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Det började med funderingar på 
att måla om förrådet, dock passe-
rade nästan hela semestern innan 
jag  gjorde slag i saken. Jag tvät-
tade och skrubbade, skrapade och 
målade -  ska man göra något ska 
man gör det ordentligt! Det var ett 
tämligen överkomligt arbete och re-
sultatet blev förbluffande bra. Det 
var kanske just där jag tog mig vat-
ten över huvudet. 

Nu passade förrådet och huset inte 
ihop längre och jag gick med hull 
och hår in i  ”Måla-om-hela-huset-
själv-sista-dagen-på-semestern-
projektet”. Nu är mitt hus försett 
med  tegelfasad vilket starkt redu-
cerar den arbetsinsats som krävs. 

Skönt, detta fixar jag snabbt, trod-
de jag... Grunden blev vackert grå 
i ett huj och det sporrade till fort-
satt målande. Vindskivor, fönster, 
utbyggnad, carport, altan…oj vad 
mycket det var.
Jag far runt som en virvelvind i min 
iver att hinna så mycket som möj-
ligt innan kvällen och åker i skyt-
teltrafik till färgaffären och handlar 
mer färg. 
Några brädor sitter löst i carporten 
och jag rusar ner i källaren efter 
hammaren och spikar bestämt fast 
dem igen. 

Allt går lite fort då jag slåss mot 
timmen som börjar bli sen.
Jag tar ett steg bakåt och
tycker att hon som bor här 
är ganska händig som 
fixar detta själv. 

Där står nu den 
nyinköpta färg-
burken nummer 
tre och jag kliver 
snyggt ner i den, 
tappar balansen, 
flaxar med armarna 
och ramlar. Hela bur-
kens innehåll rinner ut 
över gräsmattan som 
girigt suger i sig vätskan 
i den rådande torkan. 
Då ger jag upp för dagen.

 Lika skönt som det är att 
börja sin semester är det 
att komma tillbaka till ruti-
nerna, få ordning på dagarna 
och träffa härliga kunder och 
medarbetare igen. Jag dröjer 
mig kvar på jobbet lite extra på 
kvällarna. Om jag kommer hem 
när det är lite mörkt så ser jag 
inte att huset bara är halvmålat.
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KRISTIN 
MORDAL SPAARF

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

EVA 
WESTBERG

Projektledare & Säljare 
076 048 87 22
eva@media-mix.nu

SANNA 
WALKER

Art Director
070 403 62 62
sannaw@media-mix.nu

SANNA 
DAHLSTRÖM

Skribent 
070 759 98 77
sanna@media-mix.nu
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 4  BAKOM RUBRIKERNA
  Ett samtal med skådespelerskan 
  Naida Ragimora

 8  SKAVSTA 
  Restips

12   SUNLIGHT
  Från tvålfabrik till modern mötesplats 

21   NYA SKOLAN
  Skolchef  Eric Rudholm berättar 
  om den nya grundskolan i Nyköping
 

 24  KRYDDA OCH AROM
  Mat Mattes Catering

 28 EN TITT I BACKSPEGELN
  Lådbilsrace i Lasarettsbacken

På semesterns allra sista dag tog jag ett 
korkat beslut: att måla om huset.

NYK - EN PRODUKT AV 
Mediamix Event & Media
På omslaget: Naida Ragimova
Omslagsfoto: Veronica Johansson
Tryck: MittMediaPrint
Distribution: Svensk Direktreklam
Upplaga: 26.000
 
Ansvarig Utgivare: 
Torbjörn Dahlström 070 433 43 32 
tobbe@media-mix.nu

Eva Westberg
Projektledare NYK
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VÄLKOMMEN

STOR 
KÖKSHELG

Komponera ihop ditt maskinpaket från Puustellis produktfamilj med Siemens eller AEG till halva priset.
Kampanjen gäller vid köp av ett komplett kök för minst 75.000 kr inkl. moms , för leverans senast v.48-2013.
Begränsat antal , går ej att kombinera med andra erbjudanden.

MASKINPAKET FRÅN SIEMENS ELLER AEG  - 50 %
TILL DITT NYA KÖK

      OTROLIGA ERBJUDANDEN BARA UNDER HELGEN!

VÄLKOMMEN
STOCKHOLMSVÄGEN 10

NYKÖPING 
TEL. 0155 28 78 58

KOM IN OCH DISKUTERA KÖK MED 
VÅRA DUKTIGA KÖKSINREDARE!

VI BJUDER PÅ KAFFE & TÅRTA

PUUSTELLI KÖKSUTSTÄLLNING OCKSÅ HOS MÖBELHUSET VIDEVÄGEN 1, KATRINEHOLM, TEL 0150 44 40 20

MASSOR 

MED NYHETER

Förenkla din vardag!
Med Handelsbankens app kan du till exempel

Föra över pengar 
Betala räkningar 
Se lån och göra lånekalkyler 
Handla och månadsspara i fonder 
Öppna och stänga kort 
Ladda kontantkort 
Godkänna e-fakturor

Handelsbanken Nyköping
0155-22 24 00 handelsbanken.se/nykoping

Gör som Jan Mossberg 
på banken och skaffa 
Handelsbankens mobil-
tjänst redan i dag.
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En del känner igen henne som ka-
raktären Reina i Arne Dahl-filmen 
Europa Blues, andra har kanske sett 
henne skymta förbi i en och annan 
Tv-reklam. Men det är på teatern som 
skådespelerskan Naida 
Ragimova trivs allra bäst.

– För mig är det större 
att stå på scenen än att 
spela in film, även om 
det självklart finns förde-
lar och nackdelar i båda 
fallen, menar hon. På 
teaterscenen går det inte 
att gömma sig, där krävs 
det att man får kontakt med publiken 
som ser varje rörelse och minspel.
Intresset för teater väcktes då Naida 
var 10 år och för första gången såg 
en föreställning på Nyköpings Teater.

– Att se pjäsen var en uppenbarelse 
för mig, då visste jag direkt att det 
var det jag ville syssla med, säger hon 
med ett stort leende. Hon anslöt till 
samma grupp som hon hade sett på 

scen – Teatrix. Där var 
hon sedan en hängiven 
medlem i fem år.

Gymnasieutbildningen 
utfördes på Täby Me-
dia Gymnasium och Tv-
estetiska programmet. 
Där fortsatte hon med 
teatern men fann även 
intresse för fotografering 

och radio. I samma veva fick hon jobb 
på fotoaffären Nyfoma i Nyköping, en 
arbetsplats hon talar varmt om.
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Hon föddes på Kuba men flyttade till moderns hemland 
Azerbajdzjan som ettåring. Därifrån tvingades hela famil-
jen att fly till Sverige när Naida var fyra år gammal. Två år 
senare, efter att ha bott på flyktingförläggningar i Kolbäck 
och i Slite, fann familjen äntligen ett tryggt hem i Nyköping.

TEXT SANNA DAHLSTRÖM  FOTO VERONICA JOHANSSON

Naida Ragimova
Bakom rubrikerna

KAMERAN EN NÄRA KAMRAT. Naida är en hängiven hobbyfotograf  och fotar gärna dokumente-
rande bilder, människor i olika miljöer – eller vackra naturmotiv.        

Vi skulle 
vara en 
anonym 
”lera”... 

Läs mer på nästa sida

GOLV-, KÖK- & BADRUMSBUTIK - ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

www.golvmaterial.se

Vi säljer och monterar kök, badrum, golv, kakel och klinker!
P

Se vår stora 

utställning!

SATSA PÅ DIN HEMMILJÖ!

VäljWaldorf
i Nyköping!

www.mikaeliskolan.se

Den lilla skolan
med det stora hjärtat.

Årskurs F–9

Teori, konst 
&hantverk

Naturnära 
lägeEget 

ekologiskt 
kök



– Jag arbetade på Nyfoma till och 
från i åtta år, där fick jag möjlighet att 
verkligen utveckla mitt fotointresse, 
säger Naida. Efter studenten bodde 
Naida i Nyköping, arbetade på Ny-
foma och hade en paus från skåde-
speleriet.

Men Naida blev olycklig utan teatern. 
År 2008 tog hon ett svårt beslut och 
bröt upp från livet i Nyköping för att 
flytta till Stockholm, där hon bor än 
idag. Hon antogs vid Stockholms 
elementära teaterskola, eller ”Teater-
lumpen” som hon kallar det.

– Det var riktigt tufft, långa veckor 
och arbetsdagar. Vi hade strikta reg-
ler, fick bara gå klädda i svart och 
utan smink – vi skulle vara en ano-
nym ”lera” som kunde modelle-
ras till vad som helst, berättar 
hon och menar att det var en 
otroligt nyttig upplevelse för 
henne som skådespelerska.

Naida har lätt till skratt och 
visar en ödmjuk attityd till 
sitt arbete. Hennes något 
brokiga uppväxt ser hon 
som positivt för sin karriär, 
likaså att hon där igenom 
talar fyra språk flytande – 
svenska, engelska, ryska och 
spanska.

– Ju mer man har i bagaget, desto 
bättre, menar hon. Hon söker sig gär-
na till komplicerade roller och pjäser 
där det finns viktiga budskap att leve-
rera till publiken.
I våras spelade hon karaktären Eleo-
nora i en spansk uppsättning av 
Strindbergs Påsk, först i Stockholm 
och sedan på Stadsteatern i Buenos 
Aires, Argentina.
– Det är definitivt bland det mest gi-
vande jag gjort, menar Naida. Hon 
beskriver Buenos 
Aires som 
kultu-

rens hjärta, där det spelas teater dag 
som natt och med stor entusiasm.

Naida har ingen direkt drömroll i 
framtiden, men skulle väldigt gärna 
vilja arbeta med den spanske regis-
sören Pedro Almodóvar. På frågan 
om vilken skådespelare hon skulle 
önska att spela mot skrattar hon lite 
och lägger fram klassiska namn som 
Sean Penn och Jack Nicholson.
Vill man se Naida på scenen får man 
ta sig till Alias Teatern i Stockholm, 

där det i september är nypremiär 
för den spanska versionen 

av Påsk. Hon ska även 
medverka i Kan du 

vissla Mustafa?, en 
pjäs om ensam-

k o m m a n d e 
flyktingbarn, 
på samma 
teater un-
der den 
komman-
de hös-
ten.

TEATERTANKAR. I den vackra boken, tillverkad från grunden 
med kärlek av mamma Rena, skriver Naida sina personliga re-

flektioner kring kreativa ting. 

NEUTRALITET. I de svarta anonyma skorna föds alla Naidas ka-
raktärer på teaterscenen. Så småningom får respektive rolltolkning 

egna skor och personligheter, men alla har sitt ursprung i samma 
slitna sulor.
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NAMN
Naida Ragimova

ÅLDER
28 år

BOR
I Stockholm med 
pojkvännen Navid 

och yorkshireterriern 
Milton

YRKE
Skådespelerska

UPPVÄXT
I Nyköping

Du håller fest 
och jag lagar maten!

Mattias Carlsson
073-947 52 16
www.matmattes.se
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TRYGGHET
UPPIFRÅN

Hej igen.
Nu är vi åter samlade på Wettergrens Tak. 
Efter semesterlunken så rullar vi nu på i full fart med att sköta 
våra kunduppdrag. Idag vill jag presentera vår övriga personal. 

Peter som ser till att taken fungerar på Scania. Christer som gör sådant 
som inte syns, men är ovärderligt för oss och kunderna. Thomas som ser 
till att brandskydden på tak fungerar. Susanne som är vår verksamhets-
chef. Hennes arbete är så mångsidigt att 
det måste vara en kvinna eftersom de kan 
göra två saker eller flera samtidigt.

I samarbete med:

Peter Fredriksson
Platsansvarig Scania i Södertälje 

Har en fri roll som platsansvarig på Scania för 
att sköta taken på deras fastigheter. Allt från 
akuta läckage till stora nybyggen eller omlägga-
ningar av befintliga tak. Mycket har utvecklats 
och förändrats till det bättre de sista 10 åren på  
Wettergens Tak. Känner verkligen att mitt jobb 
uppskattas av Scania. Vill också slå ett slag  för 
Nyköpings Hockey. Kom o heja, det behöver vi!

Susanne Öhman
Verksamhetschef 

Att vi kommit så långt när det gäller hållbarhet 
och socialt ansvar är något som jag är väldigt 
stolt över. Hela arbetet med att skapa ett system 
för företaget att arbeta efter har varit spännande 
och lärorikt. 
Min roll i företaget är att se till så systemet efter-
levs och förstås, precis som all personal och att 
ständigt komma med förbättringsförslag.

Christer Wiklund
Byggarbetsmiljösamordnare och Kalkyl 

Ansvarar för Wettergrens Taks, ISO system. Ett 
stort arbete som ständigt pågår för att vi ska bli 
ännu bättre. Det är oftast som kunden kommer i 
kontakt med mig vid första tillfället, så jag är ett 
ansikte utåt.  
En stor del av vår verksamhet är taksäkerhet och 
skydd för att förhindra snöras från tak. Det arbe-
tet ligger mig varmt om hjärtat.

Tomas Widegren
Brandskydd och Takbesiktningar 

Jag har lång erfarenhet av tak. Jobbar väldigt 
mycket med brandskydd som har blivit en stor 
del av vårt sätt att bli en helhets leverantör för det 
som gäller inom tak, en viktig del som  ofta glöms 
bort men ack så viktig. 
Även taken  glöms bort ”dom finns ju däruppe” 
man ser dom inte. Sallad, björk eller vass är sånt 
vi har hittat som växande på taken.
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Välkommen!Uppåtsträvande!

Vi går aldrig i taket!Alltid högsta nivå!

de på Wettergrens Tak. 
å ll å f ll f d k

VD HAR ORDET

Tack för att ni läste!  
/ Thorbjörn Forsberg

Takbesiktningar

     
 



Nuvarande ägarna, den spanska infrastrukturkoncernen 
abertis, har sedan i våras sett över sitt ägande av flygplat-
ser. I flygplatsgruppen TBI, som ursprungligen bestod av 
Stockholm Skavsta, London Luton, Belfast International, 
Cardiff  Airport, Sanford Orlando International, samt de tre 
största flygplatserna i Bolivia (SABSA), har redan Cardiff  
sålts till den walesiska regeringen och SABSA har övergått 
i den bolivianska statens ägo. I affären  med Stockholm 
Skavstas nya ägare ADC & HAS ingår även flygplatserna i 
Belfast och Sanford Orlando, samt TBI’s managementkon-
trakt på flera flygplatser i USA, till ett värde av nästan 2,5 
miljarder kronor.

Idag driver och utvecklar ADC & HAS flygplatser i främst 
Sydamerika, men har tidigare även drivit Toronto’s Lester 
B. Pearson International Airport i Kanada samt Budapest 
Ferihegy International Airport i Ungern.

”Vi är jätteglada över dessa nyheter. Vi ser fram emot den 
fortsatta framgången för Stockholm Skavsta Flygplats och 
den positiva påverkan flygplatsen har i regionen”, säger 
flygplatsens VD, Dot Gade Kulovuori.

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

22 juli stod det klart att flygplatsen kommer att 
få nya ägare, ADC & HAS Airports Worldwide från 
Houston, Texas. Avtalet villkoras av ett godkän-
nande från det amerikanska konkurrensverket, 
samt minoritetsägare i Belfast och Skavsta. 

FOTO Johan Bergmark

Rijeka ligger i regionen Kvarner i norra 
Kroatien. Kroatien är EU:s färskaste 
medlem, då landet trädde in i EU i 
juli 2013, dock har man fortfarande 
kvar sin egen valuta Kuna. Landet är 
mycket prisvärt för turister.

Vandra, segla, dyka eller bara slappa 
på stranden, valet är ditt. Maten kän-
netecknas framför allt av havet, med 

fisk, skaldjur - och världens godaste 
scampi!

Adriatiska havets största ö Krk nås via 
en broförbindelse från fastlandet och 
kallas för den ”Gyllene ön” tack vare 
sitt milda klimat.

Ryanair trafikerar Rijeka två dagar i 
veckan från april till oktober.

RIJEKA
Restips!

Ön Rab, FOTO Kroatiska Turistrådet, Renco Kosino

I vinter öppnar Ryanair för första 
gången trafik till Kanarieöarna från 
Stockholm Skavsta, till Teneriffa och 
Gran Canaria.

Teneriffa har många olika klimatzo-
ner och sydkusten har svensk som-
martemperatur och mycket sol hela 
vintern. På Teneriffa finns många ak-

tiviteter, allt från fina golfbanor och 
djur- och vattenparker, till vattensport 
och vandringar upp på Teide och ner 
i Mascadalen. En båttur längs kusten 
eller till grannön La Gomera kan ock-
så rekommenderas.

Ryanair flyger till Teneriffa två gånger 
i veckan fr o m 31 oktober.

Playa del Duque, Teneriffa. FOTO Turismo de Canarias

Kreta är ett solsäkert resmål som er-
bjuder sol och bad men också mycket 
att uppleva. Öns historia är lång och 
dramatisk och Kreta var civiliserat 
långt innan övriga Europa. 
Ett tips är att hyra bil under sin vis-
telse för att t ex besöka Kung Minos 
palats i Knossos, eller ta ett dopp 
på den vackra rosafärgade stranden 

Elafonissi på södra kusten. Chania är 
Kretas nästa största stad med ring-
lande gränder, en vacker venetiansk 
hamn och många restauranger och 
tavernor. 

Flyg med Ryanair till Chania från 
Skavsta två gånger i veckan t o m 25 
oktober.

Elafonisi-stranden på Kreta FOTO Grekiska Statens Turistbyrå

TENERIFFA

CHANIA - KRETA

Ny ägare till Stockholm 
Skavsta Flygplats
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Blommenhovsvägen 24, Nyköping
0155-29 13 00 • Vardagar kl. 10-18. Lördagar 10-14

www.hushallsgruppen.se

Bosch Diskmaskin 
SMU40L22SK
Energiklass A, 48 db, Autoprogram

Braun Rakapparat 330
Tuff  Mot Skägget Snäll Mot 
Huden. 1 Timmes Laddning 
Ger 45 Min Rakning

Philips 
Hårklippare 
QC6355

Elektrohelios 
Spis SK 6553
Glaskeramikhäll 

Stor varmlu� sugn 
74 Liter 

Energiklass A
400 volt

4995:
-

(6495
:-)

Avfuktare 
Woods MRD10
Upp Till 40 Kvm

1495:
-

(1995
:-)

7995:
-

7995:
-

(10.99
5:-)

Tvä� maskin 
Miele W3164
1400 Varv, 7 Kg, 
Energiklass A+

999:-999:-
(1295

:-)

BB
TuT
Hu
GeG

3000 kr 
i raba� !

699:-
(1099

:-)

Parke� -
munstycke 

ingår! 499:-
(899:-

)

PPPPhi
HHår
QC6

99:-: )))

Dammsugare 
Volta U6810PS
2000 Wa� , Sköljbart 
Hepa12 Filter

Flera räntefria alterna� v, fråga i bu� ken! 

PÅ KÖPET! 
Skägg-

trimmer 
QT4005

Med reserva� on för slu� örsäljning! 

3995:
-

3995:
-

(4995
:-)

Ekenkund Student

0 kr/år

Du som är över 18 år, studerar på högskola eller universitet, 
oavsett ort, och får CSN-insättning till ett konto i Sörmlands 
Sparbank
- du kan bli Ekenkund Student

Bankkort MasterCard
Betal- och Kreditkort MasterCard
Internetbanken
Telefonbanken
Mobilbanken
Swish

Välkommen in på något av våra kontor eller kontakta 
Telefonbanken - 0771 - 350 350, för att ansluta dig.
Läs mer på sormlandssparbank.se/student



SIF JAKOBS
Silverhalsband med 

vita cirkoner 
1 279:-

Kihlbergs Guld
0155-21 01 15

GÖR NÅGON GLAD, 
SKICKA BLOMMOR!

Grönborgs
Nya kyrkogården, 
0155-21 25 25

ÖKA DIN FETTFÖR-
BRÄNNING!

Grönt kaffe extrakt 
och hallonketoner

279:-/225:-
Reko Hälsobod

Östra Storgatan 7
0155-29 42 42

TRÄNINGSFLASKA
Elite Nature Corsa 550 ml

Miljövänlig och 
biologiskt nedbrytbar. 75:-
Haga Cykel, hagacykel.nu

Just
 N
u!

VACKRA 
SMYCKEN 

TILL HÄRLIGA 
PRISER!

Välkommen!
Glasklart 

Östra Storg 9 
0705-22 81 90
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Namnet har holmen efter handels-
mannen Albert Gräslund. Han var 
född i Gryt i Östergötland 
år 1859. 

Albert startade sin bana 
som bodbiträde hos köp-
mannen Hellman. Det 
gick bra för honom och 
han startade snart en 
egen affär i grannfastig-
heten. Huset revs 1938, 
där ligger nu Kullbergs 
bokhandel.

Så småningom blev han en bety-
delsefull man i Nyköping och satt i 
stadsfullmäktige, handelssocieteten, 

badhusets styrelse och även i Spar-
bankens styrelse. Styrelsemötena var 

väl inte alltid så muntra 
tillställningar, så Albert, 
som även var en stor vän 
av skärgård, jakt och fåg-
lar, lät bekosta vintermat-
ning av sjöfåglar just på 
holmen. 

Man torde ha överblick 
över den från Sparban-
kens styrelserum.

I Nyköpingsån finns en liten holme som kallas Gräslunds 
holme. Den ligger norr om stadsbron. Varje vår brukar de 
nya studenterna bland annat sätta upp banderoller där.

TEXT SÖRMLANDS MUSEUM  FOTO SÖRMLANDS MUSEUM OCH EVA WESTBERG

Tråkiga möten föder 
fåglar på holme

Förr & Nu

1935
vs

2013

Svara på frågan innan 15/9 och var med och vinn ett 
teoripaket värde 1.800kr på Albertsons Trafikskola i Nykö-
ping. Skicka ditt svar till info@media-mix.nu eller skicka ett 
vykort till Mediamix, Ö Kyrkogatan 24, 611 34 Nyköping.
(Märk gärna ditt svar med fullt namn, adress och tel nr. 
Vi kontaktar sedan vinnaren inom kort)

I samarbete med:

Tävla
 

MED NYK Vinn ett 
TEORIPAKET 

värde 1.800:-

Lycka till!

Fråga:  Vid vilken ålder får man börja 
 övningsköra för B-körkort 
 (personbil)?

VI HAR 
DE RÄTTA 
ACCESSOARERNA 
TILL MÄN!
Bälten, manschett-
knappar, slipsar & flugor
www.brudofestkammaren.se

TRENDIGA 
  FLUGOR I MÅNGA 
     FÄRGER
        Från 179:-
           Brud & Festkammaren 
            0155 – 21 11 26
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MED
HENRIK HJELT

REGI
ADDE MALMBERG

MANUS & ORIGINALREGI
BJARNI HAUKUR 

THORSSON

MED
HHENRIK HJ

ADDE M

MMANUS & 
BJARN

THO

EN HUMORISTISK 
FÖRESTÄLLNING OM 

KONSTEN ATT
VARA PAPPA

MEDMED

TISDAG 22 OKTOBER 
KL 19.30 CULTURUM

Köp biljetter: nykoping.se/program,
Culturum, Koordinaten eller Nyköpings
Turistbyrå. Boka biljett: 0155-24 89 88

Ringvägen 58, Nyköping  

0155 - 44 31 00
www.bilcenter.com

7-8 september Lördag
10-15 & 
Söndag
11-15

Öppet Hus Mercedes

Eklekticism - handlar framför allt 
om stilblandningar. Det intressanta är 
att alla epoker blandas. Enkelt med ele-
gant, ärvt med nyköpt, massproducerat 
med konsthantverk, barnens hemgjorda 
verk från dagis med designföremål. 
Med fingertoppskänsla mixas olika 
stilar och uttryck. Resultatet blir en ny 
skön stil.
Materialism – fokuserar på olika 
material och ytor. Det är exklusiva 

material som marmor, koppar, exem-
pelvis ser man bestick i nattsvart titan, 
samtidigt som det är många billiga 
material med ”Do it your self-känsla”, 
som obehandlat trä och omålade 
spånskivor. Materialet och ytstrukturen 
är viktigare än färgen.
Orientaliska inslag, i form av 
träornament, rustikt trä, blandade ma-
terial,  grova miljöer med fina detaljer.

Brunelius färg
Ö. Längdg. 5, Nyköping 0155-21 00 08

Mån-Fre 7-18, Lö 9-14 
www.bruneliusfarg.se

Att välja tapet och färg 
är inte alltid enkelt.
- Många som kommer till oss är 
osäkra på färgval och stil. Med 
hjälp av tapetkartor och tygprover 
försöker vi tillsammans hitta deras 
stil och då märker vi ganska snart 
att de flesta faktiskt vet vad de är 
ute efter. 
Om man vill ha hjälp med helheten 
erbjuder vi färgsättningshjälp. 

Utifrån planlösningen kan vi komma 
med tips och råd på färgval och 
mönster, men även med möblerings-
förslag. 
Det är bra om man tar med en rit-
ning på rummet som ska göras om 
eller något annat som ska matchas. 
Idag är det mer accepterat att “leka” 
med färg och form, inget är fel så 
länge det är ens personliga stil. 

Blandade stilar är 
trendigt i höst

Malin, Li och Sofia står redo att hjälpa dig med tips och idéer.
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H
yr dig fri!

Lägenheter för dig & mig
24 h Trygghetsjour 

Fastighetsjour
Företagshotell

Gallerior
Kontorslokaler

Kungshem
 är ett litet fam

iljeföretag m
ed stora 

resurser som
 sätter kunden i fokus!

Oppebygårdsvägen 269, Nyköping
0155 - 20 51 30

www.kungshem.se

Dags att boka!
 Handledarkurser 

 Körkortspaket 

 Intensivkurser 

 Utökat B-kort /släp

Västra Kvarngatan 26, 
Nyköping

Tel 0155-21 08 50
info@albertsons.se

www.albertsons.se

DDags att boka!
 Handledarkurser 

 Körkortspaket 

 Intensivkurser 

 Utökat B-kort /släp

TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM  FOTO VERONICA JOHANSSON

Från tvålfabrik till 
modern mötesplats

Sunlight - i ny skepnad

Läs mer på nästa sida

Året är 1996. Den gamla tvålfabriken på Högbrunnsområ-
det står tom och vittnar om en svunnen epok. Ägarna till 
fabriksbyggnaden har förgäves försökt få Nyköpings kom-
mun att förvärva fastigheten, men möts av kalla handen.

HOTELLCHEFEN THERESE KRUSE med en gammal annons där Christina 
Schollin gör reklam för tvålen Lux.

”VÄLKOMMEN TILL HOTELLET I DEN GAMLA TVÅLFABRIKEN” Dessa 
ord står insprängda i golvet när man kommer in i den nya festlokalen på 
bottenplan.

Av en ren slump är entreprenören och 
innovatören Göran Rosén på genom-
resa i staden och får syn på den   
gamla fabriksbyggnaden. 
Han får en idé, förvärvar fastigheten 
och fyra år senare slår han upp port- 
arna till en hotell- och konferensan-

läggning. Namnet Sunlight följer med 
och får nu företräda ett helt nytt va-
rumärke. Men stoltheten över byggna-
dens historia finns kvar och används 
flitigt i det nya företagets marknads-
föring.
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”Idag är jag den jag egentligen är.”

Amanda Thomsson           -40 kg

Har behållit sin nya vikt över 2 år

Sluta överväga - kom till Itrim Nyköping!
Hospitalsgatan 24, 0155 28 28 16 nykoping@itrim.se, www.itrim.se

 

Erik Haag är årets konferencier och bjuder på 
spännande tidsnedslag i Öknas ”mathistoria”

Marknadsgata med utställare och matförsäljare
Skogsmulle och hans kompisar gästar oss

”Tack för maten!” - en skördemarknad på Ökna
LÖRDAG 21 SEPTEMBER 11-16

Vi firar att Landstinget Sörmland fyller 150 år! 

Mattält, gårdsbutik, skjutsimulator, hästskjuts och 
    mycket mycket mer... läs mer på oknaskolan.se

Gilla oss på Facebook och tävla om ett presentkort!
”Tack för maten! - en skördemarknad på Ökna” Sörmlands Naturbruk

En del av Landstinget Sörmland

EN VÄLKÄND VY FÖR MÅNGA NYKÖPINGSBOR. Byggnaden som under perioden 1925-1992 inrymde en tvålfabrik, är numera en modern hotell- och 
konferensanläggning.  

EN BILD FRÅN 1939. Området framför fabriksbyggnaden är inte bebyggt. 
Där finns idag bland annat Åke Andersson Bil och Motorhuset. 

1924 övertog Lever Brothers i Eng-
land en halvfärdig fabriksbyggnad på 
vad som då kallades ”Högbrunnsslät-
ten” strax norr om Nytorget. 
Anläggningen var ursprungligen av-
sedd för kullagertillverkning, vilket 
förklarar benämningen ”Kullagret” 
på området. Vid den här tidpunkten 
saluförde Lever Sunlight tvättvål, Lux 
tvålflingor och tvåltvättmedlet Rinso 
på den svenska marknaden. 

Avsikten var att tillverka dessa pro-
dukter i Nyköping. Fabriksbyggnaden 
färdigställdes och kompletterades och 
de första medarbetarna anställdes. 

Allan Carlsson blev tvålkokare, Ragnar 
Persson fick lära sig behandla glyce-
rinunderlutar och sköta indunstnings-
verket och Bror Pettersson placera-
des i pannrummet och skulle under 

många år ansvara för ångan i fabri-
ken. Alla tre har fått ge namn åt olika 
konferensutrymmen i den moderna 
hotell- och konferensanläggningen. 

Under Sunlights storhetstid mark-
nadsförs och säljs produkter som Lux, 
Sunlight, Rinso, Radion, Vim, Surf  
och Via. Varumärken som ofta mark-
nadsförs med hjälp av kända kvinn-
liga ansikten som Christina Schollin, 
Monica Zetterlund och Jane Fonda. 

Från 1925 och framåt sker en kraftig 
expansion vad gällde såväl fabriks-
byggnader, produktionsvolym och an-
talet anställda. I mer än 75 år pågår 
tillverkningen i Nyköping men 1992 
tvingas man lägga ner verksamheten.

Göran Roséns tanke är att bygga en 
modern mötesplats för människor, 

Läs mer på nästa sida
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GAMMALT MÖTER NYTT 
Tvättpaket från den 
gamla tvålfabriken 
finns att beskåda 
i foajén till 
anläggningen. 

sin historia, säger Therese Kruse. För 
oss är det viktigt att binda ihop den 
gamla tvålfabrikens historia med vår 
verksamhet. 

en plats där man på olika sätt skapar 
kontakter och mår bra. 
Han är själv drivande i utvecklingen 
av anläggningen, och lägger stor 
vikt vid att förena det gamla med 
det nya. Det nya Sunlight öppnar 
år 2000. Therese Kruse är hotell-
chef  idag.

- Jag har arbetat här i nio år, 
under den tiden har vi vuxit 
från 30 till 154 rum. Anlägg-
ningen är i ständig utveckling 
och nya utrymmen tas i bruk 
löpande. Senaste tillskottet 
är en ny festlokal på bot-
tenvåningen med plats för 
450 sittande gäster. Under 
hösten kommer vi att vid tre 
tillfällen prova på traditionell 
dans i den nya lokalen. 

Nya tankar och nya idéer kring ut-
veckling av verksamheten föds hela 
tiden.
- Det finns fortfarande ”gamla” loka-
ler att bygga om på området, säger 
Therese. Det finns också möjlighet 
att bygga till nya lokaler. Sunlight blir 
aldrig klart, det pågår ständigt en 
process att förnya och utveckla.

Det skulle vara intressant att veta vad 
den gamla tvålkokaren Allan Karlsson 
skulle säga om han klev in innanför 
dörrarna på det moderna Sunlight. 

Han skulle, hur som helst, säkert bli 
stolt över att hans namn pryder en 
av konferenslokalerna. Och Nyköping 
kan vara stolt över att den gamla tvål-
fabriken, likt Fågel Fenix, rest sig ur 
askan och numera erbjuder en fan-
tastisk mötesplats för alla åldrar och 
målgrupper. 

tt skapar 

klingen 
r stor
med 

pnar
tell-

år, 
it 
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kring ut-
öds hela 
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Många 
Nyköpingsbor har 
anknytning till den gamla tvål-
fabriken och hälsar gärna på. 

- Det är jättekul att så många kom-
mer in och minns hur det var förr, 
lämnar gamla bilder och berättar

FAKTA
 
Sunlight sysselsätter 

30 fast anställda och ett 

stort antal timanställda.

Anläggningen inrymmer 

idag hotell, restaurang, 

festlokal, träning och 

spa med simbassäng 

samt konferenslokaler.

Detoxa? Vi gör färska frukt- 
och grönsaksdrinkar!

Västerpor ts galleria, Nyköping
0155 - 21 44 40 

bonornasdelikatesser.se

n!

VÄSTERPORT |NYKÖPING

VVVV

Kom in och beställ!
Kör du 5:2 fyller du dagen 
med 3 för 99kr!

49:-
/drink

4499

99:-3 st för

Grattis trädgårdsägare!

Ring 0155-40 04 09 eller besök www.veteranpoolen.se

Vi röjer din trädgård, klipper dina 
träd och gör trädgården redo för 
våren... för det som göms i snö, kommer upp i ”vår”!
Vi arbetar med stor glädje för att vi vill och kan, inte för att vi måste!
Inga startavgifter eller bindningstider

Hemmet
Trädgård

Hantverk



                                                                                                  kilamobler.se 

Öppet: Månd - fred 10 -18. Lörd10 -15 
Tel 0155-722 70. G:a E4:an mellan Nyköping och Norrköping

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

re@Nu har vi                 på mängder av 
utvalda möbler i butiken. Passa på att 

fynda i varuhuset och på webben!

re@
                                    

                                    
                        

kilamobler.se 

Hejdå fulfuru....

Bygga om
 eller renovera?

Kika in på vår 
hemsida...

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

Renovering & byggnadsvård 
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 TOYOTA MOTORCITY NYKÖPING
www.toyotanykoping.se

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

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

PRISVÄRDA 
 begagnade bilar...

-08 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4-motion 12.300mil 185.000kr
-07 BMW 116 i 5D Halvkombi, 12.948 mil 99.000kr
-11 BMW BMW 116 5D Advance Comfort  Sedan, 2.200mil 169.000kr
-07 Peugeot 407 2,2 HDI Kombi  Automat 4.600mil  112.000kr
-12 Toyota Land Cruiser 150,60th Executive SUV  2.460mil 649.000kr
-11 Toyota Avensis 1,8 Business Kombi   5.150mil 179.000kr
-11 Audi A4 2.0 TDi Proline Sportpkt Kombi 13.500mil 199.000kr
-11 BMW 116 5D Advance Comfort Sedan 2.200mil 169.000kr
-11 Toyota Avensis 1,8 Business Kombi 5.600mil 185.000kr
-11 Skoda Superb 2,0 TDI DSG Combi Kombi 15.300mil 149.000kr
-10  Volvo V50 D4 R-Design 177hk Kombi 12.300mil 169.000kr
-10 Volkswagen Caddy 1,9 TDI Transportbil - Skåp 8.100mil 139.000kr
-08 Audi A6 TFSI Avant S-Line Kombi 12.300mil 149.000kr
-07 Peugeot 407 2,2 HDI Kombi 4.600mil 112.000kr
-07 BMW 116 i 5D Halvkombi 12.948mil 99.000kr
-06 Toyota Avensis 2,2 Diesel Business Kombi  12.000mil 109.000kr
-04 Nissan King Cab Navara 2,5 TDI Transportbil - Flak 22.500mil 86.250kr
-03 Volvo S80 2,5T 210hk AutXenon / TV Sedan   28.000mil 39.000kr
-03 Volvo S80 2,4 T Sedan  17.900mil 49.000kr
-92 Volvo 745 GL Kombi 25.700mil 9.900kr
-08 Peugeot 107 1,0 5-d Halvkombi 7400 mil   59.000kr 
-11 Toyota Auris 1,4 D-4D Halvkombi 4950 mil  129.000kr
-04 Mercedes E55 AMG Sedan 14500 mil  199.000kr
-02 Toyota Corolla Verso 1,6 Kombi 13400 mil  49.000kr 

Kom in till oss och fråga om Toyota Kvalitets Garanti!



Vi fly� ar � ll nya lokaler
Den 30 augus�  invigdes de nya 
lokalerna på Bagaregatan 2 i 
Nyköping.

Fas� gheten Glödlampan 17 
är idag inredd i smakfull och 
s� lren design med stort miljö-
tänk. Fas� ghetsägaren Klövern 
har 

varit � ll stor hjälp vid framar-
betningen av det nya kontoret. 

Huset är helt omgjort från 
grunden för a�  uppfylla de be-
hov som fi nns på en modern, 
krea� v och välkomnande   
kontorsmiljö. 

Hela arbetet har ske�  i e�  
nära samarbete mellan Offi  ce 
IT-Partner och Klöverns arki-
tekt samt alla entreprenörer.
Alla möbler i den nya lokalen 
är köpta begagnade. 

Leverantören har levere-
rat samt köpt upp befi ntligt    
möblemang i Offi  ce IT-Part-
ners � digare lokaler, vilket har 
underlä� at fl y� en avsevärt.

Nyköping.

Fas� gheten Glödlampan 17
är idag inredd i smakfull och
s� lren design med stort miljö-
tänk. Fas�ghetsägaren Klövern 
har 

Huset är helt omgjort från 
grunden för a�  uppfylla de be-
hov som fi nns på en modern, 
krea� v och välkomnande  
kontorsmiljö. 

IT-Partner och Klöverns arki-
tekt samt alla entreprenörer.
Alla möbler i den nya lokalen
är köpta begagnade. 

möblemang i Offi  ce IT-Part-
ners � digare lokaler, vilket har 
underlä� at fl y� en avsevärt.

”IT skall skapa 
konkurrensfördelar, 
eff ek� vitet och stödja 
företagens 
verksamhetsutveckling”

Nyköpingskontoret (medlem i Offi  ce 
IT-Partner kedjan) startades år 1992 
av Anders Strömsten som även idag 
äger och driver företaget. Offi  ce IT-
Partner är en medlemskedja som 
idag fi nns på 34 platser från Malmö 
i söder � ll Pajala i norr. Kedjan som 
helhet har omkring 400 anställda 
och omsä� er ca en miljard kronor. 

Värt a�  veta om 
Offi  ce IT-Partner

Vi är nyfi kna... 
på vår nya lokals historia! 
Vet du något om fas� gheten 
Glödlampan 17? Kontakta 
gärna oss på Offi  ce IT-Partner 
i Nyköping och berä� a vad du vet.
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Bagaregatan 2, 611 31 Nyköping • 0155 – 29 37 00
www.offi  ceitparter.se/nykoping • www.facebook.com/offi  ceitpartner

ANNONS 

Det säkerhetsklassade 
datacentret utgör en 
vik� g del av Offi  ce IT-
Partners serviceutbud.

– Hållbarhet är en vik� g fråga för oss, vi är måna 
om fram� den och gör ständigt ak� va val för a�  
sänka vår påverkan på miljön

Anders Strömsten, VD 
Offi  ce IT-Partner 
Nyköping

Som medlem i kedjan har vi 
möjlighet � ll kompetensut-
byte och resursstöd när det 
fi nns behov av spetskompe-
tens inom olika områden. Det 
ger också en bra a� en� on hos 
alla leverantörer e� ersom av-
talen all� d förhandlas för hela 
kedjan.
I Nyköping låg fokus i bör-
jan � ll största del på a�  sälja          
datorer med � llbehör samt in-
stalla� onstjänster � ll kunder-
na. Idag arbetar företagets 20 

anställda huvudsakligen med 
en fullskalig IT-dri�  � ll våra   
företagskunder där vi levere-
rar en komple�  IT-miljö u� från 
respek� ve kunds behov. 

Behovet kan ski� a oerhört 
dels genom antalet medarbe-
tare hos kunden men även vil-
ken verksamhet man bedriver. 
Idag ställs det mycket tuff are 
krav på IT än vad det gjorde 
för bara några år sedan. Idag 
är det få företag som har råd 
a�  stå s� lla och vara utan IT 

någon längre stund. Här i     
Nyköping fi nns dessutom spe-
cialistkompetens på Micro-
so� s produkter, dri�  och olika 
molntjänster, och man strävar 
e� er a�  hi� a en eff ek� v IT-
strategi för varje enskild kund.

– Vi arbetar huvudsakligen 
med e�  unikt program � ll 
våra kunder. Det innehåller en       
eff ek� vitets- och behovsana-
lys och är framtagen i samar-
bete med Microso� , berä� ar       
Anders Strömsten. Verktyget 
möjliggör en kartläggning av 
varje kunds specifi ka behov av 
IT-tjänster.
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TEXT LEIF KÖNIG  FOTO NYKÖPINGS KOMMUNS BILDARKIV

Tvättbjörn rädd för vatten
Polisminnen
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Berättelsens underlag är hämtat 
från tidigare kriminalkommissa-
rien och operative chefen Ronny 
Sagebrands nedtecknade minnen 
”Polis i Nyköping 1964-2003”.

T  vättbjörn kliar sig i skallen. Han är i 
bryderi. Som ett ödets ironi är den 
lokalt välbekante krumeluren god vän 

med stadens poliser.
Det är också till polishuset Tvättbjörn beger 

sig i hopp om hjälp i sitt angelägna ärende. 
Där är han en inte alltför sällan sedd gäst. 
Den något luggslitne Tvättbjörn är en visa i 

Nyköping på 1960-talet.
Det är en snällare tid än idag.
Polisen och mindre lyckligt lottade männis-

kor i samhället vet var man har varandra. Det 
blir sällan allvarliga bråk.

Dock är fylleri en straffbar företeelse.
Det är en försyndelse som renderar hela 50 

kronor i böter till statskassan.
Hårda papper för den som är pank.
Det hör till vanligheterna med ett öknamn i 

Tvättbjörns umgängeskrets.
Ofta ett galghumoristiskt sådant.
Sitt eget namn har till exempel Tvättbjörn 

fått för att han är rädd för vatten. 
Det är åtminstone sådan han ser ut.
Han känns igen med snus runt munnen och 

kavajen är flottig och blank.
Tvättbjörn och hans hustru bor i en uttjänt 

träkåk i kvarteret Å-kroken strax intill polishu-
set på Behmbrogatan.

Det är vad som står till buds. Huset är svårt 
ruckligt och fönsterbågarna så snedhyvlade 
att glaset nästan faller ut. 

Särlingen Tvättbjörn har tidigare bott i 
Norrköping och skryter med att han 
tampats med Ivar Johansson på brot-

tarmattan.
Brottar-Ivar är polis, välkänd profil i Norr-

köpings stadsbild och trefaldig olympisk 
guldmedaljör på 1930-talet.

Tvättbjörn är gladlynt och får han chansen 
tar han den gärna och försöker brotta ned en 
ung polis. Men farlig är han inte, dessutom 
ganska kortväxt.

Hans hustru sägs vara ”skarp” och Tvätt-
björn tycker nog det är lättare att ha att göra 
med poliser än med sin maka.

Men det är förstås bara en gissning.
Sveriges bilradio är under en följd av år 

radions populäraste program.
Lyssnarna samlas framför apparaterna när 

Carl Gunnar, CG, Hammarlund varvar trafik-
vett med musik och intervjuer.

Vid ett tillfälle får en polisman i Nyköping 
nöjet att medverka i programmet angående 
att man ska tömma sina sommarhus inför 
vintern för att undvika att bli bestulen. Givetvis 
en angelägen fråga för sommarstugeboende.

Det är en direktsänd telefonintervju.

Polismannen finner det bäst att sköta saken 
från sitt tjänsterum i polishuset.

Där är inga störningar att förvänta.
Det ska visa sig vara ett feltänk.
Dåförtiden kunde nämligen vem som helst 

trava in i korridorerna på polishuset vid 
Behmbrogatan utan att hindras.

Det är exakt vad Tvättbjörn gör.
Han är heller inte alltför obekant med polis-

husets lokaliteter.
Sveriges bilradio, miljontals lyssnare och 

den pågående telefonintervjun rakt ut i etern 
bekymrar inte Tvättbjörn.

Hans ärende är synnerligen brådskande, 
sett ur den egna synvinkeln.

Han kikar in i dörrhålet och påkallar den 
upptagne polismannens uppmärksamhet: Pst, 
pst, kan jag få låna en tia?

Polismannen blir lätt stressad av det uppdy-
kande störningsmomentet men försöker låta 
fortsatt sakligt lugn i radioetern medan han 
med viftningar dämpar den alltmer enträgne 
Tvättbjörn.

Det oplanerade bakgrundsinslaget lär inte 
radiolyssnarnas ha märkt något av.

Jodå, Tvättbjörn fick sin tia. Lånet skrevs av 
i samma stund. Långivaren bedömde det som 
en allför osäker fordran.

I trähuset till höger på bilden bodde Tvättbjörn med sin maka på 1960-talet. I huset i bakgrunden huserade San-
tessons kemtvätt. Foto Nyköpings kommuns bildarkiv
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Vill du ha bättre  
betalt för din bostad?

 

svenskfast.se/viharkoparna

 
Följ oss på Facebook
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www.oxelösundsförsamling.se

www.svenskakyrkan.se/nykoping 
Läs mer på www.allahelgona.se och www.stnicolai.com 

Funderar du på livet?
Svenska kyrkan i Nyköping

• Alphakurs
• Bibelsamtal
• Filmkvällar

• Vuxenkonfirmation
• Föreläsningar
• Bibelstudier

En härlig kulturhöst i Oxelösund!
Svenska kyrkan i Oxelösund

å ll h

Sök 
så skall 
ni finna  

Månadens konsert i S:t Botvid 
14/9  kl 18 Eva Tjörnebo 
 och Viskompaniet 
5/10  kl 18 Bachkonsert 
 Actus tragicus kantat nr 106. 
 S:t Botvids kyrkokör, solister 
 och orkester 
23/11  kl 18 ”Filmmusik del 2” 
 Joachim Forss, Greger 
 Hillman, Lars Borg, 
 Susanne Forslund 
26/12  kl 18 Julkonsert. S:t Botvids 
 kyrkokör, Nicopiakören, 
 Christine Ankarswärd sopran, 
 Susanne Forslund dirigent 

Ganska mycket sommar kvar när bilden på Gullmar Berg-
man och dottern Johanna togs i augusti. De ska medverka 
i ett av höstens många fina kulturprogram som Svenska 
kyrkan i Oxelösund bjuder in till. 

FOTO: Gullmar och Johanna

Den 9 oktober blir en härlig eftermiddag i församlingshemmet med ett omväx-
lande sång och musikprogram med Johanna och Gullmar. ”SWING, VALS OCH 
VISA” ……. från kultis till välkända visor, där publiken får chans att sjunga med.

Boka gärna in fler besök i Oxelösund!

Program i församlingshemmet 
25/9  kl 13.30 Frälsningsarméns 
 musikkår 
9/10  kl 13.30 Swing, vals och visa 
 med Gullmar Bergman och 
 dottern Johanna
23/10  kl 13.30 ”Historisk 
 striptease.” Se en renässans-
 dam in på bara särken! 
6/11  kl. 13.30 Kjell Granrot, 
 nybliven ambassadör, brinner 
 för Fairtrade, har gjort en resa 
 till Ghana och har något 
 att berätta.
20/11  kl. 13.30 ”Blandade sånger 
 och adventsförberedelse”. 
 Oxelbären medverkar.

Foto: Magnus Aronson

OXELÖSUNDS FÖRSAMLING



Varför väljer Nyköpings kommun att 
satsa på en ny skola? � Kommunens 
fyra högstadieskolor har haft väldigt 
olika förutsättningar. Politikerna be-
slutade därför att satsa på en skol-
enhet. Därmed blir det 
också en bra mix av 
elever. Stimulerande och 
attraktiva lärmiljöer ger 
bättre förutsättningar för 
personal och elever att 
nå ökad måluppfyllelse.   

Vad avgjorde valet av 
plats för den nya skolan? 
� Närheten till Rosvallas 
idrottsanläggning och 
Borgis med kommunala 
Musikskolan samt att det 
finns bra bussförbindelser till skolan. 
Vi fick även möjligheten att bygga ett 
Vetenskapens hus. 
Det kommer att bli ett upplevelse-
centrum för att göra naturvetenskap 
och teknik begripligt och spännande 
för alla ungdomar med vindkraftverk, 
planetarium, laborationssalar och 
mycket annat. Satsningen på Veten-
skapens hus känns extra viktigt med 
tanke på det minskade intresset för 
högskolestudier inom naturveten-
skap. Jag skulle vilja säga att det är 
en mänsklig rättighet att kunna förstå 
sin omvärld ur ett naturvetenskapligt 
perspektiv.   

Nybygget tillsammans med närlig-
gande Borgis blir alltså den nya skol-
enheten som tar emot alla elever som 
går i den kommunala skolan årskurs 
sju till nio. Hur ser organisationen ut 
gällande rektorer och övrig personal? 
� Rektorsrekryteringen beräknas vara 
klar under hösten. Intresset har varit 
stort. Nyköpings högstadium får to-
talt två rektorer och fyra biträdande 
rektorer. 
Lärarna har fått önska vilken del av 
skolan de vill arbeta på och rekto-
rerna skapar nya arbetslag så att alla 
kompetenser finns på plats. 
Annan personal kommer att få önska 

så snart det är klart med lärarna.   
Berätta om vad den nya skolan kom-
mer att innehålla. � Högstadiet kom-
mer att hålla mycket hög kvalité inom 
varje ämne med specialsalar och äm-

nesspecifik utrustning. 
Idag är det nödvändigt 
för att nå målen i alla 16  
ämnen. 

Varje elev kommer att ha 
en egen dator och tillgång 
till en mångfald av mo-
dern teknisk utrustning, 
IKT och digitala lärome-
del. 
Alla elever kommer att 
välja en profil som de 
brinner för som också sti-

mulerar, utvecklar och gör skolan roli-
gare. Lärarna kommer att samarbeta 
över ämnesgränserna och ansvara för 
att eleverna i deras arbetslag når alla 
målen. Varje elev får en egen mentor 
som stöttar och följer elevens utveck-
ling.  

För fyra år sedan fick Nyköpings 
grundskola mycket lågt betyg i SKL:s 
landsomfattande ranking, plats 268 
bland landets 290 kommuner. Idag 
ser det mycket bättre ut, exempelvis 
plats 29 gällande hur eleverna själva 
upplever skolan. Berätta vad som lig-
ger bakom förändringen. 
� Skolan har blivit mycket bättre på 
att skräddarsy insatserna på individ-
nivå och anpassa arbetet efter varje 
barn/ungdoms behov! Hjärnforskaren 
Martin Ingvar talar varmt om ”Adek-
vata pedagogiska insatser” istället för 
”More of  same”.  

Du har liknat arbetet i skolan med att 
eleverna får ett livslångt ”tränings-
kort”. Utveckla ditt resonemang. 
� En lyckad skolgång kan liknas vid 
det Leif  Strandberg (Skolforskare och 
psykolog) kallar ”Tango för tre”. Ett 
vägvinnande samarbete med tydliga 
och konstruktiva roller mellan skola, 
föräldrar och elev.  

TEXT / FOTO TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Nyfi ken, trygg och välutbildad
Grundskolan i fokus

Det händer mycket inom den kommunala skolan i Nykö-
ping. Just nu byggs det nytt i Tessinområdet som tillsam-
mans med nuvarande Borgis blir Nyköpings högstadium 
hösten 2014. Fyra högstadieskolor blir en med allt inom 
gångavstånd. 

ERIC RUDHOLM Skolchef

Du håller fest 
och jag lagar maten!

Mattias Carlsson
073-947 52 16
www.matmattes.se

Läs mer på nästa sida

Svenska 

ungdomar bäst 

i Europa på 

innovations-

förmåga 

8 år i rad
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SEP!

ENTRÉ  SEK. INSLÄPP 
FÖR MER INFORMATION GÄLLANDE EVENEMANGET RING 0155-20 50 14 

ÅLDERSGRÄNS: 18 ÅR
www.sunlight.se
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Förälderns roll är att tala om för sitt 
barn, ”Jag/vi älskar dig och vill att du 
skall få ett bra liv, därför är det viktigt 
att det går bra för dig i skolan.”   
Skolans roll är att tala om för eleven 
att tillsammans kommer vi att nå 
målen och därför får du ett ”tränings-
kort” med tillgång till alla resurser 
skolan har. Elevens roll är att träna på 
och göra sitt bästa.  

Den svenska skolan debatteras flitigt 
i media. Hur ser du på den svenska 
skolans framtid? 
� Vi jämförs ofta med våra grannar i 
öster som når goda resultat i en del 
internationella mätningar som Pisa 
och Timms. Vad som sällan nämns 
är att svenska ungdomar åtta år i rad 
varit bäst i Europa på innovationsför-
måga. 
� Svenska skolan kan lära av andra 
men har mycket att vara stolta över 
när vi tittar på delaktighet, trivsel, 
kreativitet, entreprenörsskap, samar-
betsförmåga, dialog, kritiskt tänkan-
de med mera. 
� Många i den finska skolan avundas 
den svenska skolans förmåga att ut-
veckla dessa framtidsförmågor. Nä-
ringslivet efterfrågar de kvalitéerna 
mer för varje dag som går. Det ser 
ljust ut för Nyköpings och även Sve-
riges skolor!  

Åter till nybygget vid Tessin. Har lo-
kalerna fått något namn än? 
� Nybygget och Borgis, från hösten 
2014 Nyköpings högstadium, har 
ännu inte fått lokalnamn så kom gär-
na med kreativa förslag. Ett spännan-
de uppslag som kom in idag är namn 
på stjärnor eller stjärnbilder. Alltså 
inte Justin Bieber eller Beyoncé…   

Om du till slut skulle få välja tre vär-
deord för den nya skolan, vilka skulle 
du då välja? 
� Om elever, som gått i Nyköpings 
högstadium, kommer man att säga:  
”Nyfiken, trygg och välutbildad.”

ERIC tillsammans med sin hund Lotus J.
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PREMIÄR 
I HÖST!

Då slår vi upp portarna till 
nya Hälsomagasinet Hamnen. 

Vi blir större och bättre
igen!

Två anläggningar – Hamnen och Cityarkaden, Nyköping 

BLI MEDLEM NU! Erbjudande på www.halsomagasinet.se

Vinterförvaring 
i varm eller kall hall!

Sälj din båt tryggt och säkert hos oss! 
Finansiering 

Lokalerna är larmade och Securitasbevakade.

TISDAG 15 OKTOBER 
KL 19.30 CULTURUM

Köp biljetter: nykoping.se/program,
Culturum, Koordinaten eller Nyköpings
Turistbyrå. Boka biljett: 0155-24 89 88

Varmt välkommen!

HÖST erbjudande

ditt badrum med oss, 

vi bjuder på

RENOVERA

KAKEL OCH
KLINKER

Ring oss för att boka en kostnadsfri offert.

Färg&  Bygg
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– Det är viktigt för mig att arbeta 
aktivt med mina kunder för att hitta 
något som passar just dem och deras 
tillställning, säger Mattias. 

Han har alltid ett antal färdiga menyer 
som förslag, men föredrar 
ett personligt möte i lugn 
och ro med kunderna för 
att kunna erbjuda dem 
ett så lämpligt alternativ 
som möjligt, gärna skräd-
darsytt efter önskemål.

– Målet på lång sikt är att 
finnas till för allt och alla, 
från den lilla intima bjud-
ningen till större tillställningar såsom 
bröllop, berättar Mattias. Att han 
skulle arbeta med mat var det ingen 
större tvekan om.

– Intresset för mat har funnits där så 
länge jag kan minnas, så när det var 
dags att söka till gymnasiet var det 
självklart för mig att välja Nyköpings 
Restaurangskola, säger Mattias. 

Nu är det mer än 10 år sedan han tog 
studenten och han har samlat mycket 
erfarenhet sedan dess. Idén om Mat 
Mattes började som en dröm, men 
blev så sakteliga även verklighet efter 
ivriga påtryckningar av familj och vän-
ner.

– Det är alltid roligt med nya utma-
ningar, och att få arbeta med egna 
idéer och visioner är såklart ett privi-
legium, säger Mattias med ett leende.
För Mattias finns det inget viktigare i 

matlagningen än bra råvaror.

– Har man bra råvaror i grunden så 
behöver man sällan krångla till det, 
menar han. För Mattias innebär bra 
råvaror framför allt närproducerat, 

färskt och gärna vilt. 

Han själv går gärna i sko-
gen och plockar svamp 
och bär som sedan ham-
nar på en omsorgsfullt 
komponerad catering-
meny.

Förra året fick Mattias ta 
del av ett av de största 

och mest prestigefyllda arrangemang-
en i Sverige – han var en av 40 kockar 
som var med och lagade Nobelmid-
dagen under ledning av stjärnkocken 
Andreas Hedlund.

– Jag blev tillfrågad om att medver-
ka genom mitt dåvarande arbete på 
Engsholms Slott, berättar han och 
beskriver en närmast militärisk stäm-
ning i Nobelköket, där allt kontrollera-
des in i minsta detalj.

– Det är en riktigt rolig erfarenhet att 
ha med i bagaget, även om det är 
långt ifrån så glamoröst som man kan 
tro att det är, skrattar Mattias. För ho-
nom är alla jobb lika viktiga – oavsett 
om det gäller en liten familjefest eller 
självaste Nobelmiddagen.

En välrenommerad och entusiastisk ung kock tar nu steget 
vidare och startar egen cateringfirma i Nyköping. Mattias 
Carlsson är mannen bakom Mat Mattes, matleverantören 
som utlovar god mat och personlig service från start till slut.

TEXT SANNA DAHLSTRÖM  FOTO VERONICA JOHANSSON

Krydda & Arom

Närproducerat 

färskt och 

gärna vilt...

– med inspiration från lokala 
råvaror och Nobelfest

Mat Mattes

Att dricka till
ROSÉVIN  (mousserande): Pongracz Rosé, Sydafrika, 
 139 kr (nr 77260 på Systembolaget)
VITT VIN  (mousserande): Dopff Brut Cuvée Julien, Frankrike, 
 109 kr (nr 7410 på Systembolaget)
ÖL  Nils Oscar India Ale, 
 18,90 kr (nr 1464 på Systembolaget)
ALKOHOLFRITT  Strowford Press (0,4 %), 
 12,90 kr (nr 1989 på Systembolaget)

Dryckestipset presenteras av Mat Mattes i samarbete med 
sommelier Therese Karlsson
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Laxceviche
4 små glas

100 gram färsk lax
1 hel lime
2 krm salt
1 tsk finhackad chili
½ avokado
90 gram färsk mango
12 blad färsk koriander

Skala gurkan, skär små puckar och gröp ur kärnorna. 
Salta och låt dra i ca 30 minuter. Blanda under tiden 
kräftor, finhackad rödlök samt hackad dill. Vänd ner 
gräddfil och majonnäs. Smaka av med citron, 
salt och peppar. Fyll sedan gurkorna 
med kräftröran.

Rimmad Gurka 
med Kräftröra 
8 stycken

½ gurka
½ tsk salt (kan behöva anpassas 
beroende på gurkans storlek)

90 gram kräftor
salt, peppar
dill
1/4 citron
½ rödlök
1 msk gräddfil
1,5 msk majonnäs

Dessa tre 

små rätter 

passar 

utmärkt till 

en buffé, 

en förrätt 

– eller 

varför inte 

till kräft-

skivan?n?

Rimmad Gurka med Kräftröra

na. 
den
er 

näs

Västerbottenpajmed kantareller

Recept
en

Västerpottenpaj 
med kantareller
8 stycken

PAJDEG
2 msk rågmjöl från Saltå kvarn
2 msk vetemjöl från Saltå kvarn
20 gram smör
1 krm vatten

1 skiva ljust bröd till krutonger
olivolja till stekning
1 nypa flingsalt

Skär laxen i små kuber. Pressa 
limesaften över laxen och salta. 
Låt dra i ca 1 timme. Skär avo-
kadon och mangon i samma 
storlek som laxen. Blanda se-
dan i avokadon och mangon i 

den marinerade laxen. 
Hacka chili och koriander, vänd 
ner detta. Lägg upp i små fina 
serveringsglas. Skär till fina kru-
tonger och stek i olivolja. Toppa 
med lite flingsalt.

Laxceviche

en buff

en förrä

– elle

varför i

till kräf

skivaan

utonger1 s1 s1 s1 s1 skivva ljussust bt bt bbröddddd titititillllll krukrukrukrukrkr totott

La
xc

evi
ch

e

PAJFYLLNING
2 ägg
50 gram västerbottenost
2 dl grädde
80 gram kantareller
1 msk hackad gul lök
salt, peppar
smör till stekning

Blanda ihop mjöl, smör och 
vatten. Knåda till en fast deg. 
Låt stå i kyl i ca 10 minuter. 
Lägg smörpapper i en liten 
form. Tryck ut ett jämnt lager 
pajdeg. Förgrädda ca 8 minu-
ter i 200 grader.
Vispa ihop ägg och grädde, 
blanda ner osten och smaksätt 

med salt och peppar. Häll 
sedan ner fyllningen i formen. 
Grädda i 175 grader i ca 20 
min. Låt svalna lite innan ni 
skär upp fina små bitar.
Stek kantarellerna i smör och 
lägg i den finhackade löken 
precis i slutet. Salta och 
peppra.

Vår nya värmepump jobbar 
hårdast när elpriset är lägst. 

Öppet hus
7 september

Massor av fantastiska 
erbjudanden

Björnbäcksvägen 6. Tel 0155-571 80 www.akerberg-son.seBjörnbäcksvägen 6. 611 70 Jönåker
0155 - 571 80, www.akerberg-son.se

Öppet hus
7 september

Massor av fantastiska 
erbjudanden

ÖPPET HUS 
7 sept kl 10-14

Kom och se våra 
extraerbjudanden!

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

PERSONLIGA KÖK. Vi har kök i alla prislägen

Just nu kampanjpriser 
på hela Kungsäters 
utbud! Välkommen in i butiken så berättar vi mer.



NILS LANDGREN
Bohuslän 

Big Band
och

FREDAG 22 NOVEMBER
KL 19.00 CULTURUM

Köp biljetter: nykoping.se/program,
Culturum, Koordinaten eller Nyköpings
Turistbyrå. Boka biljett: 0155-24 89 88
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TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM  FOTO MIKAEL JOHANSSON

Tommy Nilsson 
till Nyköping med 
nyskriven musik

Kultur & Nöje

NYK har pratat med Tommy Nilsson, sångaren som 
underhållit den svenska publiken sedan slutet av 70-talet.

Nu ger han sig ut på turné med eget 
band. Den 26 september kommer han 
till Nyköping och Culturum.
� Det blir cirka tio konserter med 
den nya plattan som grund, berättar 
Tommy. Dessutom 
fem-sex låtar som 
alla känner igen.

Berätta lite om 
den nya plattan 
”Stay straight on the current road”.
� Med hjälp av en kille som heter Jo-
han Glössner har jag spelat och pro-
ducerat allt själv, hemma i min egen 

studio. Jag bor numera i ett stort hus 
mitt i skogen i Hälsingland. 
Jättekul och motiverande att få åka ut 
och spela nytt material, jag skulle inte 
klara av att bara åka runt och spela 

gamla låtar. Plat-
tan ges dessutom 
ut i ett eget bo-
lag. 
Du har provat på 
det mesta inom 

branschen, teater, krogshower och 
konsertturnéer. Vad är roligast?
� Svårt att säga, ofta är det man håller 
på med just nu roligast. Det är tillfäl-

TORSDAG 26/9 KL19:30  CULTURUM

Presenterar  

Förköpsbiljetter: www.culturum.com
Biblioteket (låneexpeditionen) Turistbyrån

samt 1 timma innan konserten på Culturum

www.tommynilsson.com  www.kottemanagement.se 

TOMMY NILSSON 
MED BAND 

Ny CD ute nu: 
Stay Straight 

on the 
current road  

Tommy 
signerar efter 

konserten

lena som avgör. Just nu är det mycket 
motiverande att ha släppt den nya ski-
van och åka runt med eget band och 
spela sitt eget material.

Och ännu roligare blir det 
under hösten?
� Ja, jag ska vara med på ”Ladies 
Night” tillsammans med Patrik Isaks-
son och Andreas Lundstedt. Hur ga-
let som helst - men jättekul. Dess-
utom ska jag medverka i en julshow 
i november-december på Trädgår´n i 
Göteborg.

- Jag vill inte bli någon som åker 

runt och sjunger gamla låtar!

TOMMY NILSSON kommer till Nyköping 
och Culturum den 26 september.

Svara på frågan senast 15/9 och var med 
när vi tävlar ut två biljetter till Tommy Nils-
son på Culturum 26/9. Skicka ditt svar till 
info@media-mix.nu eller skicka ett vykort 
till Mediamix, Ö Kyrkogatan 24, 611 34 Nyk.

I samarbete med:

t

us

r-de
GötGötöteboeboeborg.rg.r

t.
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Täv
la 

MED NYK
Vi tävlar ut

TVÅ
BILJETTER 
till Tommy Nilsson 

på Culturum
torsdag 26 sept

SS åå f åf å t 1t 1t 5/95/9 hh dd

Fråga: I vilken 
Svensk film var duetten 
”Allt som jag känner” 

ledmotivet?



Vi erbjuder hälsokontroller, 
terapeutiska 

behandlingar, massage, 
ansiktsbehandlingar, 

vaxning mm

www.humlansskonavarld.se

Humlans
Friskvård & Hälsa

restaurant  bar

genuine indian cuisineHar du tid över 
åt dig själv?

070-56 55 116
www.annsfotvard.se

Naturlig 
Face Lift 

Ansiktsmassage som ger en 
naturlig ansiktslyftning

Skänker djup avslappning 
och skapar balans i 

energisystemet. 
ca 45 minuter.

För mer 
information se 

hemsidan
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Mediamix
event & mediaNYK

Formgivare
och AD, och jobba med alla våra produkter. 

 

Nya öppettider på 
Stenkulla Konditori

Just nu! Specialerbjudande 
under vissa klockslag...

Gäller från och med 2 september, 06.30-18.00, lö 08.00-14.00

g

FRUKOST
BRÖD

Gäller 
alla dagar 
fram till
kl 10.00

FRUKOST
SMÖRGÅS

Gäller endast kl 06.30till 10.00

Företagare se hit....

europcar.se

)ZS�CJM�UJMM�
IFMHQSJT���
�

'SÌO�������NFE�GSJ�LÚSTUSÊDLB��

7ÊMLPNNFO���

�

4ÚEFSCFSHT�#JM���

/PSSLÚQJOHTWÊHFO����

UFMFGPO�����������������



28 NYK SEPTEMBER 2013

TEXT LEIF KÖNIG  FOTO NYKÖPINGS KOMMUNS BILDARKIV

Unga fortåkare tävlade 
i Lasarettsbacken

En titt i backspegeln

Vändpunkten i kriget kommer 1943. 
Den tyska armén börjar lida motgång-
ar och är hårt trängd på flera fronter.

De allierade förbereder en invasion i Västeu-
ropa under det nästföljande året.

Få tror längre att Hitlers rike ska segra.
Den stora frågan är nu bara när Tyskland ska 

kapitulera och kriget vara över.
I Nyköping är människor i alla åldrar på 

benen söndagen den 21 maj 1944.
Det som samlar skarorna är en pojkracer-

tävling i Lasarettsbacken.
Eller helt sonika en lådbilstävling.
Det kommer cirka 5 300 åskådare för att se 

tävlingarna. 
Det är en publikuppslutning av sällan skå-

dat slag i residensstaden.

Femtusentrehundra åskådare.
Det är vid den här tiden över en tredjedel av 

stadens befolkning.
Biljetterna kostar en krona, 50 öre för barn 

och menig militär.
Veckorna innan har bildirektör Erik Källan-

der tagit iniativ till bildandet av en så kallad 
Pojkracerklubb i Nyköping.

Det sker vid ett möte i NK-villan.
Välkomna är pojkar i åldern 9-15 år.
Det står däremot inget i inbjudan om vad 

avser eventuellt hågade flickor.
Det informeras vid mötet om att ändamålet 

med klubben är ”att väcka pojkars intresse för 
den moderna biltrafiken”.

Hörsammat inbjudan har ett 50-tal av sta-
dens unga gossar.

Möjlighet ges också att anmäla sig till den 
stundande pojkracertävlingen.

Det andra världskriget kastar mörka skug-
gor även över Sverige.

Vår militära beredskap är dålig under krigs-
åren på 1940-talet.

Bättre är det med försörjningsläget.
Befolkningen slipper svälta.
Många varor ransoneras dock och kan en-

dast köpas mot ransoneringskort.
Den som smyghandlar på svarta börsen får 

betala 30 kronor för ett kilo kaffe (motsvarar 
570 kronor, 2013).

De flesta får dricka surrogatkaffe.
Bensin är en bristvara och fordon får till 

vardagsbruk köras på gengas.
Det är den första pojkracertävlingen nå

Lådbilstävlingar lockade tusentals åskådare i hela Sverige under krigsåren på 1940-talet. Så även i Nyköping. 
Tävlingsbanan var Lasarettsbacken vid Eskilstunavägen. Foto Nyköpings kommuns bildarkiv
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gonsin i Nyköping. Det rör sig om motorlösa 
bilar.

Trettonårige Sven Arne Holmberg är en 
klurig och teknikbegåvad kille.

Han anmäler sig till tävlingen och konstru-
erar och bygger sin egen lådbil.

Materialanskaffandet gagnas av att Sven 
Arnes far är verkmästare vid flygverkstaden 
på F 11 utanför Nyköping.

Där går att fynda delar till lådbilen.
Södermanlands flygflottilj är förlagd på det 

existerande krigsflygfältet på Skavsta och är 
inriktad på spaningsflyg.

Bristen på moderna flygplan är stor.
Sverige ”nödköper” under beredskapsåren 

84 flygplan från Italien.
Flygplanet är Caproni. Planet blir från första 

stund ett sorgebarn.
Driftstörningarna är otaliga och haverierna 

uppmärksammade.
Det resulterar i 16 totalhaverier med 41 

dödsoffer som följd.
Det är ett svart facit och gör Capronin  om-

talad som Den flygande likkistan.
Pojkracertävlingen är på allvar.
Byggreglerna för utformning och konstruk-

tion av lådbilarna är utförliga.
Bilarna och särskilt bromsinrättningarna 

kontrolleras grundligt vid en besiktning dagen 
innan tävlingen.

Det ges samtidigt tillfälle för allmänheten 
att studera bilarna i en utställningshall vid 
Svenssons järnhandel.

Den uppbyggda startrampen gör  att pojkarnas motorlösa fordon får  tillräcklig utgångshastighet i backen. Här startar specialklassen för 
fabriksbyggda lådbilar. Foto Nyköpings kommuns bildarkiv

Ove Johansson susar fram som segrare i klassen pojkar 9-12, glidlager. Tävlingens största klass med tretton hem-
byggen. Foto Nyköpings kommuns bildarkiv



Du håller fest 
och jag lagar maten!

Mattias Carlsson
073-947 52 16
www.matmattes.se

Bottenplattan på Sven Arnes lådbil är 
en vanlig tretumsplanka.

Den strömlinjeformade karossen är 
byggd i plywood som böjts och formats.

Han har spacklat sprickor och skarvar  och 
limmat en tygremsa över karossen.

Bilen är utrustad med extravaganta detaljer 
som bladfjädrar av askträ och bromsfunktion 
i form av träklossar som vid behov kan pres-
sas mot hjulen.

Träklossarna är uppfinningsrikt.
Det vanligtvis använda bromssystemet är 

en tvärställd bräda som via en spak i bilen 
trycks mot bakhjulen.

Viktigast för farten är val av hjul.
Hjulen kan ha kullager eller glidlager. Det 

förra är att föredra.
 Sven Arne får tag i fyra kullagrade hjul i    

stål och med ekerfälgar.
Det är snyggt. Det är tufft.
Det kan ingen annan lådbil visa upp.
Sven Arne målar namnet Tummen på fron-

ten på sitt hembygge.
Det är självironiskt.
Det är hans öknamn, som han ogillar. 
Men nu ska kamraterna få se på åka. 
Tävlingsdagen ges en högtidlig prägel ge-

nom en kortege genom staden.
Bilarna och dess förare avgår från Östra 

folkskolan ut till tävlingsplatsen.
I täten marscherar F 11:s musikkår.

Banan i Lasarettsbacken mäter omkring 
450 meter.

Starten sker vid avtagsvägen till Nya 
kyrkogården. Målet är vid Blommenhovsvä-
gen nedanför länslasarettet.

Det är ett 40-tal ekipage anmälda.
Den verkliga fartkungen i backen är Lars 

Herbert Eriksson i sin Silverbird.
Han noteras för hela lådbilsracets bästa tid, 

47 sekunder (34,5 km/tim).
Näst snabbast är Sven Arne Holmberg, 

drygt en sekund långsammare.
Trea blir Kurt Sävström.
Den nämnda treklövern utklassar  med sina 

hembyggen även ekipagen i specialklassen, 
fabriksbyggda bilar.

Den klassen vinns av Hans Törnqvist i en 
plåtbil sponsrad av AB Nyköpings Automobil-
fabrik (senare Saab-Ana).

 Här deltar även Nils-Erik Ljungvall och Rune 
Eriksson i två fabriksbyggda vagnar från Käl-
landers bilbolag.

Efter tävlingen är det prisutdelning på den 
närliggande Folkungavallen.

Till originellaste hembygge utses Sven Ar-
nes välgjorda lådbil Tummen.

Priset är en slidkniv.
I vuxen ålder ska Nyköpingskillen låta tala 

om sig som konstruktör på Volvo lastbilar och 
mannen bakom den åttaväxlade synkronise-

Kortegen med pojkracerförarna och deras bilar, publik och F 11:s musikkår passerar Stora torget på tävlingsda-
gen. Foto Nyköpings kommuns bildarkiv

Kortegen på väg ut till tävlingsplatsen vid Lasarettsbacken. Den lilla kuren på bilden är ett av flera betalningsstäl-
len. Foto Nyköpings kommuns bildarkiv

rade växellådan som lanserades 1965. Då en 
innovation.

Sexton dagar efter pojkracertävlingen i 
Lasarettssbacken i Nyköping landstiger de 

allierades trupper i Normandie. 
Invasionen får beteckningen D-dagen.
Nazitysklands öde är beseglat.
Det står den 6 juni 1944 i almanackan.
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Bo i Oxelösund

  Nära till båtplats. 
  Nära till badplats – klippor eller strand.
  Attraktiva huspriser. Många kvadratmeter för pengarna.  
  Sveriges snabbaste stadsnät – 1000 Mbit/sekund.
  Kustbostäders hyresgäster är bland de nöjdaste i landet.
  Välutvecklat cykelnät – 4 mil.
  Nära natur och friluftsliv.
  Enklare vardag – nära till allt.
  Gratis parkering.
  SSAB – Sörmlands största privata arbetsgivare.

www.oxelosund.se

Oxelösund med sina drygt 11.200 invånare ligger vid 
Östersjöns kust en timme söder om Stockholm. Läget 
vid havet ger fantastiska möjligheter till havsbad, seg-
ling, kajakpaddling och skärgårdsnatur. Oxelösund är 
också kontrasternas stad. Här möter det småskaliga det 
storskaliga. Industri möter natur. Motorväg möter hav. 
Välkommen till Oxelösund!

www.kustbostader.se www.oxeloenergi.se

Hyr dig fri!
Vi har bostäder som passar seniorer som önskar sig ett centralt och 
lättskött boende, studentlyor eller första lägenheten till utfl ugna 
barn och stora lägenheter för familjen som vill ha ett enkelt och 
bekvämt boende nära jobb, natur, fritidsaktiviteter och skola.

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

Värdebarometern 
– bevaka värdet på din bostad

NYKÖPING/OXELÖSUND, 0155-45 50 00



Dimension One Spas
12 modeller

@Home Hot Tubs
8 modeller

Nordic Hot Tubs
6 modeller

Vita Spas
6 modeller

Spabads-kampanj

PASSA PÅ!

www.folkpool.se

Folkpool Järna
Ullängsvägen 1, Järna
08-551 715 33

Öppettider
Vardagar 11-17 
Lördagar 11-15

Med ett eget spabad är det inte konstigt att man längtar hem. 
Vi på Folkpool är stolta över att vara Sveriges största leverantör av 
pooler och spabad. I vår butik hittar du 5 olika pooler i miljö och 12 
olika spabad. Oavsett vilken av våra spamodeller du väljer får du ett 
kvalitetsbad, byggt för att tåla vårt nordiska klimat. 

Varmt välkommen till Folkpool Järna!

Spabad hemma?
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