsåldern
och 35 år senare blir det bara roligare
och roligare att sticka, berättar Ivar
Asplund. Det är fascinerande vad som
går att göra med så enkla redskap!

2012 gick Oxelösunds miljöstipendium till Annakarin Wahlgren
och Pirkko Jönsson med motiveringen
att de är: ”stora inspiratörer för våra
barn, som lär sig att man kan skapa och
förvandla avlagda saker till något nytt
och spännande!”
- Vi har jobbat i Ateljen sedan
våren 2011 berättar Annakarin. Vi
har ett miljötänk och vi arbetar med
naturmaterial, tovar, lär om färg och
form och vi återanvänder material i fritt
skapande från idé till färdig sak. Det
går att använda allt möjligt material
och det kan verkligen bli allt möjligt
också. Rymdskepp, robotar och sånt
som finns i tanken när man sätter
igång. Många har aldrig byggt något ur
fantasin och vet inte var man ska börja.
Man tittar på när andra skapar och så
lossnar det.
- Lärandeprocessen, fantasin och
skapandet är viktigt för hjärnans
utveckling och för språkutvecklingen,
säger Pirkko. Vi tar reda på var ullen
kommer ifrån. Och pappret. Hur ser
det ut i havet? Och så lär vi oss att vara
rädda om naturen.

Stickcafé på
Koordinaten

Att sticka tröjor är favoriten men
sjalar kommer god tvåa och vad gäller
mönster är fairisle Ivar Asplunds
favorit.

Barn från klass 1 C och fritidsavdelningen Snäckan samlade i ateljén.
Förskole- och lågstadiebarn vill bli
inspirerade att skapa. Vi syr, målar,
snickrar, klipper och klistrar och
använder allt som kan återvinnas.
Fantasin får flöda hos barnen
och de bara älskar Ateljén. Så vi
hyllar skapandet, uppmuntrar och
uppmärksammar resultaten.
Se utställningen ”Återbruk och allt
möjligt” i S:t Botvid 26/3-21/4. Öppen
9-16 alla dagar.

-Men nästan lika roligt är det att
sticka flätor och spetsmönster, för att
inte tala om tvåändsstickning, säger
han, och tillägger att det är tur att det
finns så många olika roliga tekniker att
växla mellan.
Ivar Asplund har visat sina alster på
Virserums konsthall 2008 och Sigtuna
kulturgård 2009. Sedan 2009 bloggar
han om sin stickning på asplundknits.
blogspot.com
Lördag 20 april kl 11-14
Koordinaten, Eventsalen

Familjen flora, en av alla skapelser i ateljén

Missa inte tillfället!

19

llaEnbarn
dag för alla barn Staketbilder B
arn-Lö
rdag
slberättar
iv
Barn-Lördagsliv
på Koordinaten
bilder
som
ten
på Koordinaten

- Det blir en jätterolig dag för alla
barn upp till 12 års ålder. Vi hoppas
på många glada barnskratt.

- Vi delar ut nya fina barnböcker så

Billerlångt
är med
lagretpå
räcker, säger Malin Göthberg på Koordinaten. Dessutom blir det
ördagsliv
gratis fika och korv till alla barn,
pyssel för både stora och små, ansiktsmålning och rytmverkstad med Ola
somGranrot.
kostar 15 kronor plus

r”
avgift.

arna går dock tillbaka till
Oxelösund, understryker
a Ringshagen.

övriga aktiviteter under
märks bland annat en ”SerJoel Frändberg
Pär Nilsson
kstad” med serietecknaren
Biller, nagelmålning samt
delning.

Utställningens syfte är att visa en
del av alla de fotoskatter som finns i
olika arkiv runtom i länet. Nu vidgas
utställningen i ett samarbete med
länets olika kommuner till en stor
fotoutställning där de olika orterna
visar sina bilder.

I Oxelösund kommer ett trettiotal
fotografier hämtade ur Oxelösundsarkivets samling att sättas upp på
staketen utmed gångbroarna över
motorvägen vid Dalgången och
Frösäng.

för barn upp till 12 år

214apr
il 10.
00 – 15.00
april
10.00-15.00

- Vi ville göra något kul för barnen
i Oxelösund. Något som bara kom
barnen till del.

Årets Barnlördagsliv går av stapeln
lördag 13 april 10-15 på Koordinaten

Lättillgängligt och under bar himmel
längst med promenadvänliga stråk
kommer fotografierna att visas från juni
till september.

påförKo
ordinaten
barn upp till 12 år

Birgitta Ringshagen från Svenska
Kyrkan i Oxelösund och Roger
Lindwall från Lions är initiativtagare
till ett arrangemang som går under
namnet ”Barnlördagsliv”.

Förutom Svenska Kyrkan och Lions
står även Rotary och ICA Kvantum
bakom arrangemanget. Även Oxelösunds kommun och Koordinaten är
med.

Sörmlands museum har under flera år
arbetat med utställningsformen
”Staketbilder”, en utomhus utställning
som blivit mycket uppskattad i Nyköping.

Gratis-fika från
för alla
barn
Träffa trollkarlen
Ox!
Barnteatern
Dansa med
Gille
Nu ärOxelö
vi gorillor
låssasoch
vi spela gitarr
13.00,
biljettpris 15,- + servavg/person
med
Det
blir enIngemar
toppendag,
avslutar
Malin, Birgitta och Roger och hälsar
alla barn upp till 12 års ålder välkomna.
lhörna ansiktsmålning och
Här finnsPysse
pysselhörna,
Vi har också besök av en gycklargrupp (Abellis teater) som minglar
runt med björnen Honungstass och har
ett par gycklarföreställningar under
dagen.

nagelmålning
Danslek med Oxelö Gille

Serie
verks
tadIdrottstävling
med
Malin
på barn
Malmvallen.
På bilden ses nr 28 Lars Ove Hom från OIK i täten.
Biller
Korv, festis
och
bulle
till
alla
för barn som kan läsa och skriva

Bokutdelning
så långt
räcker
Nagelmåln
ing lagret
Flytta
med
Länsförsäkringar!

Spela gitarr med Ingemar

Monica Ländin

Bokutdelnilansfast.se/nykoping
ng

Birgitta Sandlund

vi har 250 böcker – först till kvar´n…

Mötespl

KUPAN SECONDH

G:a Oxelösundsv 2 Tisdag-fr

Vi har sommarstängt fr o m to
Välkomna åter fr o m tisdag den 9 a

13

Mars 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN

Tre sångare tar med sig alla
sina hits till Visor Vid Vattnet

Vi h
pla

Sommarens Visor Vid Vattnet, lördag 6 juli, blir en kväll
med tre sångare som tillsammans har producerat en massa
hits - låtar man aldrig glömmer och gärna vill höra igen.

Vi har lediga
platser
Vill du ha
efter på (E
El-ett
ochjobb
energiprogrammet

gymnasiet?
Kom till oss!
Industritekniska
programme
El- och energiprogrammet
(EE)
Hantverksprogrammet,
Industritekniska programmet (IN)

husb

Teknikprogrammet (TE)

Hantverksprogrammet, husbygge (HV)
Patrik Isaksson, Martina Dahlström och Uno Svenningsson

Teknikprogrammet (TE)

Vi har på
även
intag på IMPRO
Är du inte behörig
gymnasiet?
Vi har även Ingen
intag på
IMPRO
och IMYRK på
fara!
ovanstående
program
ovanstående
program
Vi har platser även för dig på

IMPRO & IMYRK.
Nyhet från Nyhet
Utvecklingscenter
Friskola:
från Utvecklingscenter

Ring oss så berättar vi mer!

Frisk

“I höst startar Utvecklingscenter Friskola en branschan“I höst startar
Utvecklingscenter
passad företagsutbildning
mot företaget
Swenox. Vi skall Friskol
kompetensutveckla
deras
svetskunskaper i rostfrimot
svets-företage
passad
företagsutbildning
ning.

Vi är kompetensutveckla
mer än en gymnasieskola
deras svetskunskap

Det är det första
riktigt stora uppdraget i vårat koncept IW
ning.
Welding),
där vi räknar med att
våra gym4:e (Internationell
februari startade
vi Yrkesvuxutbildning
Svets,-CNC
också
får ett
lyft i utbildningsnivån
som
ochnasielever
Robotteknik
med
31 rejält
personer
i samarbete med
Det är det första riktigt stora uppdraget
synergieffekt”
Campus
Nyköping och Campus Oxelösund.
Tommy Nilsson
- Tanken på att hälsa Uno Svenningsson och Patrik Isaksson välkomna tillbaka föddes när de själva hörde av sig
till vårt husband och gärna ville komma
tillbaka, säger Torbjörn Dahlström från
arrangören Mediamix Event & Mediabyrå.
- Miljön och publikmottagandet
hade gjort ett starkt intryck på dom.
Vi vill skapa en skön kväll med massa
goa låtar som man känner igen och
kan sjunga med i, fortsätter Torbjörn.
Uno och Patrik passar perfekt in i det
konceptet.
I år tar de med sig Tommy Nilsson,
som även han har en hel del hits under
sin karriär.
- Tommy blir med sin känslosamma,
djupa och fylliga röst ett utmärkt tillskott till Uno och Patrik, menar Torbjörn. Han är dessutom under våren
aktuell med en ny skiva.
Mediamix Event & Mediabyrå arangerar nu Visor Vid Vattnet för tredje året
i rad. Till sommarens arrangemang
väljer Torbjörn att släppa fram dottern
Martina i en mer framträdande roll.

lats- Hon har tidigare varit med och

sjungit i olika konstellationer, den här
HANDBUTIK
gången kommer hon att få iklä sig rol-

redag
10.00-16.00
lenklsom
kvällens värdinna. Det innebär

att hon kommer att framföra egna låtar,

orsdag
den 23 juni.
duetter med Uno, Patrik och Tommy
augusti då vi öppnar igen!

samt presentera lokala förmågor på
scenen.
Till årets Visfest lanserar arrangören
yttterligare två nya grepp. Dels kommer biljettpriset att variera beroende på
när man köper biljett och dels kommer
besökarna att kunna vara delaktiga i
vilka låtar de vill höra.
- Ju tidigare man köper biljett, ju billigare kommer det att vara, lite enligt
SJ:s modell, berättar Torbjörn. Biljetterna släpps 1 maj. De 300 första biljetterna kommer att kosta 200 kronor. Detta
erbjudande gäller de 300 första biljetterna och under maj månad. Först till
kvarn... Under juni släpps ytterligare
300 biljetter som kommer att kosta 250
kronor. Gäller 300 biljetter och under
juni. Fr o m 1 juli och fram till konsertdagen kostar biljetterna 300 kronor.
Biljetter kan köpas över nätet och hos
en av våra sponsorer ICA Kvantum i
Oxelösund.
- Redan nu kan man gå in på vår
facebooksida och ange vilken låt man
helst vill höra med Uno, Patrik respektive Tommy under kvällen. Blir man
en av dom som valt en låt som fått flest
röster kan man vinna fri entré till arrangemanget.
Gå in på vår facebooksida www.
facebook.com/Mediamixsverige och läs
mer, uppmanar Torbjörn.

(Internationell
Welding),
där vi räknar me
Vi anordnar även
branchanpassad
företagsutbildning
Tapio Kantokoski,
rektor.
nasielever
också
får
ett
rejält
mot företag. Nu senast för Eberspächer i december. lyft i utbild
Vi har byggt utsynergieffekt”
vår svetsverkstad med 15 nya svetsplatFör frågor om utbildningen se www.friskola.info eller ring 0155-344 68.
ser och
anställer
flerrektor@friskola.info
lärare med IWS-eller
kompetens
för44att
Du kan
också maila
ring på 070-523
68.
bättre motsvara efterfrågan.
Tapio Kantokoski, rektor.
Vi har kompetensen att certifiera för Internationellt
svetsdiplom IW och anordna svetsarprövning vid behov i
samarbete medFör
svetskommissionen.
frågor om utbildningen se www.friskola.info
Du kan också maila rektor@friskola.info eller
Kom gärna på besök!
Tapio Kantokoski, rektor.

Vi finns på:
Campus Oxelösund
Oxelögatan 24, 613 30 Oxelösund
Besök oss på facebook!
www.facebook.com/UtvecklingscenterFriskola
0155 344 68 • 070 523 44 68
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Unna dig
en härlig
behandling
hos oss i vår.
Helena och Sandra
hälsar varmt välkommen!

Välkommen!

n
Hudekoshäalonlsa
g

BEHANDLIN
GAR

• IPL
• Hårborttagn
ing
• Ansiktsbehan
dlingar
• AHA-behand
ling
• Klassisk mas
sage
• Cellulitmassa
ge
• Företagsmas
sage
• Bryn & frans
ar
• Manikyr
Allt inom cyklar, nycklar och mope
der
• Nagelförläng
ning Telefon 0155-344 20
• Cambridge
viktprogram

”Var tar alla borttappade
nycklar vägen?
Dom är säkert och festar med
alla omaka strumpor!”
/Stickan

Cykel & Nyckelservice AB

Köp 1 nyckel få ett
par strumpor på köpet!
gäller hela vecka 13

0155-45 10 00
Järntorget, Oxelösund

www.cykelonyckel.se

Järntorget 1, Oxelösund
0155-303 11
www.hudhalsan.nu

G5

Billigt,
Billigt,enkelt
enkeltoch
ochmiljövänligt
miljövänligt
Per Eneström och Mats Ahlberg driver
numera biltvätten i centrala Oxelösund.
Nu under namnet Biltvätten i Oxelösund
AB.
- Vi vill att alla ska ha möjlighet att
tvätta billigt, enkelt och miljövänligt,
säger Mats
Stationen är obemannad, på plats
finns instruktioner hur man går till väga
när man tvättar bilen.
- Visst kan det verka lite svårt innan
man lärt sig hur det fungerar, men vi
rekommenderar alla att våga prova och
inse hur enkelt det är, fortsätter Mats.
För att visa hur det fungerar ordnar
Mats och Per ”prova-på-dagar” då man
finns på plats och hjälper till.
- Närmast är alla välkomna den 29
mars mellan 10.00-16.00, då finns personal på plats.
Mats betonar vikten av att hålla tvätten ren och snygg.
- Vi är på plats dagligen och ser till att
det är fräscht och snyggt. Vår strävan
är att man i princip ska kunna tvätta
bilen i vardagsklädsel.
Anläggningen uppfyller gällande
miljökrav
- Miljökontoret var på plats och
synade anläggningen för ett tag sedan
utan anmärkning, berättar Mats.
Om något går sönder eller om man
behöver hjälp finns alltid möjlighet att
ringa.
- Det finns telefonnummer uppsatta på
plats dit man kan ringa dygnet runt och
få hjälp, avslutar Mats.

år! !
er 50
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r fyll på ett gl
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Vår vi med
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så kan
g
n
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d
n
a
h
e
b
årds
!
Boka en efontvlycklig vinnare av den
013)
Du bli
r tom 30/4-2
(gälle

Vi Bjuder på ett Glas
När du köper kompletta glasögon med
Hoyas nya progressiva glas.
(Värde från 2.600 kr)

Gäller tom 28 mars. Kan ej kombineras med andra rabatter.

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

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

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

Odla dina egna grönsaker
och kryddor. Ekologiska
fröer och plantor
hittar du hos oss!

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
Försäkringsskador • Recond
Passa på att lämna
din utombordsmotor på service
innan vårrusningen!

GLAD
PÅSK!

2På0allt%
i
katalogen.

Gäller ej elektronik, båtar, motorer
och pågående kampanjer.

Vi har öppet hela
påsken
kl 10-13
Skärtors. kl 10-13

Jari och Lasse hälsar
er välkomna in i butiken!

Hjärtligt välkomna!

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

Centrumförening
formellt bildad

Njut av vårens
härliga doftljus!

er
äd
Höstkl129
kr

www.teamsportia.se

ADIDAS AX 1 GTX

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

499:-

Torbjörn Dahlström, Julia Bergman och Mathias Fernqvist

Nu är Oxelösunds Centrumförening
formellt bildad och kan starta sitt arbete.
Ett första möte hölls måndagen den 11
mars. Intresset var stort och cirka 25
personer var på plats.
Torbjörn Dahlström valdes till ordförande, Marthias Fernqvist till kassör
och Julia Bergman sekreterare. Till

suppleanter valdes Mats Andersson,
Pernilla Eriksson och Caroline Karlsberg Wellsjö.

DIDRIKSONS
AGNES PARKA

ord. pris 159 kr

*gäller tom 30 mars

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

1599:-

NU SÄLJER VI UT VISNINGSEXEMPLAREN
AV LÖPBAND OCH CROSSTRAINER

Löpband TM850 8999:-

Crosstrainer CT417 2695:-

detta ex 5999:-

detta ex 1499:-

HALVA
PRISET

Nytt möte sattes till den 8 april. Då
ska den nya styrelsen presentera planerna för arbetet 2013.

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

Trädgårdsvår!
Lövräfsa Fiskars Yankee

179.-

Huvud i plast, lackat skaft,
bredd 455 mm.

89.499.-

ord. 219.Sekatör Fiskars P86 Smart Fit
Justerbar klippöppning,
klippkapacitet 24 mm.

ord. 129.-

ord. 659.-

Universalklippare UP86

Grensax Fiskars L78

Stor grensax med
kraftfull utväxling.
Klippkapacitet ca 40 mm.

999.-

Tuffa
bomullsskjortor
för både
herr & dam
499:-

ord. 1219.-

Stångsax med teleskopskaft, räckvidd upp till 6 m. Klippkapacitet 32 mm.

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

0155-302 10
Järntorget, Oxelösund
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Det är en evighetsmaskin ...

Feriearbeta hos Oxelösunds Lättare att hitta
på ny hemsida
kommun i sommar!
Vill du feriearbeta hos Oxelösunds kommun? Det är en chans att
få erfarenhet av arbetslivet, en inblick hur det är att arbeta inom
kommunen och samtidigt få pengar till sommarlovskassan. För
att kunna söka krävs att du är folkbokförd i Oxelösunds kommun
och i juni 2013 avslutat årskurs 9 eller 1:a eller 2:a året på gymnasiet.
Vem kan söka?
Kriteriet för att kunna söka är att du
är folkbokförd i Oxelösunds kommun
och i juni 2013 avslutat årskurs 9 eller
1:a eller 2:a året på gymnasiet. Antalet
platser är begränsat och är det fler
sökande än platser kommer platserna
att lottas ut.

I skrivande stund har vi precis haft
uppstart på årets budgetarbete. Eller
rättare sagt planerar för nästa års budget. Det är en lång process att upprätta
en kommunal budget. En kommunal
budget som bygger på ett antal olika
faktorer. En del kan vi själva påverka,
annat är svårare för oss att ha något
inflytande över.
Vad är det då vi gör?
Vi analyserar bokslut, beräknar befolkningsprognoser, analyserar nuläget
och framtida utmaningar. Vi tar hänsyn
till ny lagstiftning som kan påverka
ekonomin, vi beräknar intäkter i form
av skatter och statsbidrag, gör befolkningsprognoser, arbetar med våra
taxor och avgifter, gör antaganden om
förväntade löneökningar och inflation
och sist men inte minst har vi inspel
från de olika politiska partierna i kommunfullmäktige om vilka områden som
man vill prioritera.
När allt detta är gjort sammanvägs allt
till ett preliminärt förslag till budget som
sen de olika nämnderna i kommunen
gör konsekvensanalyser utifrån. Om
det visar sig att vi har missat något,
räknat fel eller att konsekvenserna av
förslaget blir för stora finns det utrymme för att göra ändringar innan det
slutgiltiga förslaget presenteras och
fattas beslut om i kommunfullmäktige i
september månad.
Då får de olika nämnderna sina ekonomiska ramar. Sedan börjar nästa
process med att i detalj ute i nämnder
och förvaltningar fördela pengarna på
olika verksamheter.

Arbetstid
Feriearbetet är indelat i två perioder
om vardera tre veckor. Period 1 är under veckorna 25, 26 och 27. Eftersom
midsommarafton infaller under denna
period faller en arbetsdag bort. Period
2 är under veckorna 31, 32 och 33.
Under perioden arbetar du måndag till
fredag, fyra timmar per dag. Du anger
i din ansökan vilken period som du
önskar.
Lön
Lönen är 63 kr i timmen plus semesterersättning på 12%. Lönen betalas ut
månaden efter du arbetat.
Arbetsuppgifter
Arbetsplatserna och arbetsuppgif-

Visste du att…
det skickas ut en
medborgarundersökning
till 500 utvalda Oxelösundare i vår. Får du den? Ta
chansen att säga vad du
tycker om att leva och
bo i Oxelösund!

Vill du sjunga
eller spela något
instrument?

Då är vi framme vid årets slut. Och i
början på året sammanställs resultatet
för föregående år som sedan ska vara
en del av den nya budgetprocessen för
nästkommande år.
Det är lite som i den där sången av Michael B Tretow: Det går hit, det går dit,
det går runt en liten bit, och den startar
på ett kick, det är en makalös manick.
Catharina Fredriksson
Kommunstyrelsens ordförande

Musikskolan tar emot alla intresserade
elever från 5 år och uppåt oavsett vilken skola du går på. Hör av dig till oss
på 0155-386 65 eller kom och hälsa
på. Musikskolan i Oxelösund finns på
Ramdalsskolan. Du kan även göra din
anmälan på www.oxelosund.se

terna för feriearbetet finns inom nästa
samtliga verksamheter inom Oxelösunds kommun. Det kan tex vara att
vara med i arbetet på en förskola eller
vara med inom äldreomsorgen. Alla
verksamheter har fått lämna in intresse
för att ta emot en eller flera feriearbetare. Du får i din ansökan ange om det
är något särskilt område du är intresserad av. På varje arbetsplats finns en
handledare som berättar för dig vad du
ska göra.
Besked
I början av maj får du besked om du
har fått en plats eller ej. Du får då
också mer information om vilket arbete
du ska göra och en inbjudan till en
informationsträff. Vill du tacka nej till
erbjudandet är det viktigt att du gör det
så fort som möjligt.
Frågor
Har du frågor är du välkommen att kontakta Personalchef Henny Larsson via
mail henny.larsson@oxelosund.se
Ansök om feriearbete
Ansök genom att fylla i blanketten Ansökan om feriearbete som du hämtar
på www.oxelosund.se eller i receptionen i kommunhuset eller på Koordinaten. Skicka din ansökan till henny.larsson@oxelosund.se eller till Oxelösunds
kommun, Personalenheten, 613 81
Oxelösund. Ansökan ska ha inkommit
senast 7 april.

28 februari fick kommunen ett nytt
ansikte utåt. Näst efter det personliga
mötet är hemsidan kommunens viktigaste kommunikations- och marknadsföringskanal.
Förutom en snygg och modern layout
har den nya hemsidan en struktur som
ska göra det lätt att hitta rätt för medborgare och andra besökare. Gå in på
www.oxelosund.se och titta själv!

Kom och lyssna på
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige sammanträder
onsdag 3 april 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Du kan ställa frågor till dina
politiker. Frågan ska lämnas in i förväg.
Kontakta kommunstyrelsens kansli,
telefon 380 00
Handlingar till kommunfullmäktiges
ärenden finns tillgängliga på kommunstyrelseförvaltningen och på kommunens hemsida där du också kan också
följa sammanträdet via webbsändning
på www.oxelosund.se.

Sörmländsk fotosalong 2013
Sörmländsk fotosalong arrangeras på Koordinaten för femte året i rad, i år på temat spår. Inlämning av verk till den jurybedömda salongen sker 2 till 5 maj. Fotosalongen öppnar lördag 15 juni och är öppen för alla fotografer, yrkesverksamma
som amatörer, bosatta i Sörmland. Läs mer på www.visitoxelosund.se.

Öppettider

Receptionen kommunhuset
Växel 0155-380 00
Mån, tis, tors 8.00–17.00
Ons 8.00–18.00
Fre 8.00–16.00
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
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Här tillagas mat från grunden årets alla dagar!
I Björntorps produktionskök lagas 1300 portioner per dag till Oxelösunds kommunala skolor, förskolor samt Björntorps och Sjötångens
äldreboende. Det är ett så kallat tillagningskök. Det finns dessutom
5 mottagningskök som tillhör kostenheten. Där lagas potatis, pasta,
ris, potatismos och råkostbuffé som komplement till maten från
Björntorp.

– Vi finns här varje dag året runt, säger
Gunilla Eriksson, kock.
På vardagarna tillagas, levereras och
serveras cirka 1300 lunchportioner till
förskola, skola och äldreomsorg. 270 av
dessa portioner utgör specialkoster.

Specialkost är exempelvis vegetariska
alternativ, laktos- eller glutenfria rätter
och allergikost. Den som har svårt att
tugga och svälja kan få konsistensanpassad kost.

Under helgerna pågår också verksamheten i Björntorps produktionskök,
men i mindre omfattning. Då tillagas och
levereras cirka 150 portioner lunch och
kvällsmat till äldreomsorg och dygnet
runt-öppna Stenviks förskola.

I Björntorps produktionskök arbetar
åtta kockar och två köksbiträden. Fem av
kockarna är också utbildade dietkockar.

Lagar mat från grunden
Många tror att maten i skolorna är
halvfabrikat, men ambitionen är att så
stor del av maten som möjligt ska vara
lagad från grunden.
– Den största andelen lagar vi från
grunden, säger Gunilla Eriksson.

Alla såser, grytor, gratänger, soppor
och potatismos lagar man helt från grunden i köket. Pannkakor, chicken nuggets,
köttbullar och fiskpanetter är exempel
på rätter som köps färdiga.

Det finns två olika sorters kök i kostenhetens regi. Förutom tillagningsköket på
Björntorp där alltså den mesta maten
tillagas, finns så kallade mottagningskök
på D-skolan, Breviksskolan, Ramdalen,
Peterslund och Stenvik. Mottagningsköken bereder själva potatis, pasta, ris och
potatismos samt råkostbuffé. De serverar också frukost, lunch och mellanmål

Johanna Hannukainen, dietkock och Gunilla Eriksson, kock arbetar i Björntorps produktionskök.
samt ansvarar för all rengöring och disk.
Tacos och pannkakor populärt
Kockarna sätter ihop menyn tillsammans med kostchefen och kostuvecklaren. Matsedeln tas fram för 4 veckor
i taget. Tacos, pannkakor och chicken
nuggets är populärt bland skoleleverna.
Bland de äldre är husmanskost som
stekt strömming uppskattat. Något som
tidigare skolelever kommit och frågat
efter är receptet på dillmajonnäsen (se
recept i rutan intill).

Levererar livsmedel
Förutom att laga mat levererar Björntorps produktionskök även livsmedel till
verksamheter i kommunen. Det handlar
om frukost, mellanmål och tillbehör.

Avdelningarna inom äldreomsorgen
beställer varor från butiken på Björntorp
via Aivo webbhandel. I kostdataprogrammet Aivo görs också recept, mat-

sedlar, och näringsvärdesberäkningar.

Lagar styr arbetet
Livsmedelsområdet är kringgärdat av
lagar och bestämmelser. Arbetet styrs av
Livsmedelsverkets lagar och förordningar. Under våren kommer till exempel
reviderade råd för bra mat i skolan.
Lisa Klaesson är chef för kostenheten
i Oxelösunds kommun. Hon ansvarar för
att kostverksamheten bedrivs effektivt i
enlighet med politiskt uppsatta mål och
fattade beslut. Hon har också personalansvar för de 20 medarbetarna inom
kostenheten.

– Jag är glad att kommunen satsar på en
kostenhet. Det är en positiv utmaning att
driva och utveckla kostverksamheten i
Oxelösunds kommun tillsammans med
medarbetarna, säger Lisa Klaesson, chef
för kostenheten.

Björntorps dillmajonnäs
Till 4 portioner dillmajonnäs

Inte all mat tillagas i jättegrytorna som rymmer lika mycket som ett eller två normalstora badkar. Här bereder Irene Andersson specialkost i vanliga hushållskastruller.

Visste du att
• Bara 2 av 10 vuxna äter tillräckligt med frukt och grönt varje dag.
Rekommendationerna säger 500 gram/dag.
8 av 10 vuxna äter för mycket mättat fett.

• För perfekt konsistens och kvalité ska potatisen koka tills den är 96

Receptet på
Björntorps
dillmajonnäs
efterfrågas i
bland av före
detta elever.

grader inuti. – Har man för hög temperatur blir potatisen klistrig och seg,
säger Johanna Hannukainen, dietkock.

• Till 1300 portioner köttfärssås (en dagsförbrukning) går det åt 100 kilo
köttfärs, 35 kilo morötter och 15 kilo vitkål.

• Sedan livsmedelsindustrin började göra DNA-tester har det inte kunnat påvisas
innehåll av hästkött i den sortens köttbullar Oxelösunds kommun köper.

• Oxelösunds kommun har gemensam livsmedelsupphandling med Nyköping,
Trosa och Gnesta.

• Sverige, Finland och Estland är de enda länderna som har kostnadsfria
lunchmåltider i skolan.

Rita Saarimaa,
vikarierande
kostuvecklare
och Lisa Klaesson, chef för
kostenheten,
Oxelösunds
kommun.

Turkisk yoghurt
Lättmajonnäs
Kesella 10%
Grillgurka/bostongurka
Senap, svensk
Dill
Salt
Svartpeppar, mald

1,6 dl
65 g
50 g
1 dl
1 msk
1 msk
½ tsk
1 krm

Blanda ihop turkisk yoghurt, kesella och majonnäs.
Tillsätt grillgurka, senap, salt, peppar och dill. Smaka av.
Serveras till stekt fisk och kokt potatis.
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Fråga juristen!
Jag har fått väldigt många frågor kring förra månadens fråga och svar. Det är roligt
att ni är så engagerade och att det finns ett stort intresse för juridiska frågor. Då fler
och fler väljer att leva i samboförhållande är frågor gällande sambor alltid aktuella.
Många känner sig osäkra över hur deras situation skulle se ut vid en framtida
separation eller vid ett dödsfall. Många tror att det är samma lagregler som gäller
för sambor som för äkta makar. Så är inte fallet. Jag skrev i OT nr 3 2012 om vilka
regler som gäller för sambor, där framgår det lite kort vilken skillnad det är mellan
gifta och sambor. Fortsätt gärna att sända mig frågor.
Fråga
Jag undrar en del om sambolagen och hur den fungerar, vore väldigt
tacksam om du kunde förklara det för mig.
Det är så att jag har en sambo jag bott ihop med sedan ca 10 år. Hon har
barn på sitt håll och jag på mitt. Hon har 2 barn och jag har 4 barn.

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.

Problemet är att jag hade en del pengar innan vi flyttade ihop, ca 500.000 kr,
som jag köpte en fastighet på annan ort för.
Hon jag bor ihop med hann bli bokförd på min adress just innan
köpedatumet.
Så frågan är nu, har hon rätt till hälften av den fastigheten, fast det är jag
som betalat den och står på köpekontraktet? Och om hon dör har hennes
barn rätt till min fastighet då?

I bodelningen mellan sambor ingår enbart samboegendom. Samboegendom
utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag om det införskaffats för
gemensamt bruk.

Fråga
Jag är sambo med en kvinna och vi har båda barn sedan tidigare. För ca ett
år sedan köpte jag en fastighet som bara jag står som ägare till. Vi bor inte i
denna fastighet och min sambo har inget med fastigheten att göra.

För det fall en fastighet införskaffas under tiden ni är sambor men ni inte
använder den som gemensam bostad är det inte samboegendom och
kommer inte att ingå i en bodelning. Den egendom som var och en äger i ett
samboförhållande då en av parterna avlider tillfaller den avlidnes arvingar.

Kommer jag att få problem p.g.a. att vi bor ihop, med arvsrätten och om vi
skulle flytta isär, kan hon kräva halva fastigheten fast det är jag som står för
den och betalar den?

Sambor ärver inte varandra. För det fall du önskar att din sambo ska
ärva något behöver ett testamente upprättas, i annat fall ärver barnen all
egendom.

Svar
Sambor har då de separerar rätt att begära att en bodelning ska äga rum.
Detsamma gäller den efterlevande sambon då en av samborna avlider.

Genom samboavtal kan sambor avtala om att bodelning inte ska ske eller att
viss egendom inte ska ingå i en framtida bodelning.

Nu har
vi
nya
våra solrör i
arium!

BOKSLUTSTIDER

– KOM IHÅG ATT LÄMNA IN DITT MATERIAL TILL OSS!

Vid fråg
är du va or
välkomm rmt
en a
ringa! tt
Iuliana Bolos

Redovisningskonsult
Tel 0155-773 21

Anita Endal
Redovisningsassistent
Tel 0155-773 18

Drop-In Solarium
Järntorget • 073 909 51 45

Arne Westerlund
Auktoriserad
Redovisningskonsult
Tel 0155-773 15

Vi gör det lättare
att vara företagare!
LRF Konsult Nyköping
Brunnsgatan 5
Tel 0155-773 00

lrfkonsult.se

Din tandläkare i centrum
Annika Karlsson
Redovisningsassistent
Tel 0155-773 04

Personlig omtanke
Christina Andersson
Auktoriserad
Redovisningskonsult
Tel 0155-773 23

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

Trygg miljö

Modern tandvård
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Har du fått ditt
Dixie Tigers spelar
på
Välkommen
till
Best
Western
orange
kuvert?
Best Western
BEST WESTERN
Hotell Ankaret
Hotell Ankaret
Karin Brännström - Rådgivare

Best Western
Tors 28 mars kl 19.00

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

Välkommen till Best Western
Hotell Ankaret

Inträde 120 kr, Buffe 89 kr
Best Western

Besterbjuder
Westernvi en spännande italiensk lunchUnder sportlovet
buffe i restaurangen.
Boka
bord
0155-330 20.350
Välkomna!
Ring
oss
påpå0771-350
eller

besök något av våra kontor.

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

Best Western

2

www.hotellankaret.se

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

Hos oss kan ni njuta av en god frukostbuffé och mysiga rum. På
kvällen kan ni ta något att dricka och sedan slappna av i vår bastu,
eller så kan ni sitta vid terrassen och njuta av en fin middag på
restaurangen som är öppen under sommaren.
020-SPARBANKEN / 0771-350 350 – sormlandssparbank.se Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker

Besterbjuder
Westernvi en spännande italiensk lunchUnder sportlovet
buffe i restaurangen. Boka bord på 0155-330 20. Välkomna!
@

Bostäder? Varför då?
G:a Oxelösundsv. 2

Oxelösundsv.
0155-330
20
Oxelösund behöver fler G:a
bostäder,
säger vi.2
www.hotellankaret.se
0155-330
Varför då, frågar många
vi träffar. 20
www.hotellankaret.se
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?

Ulla-Karin Skoghag

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

Jag finns på Järntorget varje torsdag mellan
17 och 18.
Man måste veta vad man vill, för att göra rätt!
Dag Bergentoft,
gruppledare M

@

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

- gör det vackra möjligt till
rimliga begravningskostnader

- gör det vackra
möjligt till rimliga
begravningskostnader
Vi hjälper även till med:

-Dödsannons -Sorgdekorationer -Sång- och musikarrangemang
-Minnesstund -Gravsten och inskription -Bouppteckning
-Arvskifte och förvaltning -Avveckling av dödsbon -Stöd av forskning

Oxelösund 0155-343 80, Nyköping 0155-21 00 54
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Fondkistan i Nyköping-Oxelösund AB en begravningsbyrå som drivs av Mikael och Katarina Haddon, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kommunik@teket
skoghag@kommunikateket.com
Bagaregatan 22
Mobil:070-534 89 87
www.kommunikateket.com
i år den 23 mars har Fondkistan i Nyköping-Oxelösund AB 15 års jubileum. Vi är en begravningsbyrå som
611 31 NYKÖPING
Bankgiro: 5508-5831
under de senaste åren haft en positiv utveckling med två nyanställningar Anita Olsson-Laine och
Ann-Marie Larsson och etablering av ett nytt kontor som i dagarna öppnas i Vagnhärad.
Vi tackar även Gun Haddon för dessa 15 år när hon nu kommer att trappa ner sitt engagemang i Fondkistan
och bli pensionär.

När ni kontaktar oss på Fondkistan så kan vi hjälpa er med allt som berör en begravning t ex.
• Arvskifte och förvaltning
• Avveckling, tömning, av dödsbon
• Bouppteckning
• Dödsannons
• Gravplats

• Blommor
• Minnesstund
• Minnesvård/Gravsten och inskription
• Sång och musikarrangemang

När ni anlitar Fondkistan så stödjer vi forskning med fem procent av inköpspriset av kista
och urna inom cancer, hjärt- kärl- och lungsjukdomar, Alzheimers sjukdom samt
medfödda missbildningar.

Vi finns på;
Brunnsgatan 20, 61163 Nyköping Telefon 0155-21 00 54,
Torggatan 15, 613 30 Oxelösund Telefon 0155-343 80,
Torget 1, 610 71 Vagnhärad (mellan apoteket och biblioteket) Telefon 0156-410 90

Vi firar
15 år
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- Inte min bag-in-box

J

ag har ärende in på Systembolaget.
Det är jag inte ensam om.
Jag ska köpa en flaska skumpa.
Det verkar jag däremot ensam om.
Det är i alla fall ingen trängsel vid hyllan för det exklusivare varusortimentet.
Till skillnad mot vid ölpallarna.
Nu vill jag absolut inte framstå som en
konnässör med struntviktig uppnäsa.
Fina viner är inte min bag-in-box.
Jag dricker helst kranvatten. Det är om
inte annat bra för hushållsekonomin.
Speciellt som vi har egen brunn.
Jag erinrar mig en tillställning för personalen under min era som lagerbiträde
i mjölkkylen på Tempo. Det var tider det.
Tillställningen alltså. Inte mjölken.
Vi hade ett blindtest på Pripps-drycker.
Jag tog fel på Sockerdricka och CocaCola. Det gjorde ingen annan i testet.
Jag prickade å andra sidan in Zingo.
Där var jag ganska säker. Det hade
inte sett bra ut att missa den klassikern.
Det var av den anledningen jag gluttade under ögonbindeln. Men bara lite.
Jag har legitima skäl att besöka Systembolaget. Åtminstone den här gången.
Min mellanbror fyller jämna år.
Det är min avsikt att uppvakta honom
med bubbelvatten av något bättre märke.
Tänk ändå vad tiden springer sin väg.

BRA

Idrottskillen Stig ”Stickan” Kjellberg, 68,
har tilldelades Södermanlands fotbollförbunds ledarmärke efter flera decenniers tjänst inom Oxelösundsfotbollen.

Jag minns honom som puttefnask.
Ständigt till besvär. Klåfingrig som tusan vad avser sin storebrors blockflöjt.
Han har dock bättrats med åren.
Långsint är jag inte heller. Inte i vanliga fall. Men faktum är att jag aldrig har
fått betalt för blockflöjten han fick ärva.
Jag nappar åt mig Systemets sortimentskatalog. Den kan vara bra att läsa.
Jag är som nämnts ingen auktoritet på
trampade vindruvor från Frankrike.
Det står Cristal Brut Rosé på en rad.
Det låter okej. Det duger säkert.
Det är nästa rad som som gör mig lätt
yrslig. Där anges vad flaskan kostar.
Här pratar vi inte Foot of Africa med
skruvkork för drygt en femtiolapp.
Nej, vill du ha en sjuttiofemma Cristal
Brut Rosé får du hosta upp 3 595 kronor.
Champagnen ifråga beskrivs ha intensiv bornyr. Mycket bubblor alltså.
Tacka för det. Till det priset.

OXELÖSUNDSTIDNINGEN Mars 2013

Jag syftar på bläcket till alla bläckstråleskrivare i svenska hem.
Här är literpriset cirka 16 000 kronor.
Det är närapå fyra gånger så dyrt som
Systembolagets dyraste skumpa.
Plus att bornyren är noll.
Det är heller inte säkert att min bror
skulle uppskatta en bläckpatron i födelsedagspresent. Troligen inte.
Det får man i så fall vara tacksam för.
Med tanke på att bläck kostar skjortan.
Och min skjorta är ganska liten.

C

en som endast är ute efter bubblor
kan annars prova med lite Yes diskmedel, vatten och en halv tesked socker.
Det blir en helsikes bornyr av det också.
Det vet alla som varit på barnkalas.
Häpnadsväckande nog finns det dyrare droppar att få än Cristal Brut Rosé.
Men för ett helt annat ändamål.

ristal Brut Rosé är en beställningsvara. Lagringstiden är vidare sex år.
Det har jag inte tid att vänta på.
Jag får lägga champagnen på is.
Det blir istället en flaska maltwhisky.
Det kan inte hjälpas att den sorten är
rökigare än en kolmila i Finnskogen.
Men man kan ju inte ranta runt i hur
många presentbutiker som helst.
Min brors bemärkelsedag har för övrigt redan varit när ni läser denna spalt.
Det kändes som fel tillfälle att ta upp
en gammal brödrafejd.
Men blockföjten ska jag ha tillbaks.
Det kanske ni tycker låter småaktigt.
Med vad fasiken då.
Den kan ju gå att sälja på Blocket. Eller göra späntved av.

41-årige Peter Ivarsson är ordförande
och allt i allo i Oxelösunds Judoklubb.
Hans mångåriga engagemang håller
klubben och judon vid liv i Oxelösund.

År efter år kämpar Patrick Njuki, 56,
med tennisintresserade ungdomar i
Oxelösunds TK trots en ogästvänlig och
sliten hall och en ynka bana att träna på.

D

BÄTTRE

BÄST

Leif König
Mejla: leifkonig@telia.com

Anmärkning i kanten:

• Nu för tiden meddelas frånvaro från
fotbollsträningen via lagets hemsida.
Ett exempel: ”I morgon drar jag till
Thailand i tre veckor, vi ses när jag
kommer hem”. Ganska charmigt, tycker
jag. Månne tycker tränaren annorlunda.

Vi utför sågjobb i Nyköping/Oxelösunds-området till
bra priser. Helhetslösningar eller enstaka tjänster
efter kundens behov.
Kostnadsfri kontroll och offert.

•• Trädfällning
Trädfällning
•• Sektionsfällning
Sektionsfällning
till sjöss
•• Sågjobb
Röjsågsjobb
• Röjsågsjobb
• Bortkörning av ris
Entré: Medlemmar: 150 kr
Övriga:
200 kr
Tonåringar: Gratis

• Bortkörning av ris

www.oxdt.se

Alex: 072-308
10 50 / John:
072-203
04 072-308
87 41 40
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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 31.
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på plats i morgon bitti!!
© svenska korsord ab

VI BLICKAR FRAMÅT – VI SER NYA M
Månadens korsordsvinst

”Vi anlitar konsulter
från Pensio!”

”Vinn 2 timmar Husarbete
såsom t ex städning, trädgårdsarbete eller hantverk”

Senior kompetens

”-Länsförsäkringar Södermanland

Pensio
Kungsga
611 31 N
Tel:0155E-post:info@
www.pe
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Det händer i Oxelösund!
Ett urval av aktiviteter under mars - april.
För fullständigt program, se www.visitoxelosund.se

Evenemang

Familj

Ung

Senior
Måndagar och
torsdagar 10.00-12.00

Seniorcafé

Onsdag 27 mars 18.00

Lördag 13 april 10.00-15.00

Eventsalen, Koordinaten
Lennart Bornmalm visar bilder från varv
och trålare och berättar om trålfisket förr
och nu. Arr: Klubb Maritim, Oxelösund.

Koordinaten
En dag för Oxelösunds barn! Pyssel,
rytmverkstad och ansiktsmålning. I vimlet
rör sig en gycklargrupp och björnen Honungstass. Alla barn bjuds på korv, festis
och bulle. Nya fina barnböcker delas ut, så
långt lagret räcker. Arr: Svenska Kyrkan,
Lions och ICA Kvantum i samarbete med
Koordinaten.

Föredrag om trålfiske

Barnlördagsliv!

Utställningar
Torsdag 28 mars 19.00

Jazzkväll med Dixie Tigers
BW Hotell Ankaret
Åttamannabandet Dixie Tigers spelar Dixieland jazz. Buffé serveras mellan 18.0021.00. Entré 120:-, Buffé 89:-. Boka bord
på 0155-330 20.

På Koordinaten finns det massor att hitta
på för dig mellan 7 och 17 år. Delta i olika
gruppaktiviteter eller bara häng med
kompisar! Fredagkvällarna har olika teman
- allt från disco till korvgrillning.

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 mars

Sånger med Frösängs förskolebarn.

Torsdag 4 april

Musikaliskt möte mellan Evert Taube och
Harry Martinsson med Scenkonst Sörmland.

Torsdag 11 april

Sittgympa med Monika Lehtonen.
Torsdag 28 mars och fredag 19 april 19.00

Livekarusellen

Musiktävling på Koordinaten
Livemusiktävling i samarbete med Studiefrämjandet. På skärtorsdagen blir det sista
pool-spelningen för denna gång. Fredag
19 april har Koordinaten äran att vara
värd för en av Sörmlands semifinaler.

Torsdag18 april

Scenkonst Sörmland presenterar indisk
traditionell dans och musik.

Torsdag 25 april

Karin Granrot Ringshagen visar bilder från
Oxelösundsarkivet.

Bio

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.
4 - 6 april 18.00

FPSdrop LAN-party
Fredag 29 mars 19.00-01.00

Trubadurafton på Sailor
Restaurang Sailor, Fiskehamnen
Säsongen på Sailor inleds med trubadurafton med trubadurerna Tidlund & Wik!
Boka bord på 0155-317 92.

16 mars - 28 april

Vinyl från källarhålet

Galleri O, Koordinaten
Rariteter, nostalgi och obskyra fynd ur Koordinatens stora vinylsamling.

Eventsalen, Koordinaten
Oxelösunds förmodligen fetaste, skönaste
och roligaste LAN-party hittills! LAN-et
äger rum under två nätter och startar den
4 april. Förutom att kunna spela med sina
kompisar kan man även delta i turneringar
och vinna gamingtillbehör!
Åldergräns: 13 till och med 20 år.
Pris: 160 kr. Plats bokas på Koordinaten
senast 28 mars.

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

Missa inte...

Lördag 27 april 20.00 (inläpp fr 19.00)

Musikpub med Los Charkikan

Fredag 12 april 19.00-23.00

Tisdag 16 april 19.00

Johannes Brost - Limpan

Eventsalen, Koordinaten
Limpan är en ömsint och humoristisk
monolog efter en roman av folkkäre Allan
Edwall, framförd med känsla och värme
av skådespelaren Johannes Brost. Arr:
Oxelösunds teaterförening.

13 - 28 april

Hans Ekedahl

Galleri K, Koordinaten
Gotländska Hans Ekedahl arbetar främst
med akvarell men även olja och grafik.
Inspirationen hämtas från den gotländska
naturen. Arr:Konstföreningen Fokus

Disco

Koordinaten
Party på Koordinaten. För att komma in
måste du gå i 6:an eller vara äldre.

Koordinaten
Koordinatens bokhall förvandlas till dansgolv och musikpub med mat och bar. Från
scenen levererar sjumannabandet Los
Charkikan sydamerikanskt tunggung med
oförställd spelglädje och sprittande baktakt.

Saknas ditt evenemang?

Erbjudande

En bit mat innan showen?

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
en generös rabatt på middagsbuffén mot
uppvisande av biljett till Kultur- och fritids
eller Oxelösunds teaterförenings evenemang. Förboka bord på 0155-330 20!

Onsdag 8 maj 19.00
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.

Leif Brixmark
& New Holland Band

Eventsalen, Koordinaten
Leif Brixmark och hans band är tillbaka och
bjuder på svängande och upproriska visor.
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Johannes Brost gör ”Limpan”
Oxelösunds teaterförening har
en aktiv vår. Efter skrattfest med
komikern Al Pitcher och nostalgitripp
med showen ”Ta’t lugnt, ta en Toy” på
Tärnan, är det dags för en ömsint och
humoristisk monolog från samhällets
absoluta botten.
Allan Edwall var en av våra mest
älskade skådespelare och oavsett
vilken generation man tillhör har man
sannolikt en varm relation till någon av
hans många rolltolkningar.
Vad lika många kanske inte vet
är att han också var en skarpsynt
samhällskritiker med stor empati och
starkt engagemang för samhällets
utsatta. Ett engagemang som han bland
annat gav uttryck för i sina många
visor. Edwall skrev även romaner.
En av dem, ”Limpan” från 1977 har
nu blivit teater med en annan folkkär
skådespelare, Johannes Brost.
I romanen blir den alkoholiserade
Sture Charles ”Limpan” Lindberg
tvångsintagen på en alkoholistklinik
någonstans utanför Linköping. Han
erbjuds ett arbete i Södertälje men blir
inte utsläppt.

han av stängda dörrar och iskall
byråkrati.
I Martina Montelius dramatisering
är handlingen framflyttad till nutid.
Limpan är samma alkoholist som
i romanen men nu ingår han i
myndigheternas aktiveringsprogram
Fas 3.
Johannes Brost har höjts till skyarna
av en enig kritikerkår för sin trovärdiga
och ömsinta tolkning av en man på
samhällets absoluta botten. Och trots
nattsvart misär är Limpans berättelse
full av absurd humor.
Pjäsen hade en bejublad premiär i
höstas på Teater Brunnsgatan 4, den
teater som Allan Edwall själv startade
och drev fram till sin död 1997.
Nu har Oxelösund chansen att
se detta lilla stycke oförglömliga
teater tack vare teaterföreningens
engagemang. Tisdag den 16 april
kommer Limpan till Koordinaten.

När han så rymmer från kliniken för
att kunna inställa sig på arbetsplatsen
blir han efterlyst, haffad och körd
tillbaka.
Men nu blir Limpan inte insläppt
eftersom han kommer en halvtimme
efter stängningsdags. Och så fortsätter
det - vart Limpan än vänder sig möts

Marie Anstadius

Några
av våra
skickliga
elektiker!

Välkommen till Kvists Elektriska

8-17

Är butiken öppen vardagar,
välkommen in och se vad vi kan erbjuda!

MER ÄN 50 ÅR I BRANSCHEN

Kom in
och se
våra n
ya
luckor
!

OCH KUNSKAP,
Nytt kök? Vi har lösningen KOMPETENS
DET HITTAR DU HOS OSS!

Utnyttja
ROTavdraget!

Allt från idé
Behöver ni hjälp att installera
ett typer av
utför alla
till färdig- nytt vägguttag ellerVilaga
tvättmaskinen?
elektriker
monterat kök Vi har flera duktigaelinstallationer

Från Italiens största kökstillverkare.
Kök till riktigt konkurrenskraftiga priser.

som jobbar med service,
och elinstallationer,
service
industri, inbrotts- och
brandlarm
Installation
flera duktiga elektriker som är verksamma
och mycket mycketVi har
mer.

Nu har v
i
kökskam
panj! Tveka inte,

med det mesta inom elinstallationer.

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

välkommen in till oss!

www.blakoket.com
Allt från idé till färdigmonterat kök.

Torggatan 19, Oxelösund
0155-306 20

Torggatan 19, Oxelösund. Tel:0155-306 20 info@blakoket.com www.blakoket.com
Öppet måndag-fredag 8.00 till 17.00. Passar inte tiden, ring och boka.

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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Nya Opel Zafira Tourer.
från
kr
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226 900

Nya Opel Astra GTC.
från
kr

209 900

BE T TNA - vägen till en bra bilaffär

Med tanke på framtiden.

NG
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R
E
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OV EO ng o
PR UG bokni
K A PE irekt
BO PÅ ed d

B-Klass
Ett tryggt val, för såväl stora som små. Som standard finns till exempel trötthetsvarnaren ATTENTION ASSIST
och kollisionsvarnaren COLLISION PREVENTION ASSIST. Trots det kompakta formatet finns det gott om
utrymme på alla platser i bilen. Läs mer och bygg din B-Klass på mercedes-benz.se. Pris fr. 224.900 kr.

peugeot.se

m
rst
Fö

eller

eller

2141 kr/mån

1980 kr/mån

NYA PEUGEOT 208
MYCKET KÖRGLÄDJE FRÅN 0,34 L/MIL

*

*

ASTRA GTC och ZAFIRA TOURER

Provkö
Opel i r en ny
helgen
.

PREMIÄR FÖR TVÅ BILAR
DU INTE TÄNKT PÅ TIDIGARE.

Vinn
Ipod Toen
uch!

2,95% fast ränta i 3 år.

Det är två bilar med helt olika personligheter, som tar oss ett rejält kliv in i framtiden. Nya Zafira Tourer är en
familjebilen med plats för sju personer. En bil som kan anpassas till precis det du behöver, oavsett om det är
limousinkomfort för hela familjen eller massor av plats för bagage. Nya Astra GT är den sportiga
och kompakta bilen med väghållning som ett strykjärn mot asfalten. En bil där fem personer
åker bekvämt med packning och allt. Det är två bilar med en alldeles speciell plats i våra tankar.
Välkommen in och provkör så förstår du varför.

5

NYA PEUGEOT 208
3D Access 1,0 VTi 68 hk
Kampanjpris: 119.900 Kr
Ord pris: 124.900 Kr
Du sparar: 5.000 Kr
Köp även till Activepaket för 9.900 kr

års
nybilsgaranti

Opel Astra GTC från 1980 kr/mån* Pris från 209 900 kr
Opel Zafira Tourer från 2141 kr/mån* Pris från 226 900 kr
VI SPONSRAR
SVENSKA CYKELLANDSLAGET

• 7” multifunktions touchscreen • AC
• Radio med rattreglage • Läderklädd ratt
och fartbegränsare • Färganpassade
sidospeglar och dörrhandtag • Farthållare

Bränsleförbrukning blandad körning 4,8-7,2 l/100 km, CO2 127-169 g/km (Astra GTC 2,0CDTI – Zafira Tourer 1,4T Aut). Miljöklass 2005. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.
5 års nybils-aranti
består
2 års fabriksgaranti
samt 3fr.års
Bränsledeklaration
blandad körning
enl.av
EU-norm:
blandad körning B-Klass
4,2 förlängd
l/100 km, garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alt. 10 000 mil på fem år. *Finansieringsexempel
Peugeots nybilsgaranti inklusive Assistance gäller i 3 år eller 100.000 km – det som först
CO2 fr.Opel
114 g/km.
Euro5.
Bilen på bilden
extrautrustad.
inträffar.
Bränsleförbrukning blandad körning: 3,4–5,8 l/100 km. Koldioxidutsläpp CO2:
AstraMiljöklass
GTC 1,4T:
Kredit-givare
ärärGMAC
Financial Services AB. 3-årigt Billån 2,95 % fast ränta: 0 kr aviavgift vid autogiro, 500 kr uppläggningsavgift, 30 %
kontant/inbyte.
87–135 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. Vi reserverar oss för eventuella ändringar,
Kreditbelopp 146 930 kr, antal amorteringar 36, restskuld 86 059 kr, total kreditfordran 157 839 kr, månadskostnad 1 980 kr, effektiv ränta 3,14 %. Individuell kredithantering
avvikelser och feltryck.
tillämpas och lokala avvikelser kan förekomma. Ränteerbjudandet gäller alla Opel personbilar exkl. Ampera t o m 31 mars 2012.
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FAMILJEDISKAREN
Energiklass A. 49 db.
12 kuvert. 4 program.
Bosch SGU44E42SK
(4490:-)

499:-

Vardagar 9-18 Lördagar 10-14
Söndagar stängt

w w w.stenbergsbil.com

Välkommen in i butiken!

Electrolux
Tvättmaskin
SPARA 1500:EWP1674 TFW
1600 varv, 7 kg,
Energiklass A++

00:-

Strömsborgsv 3, Bettna
0155-76på
440,fika!
www.stenbergsbil.com

SPARA 500:-

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

0:-

Välkommen!
NYA PEUGEOT 208
Vi bjuder

Ringvägen 58, Nyköping

Gumsbackev�gen 14 611 38 Nykçping, Tel 0155-443170, Fax 0155-213487, www.bilcenter.com

Philips
Dammsugare
FC8135/01
Hepafilter
2000 watt
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Vi gör plats
för nyheter!

30-50%
på utvald
belysning.

GOLVLAMPA DIVA

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

gen 24, Nyköping • 0155-29 13 00 • Vardagar kl. 10-18, lördagar kl. 10-14
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”Oxelösund finns alltid i mitt hjärta”
Skor köpte vi hos ”tackar tackar”,
en underbar liten dam som hade en
skoaffär där Prisman ligger idag.
När man betalade för sina nyinköpta
skor sa hon alltid tackar tackar. Jag
stukade foten och fick gå till doktor
Smedshammar.

När jag fick frågan om jag ville
berätta om mitt Oxelösund tvekade
jag mycket. Vad ska jag berätta om
som har övergett Oxelösund och
blivit Malmköpingsbo? Men jag har
ju faktiskt upplevt Oxelösund under
de år då staden exploderade från att
ha varit en liten fiskeort till att bli en
betydande bruksort. På både gott och
ont.
Min farfar Alfred och farmor Augusta
kom till Oxelösund 1898. Jag kanske
kan kalla mig urinvånare.
Alfred var dräng i Misterhult i
Småland och född Axelsson. Av
någon anledning bytte han namn till
Thunqvist när han kom till Oxelösund.
Han ville väl börja ett nytt liv med ett
nytt namn och jobbade i hamnen som
hamnsjåare. Alfred var stor och stark
och bar säckar på 100-tals kilo på
ryggen. Han gick under namnet Starke
Alfred. Tyvärr gick han bort redan
1918.
Min far Ture föddes 1910 och jobbade
hela sitt yrkesliv på TGOJ. Själv är jag
född 1949, 3 månader innan Oxelösund
blev stad 1 januari 1950.
Jag växte upp i en stad som var en
komplett byggarbetsplats. Allt skulle
hända under den här perioden 50- och
60-tal. Det byggdes överallt och många
gamla miljöer försvann. Jag minns hur
stort det var att gå på julskyltning på
Hamngatan med mamma och pappa
och sedan avsluta med kaffe på Tores
konditori.
Att gå med mamma till mjölkaffären
där de vitklädda ”tanterna” fyllde
aluminiumflaskan med iskall mjölk
eller leka i trappen till fiskaffären
medan mamma köpte fisk och
skvallrade med granntanterna.

Jag tror jag har gått i alla skolorna
i Oxelösund. Jag började på Gärdesskolan där jag fick som fröken
Solveig Wiklund. Det var under
bokmärkesperioden och varje rast satt
vi och bytte bokmärken på trappen.
Minns ni hur man tog en gammal
bok och vek sidorna sedan la man
bokmärken man ville bli av med i den
vikta sidan som man sedan bytte med
varann. Nästan varje dag kom det
nya elever från olika håll i Sverige,
Oxelösund växte så det knakade
Jag gick nog igenom alla ”bokstavsskolorna” c-d-e-skolan för att avsluta
med Frösängsskolan. Om jag inte
minns helt fel så var vår klass en av de
första i denna fantastiska nybyggda
skola. Jag gick i en klass som hette 9G3
allt var spännande och Beatles var allt
för mig jag sparade på allt som skrevs
om killarna från Liverpool, mamma
var inte glad när jag skrev Paul Ringo
George o John på mina nya vita
gympadojor eller ”förstörde” parkasen
med att brodera i korsstygn Beatles
över hela ryggen.

CENTRALT I OXELÖSUND

Adressen är Föreningsgatan 17 (f.d. Briggen)
Där finns femton fina lägenheter för dig som senior. Nio stycken av
dessa består av två rum och kök och sex stycken har en planlösning
med tre rum och kök.
• Hyresrätt (ingen insats)
• Hög utrustnings standard
• Rimlig hyra

• Hiss
• Bastu

Under dessa år i början
av 60-talet blev det möjligt
att resa på charterresa. Min
pappa övertalades av Allan
Calmvik som jobbade på
resebyrån i stationshuset
att ta med familjen på
charter till Mallorca 1963.
Det blev början på mitt liv
inom resebranschen. När vi
åkte hem fick reseledaren
stanna kvar och jag var så
avundsjuk.
Där och då bestämde jag
mig för att jag ska jobba med resor.
Det blev flera resor med mina föräldrar
som var riktiga pionjärer på det här
sättet att se världen, allt tack vare Allan
Calmvik. Nu har jag sålt resor i 44 år
och det är fortfarande lika roligt.
På vår resa till Italien 1965 träffade
jag min man Sergio. Pappa Ture tyckte
det var lite pinsamt för innan vi åkte
hade hans arbetskamrater sagt – du
kan väl inte resa till Italien med en sån
blondin ni kommer nog hem med en
italienare i baggaget!! Det var precis
vad vi gjorde och han är fortfarande
kvar !

alltid att vara det. Min dotter Linda
som också flyttat ut och nu bor i Milano
tipsade mig om en grupp på Facebook
som heter ”Du är från Oxelösund
om…” nu har jag egen inlogg där och
jag rekommenderar alla särskilt vi som
är lite äldre att göra detsamma . Vi som
fortfarande kommer ihåg det ”gamla”
Oxelösund måste dela med oss av foton
och minnen till de som är yngre.

SU
ND
A
SUNDA

Alla flickor var ”dökära” i magister
Lye och man slogs nästan om att
få gå bredvid honom när han var
rastvakt. Jag hade Inga Jones som
klassföreståndare. En mycket speciell
lärare som inte alltid följde reglerna
som rastvakt utan satt istället på
tjejtoan med oss och vi målade henne
med vårt smink och touperade hennes
hår.

SENIORBOENDE

Man dansade på Cupol
till Sven-Ingvars och Sten
o Stanleys. Fick de stora
killarna att gå till kiosken vid
station för att köpa mellanöl
som ju var en nyhet. En
annan nyhet var Pommes
Friter.Vi kunde sitta i timmar
på Domus restaurangen över
en portion Pommes Frites
med ketchup

Visserligen bor jag inte i Oxelösund
längre men Oxelösund finns alltid i
mitt hjärta det är hemma och kommer

Påskfin!

Fjäderextensions
m. microring.
99 kr

Veckans Gästskribent
Lilianne (Thunqvist)
Santo

Vårerbjudande på Sundasalongen!

Vid köp av ett
schampo & balsam
från Hårologi,
paketpris 349 kr (ord pris 412 kr)
så bjuder jag Dig på en burk
hårinpackning från
Hårologi.
gäller tom. 15 april

För intresseanmälan
kontakta Bibliotekets
expedition på Koordinaten.

Välkommen!

humlenab@gmail.com • Humlen AB

Nya Sundasalongen • Sundstigen 12 613 36 Oxelösund • Telefon 0155 - 334 40

KOLLA VÅRA PRISER!
EN RIKTIG TYGBUTIK I CENTRUM
Vårens
Stans
KöksMarkisväv
Örn- Ingen väg… ...är för
nya
största
handdukar
Till uteplatsen, stugan,
lång för...
gott
Halvlinne
tyger
sortering av balkongen m m
...ett besök hos
Från
har
gardinkommit!
kappor
st
/m

10:-

98:- 10:-

V. Trädgårdsgatan 35, Nyköping

0155-28 89 10
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I detta nummer visar vi bilder som Oxelösundsarkivet har fått från Sörmlands museums bildarkiv. Fotografierna ingår i en
samling som kommer från familjen Flodins album. Oxelösundsfotografierna visar ett tidigt 1900 tal i stans historia.

Missionshuset på Torggatan 11 i grannhuset fanns Trikå – kortvaru och
modeaffär.

Banvaktsstuga vid Stjärnholm.

Folkvimmel vid järnvägsstationen.
Stjärnholms station.

Se Oxelösundsar
kivets
bilder på Intern
et!
Gå in på: bild

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

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

Fartyg på rad vid kajen.

Teatern i Folkets park.

Torghandel vid Salutorget.

Malmgatan och bron över järnvägen mot Villabacken. Längst till höger ses
det gamla järnvägshotellet.

Föreningsgatan i gamla sträckningen. I bildens övre del ses Villabacken
med Thams villa och till vänster syns taken på badhotellet.
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Mediamix Event & Mediabyrå presenterar

PREMIÄR FÖR NYA
GENERATIONEN RAV4
FYRHJULSDRIFT MED KOMBIKÄNSLA.

E
B
L
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L
R

LANSERINGSERBJUDANDE!

Från nivå Active kan du uppgradera till
Active Stylepaketet för endast 8.000 kr.
Värde 18.000 kr, med bland annat elektrisk baklucka,
infällbara backspeglar och Xenon strålkastare.

PRIS:

från 237.900 kr

föRmånSväRde:

1.588 kr/mån*

LeASInG:

1.335 kr/mån**

ToyoTa Financial ServiceS: 36 månader, rörlig ränTa 5,49% (mån -år ), 30% konTanT,
40% reSTSkuld, upplägg. *neTTokoSTnad FörmånSvärde vid 50% marginalSkaTT.
**ToyoTa Financial ServiceS: priS exkl momS, 36 månader, rörlig ränTa per mån -år,
20% SärSkild leaSingavgiFT, 40% reSTvärde (baSeraT på 1500 mil /år ). uppläggningS - & aviavg Tillkommer . bränSleFörbrukning vid blandad körning 5,6-7,3 l/100
km, uTSläpp co2 147-176 g/km vid blandad körning. milJöklaSS euro 5. bilen på
bilden är exTrauTruSTad. lanSeringSerbJudandeT gäller Tom 31 december 2013.

TOYOTA MOTORCITY NYKÖPING

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

Ärver min
sambo mig?

Vad händer om
någon av oss
går bort?

Var rädd om dig och din familj!

Samhällets lagar och regler ger inte alltid ett fullgott skydd
för att ge trygghet åt dig och din familj. Med hjälp av våra
rådgivare Familjerätt kan du öka familjens trygghet.
• TESTAMENTE

• GÅVOBREV

• SAMBOAVTAL

• ARVSKIFTE

• BODELNING

• BOUPPTECKNING

• ÄKTENSKAPSFÖRORD

Välkommen att kontakta oss!

Curt Eriksson
0155-757 24
curt.eriksson@
sormlandssparbank.se

Helen Wesselman-Eriksson
0155-757 91
helen.wesselman-eriksson@
sormlandssparbank.se

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

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
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Pojkböcker väckte läsintresse
i hörlurarna i ett uttag i armstödet. Han
har inte tidigare lyssnat på skivan.
Jimi Hendrix omskrivs som gitarrguru.
Hitsen avlöser varandra i hörlurarna:
Purple Haze, The Wind Cries Mary, Hey
Joe och All Along the Watchtower.
Men Roland är ingen diggare. Musik
ska aldrig komma att bli hans melodi.
Han förblir genom livet en bokmal.
Han ska med tiden lära sig att uppskatta såväl Jan Fridegård som Harry
Martinson vars böcker inte alltför sällan måste hämtas i biliotekens arkiv.
Där även Stig Malmberg samlar damm.
Text och research Leif König
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100 kr/person vid delad bil

Vill du inte samåka och bestämma
tiden själv, begär “egen bil”.
Erbjudandet gäller vardagar valfri
tid, mellan 7-17.

250kr västra delarna/lasarettet
275kr östra delarna

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

Obs! Ring för att boka in dig på turen!

Priser och tider kan komma att ändras.
Se www.taxinyox.se/turlinjen
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Ta dig enkelt från Oxelösund
till ett antal fasta platser i
Nyköping och tillbaka igen.
Gäller för dig som är över 65
år och dig som är färdtjänst-/
sjukreseberättigad eller
förtidspensionerad.

Egen bil?

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

yk

Turlinjen Senior

Biblioteket i Folkets hus i Oxelösund. Den läsande pojken är okänd. Bilden är från
januari 1957. Foto Oxelösunds kommuns bildarkiv

in

ibliotekets musikrum är det som
lockar tonåringarna mest på 1960-talet. Där går det att lyssna på LP-skivor.
Det är nytt. Det är poppis.
Ynglingen Roland ber damen vid lånedisken att få lyssna på Jimi Hendrix och
samlingsalbumet Smash Hits.
Samtidigt får han låna hörlurar.
Han slår sig ned i en fåtölj och pluggar
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B

Biblioteket i Folkets hus i Oxelösund. Personerna är okända. Bilden är från
januari 1957. Foto Oxelösunds kommuns bildarkiv

ta
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u är vi en bra bit in på 1960-talet.
Bibblan har flyttat till Folkets hus.
Roland har förvandlats till en slängig
tonåring. Han har kvar sitt läsintresse.
Han lånar allt Stig Malmberg skrivit.
Bäst är Anders, fotbollsspelaren.
Näst bäst är Efter matchen.
B. Wahlströms populära ungdomsböcker för pojkar har gröna ryggar,
flickböckerna har i sin tur röda ryggar.
Det förenklar låntagarnas val.
Den unge Roland är dock ingen anhängare av vare sig flygaresset Biggles
eller B. Wahlströms indianböcker.
Han är dessutom fullt sysselsatt med
att plöja genom Stig Malmbergs omfattande författarskap .
Lästimmen i skolan är inte lika rolig.
Här envisas fröken med att ställa fram
Trägudars land av Jan Fridegård.
Eller halvt självbiografiska boken
Nässlorna blomma av Harry Martinson.
Det är ingen litteratur skolbarn förstår.
Nej, tacka vet unge Roland titlar som
Spela på Jürgen. Stig Malmberg vet hur
man fångar idrottsgrabbars läsintresse.

• 1907. Oxelösunds arbetarkommun
startar ett bibliotek i en liten lokal
vid dåvarande Föreningsgatan 14.
• 1913. Biblioteket överlämnas till
Oxelösunds arbetares studiecirkel
(senare studieförbundet ABF).
• 1923. Biblioteket inhyses i en ledig
skolsal i den så kallade A-skolan.
Bibliotekarien erhåller 150 kronor
om året för att sköta verksamheten.
• 1945. Bibliotekarien Gottfrid Wall
avtackas efter 20 års tjänstgöring.
Bokens dag anordnas under några år
framöver med besök av Moa Martinsson, Jan Fridegård, Folke Fridell
och andra stora svenska författare.
• 1955. Staden tar över biblioteket som tillfälligt flyttas till ett par
ombyggda skyddsrum i C-skolans
källare när den gamla A-skolan rivs
för att ge plats åt Folkets hus.
• 1956. Stadsbiblioteket flyttar in i
nya lokaler i Folkets hus.
• 1964. Karin
Främling anställs
som bibliotekarie.
Hon ska med sin
personlighet bli
en välkänd och
uppskattad profil
i Oxelösunds kulturliv.
Karin Främling
• 1976. Biblioteket övertar lokalerna på Domushusets övre plan när
stadsförvaltningen flyttar över till
det nyuppförda Kommunhuset.
• 2006. Bibliotekets lokaler byggs
om och blir en del av det nuvarande
allaktivitetshuset Koordinaten.
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Läsande arbetare startade
bibliotek i hamnstaden

fr
i O i ad
xe res
lö s
su
nd

et är Stig Malmberg som drar.
Han är en absolut favorit.
Han skriver pojkböcker om idrott.
Tonårsgrabben Roland tillbringar
mycket tid på biblioteket i Folkets hus.
Han ska med åren komma att växa
upp och bli en läsintresserad människa.
Det har han sin kära mor att tacka för.
Det är i mitten av 1950-talet.
Gossebarnet Roland introduceras i
böckernas spännande värld av sin mor
som är en trägen biblioteksbesökare.
Lokalen är annars direkt olämplig.
Oxelösunds bibliotek är tillfälligt placerat i en fönsterlös källare i C-skolan.
Moderns lånekort i brun papp kommer trots detta flitigt till användning.
Roland är för ung för att ha ett eget.
Modern läser gärna författaren Margit
Söderholm och hennes populära bygderomaner Driver dagg faller regn, All
jordens fröjd och Moln över Hellesta.
Gossen lånar ”Barna Hedenhös. Och
Tant Grön, tant Brun och tant Gredelin.
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Femörefortet – 10 år som museum
2013 fyller Femörefortet 10 år som museum. Detta kommer att uppmärksammas med ett antal
aktiviteter under året med tyngdpunkten lagd på två särskilda jubileumsdagar i Fortet lördag och
söndag 1 och 2 juni.

10-årsjubileet i all ära, men det
var egentligen 27 mars år 2001 som
det hela började. Det var då som ett
tjugotal personer fick möjlighet att göra
ett studiebesök i den mytomspunna
topphemliga försvarsanläggningen
i berget vid Femörehuvud.
Initiativtagare till detta var Anders
Hansson.
Som nybliven styrelseledamot i
Oxelösunds Hembygdsförening kom
Anders speciellt att intressera sig för
Oxelösunds militära historia.
När han fick höra att den nedlagda försvarsanläggningen vid
Femörehuvud snart skulle rivas och
vara borta för alltid kände han att han
måste att agera på något sätt. Han
bestämde sig för att försöka ordna ett
studiebesök.
Att få göra studiebesök i en topphemlig försvarsanläggning var inte
alldeles enkelt. Bland annat skulle
en lista med deltagarnas namn och
personnummer skickades till SÄPO för
godkännande.
Nåväl, studiebesöket blev av. Det
inleddes med en lång föreläsning
om hur hemlig anläggningen var,
och så fick deltagarna skriva på ett
papper om livslång tystnadsplikt.
Så blev deltagarna guidade runt i
anläggningen. Undertecknad, som
hade förmånen att få vara med, blev
helt imponerad av anläggningen.
Det här kunde inte bara få rivas och
försvinna! Så kände nog alla som var
med.

Lars Hansson, som tidigare varit chef
för Stockholms kustartilleriområde
där även femöreanläggningen ingick.
Med sina militära kontakter skulle han
komma att betyda oerhört mycket i
intressegruppens arbete.
Till hösten gjordes ett upprop i
Oxelösundstidningen och snart kom
vi igång med regelbundna träffar på
biblioteket.
Vi kontaktade Kulturdepartementet,
Länsstyrelsen, landshövdingen,
Sörmlands Museum och Oxelösunds
och Nyköpings kommunledningar
och vi skickade brev till
Riksantikvarieämbetet med ansökan
om ekonomiska medel.
Trots alla kontakter som togs kom
vi inte någonstans i vår huvuduppgift
– att rädda fortet från rivning. Enligt
tidsplanen skulle fortet rivas under
2003 och tiden bara rann iväg.
Under våren 2002 började vi
resonera som så att eftersom fortet
skulle rivas borde oxelösundsborna i
alla fall få en chans att se det innan
det försvann. Efter många olika turer
under våren och sommaren lyckades
intressegruppen få tillstånd att
arrangera ett Öppet Hus i Femörefortet.
Det här var ju något exceptionellt!
Fortet var ju fortfarande toppenhemligt!
Den som i första hand får tillskrivas att
vi lyckades få detta tillstånd är Lars
Hansson som skickligt kunde utnyttja
sitt stora kontaktnät inom det militära.

En informell grupp började agera.
Denna grupp myntade snart namnet
Femörefortet och började kalla sig
Intressegruppen för Femörefortets
bevarande.

Det öppna huset i Femörefortet
bestämdes till lördag-söndag 17-18
augusti 2002. I intressegruppen var
vi säkra på att intresset var stort. Vi
trodde på minst 500 besökare, kanske
upp till 1000. Det kom 2000!

Under försommaren kunde gruppen
knyta till sig den pensionerade översten

Fortsättning följer i nästa nummer av
OT.

Öppet Hus i Femörefortet augusti 2002.
Text: Håkan Linderyd Foto: Per Rödseth

Information från kyrkogårdsförvaltningen

Lättare för skolor att vandra
på Sörmlandsleden

En välvårdad begravningsplats är för
många människor en plats som ger ro
och tillfälle till eftertanke. Ansvaret för
skötseln av en begravningsplats delas
mellan kyrkogårdsförvaltningen och
ägarna till gravarna. Gravägaren ansvarar
för sin grav medan vi ansvarar för övriga
delar av begravningsplatsen.

Färdiga vandringsförslag och gratis
kartor. Föreningen Sörmlandsleden vill
underlätta för skolor att använda vandringsleden på exempelvis friluftsdagar.
Syftet är att få eleverna att tycka om att
vara i naturen och vilja återvända.

Vi hjälper dig med skötseln av graven
När det av olika anledningar
inte finns möjlighet att sköta sin
grav på egen hand, erbjuder sig
kyrkogårdsförvaltningen att sköta
graven mot ett skötselavtal, ett år i
taget eller för fler år.
Det finns olika skötselalternativ att
välja mellan. Exempel: att bara klippa
gräset runt stenen, att sätta ut en
kruka påsklilja till påskhelgen eller att

plantera penséer till våren och ljung
till hösten. Ring 0155-29 34 20 eller
besök kyrkogårdsexpeditionen för mer
information. Vi har besökstid 11.0012.00 vardagar.

Konkreta vandringsförslag har skickats
till idrottslärarna i alla de 16 kommuner, där Sörmlandsleden finns. För att
”träffa rätt” inleddes skolsatsningen
med att intervjua idrottslärare från lågstadiet till och med gymnasienivå. Då
framkom nödvändigheten att kunna ta
sig till start och hem igen med allmän
kollektivtrafik.
Få skolor har numera råd att hyra egen
buss. Vandringsförslagen har anpassats efter det. Sörmlandsledens hemsida innehåller nu en speciell avdelning
för skolor. Här finns förutom vand-

ringsförslagen kommun för kommun,
även tips på utrustning och aktiviteter,
som gör vandringen roligare.
Idrottslärarna har fått inloggningsuppgifter för att gratis kunna skriva ut
detaljerade etappkartor till eleverna.
Normalt är det förbehållet Sörmlandsledens medlemmar att kunna skriva ut
kartor.
- Vi tror att denna satsning leder till att
ännu fler skolklasser ges tillfälle till en
fin kombination av trevlig samvaro, naturupplevelser och motion, säger Dan
Johansson, ordförande i den ideella
föreningen Sörmlandsleden. Förhoppningen är att varje skolklass ska göra
minst en vandring på Sörmlandsleden
varje läsår.

fikarast
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Namn Stefan Kemi Ålder Fyller 50 år den 24 maj i år Familj Gift med Yvonne Kemi, 49 år. Fem barn Bor Lägenhet på Borgaregatan i Nyköping
Yrke Entreprenör, marknadsförare och varumärkesbyggare. Stefan och Yvonne Kemi driver tillsammans äventyrshuset Boda Borg i Oxelösund som öppnade 2005 Aktuell som Deltagare i dokusåpan Farmen 2013 som under våren sänts i TV 4 Visdomsord 1 ”Jag gillar inte att budgetera och planera utan
föredrar att agera och parera.” Visdomsord 2 ”Ingenting är omöjligt. Det är bara olika svårt.” Stefan Kemi avslöjar ”Min kusin Mats Kemi vann Robinson i
TV4 2011. Det är en tävling jag skulle vilja vara med i men nu går nog inte det eftersom min kusin deltagit i programmet”.

- Jag blev av med missbruket
Vinnaren av Farmen 2013 fick en halv
miljon kronor. Vad hade du tänkt göra
med slantarna om du stått som segrare?
– Planen var att ta med fru och alla
barnen på en resa kust till kust i USA.
Typsikt. Hur blir det med den resan nu?
– Vi har istället sparat undan pengar
till en äventyrsresa till Österrikes alper
i sommar.
Vilka utmaningar kan tänkas vänta där?
– Vi ska bestiga en topp på nära 4000
meter, vandra på glaciärer, forsränna
i klass 5-forsar, testa Europas högsta
höghöjdsbana 27 meter upp i luften,
utforska ett tunnelsystem från andra
världskriget och göra en del annat skoj.
(Forsars svårighetsgrad klassificeras från
1-5 där klass 5 är den svåraste.)
Häftigt. Du gillar tydligen kickar i livet.
Vad skrev du i din ansökan till Farmen?
– Att jag var en adrenalinmissbrukare.
Och att jag var besatt av tävlingar.
Ingen överdrift, tycks det. Du kanske
ska satsa på Let´s dance nästa gång?
– Nej, nej, nej. Jag har lovat mina barn
att de ska slippa se pappa dansa i TV.
Var ligger egentligen den där bondgården TV 4 använder i Farmen?
– Tio kilometer utanför Hedemora och
verkligen vid vägs ände, kan jag säga.
Du hade inte någon kontakt med
världen utanför Farmen på fem veckor.
Hur funkade den isoleringen för dig?
– Jag hade inga problem med att vara
utan mobil och teve. Det en del tyckte var
jobbigt var att inte veta vad klockan var.
Vi hade tre solur som alla visade olika.
Hur var det vardagliga farmarlivet?
– Det var inte alls som jag trodde. Jag
hade förväntat mig svält, umbäranden
och framför allt mycket tävlingar.
Det hörs inte på dig som att så var fallet. Har du sagt a får du säga b.
– Det var rätt slappt och vi hade gott
om mat. Jag höll också på att bli tokig
över att det var så få tävlingar. Det var
ju mycket därför jag sökte till Farmen.

Det finns nu inget ont som inte också
har något gott med sig. Stämmer det?
– Ja, det kan man säga. Jag blev av med
ett missbruk som jag haft i många år.

Foto: Torbjörn Dahlström

Möt Stefan Kemi – entreprenör
Det låter som en pangnyhet. Berätta.
– Jag har missbrukat nässpray i åtta år.
Det slutade jag med under vistelsen på
Farmen och har inte använt sedan dess.
Till något annat. Hur är du som chef?
– Bättre och bättre.
Vad bra. Vad innebär det mer konkret?
– Jag har förmågan att lyssna och
överlåta ansvar på våra anställda. Det
sista innebär att våra anställda tar egna
initiativ som kontinuerligt förbättrar
vår verksamhet. Viktigt är även att vi
har roligt på jobbet.

Det råder lite skämtsamt sittförbud för
din personal på Boda Borg.
– Vi är alla som jobbar här värdar eller
värdinnor. Som sådana står man upp
och möter våra gäster. Man sitter inte

ner. Det skulle se knasigt ut.
Det här med entreprenörskap och affärer lär du ha börjat med i tidiga år?
– Jo, jag var elva år när jag började dela
ut reklamblad i ett område i Stockholm.
Du utvecklade snart den verksamheten.
– Ja. Jag tog på mig ett betydligt större
distrikt och anställde några yngre kamrater att dela ut reklambladen.
Innovativt, må man säga. Fortsätt.
– Jag cyklade runt med ”lön” till utdelarna och behöll en viss procentdel för
mitt eget administrativa arbete.
Det var länge sedan. Nu för tiden är du
ute och cyklar i andra sammanhang.
– Jag började med uthållighetsidrotter
för drygt två år sedan. Jag springer, simmar, cyklar och åker längdskidor.

Din barndomstad är Kiruna. Där föds
man väl med längdskidor på fötterna?
– Nej, det var jag inte ett dugg intresserad av. Det som gällde var farsans
Ockelbo snöskoter som han köpte 1972.
Vad är då orsaken till din uppvaknade
entusiasm för Klassikern och andra
strapatsrika fysiska motionstävlingar?
– Jag vägde 91 kilo och bestämde mig
för att börja träna. Målet var att gå ned
till 75 kilo på ett halvår. Det lyckades.
Vikten var inte den enda väckarklockan.
– Nej. Vi var även på en skidresa där
min fru enkelt klarade åtta mil på skidor
en dag medan jag själv bara orkade en
mil. Det var dessutom en fruktansvärt
jobbig mil.
Det var då det. Vad är förresten din
bästa tid i Vasaloppet?
– Sju timmar och tjugotre minuter.
Inte så pjåkigt. Vad tycker du själv?
– Nej, det duger inte. Jag måste bli
starkare och orka hålla en högre fart
under en längre tid.
Längtar du tillbaks till Kiruna ibland?
– Absolut. Vi har en stuga utanför
Kiruna utan el och vatten och andra bekvämligheter. Tanken är att vi ska bo där
i tolv månader, varken mer eller mindre,
och leva som man gjorde förr.
Kasta dig i väggen, Farmen. Hur nära i
tiden ligger den flytten till lappmarken?
– Planen är att göra det om fem år.
Då ber vi att få återkomma då.

På assietten

Stefan Kemi beställer kaffe och
en ostfralla. Han deklarerar direkt att han gillar stimulerande
samtal men har föga
till övers för meningslöst fikapladder. Det
får skribenten att
sätta kanelbullen i halsen och
nervöst snegla på
sina nedklottrade
frågeställningar av
trivial art.
Leif König

Festligt med Smörgåstårtor!

Smörgåstårtor!
Till företagslunchen, 50-års festen, dop
konﬁrmation...

Köp eller beställ
din smörgåstårta hos oss.
Gott för alla tillfällen.
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

Varmt välkomna!
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Vinnare
av fläskkött

En hyllning till Björn
Afzelius musik
Gruppen Ikaros reste Sverige runt och
spelade musik av Björn Afzelius i tio
år. Nu är två av gruppens medlemmar
med i en ny konstellation som kallar sig
Rebell.
- Det är en akustisk version av Björns
musik vi presenterar, säger Lennart
Wantzin, sångare i gruppen.
Konceptet är detsamma som tidigare.
Kända och okända låtar ur Björns
fantastiska visskatt varvas med
berättelser hämtade ur Björns privatliv
och musikliv.
- Vi spelar ett antal nya låtar som
vi inte spelade med Ikaros, avslöjar
Lennart.
Förutom Lennart och Jonny Andersson
från tidigare Ikaros består gruppen
Rebell av Kenneth Karlsson och
Caroline Hänström.
- Tanken på en enklare, mindre sättning som spelade i det lilla formatet
föddes ganska snart efter att Ikaros
slutat spela, berättar Lennart. Den blev
riktigt stark när jag satt och lyssnade
på en skiva där Björn spelade tillsammans med Hannes Råstam och Bengt
Bygren. Gitarr, keyboard, bas och sång.

MÖTESPLATS

KUPAN
SECONDHANDBUTIK

- Varför inte spela vidare på tre personer tänkte jag och tog kontakt med
Jonny Andersson och Kenneth Karlsson, som båda tände direkt på idén.
Jonny hade spelat med Ikaros och
Kenneth hade en lång bakgrund från
dansbandsbranschen.

G:a Oxelösundsvägen 2
Öppet tisdag - fredag
10.00-16.00

Har du hela och rena
damkläder, prydnadssaker, hushållsartiklar, linne m.m. som du
själv inte behöver, lämna det gärna
till oss för försäljning för hjälp
både i Oxelösund och andra ställen
där hjälp behövs.

Trion träffades och började spela. Tycke
uppstod direkt.
- Det avskalade formatet kändes helt
rätt från början, minns Lennart. Vi beslöt att ändra soundet lite jämfört med
Ikaros, lite mer ”Winnerbäcksstuk”.
I det läget föddes nästa idé.

Du kanske bara är sugen på en
fika, välkommen in!

- Vi tyckte alla att en fiol skulle ”krydda” musiken lite extra, precis som i
Winnerbäcks musik.

Kort om Björn Afzelius
Björn Afzelius föddes den 27 januari 1947 i Huskvarna Småland men flyttade
1955 med sina föräldrar till Hökarängen utanför Stockholm. 1963 gick flytten
till Malmö. 1976, när det andra soloalbumet ”För kung och fosterland”,
gavs ut, flyttade Björn Afzelius till Göteborg, staden som sedan förblev
hans hemstad. Han hade emellertid ett andra hem i den italienska regionen
Ligurien, där han kände sig inspirerad och skrev många av sina sånger.
Björn Afzelius var ÖIS-supporter, vilket kan tyckas något kuriöst med tanke
på klubbens stämpel som ett överklasslag. Bland annat skrev han avsnittet
Att hålla på ÖIS är en fråga om livsfilosofi i boken Från A till ÖIS som utkom
1987.

Oxelösund Tunabergs
Rödakorskrets.
Te. 070-3557354
www.redcross.se/oxelosund

Grattis Peter!
Peter Renfors från Oxelösund vann en
månads fri träning från Puls & Träning i
förra numrets korsordstävling.
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Välkomna till årets Röda Korset Gala
på Culturum i Nyköping den 7 maj.
Den lokala artisteliten ställer upp utan
ersättning för att samla in pengar till
välgörande ändamål. Projektgruppen
bakom galan och lokala Överskottet
från galan oavkortat till Röda Korsets
lokala arbete i Nyköping. Träffpunkten,
Bryggan och Mira är tre verksamheter
som genom galan får ett välbehövligt
tillskott i kassan.
Träffpunkten är en mötesplats för socialt
utsatta människor, som ofta har missbruksproblem. Kriminalitet och hemlöshet finns också i problematiken. Dessa
människor erbjuds ett alternativ i drogfri
miljö, där de får känna gemenskap och
i mötet med personalen får medmänsklig värme och omtanke. Bli sedda och
bekräftade. Gästerna har möjlighet till
samtal med personalen och kan också
få stöd och hjälp vid kontakt med olika
myndigheter.

Bryggan arbetar för att synliggöra och
förbättra förhållandena för barn vars
föräldrar är föremål för kriminalvård.
De viktigaste personerna i barnens liv
är deras föräldrar och Bryggan arbetar
också för att stödja dessa i att ta ansvar
för sitt föräldraskap, både den som
avtjänar sitt straff och den som finns på
”utsidan”.
Mira arbetar med våld i nära relation,
med att hjälpa misshandlade kvinnor
och deras barn med stödsamtal och vid
behov även ett stödboende.
- År 2009 tog vi emot 260 hjälpsökande
kvinnor och 293 berörda barn. 48 kvinnor och 66 barn bodde i vårt stödboende, allt från 1 dygn till 7-8 månader,
berättar Perry Gustavsson Laudon, som
tillsammans med Marianne Sundelius
arbetar på Mira i Nyköping.
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FÅNGVAKTARE

Röda Korset gala 7 maj

Till nästa månad har 1 vinnare
chansen att vinna en grillbricka från
ICA Kvantum. 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.

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

Afzelius avled den 16 februari 1999 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Göteborg, i lungcancer. Vid sin död var han den svensksjungande artist som
sålt flest skivor genom alla tider. Björn skrev totalt 165 egna sånger.

Rebell presenterar Björn Afzelius

Vinn grillbricka
från ICA Kvantum

VÄLKOMMEN!

På så sätt blev Caroline Hänström med
sin fiol den fjärde medlemmen i gruppen.
Premiärspelning för gruppen skedde
förra sommaren då man spalade på
”Visor Vid Vattnet” vid Femöre Kanal i
Oxelösund. Onsdagen den 27 mars blir
första tillfället Rebell möter nyköpingspubliken. Platsen är den gamla anrika
Teatern i Nyköping.

Grattis Britt Marie Björgum och
Birgitta Enoksson som vann nystyckat
fläskkött i förra numret av OT.
Ring 29 15 62 för mer information.
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Jag hjälper företag med

• löpande bokföring
• momsdeklarationer
• fakturering m.m.

Privatpersoner

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

Behöver du hjälp med deklarationen?

Irene Helin, tel. 0703-47 11 88

Kontakta mig idag!

En riktig mataffär

12 års
Erfarenhet

Lägg fokus på företaget
och lämna bokföringen till mig!

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

Annonser: Kristin Mordal Spaarf
076-172 00 96, kristin@media-mix.nu
Eva Westberg 076-048 87 22
eva@media-mix.nu
Grafisk produktion: Mediamix
Distribution: SDR
Tryck: Mittmediaprint
Nästa OT: Söndag 21 april
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Välkommen till din
naturliga matvarubutik!

TUM!
NYSTYCKAT PÅ KVAN

Ombyggnaden fortsätter!

Direkt efter påsk börjar vi göra plats för vår nya
frukt och grönsaksavdelning.
Vi flyttar snacks, dricka, kaffe och tesortimentet och
bygger vår nya fräscha frukt och grönsaksavdelning.
Snacks, dricka, te och kaffe kommer vi att ha på en
tillfällig plats vid vår nuvarande medieavdelning.

Rekommenderas! rekommenderar nystyckad gris från Östergötland!
Vår köttmästare Mik

ael

Ingen ro och ingen vila....vi fortsätter färdigställandet av vårt
kassakontor.

ttdisk torsdag-lördag

Besök vår manuella kö

Saknar ni n
ågot...
...i vårt sortim
e

Fråga då M
icke eller An
ette. Det m
Beställ gärn
esta går att
a på 0155-2
få tag på.
9 15 59!

Vid entrén påbörjas snart markarbete i form av pålning.
Och snart kommer ni att se vår nya fasad.

nt?
Vill ni hålla er mer uppdaterade om vad som
händer. Följ oss då på facebook
facebook.com/kvantumoxelosund.

ALLA DAGAR
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