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Fransk förmögenhet 
bakom Järnverket
Hur kom det sig att det byggdes ett järn-
verk i Oxelösund på 1910-talet? Läs om 
��������������ϐ���������¡���������Ú�����
blev platsen för en järnindustri tack vare 
en förmögen fransk adelsfamilj.

”Handla 
gör mig 
handlings-
förlamad”
Leif König, mångårig OT-kåsör, känner 
sig inte helt bekväm med miljön i dagens 
enorma matvaruhallar.

Under juli månad blir det både visfest och allsång i Oxelösund. Lördag 6 juli 
är det dags för Visor Vid Vattnet med Uno Svenningsson, Patrik Isaksson och 
Tommy Nilsson. Alla torsdagskvällar i juli med start den 4 juli blir det allsång 
på Järntorget. Start halv sex med barntema innan den ordinarie allsången 
startar klockan sex. Läs mer om detta på sidorna 8-9 samt sidan 12.

Visfest och allsång i juli

Scouterna tar paus
Efter närmare 100 års verksamhet 
väljer nu Oxelösunds Scoutkår att ta 
en paus på grund av bristande intres-
se för föreningen.

Hållbarhet är nyckel-
ordet för trädgårds-
mästarna i Oxelösund

Tony och Benita träffades då de båda 
studerade till Trädgårdsmästare med 
inriktningen Miljö och Hälsa på Ökna-
skolan. Deras gemensamma intressen 
och värderingar ledde till att paret idag 
driver flera verksamheter i Oxelösund 
där hållbarhet är nyckelordet.

Blomsterlandet Nyköping    Gumsbacken     www.blomsterlandet.se     Öppet: vardag 10-19, lördag 10-16, söndag 11-16     Priserna gäller tom 3 mars eller så långt det räcker.

Nu kommer våren!
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Barnkär.  37-åriga Therese Cambrant jobbar med barn- och ungdomar i kyrkan i Oxelösund, där sång 
och musik är en viktig del i verksamheten. Therese har en spännande bakgrund med bland annat ett 
�Ú�ϐ�������¤��Ú�����¡�����������������������������������������������¤������������������������Ǥ��¡������
om Oxelösundstjejens livsval och vardag under OT-vinjetten Fikarast. Foto: Veronica Johansson
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ten runnit under broarna. Som sagt, 18 olika 
logotyper talar sitt eget språk.

Men jag har aldrig ångrat mitt val. Redan på 
studentdagen minns jag hur en av klass-
kompisarna i sitt tal kallade mig för klassens 
”fixare”. Och det är just det man oftast är, 
en fixare. Så när det är dags att trycka nya 
visitkort tror jag att jag byter titel från VD 
till fixare. En fixare med rätt att våga för att 
vinna. 

Det är snart jul och det var nog anled-
ningen till denna betraktelse kring det egna 
företagandet. Av någon anledning kommer 
nostalgin och betraktelser kring det liv man 
lever just kring jultider.

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

God Jul & Gott Nytt År! 
Vi hörs vidare 2013 
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En entreprenörs vardag  
är ofta upp och ner. Man 
drivs av en affärside som 
man tror stenhårt på. 
Ingen ska kunna påstå att 
det är en lätt match att få 
det att fungera. Fokus, 
förmågan att sälja idén 
till den aktuella mark-
naden och inte minst 
duktiga medarbetare, är 
viktiga delar i företagan-
det. Och givetvis att våga 
satsa för att vinna.

Hyser största beundran i frågan till brö-
derna Fernqvist som nu väljer att satsa stora 
pengar på att utveckla sin butik i Oxelösund. 
Grunden är en stark tro på att det fungerar i 
Oxelösund. Ett föredöme för många entre-
prenörer. Läs mer om deras ambitioner i 
tidningen.

Förra hösten blev jag inbjuden till Nyföreta-
garcentrum för att berätta om ”entreprenör-
skap”. I förberedelserna inför detta gick jag 
igenom alla logotyper, eller varumärken jag 
jobbat med sedan jag bestämde mig för att bli 
egen företagare. Tror det var 18 olika, vilket 
kan ses som både positivt och negativt. 

Hela min uppväxt var jag fast besluten att 
lärare var mitt yrkesval. Efter studier och 
fotbollsspel i Åtvidaberg var det dags att flytta 
tillbaka till hemstaden i början av 1980-talet.

Anledningen var att min far ringde och frå-
gade om jag var intresserad att arbeta i ett ny-
startat tryckeri. Det blev startskottet för mig 
att ge mig ut på okänd mark med ”våga för att 
vinna” som ledstjärna. Efter kort betänketid 
svarade jag ja, och sedan dess har mycket vat-
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Torbjörn Dahlström, ansvarig utgivare
tobbe@media-mix.nu

Om att våga för 
att vinna”Håll hårt i dina dagar”

“Tiden är en galning som går lös, håll hårt i dina 
dagar”. En strof hämtad från Per Gessle och Gyllene 
Tiders nya skiva.

Nu är det sommar och snart dags för semestertider, 
och visst kan man reflektera över att tiden går fort 
och att det är viktigt att fånga dagen. 

Fånga dagen kan man göra på olika sätt, främst 
genom att uppskatta det vardagliga och kanske inte 
hitta så mycket smått att gnälla på. Kanske också 
genom att reflektera över vad som är viktigt i livet, 
vad man kan välja bort och vad man vill ha kvar - 
och kunna njuta av. 

Ibland krävs det att man gör vissa val som i sig kan 
vara nog så svåra. Men ju äldre man blir, jag tror 
Gessle är ungefär i samma ålder som jag, så krävs det 
nog att man “håller hårt i sina dagar”.

Så här dags brukar jag titta tillbaka och göra ett 
bokslut för det senaste halvåret. I vårt lilla företag har 
mycket hänt. Vi har fått ett syskon i familjen, NYK, 
ett nyköpingsmagasin som kommit ut med sina fyra 
första nummer. Vi gläds över den positiva responsen 
vi möter, både för innehållet och kvaliten på tryck och 
papper. Det sporrar oss att satsa ännu hårdare i höst.

På det personliga planet har min yngsta dotter 
precis tagit studenten. Som sagt, tiden rusar iväg, 
tycker inte det var så länge sedan hon föddes, 
en regnig dag i början av juni. Nu står hon inför 
yrkesval och mitt råd på studentkvällen var; 
använd din talang på bästa sätt i ditt val och se till 
att du får en vardaglig tillvaro som du trivs med 
och har roligt i. 

Att använda skrattet som en självklar del i 
vardagen och jobbet tror jag är underskattat. 

Visst är det svårt när pressen och stressen tar 
över, men kanske är det då skrattet behövs som 
bäst. 

I sommar väntar två stora event, vårt eget 
arrangemang “Visor Vid Vattnet” i Oxelösund och 
Nyköpings Festdagar, i början av augusti. Just nu 
pågår förberedelserna för fullt. 

Glädjande nog har många anammat det billigare 
priset om man köpte biljetter till Visor Vid Vattnet 
under maj. Nu har priset gått upp, men det är fort-
farande billigare att köpa biljett under juni än i 
juli. Så passa på!

Nyköpings Festdagar kommer att få en lokal-
producerad inriktning i år. Jag vill gärna passa 
på att lyfta fram Elin Landelius som kommer 
att uppträda på stora scen med helt nyskrivet 
material. Låtskrivare är Lars Björkman, som skrev 
alla låtar under några varma sommarkvällar 2012. 
Efter ett intensivt arbete är låtarna nu färdig-
producerade. På scen under Festdagarna kommer 
Elin kompas av ett 11-mannaband. Det kommer att 
bli häftigt. Lita på mig, jag har haft förmånen att få 
lyssna på alla låtarna.  

Till sist, jag har lovat mig själv att så många som 
möjligt av sommarens lediga dagar ska tillbringas i 
den bästa av alla miljöer, i sommarstugan i skogen 
(endast 180 meter från Oxelösunds fantastiska 
skärgård). Förhoppningsvis blir man enligt 
traditionen bjuden på en och annan sill-lunch 
i bästa vännernas lag ute på en ö i närheten av 
skogen...

Ha en skön sommar och ta hand om er!
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Torbjörn Dahlström, ansvarig utgivare
tobbe@media-mix.nu

Om att våga för 
att vinna

Alltid nära 
våra kunder

Nyköping | Tel privat 0155–22 24 00 | handelsbanken.se/nykoping

Vi håller öppet i sommar
måndag – fredag 9.30–16.00

Annars når du oss enkelt från hängmattan
Passa på att inför semestern skaffa mobilappen, Internettjänsten och 
Handelsbanken Direkt för personlig service. Alltid öppna och avgiftsfria.

Vi finns nära dig, i både Nyköping och Oxelösund. Vi önskar dig en glad 
sommar.
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Ursäkta röran - vi bygger 
framtidens bredbandsnät

Veckohämtning av sopor 
för villor och radhus
Under sommaren från vecka 

24 till och med vecka 36 blir det 

veckohämtning av sopor för villor 

och radhus. 

Kör fram dina kärl och ställ på den 

vanliga hämtplatsen. Är du bort-

rest, glöm inte att be grannen eller någon om hjälp 

med att ställa tillbaka kärlen. Kärl som står framme 

L�ÀHUD�GDJDU�VLJQDOHUDU�IULWW�IUDP�I|U�WMXYHQ�

Det är många som ansluter sig till Oxelösunds

Stadsnät. En anslutning till Stadsnätet ger dig

tillgång till framtidens digitala motorväg som

byggs genom Sverige.

'HWWD�PHGI|U�DWW�GHW�NDQ�EOL�HQ�GHO�WUD¿NSUREOHP
i vissa områden under sommaren på grund av

grävarbeten.

Trevlig sommar önskar Oxelösunds stadsnät.

www.oxds.se

 

För att säkerställa elleveransen till de boende 

i Gamla Oxelösund och sommarstugorna i 

skärgården så installerar Oxelö Energi nu en ny 

högspänningskabel mellan Folkegatan och Gamla 

Oxelösund. 

- Vi arbetar efter de risk och sårbarhetsanalyser 

som vi tagit fram för vår verksamhet, och ett område 

vi fokuserar på nu är Gamla Oxelösund, berättar 

Nils Rönnkvist, verksamhetschef för elnät på Oxelö 

Energi. 

��,�GDJ�¿QQV�LQWH�P|MOLJKHW�DWW�NRSSOD�RP�L�QlWHW�RP�
det skulle bli ett fel på nuvarande kabeln till Gamla 

Oxelösund. Därför installerar vi ytterligare en kabel 

så att vi kan koppla om i nätet vid en eventuell 

kabelskada och på så sätt minska avbrottstiden. 

Elnätet förstärks

Uthyrningen har semester
Uthyrningen har semesterstängt från och med 

fredag 5 juli till och med måndag 22 juli. 

Visste du att...
…under en treveckors period fram till midsommar 

så planterar Kustbostäder ut cirka 13 500 

sommarblommor .

Midsommar på torget  

En riktig mataffär

Samla värdekuponger till silltallrik!

Handla i centrum 11-18 juni

Järntorget Oxelösund tisdag 18 juni 16.00-19.00.

9lONRPPHQ�WLOO�HQ�WUHYOLJ�NYlOO�RFK�VP\JVWDUW�Sn�PLGVRPPDU¿UDQGHW�

Program

10.00-19.00 Bra erbjudanden från alla handlare. 
   
������������ +lPWD�VLOOWDOOULN�IUnQ�,&$��WYn�VRUWHUV�VLOO��IlUVNSRWDWLV��JUlGG¿O�RFK�JUlVO|N��
  inklusive dryck). Pris 50 kronor eller 5 värdekuponger. Samla värde- 
  kuponger 11-18 juni genom att handla i deltagande butiker i centrum 
  som är uppskyltade med midsommarstång (se bilden). 

������������ 5|VWD�Sn�ElVWD�PLGVRPPDUVWnQJ�KRV�KDQGODUQD�PHG�FKDQV�DWW�YLQQD�¿QD�
  priser från butikerna. Hämta och lämna röstkuponger i Kustbostäders tält.
  Gullmar Bergman från Mats Bergmans spelar dragspel.

16.30, 17.30 Uppvisning och ringlekar med Oxelö Gille.
  Godis till alla dansande barn.
  
18.00  Levande ”Vis-sommarstång” med en försmak av sommarens visfest 
  ”Visor Vid Vattnet”. 

Vi önskar er alla 
en trevlig sommar!
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Härliga villatomter med havet runt knuten

9L�KDU�¿QD�YLOODWRPWHU�WLOO�VDOX�KlU�
��/DVWXGGHQ
��,QVNRJHQ
��9DOOVXQGVYlJHQ�
��6HJHOYlJHQ

www.oxelosund.se

.RQWDNWD�RVV�RP�YLONHW�KXV�VRP�SDVVDU�GLJ

frihet
närhet

0158-129 80 0703-16 07 010703-16 07 01
0739-76 50 12
0737-59 12 24 

Du ser de röda stolparna med 
vimplar på långt håll. De står vid 
de många strandpromenaderna 
i Oxelösund. De berättar om 
fyrvaktare, lotsar, fiskare, sjömän, 
sjörövare med flera spännande 
människor som har bott här. 

Om människor som kunnat segla 
och navigera och ta sig fram i alla 
väder. Utan att gå på grund. Och om 
några som faktiskt gick på grund och 
drunknade.

De berättar också om hur Oxelösund 
blev en stor hamn, varför järnverket 
byggdes och hur bananerna kom 
till Sverige. Och varför man inte ska 
vissla ombord på en båt. 

På tre ställen finns också skyltar 
som riktar sig direkt till barn. De 
handlar om sjörövare, segelskepp 
och bananer. 

På varje skylt finns en karta där 
du ser var alla de andra finns. Du 
kan besöka dem i vilken ordning 
som helst. Numreringen är bara för 
kartans skull.

Sjöfart och kustliv heter utställningen 
som har gjorts av Sörmlands museum 
i samarbete med Oxelösunds 
kommun. Den ingår i ett större 
projekt som heter Historien i 
Sörmland där museet berättar 
historia på olika teman i Sörmland.

En folder som berättar mer finns på 
turistbyrån. Texterna och en del av 
bilderna finns på museets hemsida 
www.sormlandsmuseum.se

Ingegerd Wachtmeister

Petter Eriksson med dottern Doris läser om när Bengt Ahlin gick till sjöss.
Foto: Anna Lassbo.
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I samband med årets Festdagar i 
Nyköping 2-3 augusti presenteras 
ett nytt arrangemang, ”Shall 
we dance” - Nyköping. En idé 
som bygger på temat från TV4:s 
populära program ”Lets Dance”. 

Bakom idén står Tony Irving, ord-
förande i juryn i Lets Dance på TV4.

- Tanken är att vi utser sex lokala 
kändisar som får varsin professionell 
tränare till hjälp. Tävlingen avgörs 
på stora scen lördag eftermiddag den 
3 augusti.

Fyra deltagare kommer att utses och 
tillfrågas av arrangörerna. Men två 
av deltagarna kan du vara med och 
påverka valet av.  

Har du en lämplig kandidat; vi söker 
en manlig och en kvinnlig deltagare.  

Kontakta arrangörerna med namn 
och kontaktuppgifter på ditt förslag, 
maila till tobbe@media-mix.nu eller 
pia@olvestad.se

”Shall we dance”
Nyköping

Tony Irving

Bananer, pirater och vanliga sjömän

0155-44 32 11

Kontakta oss när du behöver låna pengar
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Säljläge? Vi vet var din  
köpare kommer ifrån.
Nästan en halv miljon människor !yttar över kommungränserna  
varje år. Tack vare vår rikstäckning och det sätt vi arbetar på har 
vi full koll på dessa kunder. Kanske någon av dem köper just din 
bostad? Det här och mycket mer ger dig en bättre bostadsaffär  
där du kan få ett bättre pris för din bostad. Kontakta oss så ska  
vi berätta mer eller gå in på svenskfast.se/viharkoparna  
Välkommen!

Följ oss på Facebook

NYKOPING/OXELÖSUND BAGAREGATAN 21. TEL 0155-20 95 80. WWW.SVENSKFAST.SE/NYKOPING

Salong 
HEDDI

Esplanaden 14, Oxelösund 

0155-34 000

9L�¿QQV�Sn�*DWXSODQ�
PHG�SDUNHULQJ�XWDQI|U�G|UUHQ�

Full med vitaminer och

antioxidanter för håret.

Vi har hela sortimentet  av 

MOROCCANOILS produkter.

Ladda med olja inför sommaren!

Sundasalongen
Jag har öppet tisdagar och onsdagar, 

även under sommaren.

Övrig tidsbokning enligt överenskommelse.

Välkommen att boka tid!

Hälsningar Solweig Adam

070-633 45 26

070-633 45 26   Sundstigen 12, Oxelösund

Sommarerbjudande!
Eclipse Shampo & Balsam 
Paketpris 180:-  
Även håret behöver solskydd. Produkterna inne-
KnOOHU�89�ÀOHWHU�RFK�lU�VLOLNRQ��RFK�SDUDEHQIULD��
)|U�IlUJDW�KnU�

Best Western

Med ett rum på BEST WESTERN Hotell Ankaret i Oxelösund 
har ni närhet till sol & bad, Femörefortet, Boda Borg och 
skärgården. 

Titta gärna på vår hemsida för fullständig information om 
aktiviteter i Oxelösund. www.hotellankaret.se

bu!e i restaurangen. Boka bord på 

G:a Oxelösundsv. 2Best Western

Välkommen!

Välkommen till Best Western 
Hotell Ankaret

Rum inkl. Frukost och Middag från 675 kr.
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På klippan ovanför torget i Oxelösund står 

S:t Botvids kyrka 
En sevärd kyrka som 
är öppen för besök 
alla dagar 9-16. 
Välkommen in!
Guideanläggning !nns 
med information på 
olika språk.

www.oxelösundsförsamling.se

Kyrkans aktiviteter !nns på sn.se/guiden

Kyrkans expedition tel/öppettid under 
juni-aug måndag, tisdag, torsdag 9-12. 
Vxl. 29 34 00
Församlingshemmet Kyrkogatan 12 
Kyrkogårdens expedition Kyrkogårdsvägen 
4, tel. 0155-29 34 20

Allsång och kaffe
Öppet Hus på Sjötångens serviceboende 
varannan onsdag (jämna veckor) under 
sommaren. 13.30-15.30. Välkommen!
Musik och andakt på Björntorp 
torsdag kl 15.15 udda vecka; 
Sjötången tisdag kl 15 udda vecka. 

Utställning i S:t Botvid

Juni-aug kl 9-16 
Tecknat och målat 
med S:t Botvids 
målargrupp. 
Välkommen att 
besöka sommarens 
utställning. Det !nns 
möjlighet att köpa 
tavlor. Ledare Berne 
Jönsson.

Sommarmässa i S:t Botvid 
Juni-aug söndagar kl 18. 
Morgonmässa kl 8 onsdagarna 3/7 och 7/8.

Friluftsgudstjänst i Midsommartid
23/6 kl 11.00. Följ med på söndags-
ut!ykt till Högsten i Oxelösunds 
skärgård.
Båtar börjar avgå från Gästhamnen vid 
Restaurang Läget, från kl 9.00. Åter ca 
13.00. Ta med !ka och något att sitta på. 
Flextetten står för musiken. 
För frågor ring kyrkans exp. 0155-
293400, må, ti, to 9-12. 

Bussut!ykt
11/7 Välkommen att anmäla dig till 
resan. 
Församlingsut"ykt med buss till Café 
Ängstugan, Frälsningsarméns sommarhem 
i Nyköping. Vi dricker kaffe, sjunger och 
har trevligt i en underbar natur. Buss avgår 
från S:t Botvids kyrka kl 13.00. Hemresa 
ca 15.30. Kostnad 80 kr. 
Anmälan senast 4/7 till kyrkans exp. 
293400 måndag, tisdag, torsdag 9-12. 
OBS! minst 30 anmälda för att resan ska 
genomföras.

Du vet väl om att du är värdefull?
17/7 kl 18-21 Extra insatt datum, öppen 
samtalskväll i församlingshemmet med 
Ylva Sjöberg.

Musik i sommarkväll 
lördagar kl 18.00 i Frösängs-kapellet
Lördagar under sommaren bjuder 
kyrkan in till Musik i sommarkväll 
vid helgsmålsringningen kl 18 i 
Frösängskapellet. Kända sångare och 
musiker från Oxelösund och musiker från 
annat håll spelar och sjunger. Fri entré. 
Under juni, juli, augusti har vi ingen 
månadens konsert i S:t Botvid.

22/6 kl 18 Midsommardagen, Susanne 
Forslund sång, Janne Johansson piano, Ola 
Granrot bas, Tompa Bäckström gitarr.

29/6 kl 18 Patrik 
Ahlberg "öjt, 
Staffan Sjögren 
gitarr

6/7 kl 18 Lina 
Björkborg & Linda 
Widner sång

13/7 kl 18 
”Skymningstoner”, 
Jenny Roos "öjt, Elisabeth Hermansson 
piano

20/7 kl 18 Gospel Greatness med Åsa 
Lövgren, Carin Melin & Jessica Arvstrand. 
En kväll med både traditionell och modern 
gospel - a cappella! 

27/7 kl 18 Emma Fagerstedt sång, Jonas 
Olsson sång/gitarr.

Oxelösundin 
Ruotsinsuomalaisen 
seurakuntatyön
Ke 26/6 Suomenkielisen 
seurakuntatyön kesäretki 
Norrköpingin Hedvigin pappilaan. 
Kahvittelu ja ohjelmaa. Pappi Jyrki 
Myöhänen. Lähtö Kirkonmäeltä 
klo 16.00 ja kotona olemme 
klo 20.00. 20kr/hlö. Viimeinen 
ilmoittautumispäivä 19/6 
Kirkkoherranvirastoon 0155-293400 
tai Helenille 076-2724901. 
25/6, 2/7 17.30 Askarteluilta 
aikuisille seurakuntakodin 
lastenhuoneessa. Valmistamme koruja 
ym.
2/7, 16/7, 23/7, 30/7, 6/8, 13/8 14-
16 Tiistaikahvit seurakuntakodissa 
kahvittelemme, seurustelemme ja 
laulamme
9/7 Tiistaikahvit Ritvan mökillä
11/8 Messu. Björntorpin tiloissa. Timo 
Orta.
15/8 18-20 Naisten sauna, 
Stjärnholm
Aurinkoista kesää!

Betongbarnen önskar 
alla i Oxelösund ett 
bra sommarlov. Var 
du än är och hur du 
än har det, !nns det 
alltid någon som bryr 
sig om dig.

JUST DO IT - Kom 
alltid ihåg det!

3/8 kl 18 Ulla Börjars sång.

10/8 kl 18 Virtuosa trumpetklanger. 
Samuel Hellgren trumpet, Louise 
Hellgren piano. 
Kvällen bjuder 
på en blandning 
av virtuosa 
trumpetstycken och 
välkända melodier 
som varierar med 
cello och sång. Som 
ackompanjatör 
på piano spelar 
Samuels mor 
Louise. 

17/8 kl 18 Haga Kammarduo. Erik 
Sunnerstam "öjt, Maria Sidorova harpa.

24/8 kl 18 Söndagskvartetten; 
stråkkvartett från Nyköping. Ann Holmer 
!ol, Maria Jansson !ol, Barbro Westergren 
viola, Tomas Härström cello.

31/8 kl 18 Pontonerna, manskör i 
Oxelösund.

PILGRIMSVANDRING RUNT NÄVSJÖN 
24/8 kl 9.00-16.00 Välkommen med på 
en vandring i tystnad med meditationer. 
Kontaktperson marie.nilsson@
svenskakyrkan.se Mobil: 070-3002674

Boka in 17 sept! Må Bra Dag för Oxelösundare 
Med Må Bra aktiviteter på olika platser.
Kontaktpersoner för 17/9 är Lena Ubbesen, Anhörigcentrum, 
Vitsippan (0155-38900 el 070-2359855) och Ann Svensson, 
Svenska kyrkan (073-0614456). Mer information kommer. 
Ett samarrangemang mellan Kommun, Landsting och 
frivilligorganisationer.

Välkomna ut till Högsten hälsar Susanne Forslund 
och Peter Lindqvist.  Bild Pernilla Vis

– Det sliter att handla
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ASTRA GTC och ZAFIRA TOURER

PREMIÄR FÖR TVÅ BILAR  
DU INTE TÄNKT PÅ TIDIGARE.

2,95% fast ränta i 3 år. 

'HW�lU�WYn�ELODU�PHG�KHOW�ROLND�SHUVRQOLJKHWHU��VRP�WDU�RVV�HWW�UHMlOW�NOLY�LQ�L�IUDPWLGHQ��1\D�=DøUD�7RXUHU�lU�HQ� 
IDPLOMHELOHQ�PHG�SODWV�I|U�VMX�SHUVRQHU��(Q�ELO�VRP�NDQ�DQSDVVDV�WLOO�SUHFLV�GHW�GX�EHK|YHU��RDYVHWW�RP�GHW�lU� 
OLPRXVLQNRPIRUW�I|U�KHOD�IDPLOMHQ�HOOHU�PDVVRU�DY�SODWV�I|U�EDJDJH��1\D�$VWUD�*7�lU�GHQ�VSRUWLJD�
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. 

9lONRPPHQ�LQ�RFK�SURYN|U�Vn�I|UVWnU�GX�YDUI|U�

Nya Opel Astra GTC.

från  209 900 kr

eller

1980 kr/mån*

eller

2141 kr/mån*

1\D�2SHO�=DøUD�7RXUHU��
från 226 900 kr

Opel Astra GTC från 1980 kr/mån* Pris från 209 900 kr

2SHO�=DøUD�7RXUHU�IUnQ�2141 kr/mån* Pris från 226 900 kr5 års 
nybils-
garanti

%UlQVOHI|UEUXNQLQJ�EODQGDG�N|UQLQJ���������O�����NP��&2
2
 ��������J�NP��$VWUD�*7&����&'7,�±�=DøUD�7RXUHU����7�$XW���0LOM|NODVV�������%LODUQD�Sn�ELOGHQ�NDQ�YDUD�H[WUDXWUXVWDGH��

��nUV�Q\ELOV�DUDQWL�EHVWnU�DY���nUV�IDEULNVJDUDQWL�VDPW���nUV�I|UOlQJG�JDUDQWL��2EHJUlQVDG�N|UVWUlFND�JlOOHU�GH�WYn�I|UVWD�nUHQ�DOW���������PLO�Sn�IHP�nU��)LQDQVLHULQJVH[HPSHO�
2SHO�$VWUD�*7&����7��.UHGLW�JLYDUH�lU�*0$&�)LQDQFLDO�6HUYLFHV�$%����nULJW�%LOOnQ��������IDVW�UlQWD����NU�DYLDYJLIW�YLG�DXWRJLUR������NU�XSSOlJJQLQJVDYJLIW�������NRQWDQW�LQE\WH��
.UHGLWEHORSS���������NU��DQWDO�DPRUWHULQJDU�����UHVWVNXOG��������NU��WRWDO�NUHGLWIRUGUDQ���������NU��PnQDGVNRVWQDG�������NU��HIIHNWLY�UlQWD���������,QGLYLGXHOO�NUHGLWKDQWHULQJ�
WLOOlPSDV�RFK�ORNDOD�DYYLNHOVHU�NDQ�I|UHNRPPD��5lQWHHUEMXGDQGHW�JlOOHU�DOOD�2SHO�SHUVRQELODU�H[NO��$PSHUD�W�R�P����PDUV������

Ringvägen 58, Nyköping  
0155 - 44 31 00
www.bilcenter.com

Helgöppet!  Lördag 10 – 15, Söndag 11 – 15 

Provkör en ny Opel i helgen. 
Vinn en  ,SRG�7RXFK��

Välkommen!
Vi bjuder 
på fika!

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

Det ultimata sättet att ta sig
mellan A och B? A och B.
Det ska vara roligt att köra bil. Ett kriterium som verkligen stämmer på A- och
B-Klass. Det här är innovation, design, kvalitet och känsla in i minsta detalj.

Läs mer och bygg din nya A- och B-Klass på mercedes-benz.se. Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: 3,8–6,2 l/100 km, C02 98–145 g/km. Miljöklass Euro 5 eller Euro 6. *Mercedes-Benz Billån/leasing via
.FSDFEFT�#FO[�'JOBOT����N¹O�SFTUTLVME�SFTUW·SEF�����LPOUBOU���B�GÇSIÇKE�BWH������SÇSMJH�S·OUB�	GFCSVBSJ�����
�FĄFLUJW�S·OUB����n������-FBTJOHBWHJGU�FYLM��NPNT��3FTFSWBUJPO�GÇS�TFEWBOMJH�LSFEJUQSÇWOJOH�
��4FSWJDFBWUBM�$PNQBDU�������NJM����N¹O��,POUBLUB�EJO�¹UFSGÇST·MKBSF�GÇS�BMUFSOBUJWB�NJMUBM�FMMFS�MÇQUJE��#JMBSOB�Q¹�CJMEFO�·S�FYUSBVUSVTUBEF�

 Pris fr:      214.900 Kr

 Pris fr:              224.900 kr

A-Klass

B-Klass

2.060 kr/mån*
1.640 kr/mån*
189 kr/mån**

2.155 kr/mån*
1.715 kr/mån*
189 kr/mån**

Billån:
Leasing:
Serviceavtal:

Billån:
Leasing:
Serviceavtal:

Ringvägen 58, Nyköping  -  0155-44 31 00
www.bilcenter.com

– Det sliter att handla

Anmärkning i kanten:

Leif König
�����ǣ����ϐ�����̷�����Ǥ���

BRA
Parkbänken�¡���������������������-
�����������������������Ǧ�������ǡ�������¤�
������������������¤�����������ǡ�����������
����������������������������������Ǥ

BÄTTRE
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Stålnacke���������������������������
��������������������������Ú�������������-
���������������������������Ú������Ú����Ǥ

BÄST
Nils-Göran�ǳ������ǳ�Berglundǡ�ͺ�¤�ǡ�����
�����������������������������������������
Ú���Ú���������ȋ�����Ú������Ú����Ȍ�����
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En vänlig Ica-tjej visar mig �����¡����
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Nyköpings Festdagar
Fredag-lördag 2-3 augusti

www.facebook.com/NykopingsFestdagar

Oscar Zia
Erik

Segerstedt
Tobbe

Trollkarl
Tony Irving Staffan

Hellstrand

Elin 
Landelius

Nyköpings Festdagar
Fredag-lördag 2-3 augusti

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.  

- Tanken på att hälsa Uno Sven-
ningsson och Patrik Isaksson välkom-
na 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 Nils-
son, 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 har dessutom släppt en 
ny skiva i vår under uppmärksamma 
former. Vem minns inte lanseringen 
av ”Black”. Skivan är till stora delar 
inspelad i hemmamiljö hos Tommy 
som numera bor i Hälsingland. 

Kvällens värdinna blir Martina 
Dahlström som haft en hektisk vår 
med den avslutande terminen på 
Esteternas musiklinje. Musikalen 

”Dr Jekyll & Mr Hyde”som eleverna 
framförde på Culturum, fick lysande 
recensioner av lokaltidningen. 

- Fantastiskt roligt projekt, säger 
Martina som spelade en av huvudrol-
lerna, tillsammans med bland annat 
Jonathan Fröberg från Oxelösund. En 
ytterligare uppmuntran fick Martina 
i det stipendium hon fick motta från 
Rotary i Nyköping i slutet av maj.

Nu ser Martina fram mot kvällen då 
hon uppträder tillsammans med Uno, 
Patrik och Tommy. Förutom duetter 
tänker hon sjunga några av sina abso-
luta favoriter.

- Det blir personliga favoriter från 
svenska låtskrivare och sångare som 
Lasse Winnerbäck, Sonja Aldén och 
Sarah Dawn Finer, avslöjar Martina. 
På gitarr och sång kommer Robin 
Pettersson att stå vid Martinas sida på 
scen. 

Tommy Nilsson

Patrik Isaksson, Martina Dahlström och Uno Svenningsson

En sommarkväll fylld av musik

OBS! Ingen alkohol eller 

matförsäljning på konsert-

området. Medtag egen 

picknickkorg.
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Flytta med Länsförsäkringar!

lansfast.se/nykoping
Monica Ländin Birgitta SandlundPär NilssonJoel Frändberg

Patrik Isaksson
Uno Svenningsson

Tommy Nilsson
Kvällens värdinna: Martina Dahlström

En sommarkväll fylld av musik

En riktig mataffär

SPONSORER:

Visor vid vattnet
OBS! Ingen alkohol eller 

matförsäljning inne på 

konsertområdet. 

Medtag picknick-korg!
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Nyfiken?
Läs om kustliv 
och sjöfart  
på de röda  
skyltarna

www.sormlandsmuseum.se
En del av  

Landstinget SörmlandI 
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I Oxelösund har det varit konfirmationsmässa med 300 besökare i 
S:t Botvid. Kyrkan och kyrkorummet är en viktig plats. Allt fler söker 
sig dit. Anledningarna kan vara många och fördelade över dagens alla 
timmar då kyrkan är öppen för besök. 

Vår kyrka - Vår stolthet!

- Jag missar ogärna en konfirmationsmässa i S:t Botvid, berättar Birgitta 
Ringshagen informatör på kyrkan. Det är en högtidsdag för ungdomarna vi 
mött i församlingshemmet under året. En fest varje vår som jag gärna vill vara 
med på. 

Förväntan bland anhöriga och församlingsborna är stor när kyrkklockorna 
dånar ut budskapet att nu händer det något uppe på berget. Kyrkportarna 
öppnas på vid gavel. Processionskorset höjs och konfirmanderna, de unga 
ledarna, kyrkvärden, diakonen och prästen rätar in sig i ledet bakom 
korsbäraren. På stororgeln slår musikern an ackorden till ingångsmusiken och 
ut strömmar Lady Gagas ”Born this way”. 

Både konfirmanderna och församlingen reagerar med ett sus. Det är inte 
vilken låt som helst och alla känner igen den. Innehållet i texten kan de flesta, 
”I’m beautiful in my way ’cause God makes no mistakes. I’m on the right 
track, baby, I was born this way.” 

- Vi reser oss och allas ögon följer korset fram mot koret, fortsätter Birgitta. 
Stundens allvar, de leende ungdomarna, musten och glöden i musiken får 
håret att resa sig på armarna. Festen har börjat! 

Konfirmanderna tänder det stora Kristusljuset som står i centrum och börjar 
sin berättelse om vad tiden som konfirmand har inneburit för dem. Så här sa 
några:

-Medan vi undrade över varför kyrkan pratar så mycket om Gud och Jesus, 
gick det åt mycke gofika. Vi har fått nya vänner, pratat om viktiga saker, fixat 
mat, lekt och varit på läger. Allt vi gjort får den här tiden att bli oförglömlig.

- Livet har gett oss nya infallsvinklar. Vi rekommenderar verkligen andra 
ungdomar att anmäla sig till konfirmation. Det ångrar ni inte. 

-Vi har fått ett löfte med oss. Vi är omslutna, värdefulla och alltid älskade. 

Vi vet att vi är välkomna till vår kyrka när vi vill. 

Nu glädjedansar konfirmanderna i sina vita kåpor till Michael Jackson´s 
”Beat it” som sen övergår i en Harlem shake. Snart gungar hela kyrkan med 
i ”Shackles”, en gospel där man tackar Gud för att han tar sönder bojorna 
kring våra fötter så vi kan dansa och från våra händer så vi kan lyfta dem och 
prisa Gud.  

- Vi kan göra så mycket nytt i våra kyrkor och på många andra platser. Till 
Guds ära och till glädje för människor, avslutar Birgitta Ringshagen.

Allt vi gjort får den här tiden att bli oförglömlig. Vi rekommenderar verkligen 
andra att ungdomar att anmäla sig till konfirmation, säger 2013 års konfirmander i 
S:t Botvid, på bilden tillsammans med sina ledare. Foto: Bildproffsen, Nyköping

 TOYOTA MOTORCITY NYKÖPING
www.toyotanykoping.se

INDUSTRIGATAN 10, 0155-21 71 70  -  VARDAGAR 10-18, LÖRDAGAR 10-14

Auris
Från 161.900 kr

Yaris 1,0 VVT -i
Från 134.800 kr

Rav4
Från 237.900 kr

Oxelö Krog
(Bygdegården)

9lONRPQD����7HO����������������ZZZ�E\JGHJDUGHQ�FRP
IDFHERRN�FRP�%\JGHJDUGHQ�2[HOR.URJ

Café- Sjökrog- Butik

Gamla Oxelösund

/D[��	�5lNEXIIp�L�YnU�YDFNUD�PLOM|�
$YQMXW�GHQ�JRGD�PDWHQ�PHG�OLYHPXVLN�YDUMH�WRUVGDJ�L�MXOL������������
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Kyrkoval 2013
Oxelösunds församling, liksom alla 
andra församlingar inom Svenska 
Kyrkan, har som grundläggande 
uppgift att fira gudstjänst, bedriva 
undervisning samt utöva diakoni och 
mission. Arbetet i församlingen har 
sedan länge präglats av en ambition 
att konkret finnas närvarande i 
människors vardag och där ingår 
diakonin som en viktig del.

Jag vill kortfattat beskriva det 
diakonala arbetet i församlingen. 
Diakoni kan beskrivas som den kristna 
tron uttryckt i praktisk handling. Det 
kan lättast beskrivas som omsorg om 
och möte med människor i utsatta 
situationer. 

Församlingen har två diakoner 
och två diakoniassistenter, varav 
den ena är inriktad på den finska 
församlingsverksamheten. En av 
diakonerna, tillika förskollärare, 
arbetar till stor del på Familjecentralen, 
som kyrkan driver tillsammans med 
kommunen och landstinget. Där 
erbjuds småbarnsföräldrar möjlighet 
till stöd och samtal utöver övrig 
verksamhet. Kyrkans arbete här 
bedrivs konfessionslöst, dvs man pratar 
inte om Gud på Familjecentralen.

En annan angelägen uppgift för 
diakonin är samtal, hjälp och stöd 
till enskilda som befinner sig i svåra 
situationer. Ytterligare en viktig uppgift 
är kyrkans sorgegrupper där personer 
som förlorat någon anhörig eller vän 
kan få hjälp att bearbeta och komma 
vidare i sorgearbetet. Det är alltid lätt 
att komma i kontakt med diakon eller 
diakoniassistent. Rolf Zetterström

Valnämndens ordförande

Kyrkan har också en nätverksdiakon 
vars uppgift är skapa nätverk med 
kommun, landsting, skola, ideella 
föreningar, företag och organisationer 
i kommunen. Detta arbete resulterar 
ofta i samarbetsprojekt av olika slag. 
Ett sådant pågående samarbete är ett 
bildningsprojekt för unga mammor 
som saknar gymnasiekompetens. 
Arbetsförmedlingen och kommunen är 
samarbets-partners.

Det finns även dagledighetsträffar 
och öppet hus omväxlande i 
församlingshemmet och på 
äldreboendet Sjötången. Programmet 
omfattar föredrag, sång och musik i 
olika former och är en bra mötesplats 
för många. Detta arbete leds av 
diakoniassistenten. Inriktningen i den 
finska verksamheten är syjuntan, sång 
och musik samt barntimmar.

Diakonigruppen medverkar även 
vid gudstjänster och andra kyrkliga 
förrättningar. 

Anteckna redan nu i Din almanacka att 
gå och rösta den 15 september.

Här tvättar du själv bilen, skonsamt och 
miljövänligt.

Här väljer du själv hur mycket 
biltvätten får kosta.

Allt biltvättmedel ingår, välj själv.

Välkommen till biltvätten som alltid 
har öppet.

från 20:-Betalterminal för korteller kontantbetalning

Vi !nns hörnet Sundörsvägen/Folkegränd (granne till Netto butiken)

Upptäck trevliga Frösäng!

GRILLTIDER!Vi hjälper digatt hitta någottill middagen!
MANUELL KÖTTDISK
På Matöppet styckar och packar vi allt kött i butiken, och har 
därmed alltid färskt Svenskt kött i charken.

PENSIONÄRSRABATT
Kom ihåg att vi har 5% rabatt pensionärsrabatt tisdagar och torsdagar. .
VI FORTSÄTTER ATT ERBJUDA HEMKÖRNING! 
Hemkörning 50 kr (Gäller hela Oxelösund)

 Öppettider:
Måndag till lördag 

8-21 

söndagar 

9-19

Telefon: 0155-67 91 75
Frösängsvägen 6, Oxelösund

)OHU�RFK�ÁHU�KLWWDU�KLW�
Välkommen du 

också!

Varje vecka
nya erbjudanden 

med bra priser!

I din brevlåda!

Välkommen in
till Mickael!

Nya Hårstugan

Här finns gott om P-platser & 

busshållplats alldeles vid dörren! 

Vi vill önska er 
en riktigt 
härlig 
sommar!

Sommaren är 
äntligen här!



En riktig mataffär

Varje torsdag i juli med start 4 juli
Plats: Järntorget    Tid: 17.30-19.00

Varje torsdag 17.30-18.00

Barntema

Kom och sjung allsång!
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På programmet

Niklas Mulari, konstnär och ska-
pare av konstverket Vitsippan, 
berättar om sin skapelse.

Invigning av den nya aktivitets-
utrustningen utomhus.

Kenneth Roderick 
& Co underhåller 
med musik.

Bo bra på äldre dar

Invigning av Vitsippans 
trygghetsboende
Välkommen till en öppen invigning 
onsdag 19 juni 14.00 på Vitsippan
Torggatan 3 B.

 Nu byter Pensio namn och lokaler, 
men erbjuder samma 

kvalitetstjänster som tidigare.

- En del av PENSIO AB

Upplev det topphemliga 

och spännande

Femörefortet
         

Öppettider 2013

 

18 maj - 16 juni lördagar-söndagar 

26 juni - 18 augusti dagligen 

24 augusti - 13 oktober lördagar-söndagar

 

Gruppvisningar kan bokas hela året

 

www.femorefortet.se

Oxelösunds Turistbyrå 0155-383 50

Helgjour
På lördag, söndag samt helgdag är det till vårdcentralens jourmottagning du 

vänder dig om du har ett problem som är så akut att det inte kan vänta till 

QlVWD�YDUGDJ��'HW�¿�QQV�I\UD�MRXUPRWWDJQLQJDU�L�OlQHW��'X�ERNDU�WLG�YLD������

Vårdcentralen – hit 
vänder du dig först. 
Kontakta din vårdcentral via 

ZHEE�HOOHU�WHOHIRQ�I|U�DOOD�GH�
besvär som inte kräver ome-

delbar vård på sjukhus. Om 

det behövs lotsas du vidare 

till andra specialistläkare. 

Vårdcentralerna har rådgiv-

QLQJ�Sn�WHOHIRQ�

Hitta rätt i vården

www.1177.se – råd om vård dygnet runt
+lU�KLWWDU�GX�IDNWD�RFK�UnG�RP�YnUG��KlOVD�RFK�VMXNGRPDU��+lU�KLWWDU�GX�RFNVn�
H�WMlQVWHU��GlU�GX�EODQG�DQQDW�NDQ�I|UQ\D�UHFHSW�HOOHU�ERND�HOOHU�DYERND�WLG�

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. (UIDUQD�VMXNVN|WHUVNRU�EHG|PHU�SUREOH�
PHW��JHU�UnG�RFK�QlU�GHW�EHK|YV�lYHQ�XSSO\VQLQJDU�RP�YDU�GX�VND�V|ND�KMlOS�

Mer information på www.landstingetsormland.se

Akut vård
5LQJ�����HOOHU�V|N�WLOO�DNXWPRWWDJQLQJ�
vid akuta och livshotande tillstånd.

Oxelösunds Scoutkår går i vila
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Se Oxelösundsarkivets 
bilder på Internet!

Gå in på: bild.oxelosund.se 
eller 

på kommunens hemsida
 www.oxelosund.se

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

Espskärslägrets Totempåle i juni 1958. Till 
vänster ser vi  Ove Lindberg och till höger 
står Rune Lindberg med sonen Lasse på 
sina axlar.  Foto Göte Lindberg

Potatisskalning på Äspskärslägret. Damen längst till vänster är 
Britta-Lisa Johansson. (Övriga personer okända).
Foto Jan Lindmark

Oxelösunds scoutkår var under lång tid 
i mitten av förra seklet Södermanlands 
största kår. Man bedrev en verksamhet 
med hög kvalitet, och särskilt inriktad 
mot de möjligheter skärgården gav. 
Sjöscouterna arrangerade sommarlägret 
på Äspskär utanför Oxelösund. Då 
kåren hade många engagerade ledare 
kunde man också bjuda in någon 
mindre scoutkår till sitt sommarläger. 
Bland annat Järna scoutkår var med 
några gånger. Britta-Lisa och Gunnar 
Johansson var stora entusiaster. Gunnar 
var kårordförande i Oxelösunds scoutkår 
och vice distriktsordförande i Sörmlands 
scoutdistrikt. På bilden håller Gunnar tal. 
Året är troligen 1960.  Foto Jan Lindmark

Äspskärsläget 2/8-12/8 1958. Ledaren Harry Thronström 
portionerar ut en tårtbit till sin dotter Ann-Catrin.

Gunnar och Britta-Lisa Johansson, scouternas allt 
L�DOOR��PHG�ÀLFNVFRXWHUQD�Sn�VHJODWV�L�%UHYLNHQ��,�
bakgrunden syns hamnen. På bilden syns bland 
andra Christina Nylund som nr två från höger.

Scoutkåren startades 1918. 
Fotot är taget i Breviken 
och båtarna som ingår i 
VFRXWHUQDV�VHJHOÀRWWD�KHWHU�
Gunfjaun, Tumlaren och 
Kluck. 

Oxelösunds Scoutkår går i vila
Efter närmare 100 års verksamhet 
väljer nu Oxelösunds Scoutkår att 
ta en paus på grund av bristande 
intresse för föreningen. – Vi hop-
pas självklart på att kunna starta 
upp verksamheten igen om intres-
set ökar, säger Ewa Algothsson som 
sedan 27 år är ordförande i scoutkå-
ren.

Men för tillfället är det alltså träda 
som gäller för den anrika föreningen 
som startades år 1918, då som en 
sjöscoutsförening som enbart var öp-
pen för pojkar. Så småningom tillkom 
även flickscouterna, och i dag finns 
ingen uppdelning mellan könen.

Scoutväsendet i Sverige är även i 
dagens moderna samhälle en populär 
företeelse bland barn och ungdomar. 
Med Kung Carl XVI Gustaf som be-
skyddare och 1 100 scoutkårer sprid-
da över hela Sverige finns fortfarande 
intresse för scouternas verksamhet. 

En stor del av scouternas aktiviteter 
består av friluftsliv. Att lära sig laga 
mat med enkla medel, respektera 
naturen och utbilda sig inom sjuk-
vård och överlevnad är några av de 
saker en scout får lära sig. På uppma-
ningen ”Var redo!” skall man enligt 
scouternas valspråk svara ”Alltid 
redo!” tillsammans med den klas-
siska scouthälsningen med tre fingrar 
som symboliserar tro, hjälpsamhet 
samt följandet av scoutlagen.   

Stor vikt läggs dessutom på att vara 
en bra kompis och att det ska finnas 
rum för alla – ingen ska behöva stå 
utanför gemenskapen. I scouterna ar-
betar man mycket med tanken ”Lear-
ning by Doing” där barnen själva får 
pröva på nya saker med vägledning 
av ledare och äldre scouter. 

– En gång scout, alltid scout, menar 
Ewa Algothsson. Det är med sorg i 
hjärtat som hon och ledaren Anette 
Nilsson nu ser sin förening gå i vila. 
Anette har varit ledare i många år, 
och hon har spenderat mycket tid 
inom scouterna tillsammans med sina 
tre barn.

Scouteras klubbstuga Bruna Huset 
byggdes av scouterna själva år 1947 
– och sedan dess har det enbart varit 
scoutverksamhet i byggnaden. Nu 
är hyreskontraktet med kommunen 
uppsagt och någon annan kommer 
nyttja lokalerna där så många patrul-
ler passerat genom åren.

Med anledning av föreningens up-
pehåll väljer vi nu att åter visa upp 
några av de många historiska ögon-
blick med scoutkåren som 
förevigats i Oxelösunds-
arkivet.

Bilden visar en interiör från Scout-
stugan. Anette Nilsson visar hur man 
hanterar ett rep.
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Text: Sanna Dahlström

Hållbarhet är nyckelordet för Tony och Benita 
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Tony Edberg och Benita Hedman 
Runesson träffades då de båda stude-
rade till Trädgårdsmästare med inrikt-
ningen Miljö och Hälsa på Öknasko-
lan. Deras gemensamma intressen och 
värderingar ledde till att paret idag 
driver flera verksamheter tillsammans 
där hållbarhet är nyckelordet.

– Vi brukar tala om ekologisk, eko-
nomisk, kulturell och social hållbarhet, 
menar Tony. Han har en bakgrund inom 
vården samt utbildning i chiropraktik 
och massage. Även idag har han ett 
stort intresse för friskvård – han och 
Benita är båda mycket engagerade i 
frågor som berör psykisk ohälsa och 
rehabilitering.

Genom att kombinera sina intres-
sen har de byggt upp något som kallas 
Trädgårdsrehabilitering, ett program 
där syftet är att hjälpa människor som 
exempelvis varit sjukskrivna länge till-
baka till en stabil och frisk tillvaro. 

– Att få pyssla i en trädgårdsmiljö är 
både rogivande och stärkande, och det 
kan vara ett bra sätt att komma igång 
i sin egen takt efter en lång konvale-
scens, säger Benita.

Företaget Hälsoträdgården Lunden 
har de drivit sedan år 2007 – och i loka-
lerna vid Frösängsparken har de huse-
rat sedan år 2010. 

– För oss var det verkligen ett lyft att 
flytta till Oxelösund från Nyköping, vi 
har blivit så väl mottagna av invånarna, 
menar Benita. 

Inom sin odlingsverksamhet tänker 
de ekologiskt till fullo. Alla deras väx-

ter planteras och växer upp i en giftfri 
miljö. Istället för kemiska preparat an-
vänder de sig av naturliga medel som 
naturgödsel och predatorer (insekter 
och svampar som bekämpar skadliga 
organismer).

– Den ekologiska grundtanken lig-
ger också i att välja växter som inte 
blir så angripna, vi vill ha starka och 
friska plantor, säger Tony och menar att 
många växter idag uppförs alltför ef-
fektivt för att anpassas efter behovet på 
marknaden. 

I december 2012, mitt i julruschen, 
tog de dessutom över butiken Blomster 
Design på Järntorget. Där säljer de idag 
ekologiska och till stor del närodlade 
växter och snittblommor. 

– Det har varit en utmaning för oss att 
hitta leverantörer till Blomster Design 
som odlar ekologiskt, men det är viktigt 
för oss att behålla samma grundvärde-
ring även i den verksamheten, menar 
Benita.

Nu säljer de sommarväxter för fullt, 
men Tony och Benita ligger samtidigt 
ett halvår fram i tiden när det gäller 
att planera och förbereda inför nästa 
säsong. 

– Det är en ständig process, vi arbetar 
ju med levande ting, säger Tony.

Att de trivs med sitt arbete är det 
dock ingen tvekan om. 

– Vi tycker det är så roligt, det ligger 
mycket kärlek och glädje i att få följa 
ett frös väg till färdig växt, avslutar de.

Hudhälsan

Helena och Sandra

hälsar varmt välkommen!

Sommarerbjudande!

10% på alla
manikyrbehandlingar

IPL bikinilinje
650:- ggn 
(ord 1050:-)

Sommartider i butik:
Tis-fre 12-17

v.30 och v.31 stängt.
Behandlingar går även att 

boka annan tid.

Trevlig 
    Sommar!

͔͕͙͙Ǧ͙͘�͕͔�͔͔�Ȉ�¡��������ǡ�����Ú����
www.cykelonyckel.se

När bytte du lås senast!

�����¡������������
�������������������������

���������¤�������
���������Ǥ

INGÅR I UNDERSÖKNINGEN
Utökad synundersökning
Ögontrycksmätning
Synfältsmätning
Ögonbottenfotografering

BOKA TIDHOS OSS!

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

Järntorget 1, Oxelösund
7HOHIRQ���������������www.sornersoptik.se

ÖGONHÄLSOUNDERSÖKNING

���������Ƥ����������
allsång på torget i sommar



    

Hållbarhet är nyckelordet för Tony och Benita 
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���������Ƥ����������
allsång på torget i sommar

VÄLKOMMEN TILL EN TREVLIG KVÄLL OCH 
SMYGSTART PÅ MIDSOMMARFIRANDET

Tisdag 18 juni blir det traditionellt 
midsommarfirande på torget i Oxelö-
sund. Genom att handla i deltagande 
butiker kan du samla värdekuponger 
till en silltallrik som du hämtar på ICA 
Kvantum.Deltagande butiker har en 
midsommarstång på bild i sitt skyltföns-
ter.

Under kvällen underhåller Gullmar 
Bergman från Mats Bergmans på drag-
spel, det blir uppvisning och ringlekar 

med Oxelö Gille samt en försmak av 
sommarens Visor Vid Vattnet, med 
Martina Dahlström.  

All information kring kvällen hittar du i 
annonsform på sidan 3 i tidningen.

ALLSÅNG PÅ TORGET I JULI
Som tidigare år blir det allsång på tor-
get varje torsdag i juli med start den 4 
juli. Som vanligt blandas allsånger med 
tävlingar. Alla allsångskvällar startar 
med ett barntema mellan 17.30-18.00 
innan den ordinarie allsången drar 
igång mellan 18.00-19.00.

Allsången kommer i år att ledas av från vänster Martina Dahlström, Therese 
Cambrant och Jocke Forss.

0155-302 10

Järntorget, Oxelösund

10% rabatt
på Sebago

Gäller tom. 20/6

SPRING / SUMMER 2013

Midsommarafton stängt!

Timmermansgatan 6
��������������ZZZ�EROLVW�VH

Ammoniumsulfat i lager! 120.-Tar bort mossa och 
gödslar gräset!

349.- 
ord. 439.-

Stroller Plus T-kombi
%HNlPSDU�RJUlV�RFK�
J|GVODU�JUlVPDWWDQ�

189.- 
ord. 239.-

Snigelmedel Natria
��NJ��6N\GGDU�GLQ�WUlGJnUG�XSS�WLOO���YHFNRU

Myrr Myrdosa
(IIHNWLY�RFK�K\JLHQLVN

 79.- 
ord. 109.-

-lUQWRUJHW�����2[HO|VXQG����������������

Sommarrabatt!
20% på sandaler.

*gäller t.o.m. tors 20 juni

Vi önskar er alla en 
riktigt härlig 

midsommarhelg!

Vi har stängt på 
midsommarafton.

Din tandläkare i centrum

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

       Personlig omtanke          Trygg miljö            Modern tandvård                 

Vi önskar alla en trevlig sommar!
Semesterstängt. v.29-v.32

När vi inte är på plats !nns
vår hjälptelefon.

Vardagar 9-16: 076 104 27 80

OXELÖSUND 0155-344 00

Sandaler
MERRELL

Stratis convertible
Strl. 36-47

ord pris. 699:-

ECCO Andes
Strl. 36-50

949:-
 NU 499:-

Sommartid 
fr.o.m. 1 juli 10.00-18.00

Semesterstängt 
v.31 (29/7-4/8)

)|GVHO��5RPDQWLN��.RQÀUPDWLRQ��([DPHQ��)HVW'
RS��)|GHOVHGDJ��%U|OORS��%HJUDYQLQJ

%ORPVWHU�'HVLJQ
Butiken med de ekologiska alternativen.          Hantverket & kunskapen

Öppet: Mån-Fre 9.00 - 18.00 Lör 9.00 - 14.00 

7UHYOLJ�VRPPDU�
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Öppettider
Receptionen kommunhuset
Växel 0155-380 00
Må, ti, to, fre 8.00–16.00
Ons 8.00–18.00
Lunchstängt 12–13 vecka 26–32
www.oxelosund.se
Återvinningscentralen
Föreningsgatan 43
Mån, ons, fre 12.00–16.00
Tis, tors 12.00–19.00
Lör 10.00–14.00 
www.oxeloenergi.se
Allaktivitetshuset Koordinaten 
Bibliotek, turistbyrå, barn- och ungdoms-
verksamhet, 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

Sommaren är en fantastisk tid på året 
när vi får stanna upp, njuta av lite 
semester och ta en paus för att hitta ro, 
fundera och tänka – men också för att 
hitta nya infallsvinklar. 

Men visst har han rätt den där Tomas 
Ledin, sommaren är kort. 

Det är så mycket som jag vill hinna 
med att göra nu när sommaren äntli-
gen har kommit. Jag vill resa, hälsa på 
vänner, hinna rensa ur garderoben där 
vinterkläderna fortfarande trängs med 
årets sommarkollektion, jag vill …

Ok! Det är bara att inse att allt inte 
kommer att bli gjort och inte ha dåligt 
samvete för det. 

Semester är till för återhämtning och 
inte för att bli stressad över allt som 
borde hinnas med. Några små resor är 

Sommaren är kort ...

Kommunfullmäktige sammanträder 
onsdag 19 juni 18.00 i Eventsalen, 
Koordinaten. 

Handlingar till kommunfullmäktiges 
lUHQGHQ�¿QQV�WLOOJlQJOLJD�Sn�NRPPXQ-
styrelseförvaltningen och på kommu-
nens hemsida www.oxelosund.se där 
du också kan också följa debatten och 
sammanträdet via webbsändning. 

Kom och lyssna på 
kommunfullmäktige

Är du född mellan 1999 och 2003? Då 
är du välkommen på Oxelö sommar-
camp 24–28 juni 9–16. 

Oxelö sommarcamp är ett prova-på- 
OlJHU�Sn�5DPGDOHQ�PHG�ÀHUD�DY� 
Oxelösunds föreningar. 

Vi träffas på morgonen och äter frukost 
tillsammans. Förmiddagen ägnas åt en 
förening och deras aktivitet. Sedan äter 
vi en gemensam lunch. 

På eftermiddagen träffar du en annan 
förening och testar på deras aktiviteter. 
Nästan all transport sker med cykel, så 
du måste ha med cykel. 

Pris 200 kr/person inklusive aktiviteter,  
frukost och lunch. Bokning och betal-
ning på Koordinaten. 

Mer information får du om du ringer  
till Koordinaten på 0155-383 50 eller 
0155-383 70.

Oxelösunds kommun har beviljats 
EU-medel för att utveckla Oxelösunds 
skärgård. Det är Oxelösunds kommun 
som tagit initiativ till projektet i samver-
kan med intresserade aktörer.

Samverkan
Projektet är ett samarbete mellan 
Oxelösunds kommun, kommunala 
bostadsbolaget Kustbostäder, Oxelö-
sunds hembygdsförening och övrigt 
föreningsliv i Oxelösund. 

Syftet är att utveckla Oxelösunds 
skärgård till en mer attraktiv, tillgänglig 
och hållbar skärgård för rekreation och 
friluftsliv. 

Konkret innebär det att tillgängligheten 
för Oxelösunds skärgård ska utvecklas 
och förbättras genom 

�� 1\D�EU\JJRU�I|U�VnYlO�WXUWUD¿N�VRP��
småbåtar och kajaker/kanoter. 

�� Toaletterna byts till mer hållbara 
lösningar.  
  

inplanerade men framför allt så tänker 
jag vara hemma i vårt vackra Oxe-
lösund och hinna njuta av skärgård, 
natur och de aktiviteter som erbjuds.

Ni har väl inte missat årets upplaga av 
Oxelösunds sommarmagasin? I den 
har vi samlat alla sommarens evene-
mang. Allsång på torget, bakluckelop-
pis på Jogersö, Natur och kulturresa 
till Hävringe, segling med skeppet 
Constantia, visor vid vattnet, listan av 
aktiviteter kan göras lång.

Varför inte passa på att turista i din 
egen kommun? Göra ett besök i 
Femörefortet eller på Skärgårdsmuseet 
i Gamla Oxelösund, utmana dig själv 
och andra med kluriga och roliga utma-
ningar på Boda Borg. 

Jag ser fram emot att få sjunka ner 
i solstolen på badstranden och läsa 
en spännande deckare, att lyssna på 
många spännande och intressanta 
människors historier i Sommar i P1.

Jag ser fram emot att sitta på en varm 
klippa i skärgården och meta abborre, 
ta långa promenader runt Femöre i 
ljumma sommarkvällar. Jag ser fram 
emot påta bland växterna i trädgården, 
odla mina grönsaker i växthuset och 
rensa ogräs (Ja, jag ser även fram 
emot att rensa ogräs, det är väldigt 
meditativt) .  

Men framför allt ser jag fram emot att 
få lägga undan almanackan några 
veckor.

Catharina Fredriksson
Kommunstyrelsens ordförande

Nytt projekt för ökad tillgänglighet 
och service i skärgården

�� Skärgårdens attraktionsvärde ska 
höjas genom förbättrad informa-
tion, skyltning och utökade möjlig-
heter till friluftsliv och rekreation.

Natur och kulturinventeringar, röjningar, 
transporter och markeringar av stigar 
kommer att utföras ideellt av förenings-
medlemmar under handledning av en 
anställd arbetsledare. Projektledare 
och ekonomiadministration kommer att 
utföras av kommunanställd personal.

– Syftet är att på ett hållbart sätt för-
bättra tillgängligheten och servicen för 
det allmänna friluftslivet och besöks-
näringen samt synlig- och levandegöra 
GH�QDWXU��RFK�NXOWXUYlUGHQ�VRP�¿QQV�L�
skärgården, säger Charlotte Johans-
son, kommunchef.

Sedan tidigare driver Oxelösunds kom-
mun och Oxelösunds Hembygdsfören-
ing projektet ”Ålö skärgårdshemman”. 
Där är målet att skapa en levande 
besöksmiljö i skärgården med skär-
gårdshemmanet som central punkt.

Oxelösunds skärgård ska utvecklas till en mer attraktiv, tillgänglig och 
hållbar skärgård för Oxelösundare och besökare. Skärgården ska bli 
ett rekreations- och friluftsområde där öarnas unika natur- och kultur-
historiska värden lyfts fram. 

I sommar kan du ta dig en rolig och annorlunda tur 
PHG�/LRQV�WXII�WXIIWnJ�WLOO�ÀHUD�SODWVHU�L�2[HO|VXQG��
Turerna tar dig mellan Järntorget, gästhamnen i 
Badhusviken, Gamla Oxelösund och nyheten för 
i år, Fiskehamnen på Femöre. Tåget börjar gå 
måndag 17 juni och går fram till och med lördag 
10 augusti. Undantaget är midsommarhelgen och 
söndagar. 
Första turen om dagen går 10 från Fiskehamnen 
och turerna slutar 18 vardagar och 16 lördagar. Fullständig tidtabell hittar du på 
www.oxelosund.lions.se eller vid hållplatserna. Turerna är gratis, men stöd gärna 
Lions insamlingsverksamhet för behövande.

Åk med Lions-tåget i sommar

Oxelö sommarcamp

Scanna och se vad som händer i 

Oxelösund i sommar. Eller gå in på 

www.visitoxelosund.se
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Vill du ge ungdomar i Oxelösund en positiv förebild och bidra till ökad självkänsla hos dem?  

Bli mentor! En mentor är en extra vuxen eller en extra kompis som man ska kunna prata 

med om vad som helst. En möjlighet som Oxelösunds kommun vill erbjuda ungdomar i 

åldern 13–17 år med start i höst. Allt i samarbete med den ideella organisationen Mentor.

Är du en bra förebild för ungdomar i Oxelösund?

    Många ungdomar saknar en vuxen 
att prata med om det som är jobbigt, 
känns viktigt eller precis vad som helst. 
Det är här den som väljer att bli mentor 
kommer in i bilden. 

   Som mentor träffar man en ungdom 
under ett års tid och blir ett betydelse-
fullt stöd i stort och smått. 

Ge ungdomar självkänsla 
   Under våren valde Oxelösunds 
kommun att gå in i ett samarbete med 
Mentor Sverige, som är en ideell orga-
nisation. 
 
  Mentor arbetar för att ge ungdomar i 
åldern 13–17 år självkänsla och kraft 
att växa genom mentorskap. Med 
stöd och självkänsla är det lättare att 
fatta positiva beslut och välja bort våld 
och droger. Mentorprogrammet är 12 
månader långt.

–Målet är att vi ska få ihop 40 men-
torspar så att vi kan konkurrera om 
titeln ”Årets Mentorkommun”. När det 
gäller gymnasieelever hoppas vi på ett 
framtida samarbete med Nyköping, sä-
ger Peter Rasmussen, utbildningschef 

i Oxelösunds kommun.

   I starten kommer kommunen att få 
stort stöd av Mentor, men på sikt är det 
meningen att en större del av ansvaret 
hamnar på den kommunala organi-
VDWLRQHQ��6NRODQ�¿QQV�PHG�VRP�HQ�
intressent tillsammans med Vård- och 
omsorgsförvaltningen. 

– Mentor Sve-
rige har fått 
externt stöd 
från Postkod-
lotteriet och 
har därför möj-
lighet att starta 
upp mentor-
programmet 
i Oxelösund 
under ett års tid. 
Kommunen kommer sedan att ta över 
mer av ansvaret, men Mentor Sverige 
NRPPHU�DWW�¿QQDV�PHG�RFK�VW|WWD�NRP-
munen, bland annat med utbildningar 
för mentorer, säger Louise Forsberg, 
regionkoordinator på Mentor Sverige.

Vad innebär det att vara mentor?
   Mentorskapet är helt på ungdomens 

villkor. Att vara mentor  
kan till exempel innebära 
DWW�PDQ�WUlIIDV�RFK�¿NDU� 
eller går och tränar.  
Vanligen träffas man unge-
fär 2–4 timmar varannan 
vecka. 

   Mattias Jensen Petters-
son (S), Vård- och om-
sorgsnämndens ordföran-
de och 1:e vice ordförande 
i Kommunstyrelsen, är en 
av dem som anmält sitt 
intresse för att bli mentor.

– För mig är det ett enkelt val att ställa 
upp som mentor, om någon vill ha mig. 
Det som är så bra med Mentor är att 
det är ungdomarnas vilja som ska styra 
och att det riktas till alla. Förhoppnings-
vis kommer många av våra ungdomar 
hitta stöd i vuxna man kan resonera 
med utan att ha familjerelationer i bak-
grunden, säger Mattias.

���0DWWLDV�KDU�HQJDJHUDW�VLJ�Sn�ÀHU�VlWW�
i ungdomar. Under det senaste året har 
KDQ�WDJLW�HPRW�HWW�ÀHUWDO�SUDR�HOHYHU�
från årskurs 8 och 9 i sitt arbete.

www.oxelosund.se/campus

Yrkesvuxutbildningar 
som ger goda möjligheter till arbete

Välkommen på informationsmöte 
om våra yrkesvuxutbildningar: 

Utbildningar inom ekonomi, handel 
och administration
17 juni 2013, 17-19

Campus Nyköping, Stora torget 7

Utbildningar i vård- och omsorg,
svets samt barn- och fritid
19 juni 2013, 17-19 

Campus Oxelösund, Oxelögatan 24

Utbildningarna börjar hösten 2013.  

0HU�LQIRUPDWLRQ�¿QQV�Sn�YnU�KHPVLGD��

2EV��3ODWVHU�¿QQV�NYDU�Sn�NRPYX[�

Hur blir jag mentor?
Så här gör du om du är intresse-
rad av att bli mentor.

�� Gå in på Mentor Sveriges 
hemsida www.mentor.se. Du 
ansöker direkt via hemsidan 
om att bli mentor. När ansö-
kan tagits emot blir du kallad 
till en intervju där du även 
får lämna 2 referenser. Du 
får också lämna ett utdrag ur 
belastningsregistret. 

�� När du blivit godkänd som 
mentor får du genomgå en 
halv dags utbildning och 
därefter matchas du med en 
ungdom. Tjejer får en kvinna 
som mentor och killar en 
man. 

�� Som mentor träffar du din 
ungdom ungefär varannan 
vecka. Var ni ses och vad ni 
gör är upp till ungdomen att 
bestämma. 

�� Mentorskapet är ideellt, men 

– Veckorna med praktikanter har varit 
RWUROLJW�UROLJD��'H�lU�Vn�Q\¿NQD�Sn�OLYHW�
och vad en politiker gör. Alla frågor 
ger mig såklart möjlighet att sprida en 
positiv bild, men man tvingas också 
DWW�UHÀHNWHUD�|YHU�YDG�PDQ�J|U�RFK�
varför!

Vill du också bli mentor?
   Vill du också göra skillnad för en 
ungdom i Oxelösund? Läs mer i fakta-
rutan nedan hur du ska gå tillväga.

man får ett bidrag för exem-
SHOYLV�¿ND�

�� Som mentor träffar du 
ungdomens föräldrar innan 
programmet startar. Föräld-
rarna får också lämna sitt 
medgivande.

�� Nya mentorer tas in löpande 
under året.  

Hur får jag en  
mentor?
Så här gör du om du vill ha en 
mentor.

�� Du ska vara 13–17 år och bo 
i Oxelösund. 

�� Gå in på Mentor Sveriges 
hemsida www.mentor.se och 
anmäl dig!  

�� I början av höstterminen 
2013 kommer du även att 
få information om mentor-
programmet på din skola. 

Så här fungerar det

Mattias Jensen Pettersson

Louise Forsberg

Vill du ge ungdomar i Oxelösund en positiv förebild och bidra till ökad självkänsla hos dem?  

Bli mentor! En mentor är en extra vuxen eller en extra kompis som man ska kunna prata 
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fatta positiva beslut och välja bort våld 
och droger. Mentorprogrammet är 12 
månader långt.

–Målet är att vi ska få ihop 40 men-
torspar så att vi kan konkurrera om 
titeln ”Årets Mentorkommun”. När det 
gäller gymnasieelever hoppas vi på ett 
framtida samarbete med Nyköping, sä-
ger Peter Rasmussen, utbildningschef 

i Oxelösunds kommun.

   I starten kommer kommunen att få 
stort stöd av Mentor, men på sikt är det 
meningen att en större del av ansvaret 
hamnar på den kommunala organi-
VDWLRQHQ��6NRODQ�¿QQV�PHG�VRP�HQ�
intressent tillsammans med Vård- och 
omsorgsförvaltningen. 

– Mentor Sve-
rige har fått 
externt stöd 
från Postkod-
lotteriet och 
har därför möj-
lighet att starta 
upp mentor-
programmet 
i Oxelösund 
under ett års tid. 
Kommunen kommer sedan att ta över 
mer av ansvaret, men Mentor Sverige 
NRPPHU�DWW�¿QQDV�PHG�RFK�VW|WWD�NRP-
munen, bland annat med utbildningar 
för mentorer, säger Louise Forsberg, 
regionkoordinator på Mentor Sverige.

Vad innebär det att vara mentor?
   Mentorskapet är helt på ungdomens 

villkor. Att vara mentor  
kan till exempel innebära 
DWW�PDQ�WUlIIDV�RFK�¿NDU� 
eller går och tränar.  
Vanligen träffas man unge-
fär 2–4 timmar varannan 
vecka. 

   Mattias Jensen Petters-
son (S), Vård- och om-
sorgsnämndens ordföran-
de och 1:e vice ordförande 
i Kommunstyrelsen, är en 
av dem som anmält sitt 
intresse för att bli mentor.

– För mig är det ett enkelt val att ställa 
upp som mentor, om någon vill ha mig. 
Det som är så bra med Mentor är att 
det är ungdomarnas vilja som ska styra 
och att det riktas till alla. Förhoppnings-
vis kommer många av våra ungdomar 
hitta stöd i vuxna man kan resonera 
med utan att ha familjerelationer i bak-
grunden, säger Mattias.

���0DWWLDV�KDU�HQJDJHUDW�VLJ�Sn�ÀHU�VlWW�
i ungdomar. Under det senaste året har 
KDQ�WDJLW�HPRW�HWW�ÀHUWDO�SUDR�HOHYHU�
från årskurs 8 och 9 i sitt arbete.

www.oxelosund.se/campus

Yrkesvuxutbildningar 
som ger goda möjligheter till arbete

Välkommen på informationsmöte 
om våra yrkesvuxutbildningar: 

Utbildningar inom ekonomi, handel 
och administration
17 juni 2013, 17-19

Campus Nyköping, Stora torget 7

Utbildningar i vård- och omsorg,
svets samt barn- och fritid
19 juni 2013, 17-19 

Campus Oxelösund, Oxelögatan 24

Utbildningarna börjar hösten 2013.  

0HU�LQIRUPDWLRQ�¿QQV�Sn�YnU�KHPVLGD��

2EV��3ODWVHU�¿QQV�NYDU�Sn�NRPYX[�

Hur blir jag mentor?
Så här gör du om du är intresse-
rad av att bli mentor.

�� Gå in på Mentor Sveriges 
hemsida www.mentor.se. Du 
ansöker direkt via hemsidan 
om att bli mentor. När ansö-
kan tagits emot blir du kallad 
till en intervju där du även 
får lämna 2 referenser. Du 
får också lämna ett utdrag ur 
belastningsregistret. 

�� När du blivit godkänd som 
mentor får du genomgå en 
halv dags utbildning och 
därefter matchas du med en 
ungdom. Tjejer får en kvinna 
som mentor och killar en 
man. 

�� Som mentor träffar du din 
ungdom ungefär varannan 
vecka. Var ni ses och vad ni 
gör är upp till ungdomen att 
bestämma. 

�� Mentorskapet är ideellt, men 

– Veckorna med praktikanter har varit 
RWUROLJW�UROLJD��'H�lU�Vn�Q\¿NQD�Sn�OLYHW�
och vad en politiker gör. Alla frågor 
ger mig såklart möjlighet att sprida en 
positiv bild, men man tvingas också 
DWW�UHÀHNWHUD�|YHU�YDG�PDQ�J|U�RFK�
varför!

Vill du också bli mentor?
   Vill du också göra skillnad för en 
ungdom i Oxelösund? Läs mer i fakta-
rutan nedan hur du ska gå tillväga.

man får ett bidrag för exem-
SHOYLV�¿ND�

�� Som mentor träffar du 
ungdomens föräldrar innan 
programmet startar. Föräld-
rarna får också lämna sitt 
medgivande.

�� Nya mentorer tas in löpande 
under året.  

Hur får jag en  
mentor?
Så här gör du om du vill ha en 
mentor.

�� Du ska vara 13–17 år och bo 
i Oxelösund. 

�� Gå in på Mentor Sveriges 
hemsida www.mentor.se och 
anmäl dig!  

�� I början av höstterminen 
2013 kommer du även att 
få information om mentor-
programmet på din skola. 

Så här fungerar det

Mattias Jensen Pettersson

Louise Forsberg

Vill du ge ungdomar i Oxelösund en positiv förebild och bidra till ökad självkänsla hos dem?  

Bli mentor! En mentor är en extra vuxen eller en extra kompis som man ska kunna prata 

med om vad som helst. En möjlighet som Oxelösunds kommun vill erbjuda ungdomar i 

åldern 13–17 år med start i höst. Allt i samarbete med den ideella organisationen Mentor.

Är du en bra förebild för ungdomar i Oxelösund?

    Många ungdomar saknar en vuxen 
att prata med om det som är jobbigt, 
känns viktigt eller precis vad som helst. 
Det är här den som väljer att bli mentor 
kommer in i bilden. 

   Som mentor träffar man en ungdom 
under ett års tid och blir ett betydelse-
fullt stöd i stort och smått. 
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kommun att gå in i ett samarbete med 
Mentor Sverige, som är en ideell orga-
nisation. 
 
  Mentor arbetar för att ge ungdomar i 
åldern 13–17 år självkänsla och kraft 
att växa genom mentorskap. Med 
stöd och självkänsla är det lättare att 
fatta positiva beslut och välja bort våld 
och droger. Mentorprogrammet är 12 
månader långt.
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titeln ”Årets Mentorkommun”. När det 
gäller gymnasieelever hoppas vi på ett 
framtida samarbete med Nyköping, sä-
ger Peter Rasmussen, utbildningschef 
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meningen att en större del av ansvaret 
hamnar på den kommunala organi-
VDWLRQHQ��6NRODQ�¿QQV�PHG�VRP�HQ�
intressent tillsammans med Vård- och 
omsorgsförvaltningen. 
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rige har fått 
externt stöd 
från Postkod-
lotteriet och 
har därför möj-
lighet att starta 
upp mentor-
programmet 
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under ett års tid. 
Kommunen kommer sedan att ta över 
mer av ansvaret, men Mentor Sverige 
NRPPHU�DWW�¿QQDV�PHG�RFK�VW|WWD�NRP-
munen, bland annat med utbildningar 
för mentorer, säger Louise Forsberg, 
regionkoordinator på Mentor Sverige.

Vad innebär det att vara mentor?
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villkor. Att vara mentor  
kan till exempel innebära 
DWW�PDQ�WUlIIDV�RFK�¿NDU� 
eller går och tränar.  
Vanligen träffas man unge-
fär 2–4 timmar varannan 
vecka. 

   Mattias Jensen Petters-
son (S), Vård- och om-
sorgsnämndens ordföran-
de och 1:e vice ordförande 
i Kommunstyrelsen, är en 
av dem som anmält sitt 
intresse för att bli mentor.

– För mig är det ett enkelt val att ställa 
upp som mentor, om någon vill ha mig. 
Det som är så bra med Mentor är att 
det är ungdomarnas vilja som ska styra 
och att det riktas till alla. Förhoppnings-
vis kommer många av våra ungdomar 
hitta stöd i vuxna man kan resonera 
med utan att ha familjerelationer i bak-
grunden, säger Mattias.
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Så här gör du om du är intresse-
rad av att bli mentor.

�� Gå in på Mentor Sveriges 
hemsida www.mentor.se. Du 
ansöker direkt via hemsidan 
om att bli mentor. När ansö-
kan tagits emot blir du kallad 
till en intervju där du även 
får lämna 2 referenser. Du 
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halv dags utbildning och 
därefter matchas du med en 
ungdom. Tjejer får en kvinna 
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�� Som mentor träffar du din 
ungdom ungefär varannan 
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och vad en politiker gör. Alla frågor 
ger mig såklart möjlighet att sprida en 
positiv bild, men man tvingas också 
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varför!
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   Vill du också göra skillnad för en 
ungdom i Oxelösund? Läs mer i fakta-
rutan nedan hur du ska gå tillväga.
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�� Som mentor träffar du 
ungdomens föräldrar innan 
programmet startar. Föräld-
rarna får också lämna sitt 
medgivande.

�� Nya mentorer tas in löpande 
under året.  

Hur får jag en  
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Så här gör du om du vill ha en 
mentor.

�� Du ska vara 13–17 år och bo 
i Oxelösund. 

�� Gå in på Mentor Sveriges 
hemsida www.mentor.se och 
anmäl dig!  

�� I början av höstterminen 
2013 kommer du även att 
få information om mentor-
programmet på din skola. 

Så här fungerar det

Mattias Jensen Pettersson

Louise Forsberg
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Öppettider
Receptionen kommunhuset
Växel 0155-380 00
Må, ti, to, fre 8.00–16.00
Ons 8.00–18.00
Lunchstängt 12–13 vecka 26–32
www.oxelosund.se
Återvinningscentralen
Föreningsgatan 43
Mån, ons, fre 12.00–16.00
Tis, tors 12.00–19.00
Lör 10.00–14.00 
www.oxeloenergi.se
Allaktivitetshuset Koordinaten 
Bibliotek, turistbyrå, barn- och ungdoms-
verksamhet, 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

Sommaren är en fantastisk tid på året 
när vi får stanna upp, njuta av lite 
semester och ta en paus för att hitta ro, 
fundera och tänka – men också för att 
hitta nya infallsvinklar. 

Men visst har han rätt den där Tomas 
Ledin, sommaren är kort. 

Det är så mycket som jag vill hinna 
med att göra nu när sommaren äntli-
gen har kommit. Jag vill resa, hälsa på 
vänner, hinna rensa ur garderoben där 
vinterkläderna fortfarande trängs med 
årets sommarkollektion, jag vill …

Ok! Det är bara att inse att allt inte 
kommer att bli gjort och inte ha dåligt 
samvete för det. 

Semester är till för återhämtning och 
inte för att bli stressad över allt som 
borde hinnas med. Några små resor är 

Sommaren är kort ...

Kommunfullmäktige sammanträder 
onsdag 19 juni 18.00 i Eventsalen, 
Koordinaten. 

Handlingar till kommunfullmäktiges 
lUHQGHQ�¿QQV�WLOOJlQJOLJD�Sn�NRPPXQ-
styrelseförvaltningen och på kommu-
nens hemsida www.oxelosund.se där 
du också kan också följa debatten och 
sammanträdet via webbsändning. 

Kom och lyssna på 
kommunfullmäktige

Är du född mellan 1999 och 2003? Då 
är du välkommen på Oxelö sommar-
camp 24–28 juni 9–16. 

Oxelö sommarcamp är ett prova-på- 
OlJHU�Sn�5DPGDOHQ�PHG�ÀHUD�DY� 
Oxelösunds föreningar. 

Vi träffas på morgonen och äter frukost 
tillsammans. Förmiddagen ägnas åt en 
förening och deras aktivitet. Sedan äter 
vi en gemensam lunch. 

På eftermiddagen träffar du en annan 
förening och testar på deras aktiviteter. 
Nästan all transport sker med cykel, så 
du måste ha med cykel. 

Pris 200 kr/person inklusive aktiviteter,  
frukost och lunch. Bokning och betal-
ning på Koordinaten. 

Mer information får du om du ringer  
till Koordinaten på 0155-383 50 eller 
0155-383 70.

Oxelösunds kommun har beviljats 
EU-medel för att utveckla Oxelösunds 
skärgård. Det är Oxelösunds kommun 
som tagit initiativ till projektet i samver-
kan med intresserade aktörer.

Samverkan
Projektet är ett samarbete mellan 
Oxelösunds kommun, kommunala 
bostadsbolaget Kustbostäder, Oxelö-
sunds hembygdsförening och övrigt 
föreningsliv i Oxelösund. 

Syftet är att utveckla Oxelösunds 
skärgård till en mer attraktiv, tillgänglig 
och hållbar skärgård för rekreation och 
friluftsliv. 

Konkret innebär det att tillgängligheten 
för Oxelösunds skärgård ska utvecklas 
och förbättras genom 

�� 1\D�EU\JJRU�I|U�VnYlO�WXUWUD¿N�VRP��
småbåtar och kajaker/kanoter. 

�� Toaletterna byts till mer hållbara 
lösningar.  
  

inplanerade men framför allt så tänker 
jag vara hemma i vårt vackra Oxe-
lösund och hinna njuta av skärgård, 
natur och de aktiviteter som erbjuds.

Ni har väl inte missat årets upplaga av 
Oxelösunds sommarmagasin? I den 
har vi samlat alla sommarens evene-
mang. Allsång på torget, bakluckelop-
pis på Jogersö, Natur och kulturresa 
till Hävringe, segling med skeppet 
Constantia, visor vid vattnet, listan av 
aktiviteter kan göras lång.

Varför inte passa på att turista i din 
egen kommun? Göra ett besök i 
Femörefortet eller på Skärgårdsmuseet 
i Gamla Oxelösund, utmana dig själv 
och andra med kluriga och roliga utma-
ningar på Boda Borg. 

Jag ser fram emot att få sjunka ner 
i solstolen på badstranden och läsa 
en spännande deckare, att lyssna på 
många spännande och intressanta 
människors historier i Sommar i P1.

Jag ser fram emot att sitta på en varm 
klippa i skärgården och meta abborre, 
ta långa promenader runt Femöre i 
ljumma sommarkvällar. Jag ser fram 
emot påta bland växterna i trädgården, 
odla mina grönsaker i växthuset och 
rensa ogräs (Ja, jag ser även fram 
emot att rensa ogräs, det är väldigt 
meditativt) .  

Men framför allt ser jag fram emot att 
få lägga undan almanackan några 
veckor.

Catharina Fredriksson
Kommunstyrelsens ordförande

Nytt projekt för ökad tillgänglighet 
och service i skärgården

�� Skärgårdens attraktionsvärde ska 
höjas genom förbättrad informa-
tion, skyltning och utökade möjlig-
heter till friluftsliv och rekreation.

Natur och kulturinventeringar, röjningar, 
transporter och markeringar av stigar 
kommer att utföras ideellt av förenings-
medlemmar under handledning av en 
anställd arbetsledare. Projektledare 
och ekonomiadministration kommer att 
utföras av kommunanställd personal.

– Syftet är att på ett hållbart sätt för-
bättra tillgängligheten och servicen för 
det allmänna friluftslivet och besöks-
näringen samt synlig- och levandegöra 
GH�QDWXU��RFK�NXOWXUYlUGHQ�VRP�¿QQV�L�
skärgården, säger Charlotte Johans-
son, kommunchef.

Sedan tidigare driver Oxelösunds kom-
mun och Oxelösunds Hembygdsfören-
ing projektet ”Ålö skärgårdshemman”. 
Där är målet att skapa en levande 
besöksmiljö i skärgården med skär-
gårdshemmanet som central punkt.

Oxelösunds skärgård ska utvecklas till en mer attraktiv, tillgänglig och 
hållbar skärgård för Oxelösundare och besökare. Skärgården ska bli 
ett rekreations- och friluftsområde där öarnas unika natur- och kultur-
historiska värden lyfts fram. 

I sommar kan du ta dig en rolig och annorlunda tur 
PHG�/LRQV�WXII�WXIIWnJ�WLOO�ÀHUD�SODWVHU�L�2[HO|VXQG��
Turerna tar dig mellan Järntorget, gästhamnen i 
Badhusviken, Gamla Oxelösund och nyheten för 
i år, Fiskehamnen på Femöre. Tåget börjar gå 
måndag 17 juni och går fram till och med lördag 
10 augusti. Undantaget är midsommarhelgen och 
söndagar. 
Första turen om dagen går 10 från Fiskehamnen 
och turerna slutar 18 vardagar och 16 lördagar. Fullständig tidtabell hittar du på 
www.oxelosund.lions.se eller vid hållplatserna. Turerna är gratis, men stöd gärna 
Lions insamlingsverksamhet för behövande.

Åk med Lions-tåget i sommar

Oxelö sommarcamp

Scanna och se vad som händer i 

Oxelösund i sommar. Eller gå in på 

www.visitoxelosund.se
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Vill du ge ungdomar i Oxelösund en positiv förebild och bidra till ökad självkänsla hos dem?  

Bli mentor! En mentor är en extra vuxen eller en extra kompis som man ska kunna prata 

med om vad som helst. En möjlighet som Oxelösunds kommun vill erbjuda ungdomar i 

åldern 13–17 år med start i höst. Allt i samarbete med den ideella organisationen Mentor.

Är du en bra förebild för ungdomar i Oxelösund?

    Många ungdomar saknar en vuxen 
att prata med om det som är jobbigt, 
känns viktigt eller precis vad som helst. 
Det är här den som väljer att bli mentor 
kommer in i bilden. 

   Som mentor träffar man en ungdom 
under ett års tid och blir ett betydelse-
fullt stöd i stort och smått. 

Ge ungdomar självkänsla 
   Under våren valde Oxelösunds 
kommun att gå in i ett samarbete med 
Mentor Sverige, som är en ideell orga-
nisation. 
 
  Mentor arbetar för att ge ungdomar i 
åldern 13–17 år självkänsla och kraft 
att växa genom mentorskap. Med 
stöd och självkänsla är det lättare att 
fatta positiva beslut och välja bort våld 
och droger. Mentorprogrammet är 12 
månader långt.

–Målet är att vi ska få ihop 40 men-
torspar så att vi kan konkurrera om 
titeln ”Årets Mentorkommun”. När det 
gäller gymnasieelever hoppas vi på ett 
framtida samarbete med Nyköping, sä-
ger Peter Rasmussen, utbildningschef 

i Oxelösunds kommun.

   I starten kommer kommunen att få 
stort stöd av Mentor, men på sikt är det 
meningen att en större del av ansvaret 
hamnar på den kommunala organi-
VDWLRQHQ��6NRODQ�¿QQV�PHG�VRP�HQ�
intressent tillsammans med Vård- och 
omsorgsförvaltningen. 

– Mentor Sve-
rige har fått 
externt stöd 
från Postkod-
lotteriet och 
har därför möj-
lighet att starta 
upp mentor-
programmet 
i Oxelösund 
under ett års tid. 
Kommunen kommer sedan att ta över 
mer av ansvaret, men Mentor Sverige 
NRPPHU�DWW�¿QQDV�PHG�RFK�VW|WWD�NRP-
munen, bland annat med utbildningar 
för mentorer, säger Louise Forsberg, 
regionkoordinator på Mentor Sverige.

Vad innebär det att vara mentor?
   Mentorskapet är helt på ungdomens 

villkor. Att vara mentor  
kan till exempel innebära 
DWW�PDQ�WUlIIDV�RFK�¿NDU� 
eller går och tränar.  
Vanligen träffas man unge-
fär 2–4 timmar varannan 
vecka. 

   Mattias Jensen Petters-
son (S), Vård- och om-
sorgsnämndens ordföran-
de och 1:e vice ordförande 
i Kommunstyrelsen, är en 
av dem som anmält sitt 
intresse för att bli mentor.

– För mig är det ett enkelt val att ställa 
upp som mentor, om någon vill ha mig. 
Det som är så bra med Mentor är att 
det är ungdomarnas vilja som ska styra 
och att det riktas till alla. Förhoppnings-
vis kommer många av våra ungdomar 
hitta stöd i vuxna man kan resonera 
med utan att ha familjerelationer i bak-
grunden, säger Mattias.

���0DWWLDV�KDU�HQJDJHUDW�VLJ�Sn�ÀHU�VlWW�
i ungdomar. Under det senaste året har 
KDQ�WDJLW�HPRW�HWW�ÀHUWDO�SUDR�HOHYHU�
från årskurs 8 och 9 i sitt arbete.

www.oxelosund.se/campus

Yrkesvuxutbildningar 
som ger goda möjligheter till arbete

Välkommen på informationsmöte 
om våra yrkesvuxutbildningar: 

Utbildningar inom ekonomi, handel 
och administration
17 juni 2013, 17-19

Campus Nyköping, Stora torget 7

Utbildningar i vård- och omsorg,
svets samt barn- och fritid
19 juni 2013, 17-19 

Campus Oxelösund, Oxelögatan 24

Utbildningarna börjar hösten 2013.  

0HU�LQIRUPDWLRQ�¿QQV�Sn�YnU�KHPVLGD��

2EV��3ODWVHU�¿QQV�NYDU�Sn�NRPYX[�

Hur blir jag mentor?
Så här gör du om du är intresse-
rad av att bli mentor.

�� Gå in på Mentor Sveriges 
hemsida www.mentor.se. Du 
ansöker direkt via hemsidan 
om att bli mentor. När ansö-
kan tagits emot blir du kallad 
till en intervju där du även 
får lämna 2 referenser. Du 
får också lämna ett utdrag ur 
belastningsregistret. 

�� När du blivit godkänd som 
mentor får du genomgå en 
halv dags utbildning och 
därefter matchas du med en 
ungdom. Tjejer får en kvinna 
som mentor och killar en 
man. 

�� Som mentor träffar du din 
ungdom ungefär varannan 
vecka. Var ni ses och vad ni 
gör är upp till ungdomen att 
bestämma. 

�� Mentorskapet är ideellt, men 

– Veckorna med praktikanter har varit 
RWUROLJW�UROLJD��'H�lU�Vn�Q\¿NQD�Sn�OLYHW�
och vad en politiker gör. Alla frågor 
ger mig såklart möjlighet att sprida en 
positiv bild, men man tvingas också 
DWW�UHÀHNWHUD�|YHU�YDG�PDQ�J|U�RFK�
varför!

Vill du också bli mentor?
   Vill du också göra skillnad för en 
ungdom i Oxelösund? Läs mer i fakta-
rutan nedan hur du ska gå tillväga.

man får ett bidrag för exem-
SHOYLV�¿ND�

�� Som mentor träffar du 
ungdomens föräldrar innan 
programmet startar. Föräld-
rarna får också lämna sitt 
medgivande.

�� Nya mentorer tas in löpande 
under året.  

Hur får jag en  
mentor?
Så här gör du om du vill ha en 
mentor.

�� Du ska vara 13–17 år och bo 
i Oxelösund. 

�� Gå in på Mentor Sveriges 
hemsida www.mentor.se och 
anmäl dig!  

�� I början av höstterminen 
2013 kommer du även att 
få information om mentor-
programmet på din skola. 

Så här fungerar det

Mattias Jensen Pettersson

Louise Forsberg

Vill du ge ungdomar i Oxelösund en positiv förebild och bidra till ökad självkänsla hos dem?  

Bli mentor! En mentor är en extra vuxen eller en extra kompis som man ska kunna prata 

med om vad som helst. En möjlighet som Oxelösunds kommun vill erbjuda ungdomar i 

åldern 13–17 år med start i höst. Allt i samarbete med den ideella organisationen Mentor.

Är du en bra förebild för ungdomar i Oxelösund?

    Många ungdomar saknar en vuxen 
att prata med om det som är jobbigt, 
känns viktigt eller precis vad som helst. 
Det är här den som väljer att bli mentor 
kommer in i bilden. 

   Som mentor träffar man en ungdom 
under ett års tid och blir ett betydelse-
fullt stöd i stort och smått. 

Ge ungdomar självkänsla 
   Under våren valde Oxelösunds 
kommun att gå in i ett samarbete med 
Mentor Sverige, som är en ideell orga-
nisation. 
 
  Mentor arbetar för att ge ungdomar i 
åldern 13–17 år självkänsla och kraft 
att växa genom mentorskap. Med 
stöd och självkänsla är det lättare att 
fatta positiva beslut och välja bort våld 
och droger. Mentorprogrammet är 12 
månader långt.

–Målet är att vi ska få ihop 40 men-
torspar så att vi kan konkurrera om 
titeln ”Årets Mentorkommun”. När det 
gäller gymnasieelever hoppas vi på ett 
framtida samarbete med Nyköping, sä-
ger Peter Rasmussen, utbildningschef 

i Oxelösunds kommun.

   I starten kommer kommunen att få 
stort stöd av Mentor, men på sikt är det 
meningen att en större del av ansvaret 
hamnar på den kommunala organi-
VDWLRQHQ��6NRODQ�¿QQV�PHG�VRP�HQ�
intressent tillsammans med Vård- och 
omsorgsförvaltningen. 

– Mentor Sve-
rige har fått 
externt stöd 
från Postkod-
lotteriet och 
har därför möj-
lighet att starta 
upp mentor-
programmet 
i Oxelösund 
under ett års tid. 
Kommunen kommer sedan att ta över 
mer av ansvaret, men Mentor Sverige 
NRPPHU�DWW�¿QQDV�PHG�RFK�VW|WWD�NRP-
munen, bland annat med utbildningar 
för mentorer, säger Louise Forsberg, 
regionkoordinator på Mentor Sverige.

Vad innebär det att vara mentor?
   Mentorskapet är helt på ungdomens 

villkor. Att vara mentor  
kan till exempel innebära 
DWW�PDQ�WUlIIDV�RFK�¿NDU� 
eller går och tränar.  
Vanligen träffas man unge-
fär 2–4 timmar varannan 
vecka. 

   Mattias Jensen Petters-
son (S), Vård- och om-
sorgsnämndens ordföran-
de och 1:e vice ordförande 
i Kommunstyrelsen, är en 
av dem som anmält sitt 
intresse för att bli mentor.

– För mig är det ett enkelt val att ställa 
upp som mentor, om någon vill ha mig. 
Det som är så bra med Mentor är att 
det är ungdomarnas vilja som ska styra 
och att det riktas till alla. Förhoppnings-
vis kommer många av våra ungdomar 
hitta stöd i vuxna man kan resonera 
med utan att ha familjerelationer i bak-
grunden, säger Mattias.

���0DWWLDV�KDU�HQJDJHUDW�VLJ�Sn�ÀHU�VlWW�
i ungdomar. Under det senaste året har 
KDQ�WDJLW�HPRW�HWW�ÀHUWDO�SUDR�HOHYHU�
från årskurs 8 och 9 i sitt arbete.

www.oxelosund.se/campus

Yrkesvuxutbildningar 
som ger goda möjligheter till arbete

Välkommen på informationsmöte 
om våra yrkesvuxutbildningar: 

Utbildningar inom ekonomi, handel 
och administration
17 juni 2013, 17-19

Campus Nyköping, Stora torget 7

Utbildningar i vård- och omsorg,
svets samt barn- och fritid
19 juni 2013, 17-19 
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Fråga juristen!

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 Ad-
vokatbyrå, 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 
ȋ�����̷�����Ǧ���Ǥ��Ȍ�������������������������ȋ�����Ǥ�������̷��ƨ������Ǥ��Ȍ�
Alla frågor behandlas anonymt i tidningen. 
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TACK! 
till alla kunder vi önskar er alla en härlig sommar.

Hos oss får du hjälp med ekonomi, juridik och mäkleri. 

Boka gärna en tid för affärsrådgivning av ditt företag till 

hösten eller en tid med jurist som kan se över dina avtal 

eller ditt behov av avtal. 

Vi hjälper såväl företag som privatpersoner. 

LRF Konsult Nyköping, Tfn 0155-773 00

När ni kontaktar oss på Fondkistan 
så kan vi hjälpa er med allt som berör 
en begravning t ex.

Oxelösund 0155-343 80, Nyköping 0155-21 00 54   

- gör det vackra 
möjligt till rimliga

begravningskostnader

Vi !nns 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'�����������(

Hej!
Min mor har avlidit och skrivit ett testamente där det framgår att ett av 
hennes barnbarn ska få nyttjanderätt till mors bostad under ett år. Vi som 
är barn vill helst sälja huset redan idag, kan vi göra det trots det som står 
i testamentet? Räcker det med att vi som är dödsbodelägare kommer 
överens om att inte testamentet ska vara giltigt? Om vi säljer huset kan 
de nya ägarna få barnbarnet på köpet och inte få flytta in i huset?

De nya köparna är sannolikt inte bundna av nyttjanderättsförordnandet 
din mor skrivit i sitt testamente.  Däremot kan barnbarnet stämma er 
dödsbodelägare och ni skulle kunna bli skadeståndsskyldiga gentemot 
barnbarnet. Gör en överenskommelse med barnbarnet som samtliga 
parter skriver under, ni kan inte genom en överenskommelse er emellan 
få ett testamente att bli ogiltigt. 

Hej! 
Jag har en liten sommarstuga tillsammans med min bror och vi har inget 
avtal mellan oss. Idag är vi sams och det är inga problem men jag vet 
inte vad som kommer att hända i framtiden. Troligen kommer han att gå 
bort innan mig och då kommer hans barn att äga stugan ihop med mig. 
Jag och två av hans barn kommer bra överens men det tredje har jag 
aldrig förstått mig på. Jag funderar på att sälja min del av stugan redan 
idag för att köpa ett annat sommarhus som bara är mitt. Kan jag tvinga 
min bror att köpa min andel? Egentligen vill jag inte bråka men jag ser 
att det kommer bli bråk längre fram och jag vill gärna veta att den tid och 
energi jag lägger ner på huset och framförallt trädgården kommer mig 
och mina barn till del. 
 
Det är inte lätt att äga fastigheter ihop. Då det finns mer än en ägare 
rekommenderar jag alltid att det upprättas ett samäganderättsavtal 
mellan ägarna. Samäganderättsavtalet hjälper ägarna med allt från 
hur fastigheten ska skötas till vem som ska utföra visst arbete samt hur 
kostnader ska fördelas. I detta fall låter det dock mer som om du är ute 
efter att komma ur ägandet helt och hållet. 
Du kan fråga sin bror om han vill köpa din andel av fastigheten. Om 

han inte önskar köpa din del kan du ansöka vid tingsrätten om att 
de utser en god man som försäljer fastigheten. Rent ekonomiskt är 
det mest fördelaktigt om du kommer överens med din bror då en 
försäljning genom god man medför kostnader och ofta även en minskad 
köpeskilling i jämförelse med en traditionell försäljning med hjälp av en 
mäklare. 
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KS Djurvårdscenter AB
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KS Djurvårdscenter
Den lilla veterinarmottagningen 

i Oxelosunds centrum !
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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

Sommar!

Blommenhovsvägen 24, Nyköping

ϬϭϱϱͲϮϵ�ϭϯ�ϬϬ�ͻ�sĂƌĚĂŐĂƌ�Ŭů͘�ϭϬͲϭϴ͘�>ƂƌĚĂŐĂƌ�ϭϬͲϭϰ
ǁǁǁ͘ŚƵƐŚĂůůƐŐƌƵƉƉĞŶ͘ƐĞ

�ůĞŬƚƌŽͲ,ĞůŝŽƐ
<Ǉůͬ&ƌǇƐ
KF34210

H 175cm, B 59,5cm, 

Kyl: 223 l Frys: 92 l

Energi A+

(5295:-)
3995:-

�ůĞŬƚƌŽͲ,ĞůŝŽƐ
<Ǉůͬ&ƌǇƐ
SK6553

<ĞƌĂŵŝŬŚćůů͕�ǀĂƌŵůƵŌ
B 60cm, 400V 

(6495:-)
4995:-

,ĂĐĞ
>ƵŌŬŽŶĚŝƟŽŶĞƌŝŶŐ

TC9000

&ũćƌƌŬŽŶƚƌŽůů�ŽĐŚ�ůćƩͲ
ĂŶǀćŶĚ�ůĞĚͲƉĂŶĞů

(4490:-)
3490:-

WƌŝŶĐĞƐƐ
'ŽůǀŇćŬƚ

<ƌŽŵĂĚ�ĮŶŝƐŚ
ϯ�ŚĂƐƟŐŚĞƚĞƌ

(895:-)
499:-

:ŽŶĂŶĂƐ
^ŽƌďĞƚŐůĂƐƐŵĂƐŬŝŶ

(895:-)
595:-

UPO

<ǇůͬĨƌǇƐ
RF1451T

Kyl 171 l, frys 41 l

H:141,5cm, B:55cm

Energi A+

(3290:-)
2995:-

�ŽŵĞƟĐ�
<ǇůďŽǆ

V26

26 liter, 12/230V695:-

Frys in din favorit-

frukt och förvandla

till glass.

Vi ses!

VI HAR ÖPPET 
HELA SOMMAREN

Oxelösund  Biblioteksgatan 2 / 0155-24 70 50 
Nyköping  Ekensberg / Hälsovägen 1 / 0155-24 55 80

Nyckeln Västra Trädgårdsgatan 41 / 0155-24 70 80
Östra Kyrkogatan / 0155-24 56 40

Tandvård 
nära dig!
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www.vectorvaco.com

Trevlig 
sommar!

OXELÖSUNDS RÖR AB

Torggatan 24

 Oxelösund

Tel. 0155-304 25

www.comfort.se

Våra 

sommartider är: 

24/6-18/8

Mån-fre: 9:00 – 17:00

H
an är en fransk aristokrat.

Han heter Charles de Wendel. 
Han är mannen bakom tillkom-

sten av Oxelösunds Järnverk. Men utan 
att någonsin ha besökt Sverige.

Det är nästan på dagen 100 år sedan 
Oxelösunds Järnverks AB bildas.

Förhistorien är närmast okänd.
Den kan ni ta del av här och nu.
Det är i trakterna kring Pittsburgh 

den moderna gruv-, järn- och stålindu-
strin utvecklas i början av 1900-talet. 

Här idkar Charles de Wendel tekniska 
studier under en längre period. Han 
tillhör en av Europas förmögnaste fa-
miljer och är arvtagare till en 200-årig 
industrikoncern i hemlandet Frankrike. 
����������������¡�������ϐ�����������-

granna och innehållsrika anteckningar. 
Det anses annars märkligt att en man  i 

monsieur Charles de Wendels samhälls-
ställning uppehåller sig i Pittsburghs  
sotiga, heta och slamriga verkstäder 
istället för att leva slottsliv i hemlandet.

Under sin vistelse i Pittsburgh blir de 

Wendel bekant med kolonin av svenska 
framstående ingenjörer på plats i USA.

Det leder till ett livslångt samarbete.
När Charles de Wendel återvänder 

till Frankrike för att överta ledningen 
�Ú���������������������������ϐ�������
svenska ingenjörer framträdande pos-
ter i koncernens tekniska organisation.

Det är en investering i ingenjörskonst 
som betalar sig i form av en moderni-
sering av Wendelverkens anläggningar.

Den nye patronen, Charles de Wendel, 
ger på nyåret 1912 sina svenska ingen-
jörer i uppdrag att undersöka möjlighe-
ten till grundandet av nya metallurgiska 
industrier i Frankrike och Spanien.

Lämnade rapporter är alla negativa.
Det gör att den djärva tanken på att 

bygga ett järnverk i Sverige förs fram.
Charles de Wendel, som inte närmare 

känner till eller har besökt Sverige, 
för idén vidare till sin kusin, före detta 
militärattaché i Stockholm, som tidi-
gare även med gott resultat investerat 
ganska stora kapital i svenska företag.

Kusinen är gynnsamt inställd.
Uppmuntrad av detta ställer monsieur 

Charles de Wendel 100 000 kronor till 
förfogande för en detaljerad utredning.

Och ett kontor inrättas i Göteborg.
Järnverket föreslås omfatta masugn, 

koks- och biproduktsverk samt ett 
eventuellt gjuteri för rör och rördelar.

S
kandinaviska Kreditaktiebolaget  
är villigt till ekonomisk medverkan 
efter att några erfarna svenska in-

dustrichefer avgivit positiva utlåtanden 
om det lagda förslaget och kalkylerna.

Järnverket är tänkt att placeras i Göte-
borgstrakten, pekas ut gör här Varberg.

Lapplandsmalm ska utgöra huvud-
malm, enligt vad som är plan A.

Dock är Grängesbergsbolaget mycket 
intresserat av att istället få järnverket 
förlagt till Oxelösund och huvudmal-
men levererad från Grängesbergsfältet.

Grängesbergsbolaget lockar det pla-
nerade företaget med 1) upplåtande av 
lämpligt område för det nya järnverket 

och möjligheter till anläggande av en 
egen hamn 2) järnvägsspår anslutet till 
hamnen i Oxelösund 3) malmleveran-
ser till ett för järnverket förmånligt pris 
och baserat på ett mångårigt kontrakt.

Det är fördelar som fäller utslaget till 
municipalsamhället Oxelösunds favör.

Till direktör utses Geo. K Hamfeldt, 
tidigare verksam i järn- och stålföretag 
i USA och i Wendelkoncernen i Frank-
rike och även delaktig i planeringen av 
det nya svenska järnverket.

Det nya bolaget får namnet Oxelö-
sunds Järnverksaktiebolag och bildas  
vid en bolagsstämma den 30 juni 1913.

Den största aktieposten tecknas av 
en av Europas, vid den här tiden, mest 
betydande industrimagnater.

Just monsieur Charles de Wendel.
Den näst största aktieägaren är en 

herre titulerad vicomte L de la Panouse.
Det är den svenskvänlige kusinen det.
Oxelösundarna har alltså den franska  

adeln att tacka för sitt järnverk.
                 Text och research Leif König

Fransk adel bakom bruket

Industrimannen Geo. K Hamfeldt, verkställande direktör 
vid OJ mellan 1913–1930. Foto Oxelösundsarkivet

Här ska Oxelösunds Järnverk komma att byggas. Bilden från utsättningen (mätningen) i terrängen är från som-
maren 1914. Foto Oxelösundsarkivet

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

www.sencehud.se

Välkommen!

46Sommarfina fötter!
Vid bokning av fotvårdsbehandling FÅR du

ett nagellack värde 45kr. (gäller t.o.m. 31 aug)

Jag har semesterstängtv.28 och v.29



    

och möjligheter till anläggande av en 
egen hamn 2) järnvägsspår anslutet till 
hamnen i Oxelösund 3) malmleveran-
ser till ett för järnverket förmånligt pris 
och baserat på ett mångårigt kontrakt.

Det är fördelar som fäller utslaget till 
municipalsamhället Oxelösunds favör.

Till direktör utses Geo. K Hamfeldt, 
tidigare verksam i järn- och stålföretag 
i USA och i Wendelkoncernen i Frank-
rike och även delaktig i planeringen av 

-
sunds Järnverksaktiebolag och bildas  
vid en bolagsstämma den 30 juni 1913.

Den största aktieposten tecknas av 
en av Europas, vid den här tiden, mest 

Den näst största aktieägaren är en 
herre titulerad vicomte L de la Panouse.

Det är den svenskvänlige kusinen det.
Oxelösundarna har alltså den franska  

Fransk adel bakom bruket
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V. Trädgårdsgatan 35, Nyköping

0155-28 89 10

...ett besök hos

...är för
lång för...

Ingen väg…

EN RIKTIG TYGBUTIK I CENTRUM KOLLA VÅRA PRISER!

Köks-
handdukar

10:-
st

Halvlinne

Markisväv

/m
98:-

Stans
största

sortering av
gardin-
kappor

Kudd-
fodral

59:-Från

Till uteplatsen, stugan, 
balkongen m m

Möbel-
tyger

48:-Från

/m

Provisorisk kraftstation. Järnverket var självförsörjande med elektrisk kraft under 
byggnadstiden. Lokkranen är densamma som under benämningen Smilo gjorde 
god tjänst vid järnverket ända in på 1950-talet. Bild från 1914. Foto Gösta Pousette

Masugnsanläggningen. Till vänster gasklockan och brokranen. Till höger pump-
stationen och den mekaniska verkstaden som även idag står kvar. Mellan masug-
nen och pumpstationen ligger koksverket. Bild från 1916. Foto Oxelösundsarkivet

Masugnen i drift under järnverkets inledande årtionden. Foto Oxelösundsarkivet

Invigning av järnverkets kraftstation. Järnverket började byggas 1913 och stod 
klart 1917.  Bild från 28 juni 1917. Foto Oxelösundsarkivet

Vy från Ålö. Från vänster vattentorn, masugn, koks-och biproduktsverk. Bild från 
1920-talet. Foto Oxelösundsarkivet

Direktörsbostaden Villa Stjärnvik byggs. Huset stod klart 1915 och  fungerade 
som direktörsbostad fram till 1958. Ivar Kull var den sista direktören som bodde i 
villan. Senare användes huset som gästhem för besökande kunder och som internt 
konferens och kursutrymme. Det var både tjänstefolk och trädgårdsmästare som 
arbetade här när det var direktörsbostad. Huset som var beläget inne på järnver-
kets område sprängdes 1982. Bild från 25 juli 1914. Foto Oxelösundsarkivet
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På assietten

Namn Therese Cambrant Berg Född Den 15 juli 1975 Bor Radhus på Styrbordsvägen i Oxelösund Familj Nygift med Magnus Cambrant Berg, 37 år. Paret 

har tillsammans barnen Filip, två och ett halvt år och Tilda fem månader Arbete Therese är för tillfället mammaledig från jobbet som barn- och ung-

domsledare i Oxelösunds församling  Aktuell som Ny allsångsledare på Järntorget i Oxelösund under fyra torsdagskvällar i juli Smått och gott Therese 

���������������������������������������������Ú��Ú�������������¤����������������������������������������������������������������������������ϐ�����������������Ú-

sund. ”Det är klart att jag saknar att stå på scen. Det är det som är mitt jag. Nu ser jag mycket fram emot alla roliga allsångskvällar på Järntorget i sommar.”

– Jag är lyckligt lottad

Möt Therese Cambrant Berg 
– ny allsångsledare på Järntorget

Therese Cambrant Berg har 

med sig lilla dottern Tilda. 

Therese väljer en kaka 

med morotssmak och 

en Mer-dryck medan 

Tilde efter en stund 

pockar på näringsri-

kare mål i form av 

naturell bröstmjölk 

– vilket av lätt insed-

da skäl inte skriben-

ten har möjlighet att 

bjuda på. 

Leif König

Du är aktiv i kyrkan. Hur hittade du dit?
– Jag har alltid trott på Gud.

Det för oss direkt in på livets stora frå-
gor. Vem är Gud? Eller vad är Gud?

– Det är hur svårt som helst att för-

klara. För mig är det nog trygghet.

Vilket är det bästa av de tio budorden?
– Det elfte. Den gyllene regeln.

Hur lyder den tagen fritt ur hjärtat?
– Som du vill bli behandlad själv ska 

du behandla andra.

Den är inte dum. Du är egentligen 
sångerska och showartist till yrket. Hur 
startade den karriären?
Ȃ����¡����¤������¡�������ϐ�������������

Stockholm när jag var 21 år och gick på 

Kulturama och utbildade mig i två år.

(Kulturama är Sveriges största center 
inom estetiska utbildningar.)
Du drömde förstås om att bli en Spice 
Girl och hamna i skvallerspalterna?

– Nej, jag har aldrig haft den dröm-

men och velat bli känd och komma på 

löpsedlarna.

Det låter klokt. Vad ville du då?
– Min stora dröm har alltid varit att 

hitta en man att dela mitt liv med och 

kunna skaffa barn. Det har jag gjort nu. 

Din påtagliga frejdighet kan inte ha 
varit till nackdel inom showbusiness.

– Nej, mitt första jobb var på Juni-

backen. Jag skrev till ledningen och för-

klarade att dom behövde mig och jag 

���Ǥ��¡����������������������ϐ�����¤�Ǥ
(Junibacken är ett sagolekhus och en 
barnteater i Stockholm.)
Vilka roller spelade du på Junibacken?

– Det kunde vara Pippi Långstrump 

eller Katten Findus. Pippi är min idol.

Du har även varit en del av Wallmans 
nöjen där du underhöll och serverade 
gästerna på nattklubben Golden Hits.

– Det var fruktansvärt roligt, men 

�������Ǥ����ϐ���������������������������
hade inte tid att sitta still ens en minut.

Kroggäster kan väl bli ganska stökiga. 
För att inte säga ordentligt packade.

– Jo, visst händer det att folk nyper 

dig i häcken eller försöker tafsa på dig. 

Hur hanterar man sådana otrevligheter?

– Du slår bort deras händer och visar 

att det inte är acceptabelt. Eller hämtar 

vakten om gästen ifråga fortsätter tafsa.

Du jobbade ett år på Kanarieöarna. Vad 
gjorde du där?

– Jag var så kallad showkapten för en 

krogshow på en liten turistort, ansvarig 

för artisterna helt enkelt.

�¤�����������¡�������ƪ��������������ǫ
– Det trodde jag också. Men det var ju 

en turistort och alla pratade svenska.

Hur har du hamnat i lilla Oxelösund?
Ȃ��������¡���¡����¤�������¡�����ϐ����

chansen att köpa hans morfars radhus 

�¤�����������¡����ϐ��������������Ǥ�

Du har sedan några år bytt artisteriet 
och turnerande i olika nöjesproduktio-
ner mot ett jobb som barn- och ung-
domsledare inom kyrkan i Oxelösund. 

– Det är olika faser i livet. Nu har  jag 

man och småbarn och en fast anställ-

ning med normal inkomst och kan inte 

längre som förr säga ja till ett halvårs-

kontrakt i Piteå eller någon annanstans. 

Vad tycker du om livet i hamnstaden?
– Jag känner mig lyckligt lottad. 

Du trivs tillsammans med barn och ung-
domar och har tidigare under en period 
arbetat som volentär på ett barnhem I 
Kapstaden i  Sydafrika. Hur var det?

– Det var helt fantastiskt, att få dela 

sitt liv med barnen där och se deras 

utveckling. Värst var att åka därifrån, 

man ville ta med sig alla barnen hem.

I år ska du hoppa in och sommarjobba 
på allsångsscenen på Järntorget i Oxe-
lösund. Vad kan vi förvänta oss där?

– Vi startar som vanligt programmet 

med barnens allsång. Vi kommer även 

att  ha olika teman varje kväll och köra 

lite efter det show- och underhållnings-

koncept jag har erfarenhet av tidigare.

(Värdar för allsångskvällarna är Therese 
Cambrant Berg, musikern Joachim Fors 
och sångerskan Martina Dahlström och 
har premiär den 4 juli på Järntorget.) 
För någon månad sedan stod du brud i  i 
Stjärnholms kyrka när du ocn din Mag-
nus vigdes. Ett minne för livet, förstås.

– Ja, det blev bra till slut, trots allt.

Vadå! Trots allt! Vad var det som hände?
 – Jag blev magsjuk dagarna innan 

��Ú��������������ϐ���������������������Ǥ
Jösses vilken otur. Men gift blev du?
Ȃ��ǡ���������ϐ�����������¡���������

bekanta som var bjudna och berätta att 

festen var inställd, samtidigt som jag 

grät och spydde. Nu blev det istället en 

mindre tillställning för bara familjen. 

Du kommer från Kungälv. Där ligger 
Sveriges största kexfabrik. Du borde 
veta om det uttalas kex eller tjex.

– Jag har lärt mig att det heter tjex. 

Det är så man säger på västkusten.   

Då vet vi det. Vi sörmlänningar.  

22

Midsommar & 
härliga sommaren!

Varmt välkomna!
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 Nygift med Magnus Cambrant Berg, 37 år. Paret 

 Therese 

att  ha olika teman varje kväll och köra 

-

bekanta som var bjudna och berätta att 

Adress: Höjdgatan 24, 613 30 Oxelösund

Telefon: 0155-28 21 00

Telefax: 0155-28 55 22

Ansvarig utgivare: Torbjörn Dahlström

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

Annonser: Kristin Mordal Spaarf

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

Eva Westberg 076-048 87 22

eva@media-mix.nu
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Nästa OT:  Söndag 25 augusti

O
Oxelösundstidningen
T.

Grattis Gunilla Magnusson, Britt Par-
mqvist, Nediljko Brala, Per Palm och 
Olle Wähl  som vann jordgubbar och 
glass i förra numret av OT. 
Ring 29 15 62 för mer information.

Vinnare av 
jordgubbar 
och glass

En riktig mataffär

En produkt från Mediamix 
Event & Mediabyrå

Lördagen den 1 juni invigde nykö-
pingskocken Erik Olofsson sin nya 
restaurang Erik i Forsen efter några 
veckors intensivt renoveringsarbete. 
Erik utökar därmed sin matkoncern 
som nu rymmer Erik i Slottet (restau-
rangen på Nyköpingshus) Erik till bor-
det (cateringverksamheten med kök i 
Vrena), samt Erik i Forsen.

I år firar Erik Olofsson tio år som egen 
företagare. Mycket har förändrats se-
dan 2003, då Erik levererade sin första 
catering. Det har byggts ett kök mitt 
ute på landet, på föräldragården i Vre-
na, på Nyköpingshus driver Erik sedan 
2010 restaurangen Erik på Slottet och 
nu, lagom till 10-års jubileet som egen 
företagare, öppnar Erik en bistro och 
bar i det som tidigare hette Restaurang 
Forsen, under namnet Erik i Forsen.

Även om mycket har hänt så har Erik 
kvar samma drivkrafter nu som då - att 
lyfta fram alla våra duktiga matpro-
ducenter och laga bra mat utan att 
krångla till det. 

På Erik i Forsen kommer man att kunna 
njuta av såväl klassiska bistrorätter som 
en god bit fisk eller kött från grillen.

Som kökschef har anställts Daniel 
Sundvisson, som tidigare jobbat på 
några av Stockholms mest omtyckta 
krogar och för drycken svarar somme-
liern Johanna Karlsson.
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Peugeot SKY Edition 
 Stort panoramaglastak. 
Större körupplevelse.

PEUGEOT 308

peugeot.se

Peugeots nybilsgaranti inklusive Assistance gäller i 3 år eller 100.000 km – det som först inträffar. Bränsleförbrukning 
blandad körning: 4,3 l/100 km l/100 km. Koldioxidutsläpp CO2: 113 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. 
Vi reserverar oss för eventuella ändringar, avvikelser och feltryck. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker.

308 UTRUSTAD MED BL A:
���Panoramaglastak
��  Bluetooth
���Aluminiumfälgar

���Läderratt med 
 aluminiuminlägg
���P-radar bak

Peugeot SKYSKYS  EditionKY EditionKY
 Stort panoramaglastak. 
Större körupplevelse.

Peugeot 308 SKY 
5D Active 1,6 e-HDi (Diesel)
Specialutrustad
 till kampanjpris: 181.900 kr
Ord pris: 207.400 kr. Du sparar: 25.500 kr
Tillägg SW 8.000 kr, automat 10.000 kr. 

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

Vardagar 9-18 
Lördagar stängt juni, juli, augusti, Söndagar stängt

BET TNA -  vägen ti l l  en bra bilaffär

w w w.stenbergsbil.com

peugeot.se

PEUGEOT 308

Byggföretaget SKAPARG
LÄD

JE

070 210 36 86
info@skaparglad.se
www.skaparglad.se

Kika in på vår hemsida

Till nästa månad har 2 vinnare chan-
sen att vinna var sitt paket ICA Jumbo 
kräftor 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 Oxelö-
sundstidning.

�����Ƥ��������¤��
�����Ú���������Ǧ�
����������������
Forsen

Grattis Hans Björklén i 
Nyköping samt Maj-Britt 
Alvarsson i Oxelösund som 
vann varsin tårta i förra 
numrets korsord. Present-
kort kommer med posten.

MÖTESPLATS
KUPAN 

SECONDHANDBUTIK
G:a Oxelösundsvägen 2
Öppet tisdag - fredag

10.00-16.00
Vi stänger för sommar-
ledighetfr o m 20 juni 

och öppnar åter
den 13 augusti.

Vi har då fortsatt rea av 
sommarkläder och skor

VÄLKOMMEN!
Oxelösund Tunabergs 

Rödakorskrets. 

Te. 070-3557354

www.redcross.se/oxelosund



ALLA DAGAR

8-21

Välkommen till din 
naturliga matvarubutik!

Vi är snart klara med första etappen av ombyggnationen. (Entré och yttre arbeten beräknas klara v.25-v.27)

Ombyggnationerna fortsätter vi med till hösten.

SÅ NU LADDAR VI FÖR EN HÄRLIG SOMMAR TILLSAMMANS MED ER!

NU ÄR SOMMAREN HÄR!

Våra härliga 

sommarjobbare är 

dom som gör vår 

semester möjlig. 

Fr.o.m. v. 25 kom-

mer ni att möta 

35 nya sommar-

ansikten. 

Elin är en av våra

härliga sommar-

jobbare!

Välkommen årets sommarjobbare!

.

Vecka 25 startarvi var uteforsaljningav jordgubbar!Som alltid alla dagar!

.. ..
.


