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Sidan 10

Sidan 11

”Det är hela 
jag över hela 
tidningens 
förstasida.”
Luttrade OT-kåsören Leif König må vara 
en medievan person men ibland kan det 
bli för mycket – som vid ett reportage-
uppdrag på ett nakenbad på 1990-talet.

”En glad användare av praktisk elektronik”

Kroppskonstnär.  42-åriga Maria ”Mia” Knutfors är något så ovanligt som kvinnlig tatuerare och har 
öppnat en studio i Oxelösund. Läs under OT-vinjetten Fikarast om hur Oxelösundstjejen blev tatuerare, 
om hur hon blivit ett välkänt ansikte i landets tatueringskretsar, kundernas  konstiga önskemål och om 
varför hon bor i en omodern torpstuga utanför Oxelösund. Foto Torbjörn Dahlström

Femöre kanalbygge 
ett nödhjälpsarbete
Arbetslösheten i landet har aldrig varit 
större och staten inför så kallade nöd-
hjälpsarbeten. Kanalbygget vid Femöre 
blir en räddningsplanka för ett 40-tal 
arbetslösa Oxelösundare. Året är 1921.

Fredrik Andersson har tagit över det som tidigare var Blückerts fotobutik vid 
Järntorget i Oxelösund. Många oxelösundare känner säkert igen Fredrik efter 
13 år som anställd på Dahlströms TV. Nu har han startat verksamhet i egen 
regi under namnet Anderssons hemelektronik.  Sidan 14.

Fantastisk sommar 
för Oxelösund!
Oxelösund har haft en bra turistsom-
mar och slår nytt rekord i antalet 
besökare. OT har träffat Erik Lindhe, 
turismansvarig i Oxelösund.

Kyrkoval i september
Den 15 september är det kyrkoval. 
Du hittar all information kring valet 
på sidan 7. 

Dags för Femöredagen
Lördag 31 augusti arrangeras årets 
Femöredag. Fiskebåtens vänner bjuder 
som vanligt på en välfylld dag med 
uppvisning av veteranbåtar och tänd-
kulemotorer, blandat med underhåll-
ning och kaffeservering.

Höstens kulturutbud
På sidan 18 hittar du höstens kultur-
utbud i Oxelösund.

Sidan 4

Sidan 8
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Träna
kl 05-23
alla dagar

Öppet Hus: Onsdagar kl 18-20

*Erbjudandet gäller t.o.m. 30/9-2013 vid tecknande av årskort på P&T Oxelösund. Gäller ej avtalet Samtliga gym.

ERBJUDANDE 
Teckna årskort i september så bjuder vi på inträdesavgiften! (värde 400 kr)

Järntorget 1, Oxelösund centrum          www.pulsochtraning.se       

*

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 eko-
nomi oftast är i fokus.

God Jul & Gott Nytt År! Vi 
hörs vidare 2013 

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

Tack för en fantastisk 
sommar!
Sitter på motionscykeln och svettas. 
Funderar på sommaren som varit. Tänk 
vad vädret betyder mycket. Värme och 
sol gör oss glada till sinnet, avslapp-
nade och på bra humör. Jag skänker en 
tacksamhetens tanke till någon över alla 
soldagar sommaren gett oss.

Tyvärr har det inte blivit så många dagars 
semester i sommar, men de dagar jag haft 
har verkligen fyllts med livskvalitet. En 
första sommar i nyinköpta sommarhuset 
i skogen, 180 meter från havet, har blivit 
precis så magisk som jag hade förväntat 
mig. 

En magisk kväll blev det också när Visor 
Vid Vattnet arrangerades i början av juli. 
Tack alla sponsorer, artister och besökare 
för en fantastisk kväll. Satt ensam i bilen 
tillsammans med Patrik Isaksson på väg 
till Källan på Jogersö för att äta mat.

- Tobbe, sa Patrik med skärpa i rösten. 
Vi har varit här två år i rad, nu är det en 
tradition. Uno (Svenningsson) och jag har 
pratat om det här, vi vill komma tillbaka 
nästa år också. Då tar vi med oss en annan 
gästartist.

För mig som haft både Patrik och Uno 
som stora idoler i många år lät hans bud-
skap som poesi. Traditioner är till för att 
hållas, eller hur?

Stort tack också till alla inblandade i 
Nyköpings Festdagar, från knallar till 
krögare, artister, polis och övriga sam-
arbetspartners. Det blev precis den fest 

som jag och min projektpartner Pia hade 
hoppats. Temat under dagarna var närpro-
ducerat och jag tycker verkligen Nyköping 
på allra bästa sätt visade upp vad man har 
att erbjuda, från artister till restauranger, 
krogar och butiker. 

Svetten lackar. Tankarna fladdrar. Jag 
tänker alltid som bäst och kommer 
ofta på bra idéer när jag tränar. Men 
just idag funderar jag mest på alla nya 
bantningsknep som kommer med jämna 
mellanrum. Gärna efter jul och nyår och 
efter sommaren.

5-2 är det nya. Det är inte resultatet mel-
lan Åtvidaberg och Malmö FF. Nej det är 
ett nytt sätt att gå ner i vikt. Samtidigt har 
LCHF (en annan metod) fått 
kraftig kritik från läkarhåll. 

Alla blir lyckliga på sin tro.
Jag säger som jag brukar, 
jag försöker röra på mig
så mycket som möjligt 
och tänka på vad jag äter. 
Det brukar funka bra.

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
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NKI undersökning för Oxelö Energi 
gav betyget väl godkänt
I våras initierade Oxelö Energi en 
enkätundersökning för att ta reda på 
invånarnas uppfattning om skötseln av 
gator, parker, vatten och avlopp samt 
avfallshantering. 

Oxelösundarna ger Oxelö Energi ett 
väl godkänt och är nöjda med bolagets 
hantering av avfall, vatten och avlopp.

Avfallshantering 
När de tillfrågade personerna gör en 
helhetsbedömning av avfallshanteringen 
är ertalet,  procent, nöjda. ajoriteten, 

 procent är på det hela taget nöjda med 
hämtningen av hushållsavfall. De allra 
esta,  procent, är även nöjda med 

hur återvinningscentralen fungerar.  
procent är nöjda med hur det fungerar att 
bli av med sitt farliga avfall. 

Även återvinningsstationerna får ett 
positivt omdöme, 77 procent tycker 
att det fungerar bra att bli av med sitt 
förpackningsavfall och sina tidningar. 

Vatten avlopp 
Av de som uppger att de har kommunalt 
vatten som sköts av Oxelö Energi är 
det 93 procent som tycker att kvaliteten 
på vattnet är bra. Det stora ertalet, 9  
procent, dricker kranvattnet era gånger 

per dag. 3 procent säger att de mycket 
sällan eller aldrig oroar sig för vattnets 
kvalitet. Ingen tycker att vattnets kvalité 
är dålig. 

7  procent av samtliga tror att renings
verket klarar av att rena avloppsvattnet 
på ett tillfredställande sätt. 7 procent har 
dock ingen uppfattning i frågan.  

 ätteroligt att oxelösundarna är nöjda 
med vår service, säger Ulf Karlsson 
verksamhetschef VA och renhållning. Tack 
för ett gott betyg, det stärker oss alla som 
bidragit till resultatet. Det känns bra att 
allt hårt arbete ger ett bra resultat och att 
våra kunder är nöjda. 

 Vad gäller rening av avloppsvattnet har 
vi överträffat kraven på rening rejält, både 
vad gäller fosfor och kväve, allt för att 
bidra till ett renare Östersjön, berättar Ulf 
Karlsson vidare.

 Avfallshanteringen är ständigt i fokus 
och vi jobbar med att göra det lättare för 
oxelösundarna att hantera sitt avfall på 
ett korrekt sätt. Det ska vara lätt att göra 
rätt och vi jobbar ju efter devisen att vi vill 
förenkla oxelösundarnas vardag, avslutar 
Ulf Karlsson.

Två jollar till OXSS

I år har OXSS kunnat sjösätta ytter-
ligare två optimistjollar med stöd från 
Kustbostäder och Oxelö Energi.

  ör oss är det viktigt att stödja det 
lokala föreningslivet. ramförallt vill vi 
stötta aktiviteter för barn och ungdom i 
Oxelösund.

 Inte minst med tanke på alla ungdomar 
som får en meningsfull sysselsättning 
och utveckling genom sport och idrott, 
säger ulia ergman marknadschef på 
Kustbostäder och Oxelö Energi.
 Oxelösund är starkt förknippat med det 

maritima, ett värde vi tycker är viktig att 
både bevara och stärka.

Invigning av Vitsippan
Konstverket Vitsippan en skapelse 
av Niklas Mulari invigdes vid 
Trygghetsboendets Vitsippans 

ånga passade på att komma och 
titta på det nya trygghetsboendet när 
Kustbostäder bjöd in till en öppen 
invigning för allmänheten och för de 
boende. 

Under eftermiddagen bjöds det på 
underhållning och lättare förtäring och 
Niklas ulari var själv på plats när hans 
installation invigdes. 

iknande konstverk av Niklas ulari nns 
bland annat i Katrineholm i form av en 
blåklocka.

Kom och träffa oss på Femöredagen
Kustbostäder kommer tillsammans med 

ixia att medverka på emöredagen 
lördag 3  augusti. 

Vi nns där om du har frågor om 
Kustbostäders bostadstorg eller om 
dagsläget på ixias prisavtal.

Välkomna!

Sista 
etappen 
påbörjad
Arbetet med den nya fjärrvärme
kulverten i Centrum fortsätter 
enligt plan och beräknas vara 
klart i slutet av september. 

Sista etappen berör sträckan 
mellan kommunhuset och Hotell 
Ankaret.

Sommarhämtning fortsätter till och med vecka 3 . rån och med vecka 37 återgår 
det till ordinarie veckorshämtning.

Om du gör en helhetsbedömning är du då nöjd eller missnöjd 
med hur avfallshanteringen fungerar i kommunen? 
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Vad tycker du om kvaliteten på vattnet? 
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Ganska dålig     0 
       

Varken bra eller dålig     3 
       

Ganska bra   26 
       

Mycket bra   67 
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Härlig turistsommar i Oxelösund

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!
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Årets sommar har sannerligen bjudit 
oss svenskar på värme och vackert 
väder. Detta har gagnat turismnäringen 
där skärgårdens bad- och naturupple-
velser tillsammans med restauranger 
och nöjen har lockat många semesterfi-
rare till Oxelösund.

– Redan förra året var ett bra turismår 
för oss, och detta år lär vi slå nya rekord 
i antal besökare under sommaren, säger 
Erik Lindhe som är turismansvarig i 
Oxelösunds kommun. Han berättar att ut-
ländska turister gärna besöker Oxelösund 
för att få uppleva havet och den vackra 
naturen – rundslingan på Sörmlandsle-
den vid Femöre är ett särskilt välbesökt 
vandringsstråk.

Erik berättar också att fler och fler hittat 
ut till Gamla Oxelösund, där man bland 
annat kan besöka Oxelö Krog/Bygdegår-
den och Skärgårdsmuseet.

– Gamla Oxelösund är lite utav en 
pärla, här finns mycket historia att insupa 
för den som är intresserad, säger han. 
Dessutom är det en utmärkt representativ 
plats för Oxelösund, där besökaren bjuds 
på såväl kultur och skärgård som industri-
känningar.

Även Femörefortet, som firar 10 år som 
museum i år, har haft gott om besökare 
under sommaren.

– Förra året, då stor del av sommaren 
regnade bort, sattes det besöksrekord på 
fortet med cirka 6 200 besökare. Trots det 
fina vädret så har minst lika många besö-
kare hittat dit även i år, så det känns extra 
kul, menar Erik Lindhe.

I början av juli arrangerades Visor vid 
vattnet intill Femöre Kanal med artister 
såsom Tommy Nilsson, Uno Svennings-
son och Patrik Isaksson. Närmare 800 
personer, vilket är publikrekord, fanns 
på plats under den ljumma sommarkväl-
len och njöt av skön musik och en vacker 
solnedgång.

Skärgården är ständigt lockande. Båt-
turerna med M/S Fiskeskär, den så kallade 
”badbåten”, har visat ett toppresultat 
enligt Kjell Andersson på Femöre Marina. 
Hela 645 betalande resenärer har rest 
med båten under sommaren – inte illa för 
Fiskeskär som tar max 12 passagerare per 
tur. Resorna till Hävringe har varit lika ef-
terfrågade som vanligt med slutsålda turer.

– Något som också varit mycket omtyckt 
är Lions-tåget, berättar Erik. Nytt för i år 
var att tåget även trafikerade Fiskehamnen 
på Femöre, vilket verkligen var uppskattat 
bland tuffisresenärerna.

Populär badplats växer och utvecklas
På Jogersö har stranden varit fullpackad 

med glada badgäster så gott som varje 
dag under sommaren. Krögaren Conny 

Steisjö på Källan Restaurang och Café har 
i år öppnat upp det lilla gula strandcaféet, 
något som mottagits med öppna armar av 
besökarna.

– I och med nyöppnandet av strand-
caféet tycker vi att vi har fått en bra upp-
delning av café- och restauranggäster, sä-
ger Conny och menar att de försökt – och 
lyckats – att skapa en ”utomlandskänsla” 
där gästerna erbjudits god service vid 
strandkanten såväl som på restaurangen.

– Vi har haft en riktigt fin sommar med 
många gäster där maten verkligen har fått 
stå i centrum på restaurangen, berättar 
Conny. En trubadurafton har de anordnat, 
då hade de fullt två gånger om på restau-
rangen. Jättekul, tycker Conny och hoppas 
kunna arrangera fler liknande musik-
kvällar nästa sommar.

Förutom kaffe och glass har badgästerna 
på Jogersö i år haft glädje av en ny service 
på stranden – nämligen kajakpaddling. 
Kajak & Fritid har haft sin verksamhet vid 
vattnet under sommaren.

– Det har varit otroligt populärt, berät-
tar Susann Borg som driver Jogersö Cam-
ping. Dessutom verkar det som om många 
i och med detta har upptäckt paddelvatt-
net runt Jogersö rent generellt eftersom en 
hel del besökare också haft med sig egna 
kajaker.

På campingen började säsongen lite 
trögt, men har sedan blomstrat. Den 
nybyggda receptionsbyggnaden har kom-
mit till god användning och Susann och 
hennes medarbetare arbetar vidare med 
att på sikt höja Jogersö till en fyrstjärnig 
camping.

Till sist – icke att förglömma, bakluck-
eloppisarna på Jogersö har varit enormt 
uppskattade och haft massvis av såväl 
besökare som försäljare. Tur att stranden 
är stor – en varm sommar som denna får 
loppisen samsas med badgäster även sena 
kvällar!

Erik Lindhe

Underhållning, bad och bakluckeloppis. Några exempel på vad sommaren 
i Oxelösund har erbjudit. Turismansvarig Erik Lindhe kan se tillbaka på en 
mycket intensiv och välbesökt sommar för Oxelösund. 

Text: Sanna Dahlström Foto: Mediamix
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7 goda skäl att anlita 
Svensk Fastighetsförmedling i Nyköping/ 
Oxelösund när du ska sälja din bostad!

Vi har köparna

Med branschens störta kundregister, en rikstäckande butikskedja och kraftfulla marknads-
kanaler hittar vi köpare från hela landet.  

Vi är marknadsledande i Nyköping/Oxelösunds kommun

Svensk Fastighetsförmedling är den mäklarkedja som säljer flest bostäder i hela Nyköping/
Oxelösunds kommun. Vi jobbar lokalt och känner omgivningarna utan och innan.

Vi erbjuder Varudeklarerat för din villa 

Med Varudeklarerat får både säljaren och köparen ett starkt försäkringsskydd vilket ökar  
värdet på ditt hus före försäljning. 

Vi erbjuder alla våra köpare 2 månaders premiefri boendeförsäkring via Trygg-Hansa

Dessutom erbjuder vi dig som säljare motsvarande trygghetsförmån när du köper ny bostad. 

Vi erbjuder konkurrenskraftiga bolån via SEB.

I nära samarbete med SEB kan vi även erbjuda konkurrenskraftiga bolån vilket skapar bra 
köpkraft! 

Vi har en välbesökt webbplats och egen bostadsapp 

Vår prisbelönta och välbesökta webbplats svenskfast.se har cirka 500.000 unika besökare i 
veckan. Och med vår kostnadsfria applikation ”Hitta Hem” för iPhone, Android och iPad är 
det enkelt för köparna att se vilka bostäder som är till salu via oss. 

Vi har ett starkt engagemang

Vårt engagemang avspeglar sig i både priset du får för din bostad och hos alla nöjda kunder. 
Vi visar din bostad när det passar dig och skräddarsyr uppdraget vid varje bostadsaffär. 

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

Följ oss på Facebook NYKÖPING/OXELÖSUND BAGAREGATAN 21. TEL 0155-20 95 80 WWW.SVENSKFAST.SE/NYKOPING
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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 finns 
med information på 
olika språk.

www.oxelösundsförsamling.se

Kyrkans aktiviteter finns på sn.se/guiden

Oxelösundin 
Ruotsinsuomalaisen 
seurakuntatyön
Ma 2/9, 16/9, 23/9 klo 11-13 
Kuoroharjoitukset, St. Botvidin kirkko 
Ti 27/8, 10/9 klo 9.30-11.30 Yhteinen 
kahvittelu Sjötångenin tiloissa 
Ti 3/9, 17/9 klo 17-19 Ompeluseurat, 
seurakuntakoti 
Ti 17/9 koko päivä Voi Hyvin Päivä 
Ke 11/9 klo 17.30 Askarteluilta 
aikuisille, Lastenhuone, 
seurakuntakoti 
To 29/8, 12/9 klo 18-20 Mimmiliiga 
saunoo, Stjärnholm 
Pe 30/8, 13/9 klo 9.30-11.30 
Yhteinen kahvittelu Björntorpin 
kahvilassa 
Pe 30/8, 13/9 klo 15-17 Kerhotunnit, 
lastenhuone, seurakuntakoti
Su 8/9 klo 15.00 Messu, St. Botvidin 
kirkko. Timo Orta. 
Su 15/9 klo 14.00 Kaksikielinen 
messu, Kirkollisvaalipäivä! 
Siunattua syksyä!

Bibeln är en bok (eller egentligen flera 
böcker) som väcker känslor. Det finns 
många olika sätt att förhålla sig till Bibeln. 
Vilket är ditt förhållande till Bibeln? Här 
följer ett antal påståenden, kanske känner 
du igen dig i något eller några av dem:

Bibeln är en bok som gavs vid konfirma-
tionen, som nu står och samlar damm i 
bokhyllan, alternativt ligger nedpackad i en 
låda. 
Bibeln är Guds ord. 
Det är en bok vars texter ger vägledning på 
resan genom livet. 
Bibeln är ett vittnesbörd om människors 
erfarenheter av Gud. 
Det är en bok som framför allt innehåller 

Bibeln och Livet
fin poesi och kloka tänkeord.
Bibeln är totalt ointressant, med förlegade 
levnadsregler och har ingen relevans idag. 
Framför allt är Bibeln ett vittnesbörd om 
Jesus Kristus, vår Frälsare.
Det finns många bibelord som hjälper mig 
att ana Gud. 
Det finns bibeltexter som jag har svårt att 
förstå, som inte alls talar till mig. 

Kom och var med i vår samtalsgrupp som 
har fått namnet Bibeln och Livet. Vi pratar 
om vad Bibeln har att tillföra livet och om 
hur livet kan tolkas med hjälp av Bibeln. Vi 
träffas i församlingshemmet vid sex tillfällen 
under hösten. 

Varje träff har 
ett särskilt tema 
(se annons 
ovan) och vårt 
samtal utgår 
från en eller 
flera bibeltexter. 
Låt oss dela 
erfarenheter av 
livet, av Bibeln 
och av Gud. 

Magdalena Öhrling
Präst

Kyrkans expedition/Församlingshemmet 
Kyrkogatan 12 
tel/öppettid i aug: måndag, tisdag, torsdag 
kl 9-12. Från 1/9 är exp även öppen kl 13-
15 månd-torsd. Vxl. 29 34 00
Kyrkogårdens expedition Kyrkogårdsvägen 
4, tel. 0155-29 34 20

Öppet Hus med Allsång och kaffe på 
Sjötångens serviceboende onsdag jämn 
vecka kl 13.30-15.30. 
Musik och andakt på Björntorp torsdag 
kl 15.15 udda vecka. 
Musik och andakt på Sjötången tisdag kl 
15 udda vecka. 
Syjunta och kaffe kl 13-16 Välkomna till 
församlingshemmet tisdag jämn vecka.
Stickcafé måndagar kl 18-20.30 i 
församlingshemmet. Ledare Gullvi Hedlund 
Clarin. Ta med eget material. Fika 20 kr.

Du som tycker om att vandra, 
kom med på pilgrimsträffarna i höst. Vi 
har olika teman varje gång. Då vandrar vi 
både inåt och utåt, hälsar Marie Nilsson, 
kontaktperson 070-3002674.
27/8 kl 17.30-19.30, även 1/10, 29/10, 
26/11.

Sugen på att sjunga i kör? 
29/8 kl 19-21 är du Välkommen till 
kyrkokören i S:t Botvid! Ledare Susanne 
Forslund.

Mässa i S:t Botvid söndagar
1/9 kl 18, 8/9 kl 18, 15/9 obs kl 14 
tvåspråkig mässa på valdagen, 22/9 kl 18 
Taizémässa.
3/9 (tisdag) 19.19 i S:t Botvid för alla 
åldrar, samtal, fika, musik. 
4/9 morgonmässa kl 8 i S:t Botvid. Ca 20 
min.

Du vet väl om att 
du är värdefull? 

4/9 kl 18-21 Samtalskväll 
med Ylva Sjöberg om 
att bygga tillit. Inget 
är för litet eller för stort att prata om. 
Fika 20 kr. Även 18/9, 2/10, 16/10. 
Församlingshemmet.

Sugen på att måla?
24/9 kl 18-21 startar Berne Jönsson, 
ledare, en målargrupp som träffas tisdagar 
i församlingshemmet. Du är välkommen. 
Frågor  - ring 293404.

Manskören Pontonerna 
avslutar serien av sommar-
konserter i Frösängskapellet. 
31/8 kl 18. Musik i sommarkväll vid 
helgsmålsringning. Fri entré. Kollekt 
till Gungbrädan.

Bibeln och Livet 
Öppna samtal med givna teman. 
Kl 18-19.30, max 7 deltagare. 6 träffar. 
Samtalsledare Magdalena Öhrling, präst. 
Anmälan senast 19/9 till kyrkans exp. 
293400. 
Se expeditionens telefontider
24/9 Livets början l.
8/10 Synden, finns den? Behövs 
försoningen?
22/10 Livet och lidandet.
5/11 Livet och döden.
3/12 Tecken som helar, texter som skaver.
17/12 Livets början ll

Dagledigträffar med 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 renässansdam in på bara särken
6/11 kl. 13.30 Kjell Granrot, nybliven 
ambassadör, brinner för Fairtrad, har 
gjort en resa till Ghana och har något 
att berätta. 
20/11 kl. 13.30 ”Blandade sånger 
och adventsförberedelse”. Oxelbären 
medverkar.

Kulturevenemang under hösten! 
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. Dirigent Susanne 
Forslund. 
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 

Boka in 17 sept kl 13-17
Må Bra Dag 
för alla Oxelösundare som är lediga 
dagtid. Se sidan 19. 

Calle Hellström till Braslien
Ung i den världsvida kyrkan 
är Svenska kyrkans utbytes-
program där ungdomar un-
der tre månader får dela liv, 
vardag och verklighet i en 
kyrka i Tanzania, Brasilien, 
Costa Rica eller Filippi-
nerna. Det ger garanterat ny 
kunskap och nya perspektiv på livet, tron 
och kyrkan! Följ gruppen på Instagram 
på konto: 
uidvk2013. 
Ungdomar-
nas blogg 
heter blogg.
svenskakyr-
kan.se/utbyte
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Kyrkoval 2013
Kyrkovalsdagen den 15 september 
närmar sig snabbt. Då får 6.482 
röstberättigade oxelösundsbor gå till 
valurnorna i Ramdalsskolans matsal 
och Församlingshemmet mellan 
klockan 9-14 och 17-20. 

Om du inte kan rösta på valdagen 
går det bra att förtidsrösta i Försam-
lingshemmet vid S:t Botvids kyrka på 
Kyrkogatan 12 den 2 - 7 september och 
den 9 - 11 september mellan klockan 
9 - 12 samt den 4 och 10 september 
klockan 17- 20. Dessutom finns 
särskilda röstmottagningsställen på 
Björntorp den 4 september klockan 10-
12 samt på Sjötången den 9 september 
klockan 10-12.

Det går även att brevrösta under tiden 
2-11 september genom att hämta 
ett brevröstningspaket på någon 
av Svenska Kyrkans expeditioner. 
Röstkorten kommer senast den 28 
augusti.

Vilka har du då att rösta på? 
Nomineringsgrupperna som ställer upp 
till kyrkofullmäktige är:

   församling

   församling

Vid valen till stiftsfullmäktige och 
kyrkomötet förekommer ett stort antal 
nomineringsgrupper vars valsedlar 
kommer att finnas tillgängliga i 
vallokalerna.

Rolf Zetterström
Valnämndens ordförande

Varför ska du rösta? Här kommer några 
skäl: 
Svenska kyrkan är demokratiskt 
uppbyggd och demokratin fungerar 
bara om rösträtten används. 
Svenska kyrkan spelar en viktig 
roll i människors liv, vid kriser, i 
närsamhället och i världen.
För att stötta de som tar på sig 
uppgiften att vara med och styra.
För att Svenska kyrkan är beroende av 
ditt engagemang.
För att det handlar om hur din 
kyrkoavgift används.
För att du vill påverka var Svenska 
kyrkan ska lägga kraften under 
valperioden.

Läs valprogrammen, som kommer 
med posten under augusti, för de 
olika nomineringsgrupperna och 
bilda dig en uppfattning om vilken 
nomineringsgrupp som ska få din röst 
den 15 september.

”Det finns många skäl 
att gå och rösta”
Det säger kyrkans informatör, Birgitta 
Ringshagen, som själv tänker rösta i 
Kyrkovalet. 

- Kyrkan är en mötesplats för många. 
Musik och sång för någon och måleri för 
en annan. Lek och pyssel. Samtal om Livet, 
om svåra saker och om hopp. Gudstjänster 
av olika slag. Musikupplevelser.

- Livskvalitet är viktigt, fortsätter Birgitta. 
Att livet är meningsfyllt och tryggt. När 
någon beskriver vad kyrkan är kan det låta 
så här:

- Det är bra att det finns en kyrka att 
få vara i. Att det finns någonstans att 
gå. Göra något som är bra för just mig. 
Att lyssna på berättelser. Träffa andra. 
Få tillfälle att upptäcka mig själv, min 
omgivning, känna på vad Gud är. Få prata. 
Kanske bara kravlöst vara med en gofika 
ihop en stund. 

-Och kyrkan har 
tid, säger Birgitta. 
Tid för samtal, 
för stöd i sorg och 
förtvivlan och för 
att dela glädjen vid 
lyckliga händelser. 
Här finns en rik 
tradition och 
en stor samlad 
erfarenhet och 
kunskap. 

-Utan 
medlemmarna 
skulle inte Svenska 
kyrkan finnas med sitt omfattande 
arbete i Oxelösund, säger Birgitta. Valet 
är en demokratisk rättighet att värna 
om. Därför tänker jag som medlem gå 
och rösta i kyrkovalet 2013. Gör det du 
också. Du har möjlighet att påverka 
med din röst. Utnyttja den! 

Sensommarkonsert i Stjärnholms kyrka
Valnämnden för Kyrkovalet 2013 i 
Oxelösunds församling, bjuder på 
konsert i Stjärnholms kyrka 7/9 kl 17.00. 

-Välkommen till Stjärnholms kyrka, 
hälsar Rolf Zetterström, som arbetar som 
ordförande i valnämnden inför kyrkovalet 
2013. 
-Vi vill slå på trumma för att 
uppmärksamma valet. En konsert med 
duktiga Oxelösundsmusiker, tycker vi 
är trevligt att få bjuda in till i valtid. 
Hoppas många känner sig välkomna ut 

till Stjärnholm 
denna tidiga 
lördagskväll.

Medverkande:
Susanne 
Forslund sång, 
Janne Johansson 
piano, Ola 
Granrot 
bas, Tompa 
Bäckström 
gitarr. 
Fri entré

Information från Valnämnden i 
Oxelösunds Församling
Söndag 15 september genomförs val av ledamöter till Kyrkofullmäktige i 
Oxelösunds församling, Stiftsfullmäktige i Strängnäs Stift och Kyrkomötet.

Vallokalernas öppethållande
Vallokalerna är öppna mellan kl. 09.00 – 14.00 och 17.00 – 20.00. 
Vallokal för valdistrikt 1 är Församlingshemmet, Kyrkogatan 12 och för valdistrikt 2 
gäller Ramdalsskolans matsal. Det framgår av röstkortet vilket valdistrikt Du tillhör 
och den vallokal där Du ska rösta. Röstkortet kommer att skickas ut senast den 28 
augusti.

Ta med röstkort och giltig legitimationshandling när Du ska rösta.

Förtidsröstning
Du kan förtidsrösta på Församlingens expedition den 2 – 7 september och den 9 – 
11 september mellan kl 09.00 -12.00 samt den 4 och 10 september mellan kl 17.00 
– 20.00. Brevröstning kan ske när Du fått Ditt röstkort. Brevröstningspaket nns 
på Församlingens expedition, Kyrkogatan 12. Brevröster ska vara stiftsstyrelsen 
tillhanda senast onsdagen den 11 september.

Särskilda röstmottagningsställen
Röstmottagningsställen anordnas på Björntorp den 4 september kl 10-12 och på 
Sjötången den 9 september kl 10-12

Röstkort
Om Du tappat bort Ditt röstkort, eller inte fått något röstkort, kan Du få ett 
dubblettröstkort. Vänd Dig då till Församlingens expedition, tel 0155-
29 34 00.

Mera information om valet
Information om valet hittar du på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Information 
om nomineringsgruppernas program för församlingsarbetet för de kommande fyra 
åren samt vilka som ställer upp i kyrkofullmäktigevalet till Oxelösunds Församling 
hittar du på www.oxelösundsförsamling.se

OXELÖSUNDIN SEURAKUNNAN 
VAALILAUTAKUNNAN TIEDOTUS
Sunnuntaina 15. syyskuuta järjestetään kirkollisvaalit joissa valitaan 
Oxelösundin seurakunnan Kirkkovaltuustoon (kyrkofullmäktige) sekä 
Strängnäsin hiippakunnan hiippakuntaneuvostoon ja Kirkolliskokoukseen 
edustajat. 
Äänestyspaikkojen aukioloajat 
Äänestyspaikat ovat avoinna 9.00-14.00 ja 17.00.20.00. Vaalialue(valdistrikt) 
1. äänestyspaikka on Seurakuntakoti, Kyrkogatan 12 ja vaalialue(valdistrikt) 2. 
äänestyspaikka on Ramdalenin koulun ruokasali. Äänestyskorteista( Röstkort) 
ilmenee mihin vaalialueeseen kuulut ja missä äänestyspaikassa sinun tulee 
äänestää. Äänestyskortti lähetetään sinulle postitse viimeistään 28. elokuuta.  
Ota mukaan voimassa oleva henkilöllisyystodistus kun äänestät. 
Ennakkoäänestys (förtidsröstning) 
Voit äänestää ennakkoon(förtidsrösta) Kirkkoherranvirastossa(Församlings
expeditionen) 2-7 syyskuuta sekä 9-11 syyskuuta klo 9.00-12.00. Voit myös 
ennakkoäänestää 4. ja 10. syyskuuta klo 17.00-20.00. 
Äänestyksen kirjeitse (postitse/brevröstning) voit tehdä kun olet 
saanut äänestyskortin. Postiäänestyspaketin(brevröstningspaket) 
löydät kirkkoherranvirastosta, Kyrkogatan 12. Postiäänet pitää olla 
hiippakuntajohtokunnan käsiteltävänä viimeistään keskiviikkona 11. Syyskuuta. 

Muut ennakkoäänestyspaikat (särskilda röstmottagningsställen) 
Äänestys on myös mahdollista Björntorpissa 4. Syyskuuta klo 10.00-12.00 ja 
Sjötångenissa 9. Syyskuuta klo 10.00-12.00.
Äänestyskortti ( Röstkort)  
Jos hävität äänestyskorttisi tai et ole saanut sitä postitse, voit saada kaksoiskortin. 
Kysy uutta korttia kirkkoherranvirastosta, puh 0155-293400.
Lisää tietoa vaaleista.  
Vaalitietoa löydät internetistä  www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Tietoa 
Oxelösundin seurakunnan  nomineerausryhmien(nomineringsgrupper)ohjelmasta 
tulevalle neljälle vuodelle sekä ehdokkaat Kirkkovaltuustoon  löydät internetistä 
www.oxelosundsforsamling.se. 



Lördag 31 augusti 10.00-15.00 Fiskehamnen Femöre
Programledare: Towe & Charlotta Widerberg

Scenen
10.00   Fisketävlingen startas
10.30-10.55  Towe & Charlotta Widerberg
11.00-11.30  Jörgen Johansson sjunger Elvis
11.40-12.10  Linedance, Oxelö Gille
12.20-12.40  Jörgen Johansson sjunger Elvis
12.50-13.20  Mathilda Lindström, känd från 
   Lilla Melodifestivalen
13.30-14.00  Squaredance, Vipsens squaredancers
14.10-14.45  Kåre Palmarsson, Charlotta Widerberg, 
   Mathilda Lindström samt Towe Widerberg

15.00   Marknaden avslutas
19.00-23.00  Restaurang Sailor, Allsång 
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Fiskats har det säkert sen urminnes-
tid längs våra farvatten dock med 
mindre rodd och segelfarkoster.

Den stora förändringen inträffade 
i början av nittonhundratalet. När 
tändkulemotorn hade utvecklats 
till enkla och driftsäkra motorer 
byggdes större båtar så kallade 
skötbåtar, i början 6-7 meter, senare 
upp till tio meter långa och cirka 
3,5 meter breda och var mycket 
sjösäkra.

Man fiskade med så kallade 
skötar eller nät. Skötarna fanns i 
olika storlekar allt från trettio till 
sjuttio meter längd och höjd fem till 
åtta meter, Skötarna lades ut under 
kvällen och togs upp senare under 
natten eller tidigt på morgonen 
dagen efter. Skötarna ofta mellan 
tre till sex i rad hölls på plats med 
ankare. 

Början markerades med en prick 
och i slutet fanns en lysprick med 
båtens registreringsnummer. Djupet 
anpassades till var strömmingen 
fanns.

Även vintertid sattes skötar under 
isen i första hand för husbehov. 

Mellan ett antal hål i isen sattes 
skötarna med hjälp av så kallade rår 
som fördes under isen.

Fram till femtiotalet var de 
flesta öarna i Sörmlands skärgård 
bebodda av fiskare med sina 
familjer. Även om strömmingen 
var den huvudsakliga näringen så 
fiskades även gädda, lax, flundra, 
sik och braxen som man sålde 
bl.a. på fiskartorget i Nyköping. 
Tillgången av fisk var mycket god.

Strömmingen landades på många 
ställen i Sörmland bl.a. vid Svans 
brygga i Oxelösund.

I slutet av femtiotalet minskade 
skötfisket och skötbåtar ersattes 
med trålare. Många fiskare sökte 
sig till andra jobb, och skärgården 
avfolkades. Tillgången av fisk 
minskade dramatiskt under nittio-
talet. Man talar om att Östersjön 
blev utfiskad.

De sista verksamma yrkesfiskare 
är bröderna Pettersson från Hum-
melvik som varje veckoslut säljer 
sin fisk på torget i Oxelösund och 
Nyköping 

Närmast i bilden Karl Zetterlund, pappa till Lennart Zetterlund, som idag är 
89 år gammal och aktiv medlem i Fiskebåtens vänner. Den tredje personen 
är John Andersson från Bergö. Hans skötbåt har restaurerats av Fiskebåtens 
vänner för några år sedan och hans son Uno är medlem i Fiskebåtens vänner.

 
✔  Fiskebåtens vänner kör rundturer och visar tändkulemotorer
✔  Helmut Moser visar minitändkulor
✔  Oxelösunds båtvarv har öppet hus
✔  Veteranbåtar
✔  Båtverkstad för barn
✔  Försäljning av hantverk
✔  Kaffeservering
✔  OIK spelar beachfotboll (Ungdomscup)
✔  Corvetteklubben visar sina skönheter
✔  MCHK visar veteranmotorcyklar
✔  Ett antal veteranbilar visar sina klenoder
✔  Lotsar, räddningstjänsten och Kustbevakningen visar upp sin  
 verksamhet
✔  Knallar och loppis bjuder ut sina varor
✔  Femöre Rökeri serverar nystekta strömmingsburgare
✔  Lions Tuff-Tufftåg kör mellan centrum och Fiskehamnen
 Första resan från centrum 10.00
 Sista resan från Fiskehamnen 15.00

Arrangör: Fiskebåtens vänner i samarbete med Oxelösunds kommun
och företagen i Fiskehamnen. En dag för hela familjen, med lite 
nostalgi och en fläkt från havet.  

Sponsorer

RÖKERI FEMÖRE

 Towe & Charlotta Widerberg

 

Mathilda Lindström
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                                                                               kilamobler.se 

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

Kika in på vår 
hemsida...

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

Hejdå fulfuru....

Renovering & byggnadsvård Bygga om
 eller renovera?

Boka tid för en 
professionell 
rakning!

Nya HårstuganVälkommen önskar Michael! n

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!

Södra Malmgatan 16, Oxelösund
0155-20 51 30

www.kungshem.se



OXELÖSUNDSTIDNINGEN   Augusti 2013    10

NYTT
KÖK

MONTERAT & 
KLART

MED ETT AVTAL

Kontakta oss  för att boka en kostnadsfri 

KÖKSPLANERING
hemma hos Er. 

Stockholmsvägen 10 
Nyköping

tel. 0155 28 78 58

VÄLKOMMEN TILL 
DIN NÄRMASTE 
PUUSTELLI BUTIK!

W
W
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U
U
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Krister Karlsson Anne-Marie 
Fredriksson

Marie Selstig

När vi skulle byta kök hade vi en budget på ca 100 000 kronor. 
Vi trodde inte att Puustelli kunde vara ett alternativ, 
men vi tog ändå kontakt. 

Passa på att 
byta kök 

till sommaren 
och utnyttja våra
FANTASTISKA 

ERBJUDANDEN!

STOCKHOLMSVÄGEN 10, NYKÖPING
TEL. 0155 28 78 58

– Där stod jag helt näck

Anmärkning i kanten:

Leif König
Mejla  lei konig telia.com

BRA
Naturområdet Södra Femöre är ett 
badparadis där varje besökare kan hitta 
sin egen solhäll eller skreva även en 
sommardag när parkeringen är överfull.

BÄTTRE
Promenadbryggan vid Femörekanalen 
är sorgligt dåligt skyltad men värd att 
nöta sandalerna på för den som hittar. 
Som bonus får du se båtlivet i kanalen.

BÄST
Lite mindre, lite trängre, men Väs-
tra Femöre är med sina klippor och 
solvarma hällar ett minst lika populärt 
havsbad som storebror Södra Femöre.

• Besvikna Oxelösundsbor frågar sig 
varför kommunen tog bort lunden med 
en hassel och en syr nbuske intill buss-
hållplatsen vid Båggatan. Jag frågar 
mig detsamma. Gröna stadsoaser ska 
vårdas och inte okänsligt utplånas. 

Den dagen ligger jag lågt. Mycket 
lågt. Det inns det min själ goda 
skäl till.

Jag är på bild i den morgontidning 
som har spridning i sydöstra Sörmland.

Det är hela jag över hela förstasidan.
Det är ett besvärande fakta att jag 

själv är reporter på den aktuella avisan.
ill och med är det ännu värre än så.

Jag är naken på bilden. Helt näck.
Nu när jag sagt a är det lika bra att säga 

b och avslöja hur det kom sig att tid-
ningsläsarna kunde c mig i adamsdräkt.

Foto- rjan och jag ska göra ett repor-
tage om ästra Koviks nakenbad.

i ser en hel badstrand med spritt 
språngade nakna brallisar framför oss.

Det är det muntra reportageteamets 
livliga fantasi som något skenar i förväg.

äl framme möts vi av verkligheten. 
Det ryktbara nakenbadet är lika tomt 

på badgäster som stersjön på torsk. 
i hittar inte en käft att prata med.
are sig med eller utan kläder.

Efter en stund snubblar vi trots allt på 
en sommarstugeboende på området.

Hon verkar tämligen ovillig att agera 
nudist framför kameralinsen.

Inte för att vi frågar.
Det är den slutsats vi drar eftersom 

hon står med händerna i diskbaljan och 

uppretad viftar med diskborsten när vi 
för det intilliggande nakenbadet på tal.

Hon muttrar något om snuskhumrar.
Hoppeligen är det inte fotografen och 

skribenten som avses.
Det är i det bekymmersamma läget 

Foto- rjan kastar fram den briljanta 
id n att jag ska kasta av mig paltorna.

Jag skrattar något ängsligt. Karln kan 
väl ändå inte mena allvar. Det gör han. 

ill Foto- rjans försvar ska sägas att 
han är född och uppvuxen i en enkel  
jällstuga i Offerdals socken i Jämtland.
Dit kom civilisationen sent.
Där tror befolkningen än idag att Nokia 

huvudsakligen tillverkar gummistövlar.

Jag säger självklart nej till att ikläda 
mig rollen som modell utan kläder. 

Det inns lera orsaker till detta.
Den främsta är att min kropp är mått-

ligt lik den atletiske guden Hermes som 
han avbildas i den grekiska mytologin.

Jag är mer växt som en krokig stör i 
en hopsjunken höhässja i Björkvik.

Det är inte mycket att visa på bild.
Särskilt inte som en illustration till 

nudistbadet vid ästra Kovik.
Det är vidare svårt att tro att någon 

tidningsläsare skulle uppskatta att få 
redaktör König i bara mässingen serve-

rad till morgonkaffet och frallorna.
Men sådant vet man förstås aldrig.
Inte vet jag om jag vill veta det heller.
Det inns i alla fall inte på kartan att 

jag ska ändra ståndpunkt i det här fallet.
Halvminuten senare är kartan omritad.
Hux lux står jag på en badhäll vid äs-

tra Kovik utan en tråd på kroppen.
Jag förstår inte själv hur det gått till.
Möjligen kan det ha rört sig om akut 

solsting. Eller ett anfall av svår hybris.

Foto-Örjan är naturligtvis inte sen 
att utnyttja situationen. Det rass-
lar om kameran som om det vore 

en upphetsad skallerorm.
Han utlovar samtidigt min anonymitet.
Beträffande den saken hänvisar han 

till alla kreativa möjligheter att manipu-
lera bilder i ett bildredigeringsprogram.

Det låter för all del lugnande.
Dagen efter publiceras nakenbilden 

stort uppslagen på förstasidan i tid-
ningen. Det behövs ingen märkvärdig 
synskärpa för att se att personen är jag.

Jag känns enkelt igen på frisyren.
Det Foto- rjan däremot lyckats för-

vanska är mina kroppsliga proportioner.
Dessvärre inte till det bättre.
Det inns begränsningar även i ett 

bildredigeringsprogram. ydligen.
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Vill du ställa upp som 
frivillig med språkträning 
i Nyköping?
Vi har under våren 2013 startat ett 
språkcafé i minimedborgarkontorets 
lokaler i Brandkärr. 

Nu vill vi utöka vår verksamhet 
och söker nu fler frivilliga!

Kom och träffa oss på KUPAN på Västra 
Trädgårdsgatan 47, torsdagen den 29 
augusti mellan kl 16.00 – 19.00. Vi har 
ÖPPET HUS och bjuder på kaffe med 

för att svara på frågor och informera om 
vår verksamhet.

Vi hoppas att just DU har någon tid att 
avvara.  Det du får tillbaka är bl a ökad 
kunskap om livsvillkoren i andra länder 
och olika kulturer. Det går inte att i ord 
beskriva hur berikande dessa möten med 
andra kulturer är!

Är vi många kan vi åstad-
komma mycket! Varmt Välkomna!

Anders Tedestrand

 073-810 82 35  TEDESTRAND.SE   INFO@TEDESTRAND.SE  

ENKLA LÖSNINGAR - PÅ KOMPLEXA PROBLEM!

A dA dersers TeTedesdestratrandnd

Är du också drabbad av oro, ångest, 
nedstämdhet, depression, vikt-
problematik,  missbruksproblem, 
relationsproblem mm? 

Vill du nå konkreta resultat och bli fri från 
dina livsproblem på ett ovanligt snabbt och 
varaktigt sätt? 
Kontakta mig! Jag hjälper dig hela 
vägen! Välkommen!

Gifta män gick före ogifta
(AK) betalar för så kallade AK-arbeten.

Även omtalade som nödhjälpsarbeten. 
Det är tillfälliga arbeten, lågt betalda, 

slitsamma och ofta förlagda i glesbygd.
I municipalsamhället Oxelösund 

anvisas arbetslösa nödhjälpsarbete vid 
grävande av den nya Femörekanalen.

Gifta män med försörjningsplikt mot 
maka och barn ges företräde vid kanal-
bygget och kan då bo kvar på hemorten.

Arbetet sker helt utan maskiner.
Lönen är 3,35 kronor per dag.
Det är en synnerligen låg betalning 

även med den tidens penningvärde.

Den unge Erik Spångberg är ogift. 
Han och ett sextiotal ungkarlar 

från Oxelösund skeppas istället 
iväg till nödhjälpsarbete på Gotland. 

Oxelösundsgänget bekymrar sig dock  
inte så mycket för morgondagen.

Grabbarna tar på lördan ut en femma 
i förskott och far till Slite och dansar.

Det händer att en nödhjälpsarbetare 
lyckas famna en vacker tös från trakten.

Det får gutepojkarna att blänga snett 
och kurr kan uppstå med utbölingarna.

Efter en tid som deporterad får Erik 
Spångberg bud hemifrån att han fått ett 
byggjobb på hemorten och lämnar ön.

Han är vid hemkomsten med och star-
tar  Oxelösunds Sportklubb 1922 och 
är även aktiv vid bildandet av Sveriges 
Socialdemokratiska Ungdomsförbund,
SSU, 1928.

 Kanalgrävningen 1921 utfördes med spadar och skottkärror. Arbetet leddes av in-
genjör Gösta Pousette och sysselsatte ett 40-tal arbetslösa män. Från vänster Torsten 
Källman, Allan Olsson, Nils Lindqvist, Alvar Anderssson, Gunnar Ljunggren (vegamös-
sa), fyra okända personer samt Ture Odsvall (med pipa). Foto Oxelösundsarkivet

Ett ärende som diskuteras vid möten i 
SSU är om du eller ni ska användas som 
tilltalsord medlemmarna emellan. 

Det slås fast att praxis inom SSU är att 
använda kamrat i brev och protokoll.

Och i övrigt säga du till varandra.

Erik Spångberg ska komma att jobba 
på Oxelösunds Järnverk i 50 år och vid 
sidan av detta ha tunga förtroendeupp-
drag inom kommunalpolitiken.

Nödhjälpsarbetet blir till en parantes.
                  Text och research Leif König

 SSU-styrelsen i Oxelösund 1933. Stående från vänster Martin Bergström, Erik 
Spångberg och Åke Brandhill. Sittande från vänster Maja Andersson, Algot Anders-
son och Gunhild Tidlund. Foto Oxelösundsarkivet

Femörekanalen förbinder Marsviken och Badhusviken i Oxelösund. Kanalens 
längd är 600 meter, bredden 6 meter och maximalt båtdjup 1,3 meter. En ny vägbro 
över kanalen invigdes 1961. Foto Dan Samuelson/Oxelösundsarkivet

Han är anställd som släggdräng. 
Eller smehalva som man säger 

på järnverket i Oxelösund.
Erik Spångberg stack till sjöss som 

sextonåring. Han mönstrade snart av.
Nu har istället den 21-årige Oxelö-

sundsgrabben funnit sig tillrätta på 
verkstaden på det nyuppförda verket.

Han är en spänstig ung man som trä-
nar simning vid kallbadhuset i Badhus-
viken och utövar friidrott på ledig tid.

Det är åren efter första världskriget.
Det är massarbetslöshet i Sverige och 

mer än trettiofem procent av landets 
vuxna män går utan arbete år 1921.

Det är ont om maten lite överallt.
Potatisbingarna gapar tomma. Det som 

inns att ta tillvara är rovor och betor.
Det är med tunga steg Oxelösunds-

grabben Erik Spångberg går ut genom 
grindarna på Järnverket den här dagen. 

Arbetsgivarens besked är inte oväntat.
Järnverket tvingas permittera folk.
Det drabbar smehalvan Erik Spångberg 

och en större skara arbetskamrater.
Lika illa är det i Hamnen.
Malmhögarna tornar upp sig som 

Egyptens pyramider och ingenting säljs.
Hamnarbetare permitteras.
Det inns inte så många andra dröm-

mar tillgängliga i Oxelösund än en an-
ställning på Järnverket eller i Hamnen.

Nu störs den lugna rytmen.
I Oxelösund, som i övriga landet, får  

arbetslösa hanka sig fram på den lön 
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Smålandsafton, dans i Folkets park och förlustelser på Femöredagen är innehållet på månadens bilder från 
Oxelösundsarkivet. I år är det 20 år sedan femöredagen startade. Gratulerar gör vi från Oxelösundsarkivet och 
önskar goda nya år.

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, 

Konsumförening har bjudit till Smålandsafton på 
restaurang Rasten, som låg på Föreningsgatan 15. 
Till en riktig smålandsfest hör ostkakor, och här bärs 
de in till de väntande gästerna. Året är 1953.

Dansbanan i gamla 
Folkets park som den 
såg ut 1914. Dansbanan 
var bland det första 
som byggdes inom 
parkområdet när det 
startade 1905. För att 
dansa ck man lösa 
dansbiljetter och så här 
såg de ut. 

Från den årligen återkommande Femöredagen i skehamnen är den här bilden. 
Bilden är tagen under jubileumsåret 2000 av bildgruppen Fantasia.

Trampolinhopp, en av många aktiviteter i skehamnen 
på Femöredagen under jubileumsåret 2000.  
Foto bildgruppen Fantasia.

På Femöredagens 10-års jubileum den 30 augusti 2003 tog Lars Jönsson detta 
foto. Då kunde man glädja sig åt ett rekordstort utbud av marina sevärdheter och 
aktiviteter. Bland knallar och hantverkare vid hamnområdet var Skonaren Linnéa 
ett populärt inslag.

Veteranmotorcyklar som visades på Femöredagen 
2006. Foto Gunnar Nielsen
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www.millefolium.se

TRYGGHET
UPPIFRÅN

Hej igen.
Nu är vi samlade på Wettergrens Tak efter 
semesterlunken så rullar vi i full fart med att sköta våra uppdrag till våra 
kunder 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 verksamhetschef. Hennes 
arbete är så mångsidigt att det måste vara en 
kvinna eftersom de kan göra 2 saker 
eller flera samtidigt.

I samarbete med:

Peter Fredriksson
Platsansvarig Scania i Södertälje 

Har en fri roll som platsansvarig på Scania att 
sköta tak på deras fastigheter allt från akuta 
läckage till stora nybyggen eller omlägganingar 
av bef  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 åxå slå ett slag  för Nyköping 
Hockey. Kom o heja på 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 ef-
terlevs och förstås, precis som all personal, stän-
digt 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 jag som kunden kom-
mer kontakt vid första tillfället så ett ansikte utåt 
det är jag.  
En stor del av vår verksamhet är taksäkerhet och 
skydd för att förhindra snöras från tak. Det arbe-
tet   som ligger mig varmt om hjärtat.

Tomas Widegren
Brandskydd och Takbesiktningar 

Har en lång erfarenhet av tak. Jobbar väldigt 
mycket med brandskydd som har blivit en stor 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 växer på tak.

S

A
o
s
f
o
M
t
d

Välkommen!Uppåtsträvande!

Vi går aldrig i taket!Alltid högsta nivå!

iiggeenn..
samlade på Wettergrens Tak efter

VD HAR ORDET

Tack för att ni läste!
      / Thorbjörn Forsberg
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Text: Sanna Dahlström  Foto: Torbjörn Dahlström

Fotobutik med ny ägare men samma 
härliga serviceanda 
Fredrik Andersson driver sedan ett 
par månader tillbaka Anderssons 
Hemelektronik AB, gamla Blückerts 
Fotobutik i Oxelösund. Han har ti-
digare drivit skobutik och arbetat i 
färgaffär, och han föredrar att arbeta 
i mindre miljöer där han har möjlig-
het att verkligen prata med dem som 
besöker honom. 

– Jag vill ha en nära och långsiktig rela-
tion till mina kunder, säger Fredrik. Han 
är redan en välkänd profil på Järntorget 
efter 13 års anställning på Dahlströms 
TV, och när möjligheten presenterades 
tog han steget vidare och startade eget 
företag i lokalen bredvid. Oxelösund 
får därmed behålla sin fotobutik med 
personlig service, om än med ett nygam-
malt ansikte bakom disken.

Utbudet i butiken kommer att vara un-
gefär detsamma som tidigare, en fotoaf-
fär i botten där man kan handla kamera 
och tillbehör, men även datorer och skri-
vare. Han vill utöka vissa delar såsom 
diverse mindre utrustning till ljud, bild 
och TV – småaudio som han kallar det.

– Vi får se vad kunderna säger, men jag 
vill gärna låta sortimentet växa så smått 
på sikt, berättar Fredrik. 

Själv är han ingen direkt tekniknörd 
som alltid ska ha det senaste, utan vill 
snarare titulera sig ”en glad användare 
av praktisk elektronik”. 

– Allt som har med teknik att göra ska 
bara fungera, det är min åsikt, skrattar 
han.

Precis som tidigare finns en fotokiosk i 
butiken, där kunderna smidigt kan lad-
da upp sina bilder för framkallning och 
hämta dem några dagar senare. Fredrik 
står även till tjänst med fotografering av 
ID- och körkortsbilder om så önskas. 

– Alla gamla såväl som nya kunder är 
varmt välkomna, avslutar Fredrik. 

Välkommen in! Fredrik Andersson har tagit över gamla Blückerts Fotobutik vid 
Järntorget i Oxelösund.

Din lokala hälsopartner

Anderssons Hemelektronik AB
Järntorget 1, Oxelösund

LOKAL PERSONLIG SERVICE
Kameror Datorer 
Tillbehör Skrivare
Mobiltelefoner
 Bläckpatroner 

0155-374 72  anderssons.hemelektronik@gmail.com

ID- och 
körkortsfoto 

på bara några 
minuter!

Hudhälsan

Helena och Sandra
hälsar varmt välkommen!

Hudhälsan 
hittar du i 

Oxelösunds 
centrum. 

Vi som 
arbetar här är 

certifierade 
& diplomerade 

terapeuter.

Välkommen 
till oss!

0155-302 10
Järntorget, Oxelösund

Höstens
NYHETER 

strömmar in 
in butiken...
Välkommen in!
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Segelsällskapet invigde 
sitt nya OXSS-torn

Under högtidliga former och med att tal 
av kommunchefen Charlotte Johansson 
invigde Oxelösunds Segelsällskap ett 
nytt starttorn den 14 augusti.

- Vi har byggt tornet med hjälp av frivil-
liga krafter inom föreningen och med 
hjälp av sponsorer, berättar Ulf Ringber-
ger, marknadsansvarig i klubben.

Det nya starttornet kommer väl till pass, 
Oxelösunds SS arrangerar redan idag 
ett antal stora tävlingar, Arkö Runt och 
Watski 2Star Baltic är två exempel.

Klubben har även en livaktig ungdoms-
verksamhet, något vi återkommer till i 
nästa nummer av OT.

Charlotte Johansson och Ulf Ringberger vid invigningen av det nya starttornet

www.cykelonyckel.se

Tävla och vinn en 
Skeppshult!

Timmermansgatan 6

Dränkbar pump 
SDP 5000

445:-
Ord.pris 495:-

Grovdammsugare 
3.500 P

1195:-
Ord. Pris 1295:-

Fönstertvätt WV 
PLUS

695:- 
Ord.pris 795:-

Järntorget 1 • Oxelösund • 0155 - 318 15

VelloFlex
Magnetarmband

Öppet: Mån-Fre 10.00 - 18.00 Lör 10.00 - 14.00 

Höstfägring 
för ute och inne, 

Välkomna in!

Butiken med de ekologiska alternativen.          Hantverket & kunskapen

Mediamix
event & media

Formgivare
Vi hälsar Sanna Walker välkommen 
till oss på Mediamix. 

formgivare 
och AD, och jobba med alla våra produkter. 
Hon har lång erfarenhet av branschen och vi är 
glada att hon nu är en del av vårt gäng! Höjdgatan 24, Oxelösund

Ö. Kyrkogatan 24 Nyköping
www.media-mix.nu

O.T



OXELÖSUNDSTIDNINGEN  Augusti 2013    16      ANNONS

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

Vilken fantastisk sommar jag har haft. 
Jag hoppas att du som läser det här 
också har haft det. 

Det har varit en sommar som har bjudit 
på det som jag önskar att alla ck 
uppleva. Tid att umgås med familjen, 
tid att träffa gamla och nya vänner, sol 
och bad i skärgården och på stranden, 
några små resor, god mat och dryck, 
avkoppling med en bra bok, fantastiska 
historier och livsöden som jag har följt i 
årets sommarprat i P1. Jag som är van 
att minutiöst planera min tid har kunnat 
landa i att vara här och nu. Det tror jag 
att vi alla mår bra av att göra.

Oxelösund är fantastiskt! Det inser jag 
mer för varje år som går. Inte minst när 
jag har besök från andra kommuner 
som ser på vår kommun med andra 
ögon, förstår jag att vi har något unikt. 
Närheten till skärgård och naturupple-
velser är det som framförallt uppskat-
tas väldigt mycket av besökare. 

När jag har rest i sommar har jag 
också kunnat jämföra vår kommun 
med andra. Jag har fått nya intryck 
och idéer som jag tar med mig inför 
framtiden. Vi har precis som alla kom-
muner förbättringsområden som vi kan 
utveckla men jag har också konstaterat 
att vi har mycket som fungerar väldigt 
bra. 

Jag tycker om hösten. Jag hoppas på 
en varm höst med klar luft och mycket 
svamp i skogen.

Lika mycket som jag kan längta efter 
en välbehövlig semester, lika skönt 
tycker jag att det är det när vardagen 
återkommer med sina rutiner. Då inser 
jag hur värdefullt det är för oss att ha 
ett arbete eller en sysselsättning att 
komma till. Någonstans där vi blir efter-
frågade och behövs.

Catharina Fredriksson
Kommunstyrelsens ordförande

Härliga höst!
Vi söker familjehem/
kontaktfamilj för kort-
tidsvistelse
Vi söker familjer som har möjlighet 
att ta emot ett barn eller en tonåring 
med funktionsnedsättning för regel-
bunden kortare vistelse, till exempel 
en helg i månaden. Orsakerna till att 
man behöver korttidsvistelse kan vara 
många. Föräldrar kan vara i behov av 
avlastning eller få möjlighet att tillbringa 
mer tid med övriga barn i familjen, 
ensamstående föräldrar kan behöva 
stöd, tonårskillar kan behöva manliga 
förebilder.

Kontakta Margita Holmström, enhets-
chef, 0155-384 10 eller Frida Billing, 
familjehemssekreterare, 0155-384 13 
för att få veta mer. 

Är du 67 år eller äldre och bor i Oxelö-
sunds kommun? Behöver du hjälp  
med enklare praktiska uppgifter 
hemma? Då kan FINLIRARNA vara 
något för dig. 

Finlirarna är en grupp inom funktions-
stöds dagliga verksamhet och består 
av elva personer och två handledare. 
Tjänsten är kostnadsfri men  
du som kund står själv för material- 
kostnaden. Ring Äldrelinjen på 0155-
389 00 vardagar 9–12 och boka tid. 
Mer information på www.oxelosund.se.  

Fixartjänst för dig 
som fyllt 67

Nu är det hög tid att söka Oxelösunds 
kommuns stipendier!
 
Kulturstipendium, 10 000 kr
Kulturstipendiet är avsett att stödja 
och uppmuntra förtjänstfull verksamhet 
inom skilda kulturella områden.
 
Idrottsstipendium, 10 000 kr
Idrottsstipendiet är avsett att stödja 
och uppmuntra idrottare och idrottsle-
dare vars insatser bedöms vara något 
utöver det vanliga.
 
Eldsjälsstipendium, 5 000 kr
Eldsjälsstipendiet är avsett att upp-
muntra eldsjälar som gjort betydande 
insatser i föreningsliv, kulturliv eller i 
annan allmännyttig verksamhet.
 
Miljöstipendium, 10 000 kr
Miljöstipendiet är instiftat för att upp-
märksamma berömvärda insatser på 
miljövårdens område inom Oxelösunds 
kommun.

Sista ansökningsdag är 30 augusti 
2013! Ansökningar eller förslag på 
stipendiater sänds till Oxelösunds 
kommun, 613 81 Oxelösund. Kuvertet 
skall vara märkt med ”Stipendium”. 
Ansökningshandlingar och mer infor-
mation nns på oxelosund.se. För mer 
information: Kultur 0155-383 57, Idrott 
0155-383 72, Miljö 0155-381 44. 

Ensam mullvad på en scen med 4:e teatern
Barnteater på Koordinaten,  
lördag 14 september, 13.00 
Storebror ska stå alldeles ensam på en scen 
och dessutom i en mullvadskostym! Men lil-
lasyster tycker han är världsbäst och hjälper 
honom ta det där första steget ut i rampljuset. 
Om den kanske allra största rädslan av alla – 
att inte våga! För barn 3 till 7 år.

Hög tid söka 
stipendium!

Barnteater på Koordinaten

Kommunfullmäktige beslutade tidigare i 
år att införa nya parkeringsavgifter. 

Avgiftshöjningen ska motverka fel-
parkeringar och andra överträdelser 
samt bidra till att öka efterlevnaden av 
gällande regler. De nya avgifterna höjs 
från 300 kronor till två nivåer, och ska 
stå i bättre proportion till hur allvarlig 
felparkeringen är. 

Parkering i strid med lokala tra kföre-
skrifter eller generell tra kregel i tra k-
förordningen höjs till 400 kronor. 

Parkering på parkeringsplats för rö-
relsehindrade utan synligt eller giltigt 
parkeringstillstånd höjs till 800 kronor.

De nya avgifterna gälller från och med 
12 augusti.

Vit med Teater Pero
Barnteater på  
Koordinaten,  
lördag 31 augusti 13.00
Låt de allra minsta följa med 
in i en bländande vit värld 
där inga faror och färger 
nns, där allt är rent och 

prydligt. Det svåra är att det 
enda man kan tänka på i en 
alldeles vit värld är... rött... 
och blått... och gult... och 
lila... och rosa...  
För barn 2 till 4 år.

Sagolika rum är en lekutställning på 
Koordinaten 31 augusti – 9 oktober.
Segla i Mulle Mecks båt och klä ut dig 
till prins eller prinsessa!

Vit med Teater Pero.

Ensam mullvad på en scen.

Lekutställning

Dyrare att felparkera
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Frida ck prova sitt drömjobb under feriepraktken

Visste du att ...... kommunen har 721 anställda. ... 99 personer är män.... 622 personer kvinnor.... medelåldern är 45,8 år.... 2012 arbetade de kommunanställda   1 142 910 timmar tillsammans.... verksamheten är igång 365 dagar om   året 24 timmar per dygn.Enligt medarbetarundersökningen som gjordes tidigare i år upplever ...... 91% av de anställda sitt arbete som   meningsfullt... 88% att de har ett arbete som  engagerar... 71% att de lär nytt och utvecklas i   sitt dagliga arbete
arbetsgivaren Oxelösunds kommun, till exempel:UndersköterskaSocialsekreterareBoendestödjareVårdbiträdeUtredareSjuksköterskaPersonlig assistentLärareBarnskötareFörskollärareKokerskaBibliotekarieFritidsledarePlanarkitektEkonomEnhetschefAssistent

En arbetsgivare – 100 olika yrken

Procentuell fördelning av antalet medarbetare mellan kommunens olika förvaltningar

Oxelösunds kommuns verksamhet  består av många olika områden och -rade inom kommunen.  Kommunens organisation är tudelad. består av kommunfullmäktige, kommun-en förvaltningsorganisation. Förvalting-

 Frida Virenhag är 18 år och börjar i höst sista året på samhällsvetenskaps-programmet med inriktning media på Tessinskolan. Under tre veckor i sommar har Frida fått pröva på sitt drömjobb när hon varit på Koordinaten.  Praktiken på biblioteket har passat henne som handen i handsken. Dröm-men är nämligen att bli bibliotekarie och efter gymnasiet tänker hon söka till bibliotekshögskolan i Borås. Det är ingen 

tvekan om yrkesvalet. Frida har ett genuint bokintresse och läser mycket böcker. Hon berättar att hon under sommaren har fått göra allt som en bibliotekarie gör. Det har varit allt från att tipsa om böcker, magasi-nera och gallra ut böcker till att ställa ut böcker till försäljning. – Det här är kanske det bästa jobbet man kan få, säger hon och det råder ingen 

tvekan om att hon har trivts väldigt bra på sitt feriearbete. – Jag har fått lära mig så mycket om böcker. Var de ska stå och hur det ska se ut.  Hon tycker att hon fått en bra och mycket positiv helhetsbild av vad som händer bakom disken i ett bibliotek. 

Frida Virenhag stortrivdes på sitt feriearbete på Koordinaten.

i Oxelösund. – Människor borde komma hit. Det är en Det är mysigt och en trygg plats att vara på. En bra plats för alla människor.  Man behöver inte tycka om böcker för att vara här, säger Frida.– Jag hade nog inte överlevt om det inte fanns bibliotek.

Femtio ungdomar har i sommar haft feriepraktik inom kommunens verk-samhet. Det innebär att de har hjälpt den ordinarie personalen i bland annat Björntorpsköket, på förskolor och fritids, på särskilda boenden för äldre, på Koordinaten och inom funktionsstöd samt på personalenheten.En av de femtio ungdomarna är Frida Virenhag. Hon är mycket nöjd med sitt jobb och kan inte tänka sig något bättre.

arnas uppdrag är att verkställa de beslut som fattas politiskt.   Politikerna formulerar målen för verksamheten. Sedan är det kommu-nens anställda medarbetare som utför arbetet.  I Oxelösunds kommun jobbar drygt 700 personer. Det är Oxelösunds näst största arbetgivare. Störst är SSAB och 

trea kommer Oxelösunds hamn.  Flest kommunanställda arbetar inom vård- och omsorgsförvaltningen. Näst störst är utbildningsförvaltningen. Det -munen, se några exempel i rutan här bredvid.
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Flytta med Länsförsäkringar!

lansfast.se/nykoping
Monica Ländin Birgitta SandlundPär NilssonJoel Frändberg

Vårdcentralen Oxelösund
Vi finns här för dig när du behöver råd, vård eller 
behandling. Kontakta oss via webb eller telefon.

www.1177.se/mvk
Tel: 0155-24 70 01

Höstens kulturutbud i Oxelösund
Här ser ni höstens kulturprogram i Oxelösund. 
Evenemang märkta med * ingår i musikpasset - 
fyra konserter för endast 385 kronor!

Barnteater: Vit 
Lördag 31 augusti, 13.00, Koordinaten 

Frieriet & Om tobakens skadlighet 
Lördag 7 september 17.00, restaurang Läget 

Finnskogen * 
Onsdag 11 september 19.00, Koordinaten 

Barnteater: Ensam mullvad på en scen 
Lördag 14 september 13.00, Koordinaten 

I hit the ground running 
Onsdag 18 september, 19.00, Tärnan 

Stadling/Cash * 
Torsdag 10 oktober, 19.00, Koordinaten 

Barnteater: Krifs krafs hoho plask 
Lördag 26 oktober, 13.00, Koordinaten 

Swing Sling Brass * 
Onsdag 6 november, 19.00, Koordinaten 

Gott och blandat med Oxelökören 
Torsdag 14 november, 19.00, Koordinaten 

Barnteater: God natt min skatt 
Lördag 16 november, 13.00, Koordinaten 

Ellika & Solo & Rafael * 
Torsdag 21 november,19.00, Koordinaten 

Den goda människan från Sezuan 
Onsdag 27 november, 19.00, Tärnan 

För mer information om kulturprogrammet, kontakta Marie 
Anstadius, kulturkoordinator i Oxelösunds kommun, 0155-383 57, 
marie.anstadius@oxelosund.se.

Teater, konserter, dans och konst 
- trots sin ringa storlek till yta och 
invånarantal har Oxelösund ett stort 
utbud av kultur för invånare i alla 
åldrar att välja bland. Oxelösunds 
kulturkoordinator Marie Anstadius 
längtar efter hösten. 

Vad händer i höst? 

Spännande saker! Bland annat 
kommer det en härlig samling musiker 
till vår scen som jag längtar efter att få 
bjuda publiken på! Som Anna Stadling 
och hennes Johnny Cash-projekt, 
eller trion Ellika, Solo och Rafael som 
bjuder upp till en riktig svängfest med 
musik från tre kontinenter.

Det ryktas om ett gästspel från 
Stockhols stadsteater också...

Just det! Scenkonst Sörmland kommer 
till Tärnan med två stora produktioner 
varav den ena är ett Sydafrikanskt 
samarbete som spelas på Stadsteatern 
innan det åker ut på Sörmlandsturné. 
Det finns inte så många stora scener 
i Sörmland där de får plats på men 
Tärnan är en av dem. 

Vad handlar det om?

Det är något så ovanligt som en 
dansföreställning om tillväxt 
kombinerad med en snabblektion 
i världsekonomi. Föreställningen 
bygger på berättelser och tankar från 
unga arbetslösa människor i Sverige 
och Sydafrika. En koregraf har gjort 
dans av berättelserna som framförs 
av sydafrikanska dansare och svenska 
musiker.   

Vad mer är på gång i höst? 

Teaterföreningen arrangerar bland 
annat restaurangteater på Läget och på 
Koordinaten blir det trollsk folkmusik 
och dans från finnskogarna, hela fyra 
barnteaterföreställningar och flera 
roliga utställningar. Bland annat… 

Ok, hur får man reda på vad och när 
saker händer?

Smidigaste sättet är att gå in på 
websidan visitoxelosund.se, där finns 
allt som händer samlat, allt från små 
trubadurgig på puben till konserter i 
kyrkan. Och gillar man inte datorer 
kan man ju alltid fråga personalen 
på Koordinaten. Det tycker vi bara är 
trevligt!

I hit the ground running Onsdag 18 september, 19.00, Tärnan

Missbruk tar inte semester. 
Inte heller dålig självkänsla. 

Behöver du prata med någon?

Välkommen!

Ulla-Karin Skoghag
Psykoterapeut, steg 1 och 12-stegsterapeut

Ring mig! 070 534 89 87
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Tandläkare Göran Herbring
0155-316 60
Torggatan 13, Oxelösund 
www.herbring.praktikertjanst.se

       Personlig omtanke          Trygg miljö            Modern tandvård                 

Dag Bergentoft, 
gruppledare M

Valfritt samtal, tex:
Valfrihet är ju ett grundläggande 
mänskligt behov. 
Vill du bestämma om ditt liv, eller vill du att 
kommunen ska bestämma över/åt dig?

Detta och allt annat kan du prata med mig om 
- om du vill :-) 
torsdag mellan kl 17 och 18.
Man måste veta vad man vill, för att göra rätt!

Återbruk
Loppis  Syservice
Hushållstjänster

Trädgårdstjänster

Öppet: Mån-tors 11-16 
Skogsvägen 22, Frösäng

Trädgårdsbutiken

Öppet: Ons-Fre 11-15

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

Erbjudande!
Eclipse Shampo & Balsam 
Paketpris 180:-  
Ta hand om håret även efter sommaren! 

silikon- och parabenfria. För färgat hår.

Sundasalongen
Jag har öppet tisdagar och onsdagar! 
Övrig tidsbokning enligt överenskommelse.
Välkommen att boka tid!

8 -17

Vi har 
öppet alla 
vardagar!

Kompetens och kunskap, det hittar du hos oss!
Behöver ni hjälp att installera ett nytt vägguttag eller laga 

mycket mycket mer.
Tveka inte, välkommen in till oss!

ME
R Ä

N 5
0 Å

R I
 BR

AN
SC

HE
N

DAGS ATT LYSA UPP 
TRÄDGÅRDEN?

-

Låna hem vår provlåda och testa 
hur en modern och snygg belys-
ning skulle se ut i din trädgård.

Nyhet

ÄÄÄRING 
oss för 

kostnadsfri 
OFFERT!
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Det händer i Oxelösund!
Ett urval av aktiviteter under augusti-september. 
För fullständigt program, se www.visitoxelosund.se

Måndagar och 
torsdagar 10.00-12.00 

Seniorcafé
Lilla Salen och 
Eventsalen, Koordinaten
Det populära seniorcaféet på Koordinaten 
är tillbaka i slutet av september. Program 
f r h stens caféer nns att hämta på Koor-
dinaten från mitten av september. 

Senior

Utställningar

1 juni - 30 september 

Bilder som berättar
Gångbroarna över motorvägen vid 
Dalgången och Frösäng
Fotoutställning under bar himmel med 
bilder ur Oxelösundsarkivet.

15 juni - 27 augusti. Sista dagarna!

Sörmländsk fotosalong
Galleri K och O, Koordinaten
Fotografer från hela Sörmland ställer ut 
fotogra  i den jur bedömda fotosalongen, 
i år på temat ”spår”. 

Lördag 28 september, 21.00-01.00

Trubadurkväll
Restaurang Läget, gästhamnen
Trubadurduon Tidlund & Wik underhåller. 

Köp musikpasset 
...och få f ra oförglömliga  liveupplevelser 
för endast 385 kr! I passet ingår:

Finnskogen 11/9 
Anna Stadling tolkar Johnny Cash 10/10 
Swing Sling Brass 6/11 
Ellika & Solo & Rafael 21/11. 

Musikpasset säljs på Koordinaten, 
Culturum och visitoxelosund.se. 
Passa på - antalet pass är begränsade!

Söndag 25 augusti, 16.00-18.00 
Mellokr ss med 
Sisters of Soul
Restaurang Sailor
Sisters of Soul underhåller på Restaurang 
Sailor på Fiskehamnspiren på Femöre 
med mellokr ss.

Lördag 31 augusti, 18.00 
Musik i sommarkväll
Frösängskapellet
Manskören Pontonerna, från Oxelösund 
avslutar sommarens musikkvällar. 

31 aug - 9 okt 

Sagolika rum
Koordinaten
Kom och lek i Koordinatens lekutställning 
mitt i biblioteket! Klä ut dig till prins och 
prinsessa eller åk i Mulle Mecks båt. 

Lördag 31 augusti, 13.00-13.40 

Vit!
Koordinaten, Eventsalen
Följ med in i en bländande vit värld där inga 
faror och färger nns, där allt är rent och 
pr dligt. Det svåra är att det enda man kan 
tänka på i en alldeles vit värld är... rött och 
blått och gult och lila... För barn 2 - 4 år.

Lördag 31 augusti, 10:00-15:00 

Femöredagen
Fiskehamnen på Femöre
En dag för hela familjen! Fisketävling, 
marknad, rundturer med veteranbåtar, 
båtverkstad för barn, tändkulemotorer, 
hantverk, musik, dansuppvisning och 
beach football. Brandkår, kustbevakning 
och lotsar är på plats.

Onsdag 4 september, 16.00 - ca 19.00 

Utforska livet i Östersjön
Stenviksbadet

kna i alla åldrar är välkomna att utforska 
livet i och vid Östersjön tillsammans med 
Johanna och Leena! Med håv och lupp tittar 
vi närmare på spännande smådjur som 
lever i och vid vattnet. rr: Länsst relsen.

Lördagen 7 september, 17.00

Frieriet 
Restaurang Läget, gästhamnen
Panikteatern serverar Tjechov-komedi 
och restaurang Läget serverar god mat i 
denna smakfulla teateranrättning som roat 
tusentals teaterbesökare i vårt avlånga 
land. Biljetter: Koordinaten, Culturum och 
visitoxelosund.se.

Onsdag 11 september, 19.00 
Finnskogen
Koordinaten, Eventsalen
Brinnande, m tomspunnen folkmusik och 
dans från skogarna i gränslandet mellan 
Sverige och Norge. Med eldiga melodier 
och drivande takter, m stiska berättelser 
och energiska danser förs publiken fram 
genom det svenska och norska folkmu-
sikarvet. Biljetter: Koordinaten, Culturum 
och visitoxelosund.se. 

Lördag 14 september 13.00-13.40

Ensam mullvad på en scen
Koordinaten, Eventsalen
Storebror ska stå alldeles ensam på en 
scen, med allas blickar riktade mot sig och 
dessutom i en mullvads-kost m! Men lilla-
s ster t cker han är världsbäst hjälper till. 
För barn 3 till 7 år. 

Onsdag 18 september, 19.00 

I hit the ground running
Tärnan Estrad, Cupan
En dansföreställning där unga arbetslösa 
ger sin s n på tillväxt och en lustf lld 
snabbkurs i världsekonomi i ett! Medver-
kar gör s dafrikanska dansare, svenska 
musiker, en nationalekonom och en 
samhällsdebattör. Biljetter: Koordinaten, 
Culturum och visitoxelosund.se. 

Borde ditt evenemang s nas här  
Då ska du börja med att lägga in det på 
www.visitoxelosund.se senast 10 arbets-
dagar innan tidningen kommer ut, så  
kommer det med i mån av plats.
Evenemangskalendern produceras av 
Kultur- och fritidsförvaltningen, 
Oxelösunds kommun, 0155-383 57.

Synas här?

31 augusti - 18 september

Allt mellan himmel och hund
Galleri K, Koordinaten
Utställning med måleri och skulptur av 
Strängnäskonstnärerna Catinca N ström 
och Inger Boström. 

Musikpasset

Evenemang Evenemang Barn

31 augusti - 17 september

Konst ur samlingarna
Galleri O, Koordinaten
Utställning med konst ur Oxelösunds 
kommuns konstsamling. 
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Industrin behöver dig!
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Nya goda 
Höstvanor!

Alltid välkommen att 
provsmaka!

 "Vi tar hand 
om våran vän 

surdeg..."

18fikarast

På assietten

Namn Maria Knutfors. Smeknamn Mia Född Den 27 februari 1971 Bor Torpstuga utanför Oxelösund. ”Jag trivs med närheten till skog och mark. Stugan 
har bara sommarvatten och på vintern får man hämta vatten i hinkar och elda med ved, men det går bra.” Familj Sambo och två vuxna bonusbarn. Två 
hundar, amerikansk bulldogg Aktuell som Öppnat tatueringsstudion Blacksmith Tattoo på Gamla Oxelösundsvägen 2 Bakgrund Konstnär, bildlärare, 
gyminstruktör m.m. ”Jag kom in på Konstfack (Sveriges största konstnärliga högskola) men tackade nej. Jag ville börja jobba och tjäna pengar istället 
och hade heller ingen lust att lytta till Stockholm.” Blacksmith översatt till svenska Smed. ”Torpstugan där jag bor är en gammal smedja”.

– Du lär dig som lärling 

Möt Maria Knutfors - tatuerare

Vi har stämt möte i Maria Knut-
fors tatueringsstudio i en 
lokal i samma fastighet 
som hotell Ankaret. 
Hon har förberett med 
ett stort bullfat och är i 
full färd med kaffeko-
kandet. Skribenten 
som aldrig lärt sig 
dricka kaffe erbjuds 
istället en burk 
cocacola. Det säger 
han inte nej till, inte 
till bullarna heller. 
              

Det är inte varje dag man trä ar en 
kvinnlig tatuerare. Spännande värre.

– Usch, det här känns nervöst.
Det ska nog gå bra. Det är inte Janne 
Josefsson som trängt sig på. Vi tar en 
lätt uppvärmningsfråga. Vem är du?

– Jag är arbetsnarkoman och bohem.
När du eventuellt vilar från det dagliga 
slitet för brödfödan. Vad gör du då?

– iskar. Det inns inget bättre sätt att 
koppla av än med ett metspö i handen.
Du är tatuerare. Hur blir man det?

– Det inns ingen speciell utbildning. 
Du får istället lära dig yrket genom att 
vara lärling hos en erfaren tatuerare. 
Var och hur har du lärt dig gadda folk?

– Jag har haft en mentor i Skellefteå 
som varit tatuerare i 30 år, plus att jag 
läst hundratals timmar om hudens 
utseende, hygien- och materiallära och 
allt annat man måste känna till i yrket.
(Gadda är ett slanguttryck för tatuera.)

Det låter gediget. Hur är det när man 
ska börja praktisera? Vem övar man på?

– Man kör på frukt.
Tatuerar man frukt! Varför gör man så?

– Precis som människohuden har 
olika hårdhet har skalen runt äpple, 
päron, apelsin och melon olika hårdhet.
Smart. Vad är nästa steg för att bli 
hemmastadd med tatueringsmaskinen?

– Det är att träna på grishud. Grishud 
går att köpa på ett slakteri.
Du har testat alla dina nålar på din 
egen vänsterarm. Har du er tatuering-
ar förutom allt som sitter på armen?

– Ja, jag har även tatueringar på höger 
underben och lite på fötterna. 
Du är snudd på en kändis i landets tatu-
eringskretsar för ett AC/DC-motiv som 
sitter på ryggen på en av dina kunder.

– Det motivet har blivit lite kult och 
har visats på Aftonbladets förstasida 
och i en motortidning och inns med på 
en topplista på fanssidan för AC/DC.
(AC/DC är ett hårdrockband från Austra-
lien och dyrkas av en publik världen över.)

Nu för tiden tycks ju varenda medel-
Svensson sugen på lite bläck. Hur ser 
du på din egen roll i detta fenomen?

– Jag märker ju bokstavligen en person 
för livet, det har jag alltid respekt för.
Det här med tatuerade textfraser nå-
gonstans på kroppen. Hur inne är det?

– Det är populärt. Det är allt från texter 
på latin och  bibelcitat till låttexter av 
Håkan Hellström och Lars Winnerbäck.
Du har en 18-årsgräns. Kunderna är an-
nars i alla åldrar. Är det inte så?

– Jo, jag har haft herrar och damer i 
80-årsåldern som förklarat att dom all-
tid drömt om att skaffa en tatuering och 
nu vågat göra verklighet av drömmen.
Du arbetar i en steriliserad miljö inte 
helt olik den i en operationssal. 

– Hygienen är a och o. Jag använder 
bara engångsmaterial och alla verktyg 
och allt material är tillslutet och plastat.  

Hälsovårdsnämnden gjorde vågen vid 
en rutinkontroll av dina lokaler.

– Jag ick med beröm godkänt. Jag har 
också sjukvårdspersonal som kunder 
som imponerats av hur seriöst tatu-
eringsverksamheten bedrivs här..  
Den tuttinuttiga symbolen med ett 
hjärta och namnet på sin käraste är den 
fortfarande gångbar bland förälskade?

– Nej, nej, sådana gör inte jag. Man vet 
aldrig vad som kan hända i framtiden. 
Nej, det ska gudarna veta. Som alla vet.

– Däremot händer det att jag får täcka 
över namnet på en tidigare partner med 
en ny tatuering.
Du ser. Kärleken är inte alltid evig.

– Nej, jag vet en kille på kåken som 
hade alla sina ex uppradade och av-

bockade på armen. Stina, Britta och så 
vidare. Hur kul är det att komma som 
22:a namn eller något liknande där?
Vilka tatueringar säger du nej till?

– Rasistiska budskap och symboler 
som kan uppfattas som stötande.
Klokt. Du har en annan viktig princip.

  – Jag sätter heller aldrig samma mo-
tiv på lera av mina kunder. 
Det nns det en poäng bakom förstås.

– Ja, du ska adrig möta en person på 
stranden som har samma indian jädrar 
eller del in tatuerad som du själv har.
Tatuerare får säkert ta ställning till de 
mest märkliga önskemål från kunder-
na. Kan du ge oss ett roligt exempel?

– Det var en kund som ville ha en 
damcykel tatuerad. Hon sa sig cykla 
mycket och dessutom ville hon att tatu-
eringen skulle väcka uppmärksamhet.
En gång tatuerade du Pepsi Max på en 
ung man. Hur var det med den historien?

– Han var tvungen att skriva ett brev 
till företaget som ville veta var på 
kroppen tatueringen skulle sitta och 
hur den skulle se ut innan företaget be-
stämde sig för att ge sitt godkännande.
(Pepsi Max är en sockerfri coladryck.) 

Det positiva svaret gjorde antagligen  
den unge mannen lycklig.

– Ja, speciellt som företaget också gav 
honom gratis Pepsi Max livet ut.
Det var som tusan. Tur då att det är en 
kalorisnål variant av Pepsi.

Leif König
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MÖTESPLATS
KUPAN 

SECONDHANDBUTIK
G:a Oxelösundsvägen 2
Öppet tisdag - fredag

10.00-16.00
Vi har nu åter öppnat efter 

sommarledigheten.

Har du hela och rena damkläder, 
prydnadssaker, hushållsartiklar, 

linne m.m. som du själv inte behöver, 
lämna det gärna till oss för försäljning 
för hjälp både i Oxelösund och andra 

ställen där hjälp behövs. 

VÄLKOMMEN!
Oxelösund Tunabergs 

Rödakorskrets. 
Te. 070-3557354

www.redcross.se/oxelosund

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

Distribution: SDR  

Tryck: Mittmediaprint

Nästa OT:  Söndag 22 september

OT.

Grattis Madeleine Benthien och Anni-
ka Andersson som vann var sitt paket 
ICA Jumbo Kräftor  i förra numret av 
OT.  Ring 29 15 62 för mer information.

Vinnare av 
kräftor

En riktig mataffär

En produkt från Mediamix 
Event & Mediabyrå
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Till nästa månad har 2 vinnare chan-
sen att vinna var sin Princesstårta från 
ICA Kvantums nya bageri. 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.

Vinn en 
princesstårta

Röda Korset i Nyköping har under 
en längre tid funderat över hur man 
ska kunna involvera invandrare och 
flyktingar i sin verksamhet. Tankar på 
ett språkcafé väcktes för några år sedan 
efter ett besök på Kupan i Norrköping.

- Vid vårt senaste ”Öppet Hus” anmälde 
sig Karin Namér som frivillig och 
intresserad av att arbeta med just detta, 
säger Inger af Sillén på Röda Korset i 
Nyköping.

- I februari i år startade vi vår verksamhet 
på Medborgarkontoret i Brandkärr, ledare 
Karin Namér och Kerstin Söderberg.
Syftet var att prata svenska. Till vår första 
sammankomst kom ca 10 personer, alla 
kvinnor. Deltagarna kom från Somalia, 
Irak, Iran, England. Vi har träffats en gång 
i veckan under hela våren. På lektionerna 
har vi pratat om allt – från det svenska 
klimatet, våra helger, länderna som våra 
deltagare kommer ifrån, deras seder, vilka 
språk som talas och vilken utbildning de 
har. 

- Vi kan se en tydlig förbättring hos flera 
av deltagarna i uttal och ordförståelse. 
Minst lika viktigt för oss är mötet mellan 
människor och att det kan ligga grund för 
en större förståelse för våra olikheter och 
hur dessa kan tas till vara.Vi som deltar i 
detta arbeta lär oss mycket och möter så 
mycket vänlighet. Vi är glada att kunna ge 
av oss själva tillbaka.

Arbetet med språkcaféet spred sig – snart 
hörde SFI i Nyköping av sig. Under våren 
har Karin och Inger besökt SFI varannan 
vecka och haft var sin grupp och talat 
svenska med de eleverna. Samma sak här 
– otroligt givande.

- Nu har även SFI i Oxelösund hört av sig 
till oss och vill att vi kommer dit också.

Fler frivilliga behövs
- Vi måste bli fler och därför kommer 
vi att bjuda in till Öppet Hus den 29 
augusti kl 16 – 18 på Röda Korset Kupan i 
Nyköping. Då finns frivilliga på plats och 
kan informera om vår verksamhet.

Språkcafé – Nyköpings 
Röda Korsetkrets”Må bra dag” i Oxelösund

Den 17 september mellan 13.00-17.00 
blir det en ”Må bra dag” för alla dag-
lediga oxelösundare. Arrangemanget 
sker i samarbete mellan Oxelösunds 
kommun, landstinget och frivillig-
organistationer. Syftet är att stärka 
samarbetet mellan Anhörigcentrum 
och frivilligorganisationer i kommu-
nen. 

- Med den här dagen hoppas jag att vi 
kan nå ut med vad vi har att erbjuda, 
säger Lena Ubbesen, som arbetar på 
Anhörigcentrum i Oxelösund. 

- Det finns redan idag ett bra samarbete 
i kommunen, men det är fortfarande 
många som inte vet vad vi har att er-
bjuda, fortsätter Lena. 

Vad kommer då att hända under 
dagen?

- Anhörigcentrum kommer att visa upp 
sin verksamhet, som numera finns på 
Vitsippan. Även Landstinget kommer 
att visa upp sin rehabavdelning, som 
också finns på Vitsippan, säger Lena.

- Det blir möjligheter att prova på par-
cykling och utegym samt att gå tipspro-
menad. 

På Koordinaten kommer personalen att 
berätta om sin verksamhet.  PRO ordnar 
tiupspromenad samt visar hantverk och 
sin övriga verksamhet. SPF visar sina 
verksamheter, bland annat kommer 
dansgruppen att uppträda under dagen. 

Vidare kommer Finlirarna, Gnistan och 
Sunnangården att informera om sina 
verksamheter och ha försäljning av egen 
tillverkning.

Räddningstjänsten visar hjärt- och 
lungräddning mellan 14.00-14.45.

Programblad med information om 
tider under dagen, kan bl.a. hämtas 
på Anhörigcentrum/Vitsippan, 
Koordinaten, Röda Korset, Svenska 
kyrkan, Oxelösunds finska förening, 
SPF, PRO. Lions med sitt Lionståg står 
för transporter mellan olika aktiviteter. 

 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 Yaris 1,33 5D Active Halvkombi 5.330mil 125.000kr
-12 Toyota Land Cruiser 150,60th Executive SUV  2.460mil 649.000kr
-12 Ford Kuga 2.0 TDCi 140 Titanium SUV 3.990mil 229.000kr
-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 Yaris 1,33 5D Active Halvkombi 1.850mil 124.000kr
-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
-09 Toyota iQ 2 Halvkombi 3.300mil 79.000kr
-08 Audi A6 TFSI Avant S-Line Kombi 12.300mil 149.000kr
-08 Saab 9-3 2,0T Vector S-combi Kombi  10.300mil 115.000kr
-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
-01 Renault Clio 1,2 5D Halvkombi 15.200mil 17.000kr
-92 Volvo 745 GL Kombi 25.700mil 9.900kr

Toyota Kvalitets Garanti
Gäller 8 år eller 15.000 mil

Kom in till oss 
och fråga om ... 

 

 
 



Välkommen till din 
naturliga matvarubutik!

Vi vill tacka alla våra 37 st härliga sommarjobbare för 

denna säsong. Det är alltid inspirerande och härligt 

att få arbeta med er. 

Ni har alla gjort ett bra jobb och tillfört 

mycket gläjde i butiken. 

Välkomna tillbaka!

Nu fortsätter vi med slutförandet av entréområdet 
i butiken. Utgången blir till vänster när man passe-
rat kassorna. Vecka 37 startar vi ombyggnaden av 
vår delikatessavdelning. Svårt att hitta i butiken? 
Fråga oss gärna, så hjälper vi till!

NYHETER 
i ombyggnationen!

SPEL/C
AFÉ

UTGÅNG

ll åå 3737 sstt hähärlrligigaa sosommmmararjojobbbbarare e föför r NiNi h harar a alllla a gjgjorort t etett t brbra a jojobbbb o ochch t tilillflförört t 

ll jjdd ii bb ttikikenen

Tack för ett fantastiskt jobb i sommar!

NYH
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