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Tja kanske är det en eller annan fräken 
kvar på näsan men det solblekta håret 
rök definitivt i lördags under vass sax 
styrd av flinka fingrar, det är helt okej, 
det var dags. Det är höst och här ska 
lagas grytor på rotsaker och vilt, tän-
das ljus och fixas hemma. 

Det är nu man inte måste vara ute och 
njuta av det fina vädret längre. Gäster-
na kan komma redan strax efter sex, 
då ser huset städat och välvårdat ut, 
åtminstone i dämpad belysning. Char-
men att ha en tonåring hemma som 
sover bort halva dagen och är uppe 
hela natten avtar relativt snabbt i takt 
med dagarna på lovet. Det är svårt att 
planera måltiderna, när det är lunch-
dags ska hon äta frukost.  Det skram-
lar i köket och jag vaknar med ett ryck, 
viss ja, bara prinsessan som ska ha 
middag… mitt i natten.  Välkommen 
höst!
 
Uppbokade dagar fulla av måsten, 
det är helt ok. Det är härligt att bo i 
ett land med årstider, alla fyra har sin 
charm. Jag kan dock tyst önska att det 
inte kommer metervis med snö efter-
som mitt platta tak då kräver skott-

ning och jag är täm-
ligen trött på det. Förra 
vintern var ok, men innan 
dess låg jag titt som tätt på ta-
ket med snöskovel och sopkvast i 
timmar. Sonen, som bodde hem-
ma vid den tiden, tyckte lite synd 
om sin mamma på taket i mörkret 
så han tände en brasa  i braskami-
nen för att jag skulle kunna sitta 
där och tina upp när jag blev klar. 
Röken bolmade över taket och jag 
fick hostande hasta ner innan jag 
blev inrökt som en böckling.
 
Oktober är en rosa månad i 
Nyköping och alldeles extra rosa 
är den 26 oktober då är det 
Rosa lördag och hela cen-
trum blir rosa och fullt av 
aktiviteter.  
Kom ner på stan så hjälps 
vi åt att slå förra årets in-
samling på 225 890 kr! 
Pengar som i år går till Au-
rora, Sörmlands Bröstcancer-
förening. 

Vi ses där!
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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
076 403 62 62
sannaw@media-mix.nu

SANNA 
DAHLSTRÖM

Skribent 
070 759 98 77
sanna@media-mix.nu

Hej höst, nu kan 
du komma!

Ledare

NYK - EN PRODUKT AV 
Mediamix Event & Media
Nästa NYK kommer ut 3/11
På omslaget: Elin Landelius
Omslagsfoto: Lars Björkman
Tryck: MittMediaPrint
Distribution: Svensk Direktreklam
Upplaga: 26.000, distribueras till 
samtliga hushåll i Nyköping

Ansvarig Utgivare: 
Torbjörn Dahlström 070 433 43 32 
tobbe@media-mix.nu

Sena kvällar på altanen med grillat och ett glas 
rött, sovmorgnar och bad i havet, solblekt hår 
och fräknar på näsan – nu är det över.

Eva Westberg
Projektledare NYK
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Nu säljer vi kloka parhus och villor i Rosenäng!
Nu börjar vi sälja kloka parhus och fristående 
villor på 108 kvm i två plan, BoKlok Rosenäng 
i natursköna Arnö, Nyköping. 

Vill du passa på att göra ditt livs kanske klokaste 
bostadsaffär? Kom till säljstarten lördagen 
den 12 oktober kl 12-14. Välkommen till 
Pelles lusthus, Bruksgränd 3 i Nyköping!

Prisexempel: 
Insats .................................. från 1.595.000 kr
Lån ............................................1.355.750 kr

 ...............
Månadsavgift .................................ca 5.017 kr
Driftskostnad per månad  ...............
Boendekostnad ......................... ca 9.950 kr
Energiprestanda ......................

Ring Ingrid Björnefält på tel 010-448 10 34, läs mer på www.boklok.se/rosenang

Säljstart  
12 okt

rättsföreningens lån, drift och administration. Driftskostnad inkluderar värme, vatten, 

Det är aldrig långt till 
Handelsbanken
Vi tror på lokal närvaro och långa relationer med 
våra kunder.

Välkommen!

Nyköping 0155-22 24 00
handelsbanken.se/nykoping



Det är en pigg och välmående Göran 
Forssberg vi träffar.
 Jo, jag mår alldeles utmärkt, säger 

Göran. Jag tränar cirka tre gånger i 
veckan på gym och njuter av tillvaron, 
numera i lantlig miljö.

Du och din fru har flyttat 
ut på landet?
 Ja, vi köpte ett torp 

2003. Efter att jag slutat 
med politiken tillbringa-
des allt mer tid ute på 
landet. Till slut bestämde 
vi oss för att bygga till ett 
hus på tomten och flytta 
ut permanent. 

Och du trivs?
 Som sagt, jag njuter verkligen av till-

varon. Trivs att tillbringa mycket tid i 
hemmet, och på tomten, har nästan 
blivit som en “innekatt”, som inte vill 
gå ut. Har börjat intressera mig för 
fågellivet och studerar fågelboken in-
tensivt. I den närliggande viken har 
vi en liten snurrbåt som tar oss ut i 
skärgården. 

 Här finns också kajaker, jag tränar 
för fullt, målet är att utmana och slå 
Henrik Nilsson i ett race, säger Göran 
med glimten i ögat. (Henrik Nilsson 
har bland annat vunnit ett OS-guld i 
kanot).

Varför lockade lantmiljön, tror du?
 Jag är uppvuxen på landet, på 

Bergsmansvägen. Det var landet på 
den tiden, där Brandkärr ligger idag 
låg stora gärden där korna gick och 
betade för sjuttio år sedan. 

Du växte upp i Mariebergsområdet?
 Ja, vi var säkert 20-30 killar som 

bodde i samma område, gjorde i ord-
ning egna fotbolls- och hockeyplaner 
och tillbringade mycket tid ute i friska 
luften.

Favoritsporten?
 Absolut fotboll. Jag 

hade alltid en fotboll med 
mig, spelade i Nyköpings 
AIK:s pojklag fram till 
15 års ålder och  deltog 
bland annat i ett antal 
AIK-läger vid Strandstuvi-
ken. Idolen var Sven Tum-
ba, han spelade ju även 
fotboll, jag minns när han 
var i AIK:s klubblokal på 

Bagaregatan och delade ut priser. Det 
var stort. En annan mer lokal idol var 
Kalle “Pommis” Ardeheim, jag var 
fascinerad av hans förmåga att gå 
omkring med bollen på huvudet hur 
länge som helst. 

Fotboll fram till 15 års ålder. Vad 
hände sedan i ditt liv?
 Jag gick till sjöss och var borta fyra 

år. När jag kom hem bildade jag fa-
milj, byggde hus och utbildade mig 
till elektriker. 

Du tycks ha levt ett hektiskt liv. När 
kom politiken in i ditt liv?
 Vid 30 års ålder väcktes läslusten 

och jag beslutade mig för att börja 
studera. Jag gick 2 år på Runö Folk-
högskola och fick en facklig, kulturell 
skolning. 

1988 tog han över efter avgående kommunalrådet Karl Axel 
Lundberg. Det blev totalt 19 år som Socialdemokraternas 
ledare i Nyköping innan han bestämde sig för att sluta 2006. 
Tre år i opposition, övrig tid som ledande kommunalråd.

TEXT OCH FOTO TORBJÖRN DAHLSTRÖM 

Bakom rubrikerna

Mitt första 
val förlorade 
vi men vann 

ändå.

Från den politiska 
hetluften till 
fågelskådare
NYK har träffat Göran Forssberg, ledande 
politiker i Nyköping under många år.

DET GAMLA TORPET har fått en tillbyggnad i form av ett modernt hus. Göran 
Forssberg bor numera permanent på landet och trivs utmärkt.

Våga tänka fritt!
Vi monterar!



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

Läs mer och bygg din nya A- och B-Klass på mercedes-benz.se. Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: 3,8–6,2 l/100 km, C02 98–145 g/km. Miljöklass Euro 5 eller Euro 6. *Mercedes-Benz Billån/leasing via

 Pris fr:      214.900 Kr

 Pris fr:              224.900 kr

A-Klass

B-Klass

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

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

Billån:
Leasing:
Serviceavtal:

Billån:
Leasing:
Serviceavtal:

Ringvägen 58, Nyköping  -  0155-44 31 00
www.bilcenter.com
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Därefter blev det universitetsstudier 
på socialhögskolan i cirka fyra år. 
Parallellt med detta läste jag national-
ekonomi. 
 Under studietiden fick jag praktik-

uppdrag på LO och inom 
Socialdemokratiska par-
tiet. Efter studierna arbete 
jag som ekonom/utredare/ 
förbundskassör på Bekläd-
nadsarbetarnas förbund 
mellan 1982-1987. 
Därefter fick jag uppdrag i 
Nyköping på heltid i Kom-
munfullmäktige, kommun-
styrelsen samt personal- 
och socialnämnden.

Familj i Nyköping, och 
“dubbla” studier i Stock-
holm, som sagt det låter 
som ett hektiskt liv?
 Jo, visst var det hektiskt. 

Jag tillbringade många 
timmar på tåget mellan 
Nyköping och Stockholm. 
Vi var på väg att flytta till 
Stockholm, men valde att 
bo kvar i Nyköping, främst 
för barnens skull. 

I början av 80-talet hette den ledan-
de politikern inom Socialdemokra-
terna Karl Axel Lun dberg. Till valet 
1988 bestämde han sig för att avgå.
 Vi var tre kandidater till posten, 

minns Göran. Britt Yvonne Forsberg, 

Olle Söderström och jag. Jag vann 
kampen och gick parallellt med Karl 
Axel en tid för att lära mig det prak-
tiska politiska livet. Mitt första val för-
lorade vi men vann ändå.

Låter märkligt. 
Förklara.
 Det var ett oerhört 

jämnt val. Först visade 
siffrorna att vi förlorat, 
men det visade sig att 
man hade räknat fel i 
Stigtomta, så efter en 
kontrollräkning stod vi 
som segrare.

Sedan blev det som 
sagt många år i politi-
kens tjänst. Saknar du 
den tiden?
 Nej, jag var mentalt 

förberedd på att det 
var dags att sluta. Jag 
kände att det fick vara 
nog, en ny generation 
skulle in.

Har du lämnat den 
politiska arenan, eller finns du med 
bakom rubrikerna?
 Jag står självklart till förfogande om 

mina kamrater vill ha hjälp, men min 
inställning är att de som kommer ef-
ter ska få forma sin egen politik.

TILLBAKA PÅ GAMLA ARBETSPLATSEN. Göran Forssberg i receptionen 
på Stadshuset i Nyköping, i samspråk med Anne Levin.

Läs mer på nästa sida

Jag var 
fascinerad 
av hans 
förmåga 
att gå 

omkring med 
bollen på 
huvudet 
hur länge 
som helst.



UNDER SINA AKTIVA ÅR som politiker skrev Göran dagbok. I böckerna 
finns många års nedtecknade minnen dokumenterade. 

Bästa rätten på tallriken
Knaperstekt Strömming med hemlagat Potatismos 
och Lingonsylt.

Bästa musiken
Jazz. (Göran har själv spelat saxofon i många år)

Bästa idrottsklubb
Djurgården under många år. Dock har allt som hänt vid sidan 
av planen gjort mig tveksam.

Att ta hand om sig själv och sin kropp
Bestämde mig på 1980-talet när vågen stod på närmare 100 
kilo att det är bara jag själv som kan förändra och påverka 
hur jag mår. Tränar regelbundet sedan dess.

Sociala media
Jag är med i Facebook, men undrar samtidigt vad som är 
socialt med Facebook. Tycker det personliga mötet är viktigt.

GÖRAN 
FORSSBERG 
OM...
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Vi vill ha ditt tävlingssvar senast 
den 20 oktober. Skicka ditt täv-
lingsbidrag till info@media-mix.nu 
(jpg eller eps) eller posta till Medi-
amix, Ö Kyrkogatan 24, 611 34 
Nyköping. Glöm ej att skriva med 
namn, telefonnummer samt adress 
eller e-post. Vinnaren kontaktas 
sedan inom kort.

Tävla 
MED NYK

Vinn två platser till

AFTERNOON TEA 
PÅ ÖSTER MALMA

FOTO-
TÄVLING! 

Vi vill ha din finaste, 
roligaste, mysigaste 
eller mest speciella 

höstbild - tillsammans 
med en förklarande 

text. Självklart är det 
en bild som du 
har tagit själv!

I samarbete 
med:

VINSTEN gäller två platser vid  
Afternoon tea på Öster Malma, 
att utnyttjas vid ett tillfälle 
antingen under hösten 2013 
eller våren 2014. 

Kan du plocka fram några speciella 
minnen från alla år som politiker?
 Oj, det finns många. Rollen innebär 

att man får möjlighet att träffa många 
intressanta och spännande männis-
kor, vilket gett mig ett fantastiskt kon-
taktnät. Jag har även fått uppleva dra-
matiska saker för Nyköpings räkning, 
exempelvis SAAB:s nedläggning. Ett 
roligt minne var när vi deltog i Stads-
kampen, vilket gav Nyköping upp-
märksamhet i hela landet och roade 
hemmapubliken.

Du kommer precis från en intervju 
med Radio Sörmland. Det är på da-
gen 10 år sedan Anna Lindh avled. 
Dina känslor efter tio år?
 Jag har fortfarande svårt att hantera 

det. Blir tjock i halsen och känner en 

stor tomhet. Det kändes så onödigt 
och det dyker upp så många frågor, 
främst varför? Men även frågor kring 
säkerheten. Hon skulle självklart ha 
haft vakter med sig. 

Det har gått sju år sedan du avgick, 
och lever numera ett betydligt lug-
nare liv. Har du kvar några förtroen-
deuppdrag?
 Ja, jag har fem olika uppdrag. Jag 

är ordförande i Nyköpingshem och i 
Nyköping-Östgötalänken AB. Kom-
munrepresentant och vice ordförande 
i Europakorridoren AB och dessutom 
styrelseledamot i Sörmlands Turistut-
veckling AB samt Stockholm Skavsta 
AB. Uppdragen tar i snitt två dagar i 
veckan i anspråk. I övrigt är jag fri-
herre. 
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En favorit från oss.
Audi A4 Avant till ett riktigt bra pris.

A4 Avant 2.0 TDI 150 hk Sports Edition

289.900 kr

Bränsleförb. bl. körning 4,7 l/100 km. CO2 124 g/km.

Med sin effektiva motor med 150 hk är Audi A4 Avant 2.0 TDI en perfekt bil när det 
gäller bekväma långsresor och vettig bränsleekonomi. Snål, bekväm och säker. Nu har vi 
beställt hem ett fåtal, fint utrustade, A4 Avant 2.0 TDI Sports Edition som vi dessutom 
kan erbjuda till ett riktigt bra pris. Finns i färgerna Ibisvit, Brilliantröd och Brilliantsvart.

Farthållare » Färddator med färgskärm » 17” aluminumfälgar » Xenon plus » Audi 
Handsfree Bluetooth » Läderklädd multifunktionsratt » Sportchassi » Sportstolar mm.

MILJÖKL. EU5. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/AVVIKELSER. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. ERBJUDANDET GÄLLER ETT BEGRÄNSAT ANTAL BILAR.  
*MED SERVICEAVTAL BETALAR DU ENDAST 100 KR I MÅNADEN FÖR DINA SERVICEKOSTNADERPÅ AUDIVERKSTADEN UNDER TRE ÅR ELLER 6000 MIL. Audi

Serviceavtal 100:-/mån

INTERNET: 
www.soderbergsbil.se 
www.facebook.com/Soderbergsbil

NYKÖPING 
Idbäcksvägen 8 
Tel 0155-20 90 30

NORRKÖPING 
Importgatan 3 
Tel 011-28 01 20

ÖPPET: mån-fre 9-18, lör 10-14, sön stängt



8 NYK OKTOBER 2013

Leverantör av de hypermoderna räddningshelikoptrarna är den engelsk-italienska he-
likoptertillverkaren AgustaWestland S.p.A. Nu ska de testas och utvärderas på Stock-
holm Skavsta Flygplats och kommer vartefter att ersätta de nuvarande räddnings-
helikoptrarna som finns på de fem stationeringsorterna i Göteborg, Ronneby, Visby, 
Norrtälje och Umeå.

Tisdag 10 september landade den första av Sjö-
fartsverkets totalt sju nya räddningshelikoptrar 
som ska ha Skavsta som bas under tiden de 
trimmas in, innan de ska tas i bruk inom Sjö-
fartsverkets sjö- och flygräddningsverksamhet.

FOTO Sjöfartsverket

Restips!Bryssel är så mycket mer än Man-
neken Pis, EU-parlament och Stella 
Artois – även om dessa företeelser är 
skäl nog att besöka staden. 
Dess långa och brokiga historia har 
lämnat spår i form av många vackra 
byggnader, men också mycket mo-
dernt som byggts upp efter de euro-
peiska krigens härjningar. 
Värt att besöka är det ståtliga kungli-
ga palatset (Palais Royal), the Comic 
Strip – ett område helt dedikerat till 
seriefigurernas värld, eller den 

året runt-öppna 
vattenparken Océade. 
Efter en visit i de kosmopolitiska 
EU-parlamentkvarteren, ta en tur 
runt hela Europa i miniatyrformat i 
Mini-Europé, som ligger i anslutning 
till det futuristiska byggnadsverket 
Atomium.

Ryanair trafikerar Charleroi utanför 
Bryssel tre dagar i veckan året om.Winterwonders, julmarknad i centrala Bryssel, FOTO visitbrussels.be, Eric Danhier

Gamla Stan i Kaunas stoltserar 
med byggnader i bl a gotisk och art 
décostil och barockkatedralen Ca-
maldolli är vida känd i hela Europa 
för sin skönhet. 
Bland stadens många museer finns 
bl a ett ”djävulsmuseum” med en 
samling av närmare 3000 djävulsfi-
gurer. Ta Litautens enda bergbana 
från Gamla Stan upp till Aleksota-
berget, där utsikten over staden är 
slående. Från Gamla Stan leder Vil-

niusgatan till Kaunas shoppingkvar-
ter, där man kan fynda bl a skor, 
hantverk och bärnsten. 

Regionen runt Kaunas bjuder på 
vacker natur, som man med fördel 
kan njuta av i Kaunas Havspark el-

växtlighet.

Ryanair flyger till Kaunas tre gånger 
i veckan fram t o m 5 november.Kaunas slott byggdes på 13oo-talet. FOTO Kaunastic.lt

Maspalomasöknen. FOTO Turismo de Canarias

Vi välkomnar de nya invånarna till Skavsta

BRYSSEL

GRAN CANARIA

KAUNAS 
LITAUEN

Gran Canaria har fått ge namn åt 
hela ögruppen Canaries (Kana-
rieöarna). De flesta åker direkt till 
någon av turistorterna i söder; väl-
kända Playa del Inglés och Maspa-
lomas, familjevänliga San Agustín, 
eller kanske Amadores eller Puerto 
de Mogán. 
Staden Las Palmas bjuder på stor-
stadsliv kombinerat med strandliv. 
Här finns mycket att se och göra, t 
ex Columbusmuseet och konstmu-
seet Centro Atlántico de Arte Mo-

derno, den vackra Doramasparken, 
Santa Ana-katedralen mm. 
I Las Palmas finns också en flera ki-
lometer lång strand, väl skyddad av 
ett rev och kantad av en strandpro-
menad med många restauranger, 
caféer och butiker. Med sitt milda 
klimat och en medeltemperatur 
mellan 18 och 25 grader året runt 
är Gran Canarias södra kust en av 
de solsäkraste platserna i världen.
Flyg med Ryanair till Las Palmas 
från Skavsta varje vecka fr o m 3 nov.



Blommenhovsvägen 24, Nyköping

4995:-
(6495:-)

2495:-
(2995:-)

5495:-
(6495:-)

 
-

3995:-
(4295:-)

Vi har valt att tolka Tore Wretmans klassiska julbord 
med ex. hemstoppad korv, egen sylta och egen rökt fisk. 

För frågor och bokning kontakta Lina Hallbäck 
076-035 28 20 / lina@bernhardkokadeli.se

Passa på att boka redan nu! Vissa datum är redan fullbokade. 
Besök bernhardkökådeli.se för mer information.

Varmt välkomna!

JULBORD MED 
SMÅRÄTTER
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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.

Bankdirektör Carl Cullberg och hans 
maka Elna bor på Sankt Annegatan på 
Öster i Nyköping. De har låtit arkitek-
ten Carl Westman rita sitt fina vita hus 
i jugendstil. Den 3:e augusti 1908 får 
de en flicka som heter Birgit. 

Birgit har talang för balett och koreo- 
grafi och 1921 gör hon sin debut på 
Nyköpings teater. Det stora genom-
brottet kommer med Fröken Julie 
1950 som blev en av efterkrigstidens 
mest dansade baletter. Den interna-
tionella marknaden nådde hon med 
Cullbergbaletten på 1960-talet.

Birgit Cullberg gestaltade det som be-
rörde henne personligen och plötsligt 
förstod en bred publik hennes dans.
1987 firade Nyköpings kommun 800 
år, då gjorde Birgit en dans på temat 
Nyköpings Gästabud.

Hon dansade från Nyköping 
till London och Stockholm.

TEXT SÖRMLANDS MUSEUM  FOTO SÖRMLANDS MUSEUM OCH EVA WESTBERG

Birgit Cullberg var en 
legendarisk dansare

Förr & Nu

SÅHÄR ser Birgits barndomshem ut idag.

BIRGIT CULLBERG står nu som byst 
framför Nyköpings Teater och hälsar 
alla besökare välkomna med ett fast 
handslag.

I DETTA HUS på Sankt Annegatan är Birgit uppväxt. Foto: Bild & Företagsarkivet.

BIRGIT CULLBERG tå b t



Vi erbjuder dagkonferenser med  
exklusivitet och avskildhet bara  
15 min från Nyköping.

Skapa kreativa möten...
...i unik miljö med naturen runt hörnet.

Info och bokning:  
Monika Crafoord  
0155-530 33 eller  
www.lasatter.se

Info och bokning:  
Monika Crafoord  
0155-530 33 eller  
www.lasatter.se
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När ni har produktionstoppar eller andra akuta 
rekryterinsbehov, sjukskrivningar och vid pen-
sionsavgångar så kan vi snabbt anpassa oss till 

er verksamhet och era uppgifter.

ANLITA JOBWILL FÖR KORTARE ELLER 
LÄNGRE KONSULTUPPDRAG!

Våra konsulter representerar olika branscher och 
områden: Vi har Ekonomer, Ingenjörer, 

Våra konsulter är 55+ och har lång erfarenhet från 
sina respektive branscher.

”Att anlita en aktiv senior ser vi endast för-

direkt in i företaget som har ovärderliga år 
och erfarenheter bakom sig.
De har väldigt mycket kvar att ge och att 
dela med sig av,  vi ser det  som en fördel 
att kunna få ta del av den breda kunskap 
och kompetens som de för med sig. Kon-
takten med Pensio har varit bra och de har 
alltid varit tillmötesgående vid våra kontak-
ter.” 

Harriet Nordenberg, personalansvarig 
på Cewe Instrument

Hej
Det är jag som är Tobias Karlsson.  
Nu är jag ”back in business” efter  
pappaledighet. Välkommen att 
kontakta mig på 070-636 86 29 
om du funderar på att sälja  
din bostad.

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING NYKÖPING 

SVENSKFAST.SE/NYKOPING 



Sedan år 1994 ägs Öster Malma av 
Svenska Jägareförbundet. För tio 
år sedan invigdes den totalrenove-
rade byggnaden ”Laggår’n”, tidigare 
en gammal svin- och hästladugård 
byggd år 1840. 
Här inhyses idag både Jägareförbun-
dets nationella kansli samt en välre-
nommerad restaurang- och konfe-
rensverksamhet.
Köket, med köksmästare Christer Ek-
lund i spetsen, är specialiserade på 
vilt i alla dess former. Allt viltkött som 
serveras på Öster Malma levereras 

från det egna slakteriet som ligger ett 
stenkast från Laggår’n, och de djur 
som tas emot i slakteriet är skjutna 
i omgivningarna – maximalt fem mil 
från Öster Malma.
– Det är så närproducerat som det 
kan bli, och det handlar om glada 
djur som levt ett bra liv. Det säger 
Annelie Karlsson Lenksjö, VD för Jä-
gareförbundet Service AB som driver            
hotell- och restaurangverksamheten 
på Öster Malma. I gårdsbutiken, som 
ligger intill receptionen i Laggår’n, 
finns möjlighet att köpa med sig vilt-

TEXT SANNA DAHLSTRÖM  FOTO VERONICA JOHANSSON

Krydda & Arom

ANNELIE KARLSSON LENKSJÖ VD

I slutet av 1600-talet uppfördes den eleganta herrgårds-
byggnaden Öster Malma mitt i den sörmländska landsbyg-
den. Byggnaden ritades av den kände arkitekten Jean de 
la Vallée på uppdrag av de dåvarande ägarna Anna Maria 
Silfverstierna och hennes man, generaltullmästaren Wil-
helm Böös Drakenhielm. Därefter har Öster Malma be-
botts av flertalet kända adelsfamiljer.

– smakfullt vilt och oförglömligt idylliskt
Öster Malma

rrgårds-

skt
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Arnöleden 1, Nyköping
0155-26 21 00

www.nasvensson.se

EK COUNTRY TILJA
1092x130x14mm, Ord. 385:- 

EK 3-STAV
2200x207x14mm, Ord. 289:- 

EK COUNTRY XL TILJA 
Ord. pris: 495:-   

Vardagar 6.30-18
Lördagar 9-15

Kampanjen 
gäller så 

långt lagret 
räcker, 

längst tom 
2013-11-10

ARENA GOLVKAMPANJ
NU 295:- / kvm

NU 199:- / kvm

NU 399:- / kvm



kött hem för egna kulinariska upple-
velser. Annelie och hennes kollegor 
vill gärna se att viltköttet får en större 
plats i det svenska köket – både i 
privata hem och på restauranger. Ex-
empelvis levereras idag viltkött från 
Öster Malma till kände krögaren Ma-

thias Dahlgrens 
restauranger i 

Stockholm.

– Man ska 
inte vara 
rädd för att 
prova på 
att laga vilt 
hemma, 

me-
nar 

Anne-
lie. Det

 finns många 
bra recept-

böcker att köpa, 
och Öster Malmas 

kockar ställer gärna 
upp med tips och råd 

om det   behövs. 
För den som är riktigt in-

tresserad anordnas dessutom kurser 
i styckning och tillagning av viltkött.
Öster Malma erbjuder även fina över-
nattningsmöjligheter. 

I den gamla skolbyggnaden Röda 
Längan finns idag 33 fräscha hotell-
rum, pentry och relaxavdelning med 
bastu och skyttesimulator. Vill man 
prova på lite rustikare slottsliv kan 
man göra detta i något av vandrar-
hemsrummen som ligger belägna i de 
två välbevarade slottsflyglarna.

Slottsbyggnaden är en självklar del 
i verksamheten. Det ståtliga huset 
är en populär plats för bröllop och 
fester av olika slag, och många kon-
ferensmiddagar har avnjutits i den 
praktfulla matsalen med utsikt över 
Malmasjön.
Förra året invigdes Öster Malma Wild-
life Park, där besökaren har möjlighet 
att uppleva bland annat älg, kron- och 
dovhjort, vildsvin samt diverse gäss  
och änder på nära håll. I samma veva
inreddes också sommarcafé och 

gårdsbutik i ett 
gammalt 

 magasin i  
 närheten, 

något 
som 

uppskat-
tats av 

besökarna.
– Vi är så glada 

över alla gäster som 
kommer ut till oss, 
både sommarcaféet och 

lunchserveringen i restau-
rangen har gått jättebra i sommar 

– i juli snittade vi på 145 luncher per 
dag, berättar Annelie.
Sommarcaféet är nu stängt för vin-
tern, men luncherna rullar på som 
vanligt måndag till fredag. De vilda 
söndagsbufféerna är i full gång och 
erbjuder ett utmärkt tillfälle för den 
som vill prova på vilt. Nytt för i år, 
men redan populärt, är konceptet 
Afternoon tea som serveras utvalda 
lördagar på slottet.

I slutet av november inleds årets jul-
firande på Öster Malma med den väl-
besökta julmarknaden, som i år har 
utökats till två dagar. En knapp vecka 
senare börjar julborden serveras – här 
serveras maten i Laggår’n och sedan 
bjuds gästerna på en kort promenad 
upp till slottet där ett härligt gotte-
bord väntar.

– Kontakta oss gärna innan ditt besök 
så hjälper vi dig att hitta rätt upple-
velse hos oss, avslutar Annelie och 
hälsar varmt välkommen.

Läs mer på nästa sida

thias Dahlgrens 
restauranger i 

Stockholm.

– Man ska 
inte vara 
rädd för att 
prova på 
att laga vilt
hemma, 

me-
nar 

Anne-
lie. Det

 finns många 
bra recept-

böcker att köpa, 
och Öster Malmas 

kockar ställer gärna 
upp med tips och råd 

om det   behövs. 
För den som är riktigt in-
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Förra året invigdes Öster M
life Park, där besökaren ha
att uppleva bland annat älg
dovhjort, vildsvin samt dive
och änder på nära håll. I sa
inreddes också sommarca

gårdsbu
ga

m

be
– Vi är

över alla g
kommer ut
både somma

lunchserveringe
rangen har gått jättebra

– i juli snittade vi på 145 l
dag, berättar Annelie.
Sommarcaféet är nu stän
tern, men luncherna rulla
vanligt måndag till fredag
söndagsbufféerna är i ful
erbjuder ett utmärkt tillfä
som vill prova på vilt. Ny
men redan populärt, är 
Afternoon tea som server
lördagar på slottet.

I slutet av november inled
firande på Öster Malma m
besökta julmarknaden, so
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CHRISTER EKLUND köksmästare

& BADRUMSBUTIK - ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

www.golvmaterial.se

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

SATSA PÅ DIN HEMMILJÖ!

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

Se vår stora 

utställning!
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Allt för ditt nya liv!

Västerpor ts galleria, Nyköping
0155 - 21 44 40 

bonornasdelikatesser.se

VVVVVV

Kom in och beställ!
Grönsaksdrinkar   Rawfoodsallad
Delikatess smörgåsar

VÄSTERPORT |NYKÖPING

Med hjälp av våra jurister kan du öka familjens trygghet.

Var rädd om dig 
och din familj!

 TESTAMENTE   
 SAMBOAVTAL
 BODELNING  
 ÄKTENSKAPSFÖRORD

 GÅVOBREV  
 ARVSKIFTE  
 BOUPPTECKNING

Vad händer om 
någon av oss 

går bort? 

Receptet
Älggryta 
med Rotfrukter, 

Svamp och Stjärnanis

4 portioner

1 kg bogstek av älg 
(eller annat vilt framdelskött)
2 msk vetemjöl
33 cl rött matlagningsvin
4 dl vatten
2 st morötter
1 st rotselleri
2 st palsternacka
4 st potatis av fast sort
1 st vitlöksklyfta
2 st viltchorizo 
(det går bra med annan korv)

Putsa och skär köttet i 3-4 cm stora bitar. Skala och skär 
rotfrukter och potatis i lika stora bitar, dela svampen i min-
dre bitar. Skala och klyfta löken, hacka vitlöken fint. Stek 
rotfrukter och potatis tillsammans med lök och vitlök i en 
stor gryta tills de fått lite färg.

Lyft upp rotfrukterna och lägg på en tallrik. Lägg ned kött 
och svamp i samma gryta, tillsätt eventuellt mer matfett. 
Bryn köttet till fin färg, pudra över vetemjöl, och rör om. 
Tillsätt vin, vatten, viltfond, tomatpuré, kryddpeppar, lager-
blad, stjärnanis och timjan.

Koka upp och rör om då och då, sänk värmen så det sju-
der. Låt grytan sjuda i ca 45 minuter (lyft upp en köttbit och 
känn efter så den är mör) lägg sedan ner rotfrukter, lök och 
chorizo. Sjud ytterligare 15-20 minuter, smaka av med salt 
och peppar.

Servera grytan tillsammans med ett gott bröd och en klick 
crème fraiche – smaklig måltid!

1 st gul lök
200 g kantareller
8 st kryddpepparkorn
3 st lagerblad
4 st stjärnaniskottar
1 tsk torkad timjan
2 msk koncentrerad viltfond
2 msk tomatpuré
salt 
grovmalen svartpeppar
smör & rapsolja till stekning

Att dricka till
RÖTT VIN  Peter Lehmann The Barossa, 
 Australien,  119 kr (nr 16381)
ÖL  Nils Oscar Rökporter,  
 26,50 kr (nr 1473)
ALKOHOLFRITT  Maglehem n:o 4 (0,0 %), 
 48 kr (nr 90403)



HERR ARMBAND
 298,-

Kihlbergs Guld
0155-21 01 15
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PEVONIA ROSACEA KIT 687 kr
Kumari Spa 0155-28 48 20

FESTVÄSKA KARIN HALVORS 390 kr
www.brudofestkammaren.se 0155 - 21 11 26

JUST NU
MEMBRASIN 
120 
KAPSLAR
399 kr 
(ord.pris 438:-)
Reko Hälsobod
Ö.Storgatan 7

SWAROVSKI
63 kr / st
Glasklart

Ö.Storgatan 9

WELEDA WILD ROSE
Duschcreme och 
bodylotion 199 kr 

Reko Hälsobod
Ö.Storgatan 7

TITTA IN PÅ VÅR NYA HEMSIDA 

www.brudofestkammaren.se

Just Nu!

VIT 
OPERATÅRTA

Birgers Konditori 
www.birgers.se

BUKOWSKI 
NALLAR

Nalle på bilden 
163 kr

Glasklart
Ö.Storgatan 9

MARSIPANTÅRTA 
JORDGUBB

Birgers Konditori 
0155-26 94 00

PEVONIA
Serie för ungdomlig problemhy 742 kr

Kumari Spa www.kumari.se
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KONTAKT
   - TEL: 073-981 59 06
   - MAIL: DDESIGN@LIVE.SE

STÄRK ERT VARUMÄRKE.
BOKA ETT KOSTNADSFRITT MÖTE.

Jag som driver dDesign heter Deborah Rosman och 
-

Deborah Rosman
Informationsdesigner

ENTRÉ 180 SEK. INSLÄPP KL. 20.00
FÖR MER INFORMATION GÄLLANDE EVENEMANGET RING 0155-20 50 14. ÅLDERSGRÄNS: 18 ÅR 

VI VÄLKOMNAR EXCESS TILL SUNLIGHT HOTELL.
LADDA UPP MED DANSSKORNA DEN 9 NOVEMBER!

DANS
VI VÄLKOMNAR EXCESS TILL SUNLIGHT HOTELLVI VÄLKOMNAR EXCESS TILL SUNLIGHT HOTELL

ENTRÉ 118800 SEK
FÖRFÖRFÖRÖÖR MEMEMEMER IR IR IR INFONFONFONFORMARMARMARMATIOTIOTIOTION GN GN GN GÄLLÄLLÄLLANDA E EVE

www.sunlight.se

KOMMANDE EVENEMANG PÅ SUNLIGHT

7 DEC

NOV!
Nu är vår nya 

hemsida öppen!

Du hittar nyheterna på 
www.toyotanykoping.se

PREMIÄR

Nu är vår ny

Industrigatan 10, Nyköping 0155-21 71 70  

ÖPPETTIDER:
Bilförsäljning  Mån-Fre 10-18
 Lör 10-14
 eller efter ök

Verkstad och  Mån-Fre 07-17
Reservdelar
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PERSONLIGA KÖK. Vi har kök i alla prislägen

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

Inspirerad av det 
Nya Hyundai ix35

Må-To 10-18, Fr 10-16, Lö 10-14, Verkstad Vard 7-16
Fridasväg 14, Nyköping, 0155-58014 

Alla stora innovationer döljer ett stort 
mått inspiration. Inspiration är nyckeln till 
att skapa en produkt värd att uppskatta 
på djupet. En produkt värd att värma om 

-
dan produkt. En sann crossover med många 

Låt dig inspireras av nya ix35 på hyundai.se

du älskar.
Från 194 900 kr eller 1 949 kr/mån

Svara på frågan innan 18/10     
och var med och vinn biljetter till 
”Pappan” med Henrik Hjelt den 22 
oktober på Culturum. Skicka ditt 
svar till info@media-mix.nu eller 
skicka ett vykort till Mediamix, Ö 
Kyrkogatan 24, 611 34 Nyköping.
Märk ditt svar med fullt namn, 
adress och tel nr. Vi kontaktar se-
dan vinnaren inom kort.

Tävla 
MED NYK

Vinn 
BILJETTER 
till ”Pappan”

Fråga: Vad heter 
den svenska 
komedieserie som 
visades på SVT 
om ett gäng rese-
ledare, där bland 
annat Henrik Hjelt 
medverkar i?
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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

LIVE NATION PRESENTERAR

TISDAG 22 OKTOBER 

KL 19.30 CULTURUM

Lycka till!



TEXT LEIF KÖNIG  FOTO PRIVAT

Ludde satte tjuv på det hala
Polisminnen

Olle Lundin (längst till vänster på bilden) var under sin yrkesbana drivande i Nyköpingspolisens skytteförening på 
skjutbanan vid Larslund. Här pekar kollegan Elis Lundberg ut träffbilden. I höger bildkant Harry Karlsson.

D
en fräcke gynnaren måste stoppas. Ute 
vid stugan på Kölshalsen funderar po-
lisen Olle Ludde Lundin på en lämplig 

brottsförebyggande åtgärd. 
Lösningen är okonventionell. Och genial.
Ludde oljar noga in stången till fågelbordet.
Den tjuvaktige ekorren anar knappast oråd 

utan tar sats uppför stången, kommer styvt 
halvvägs men glider sedan ned igen.

Småfåglarna får framöver ha sin mat i fred.
Olle Lundin är välkänd ordningspolis i Nykö-

ping under ett par decennier runt 1960-talet.
Han är av den så kallade äldre stammen.
Personkännedom är och har i alla tider varit 

oändligt viktigt i polisarbetet. 
Där är Ludde ett strålande föredöme.
Han är en kraftigt byggd karl, respekterad 

för sitt lugn och sitt alltid vänliga bemötande.
Populär till och med bland stans busar.
Bortsett från hos enstaka frön som plankat 

in på Folkets park och blivit uthivade av Ludde.
Olle Lundin blir med tiden lite av polisernas 

”pappa”. Det kan nog ha sin grund i att hans 
hustru Ingrid delar Luddes vänliga sinnelag.

Hon är en omtyckt ”kaffemamma” vid tjäns-
teskjutningarna ute vid Larslund och intresse-
rar sig för de unga polisernas liv och leverne. 

Ingrid och Ludde är en obestridlig del i att 
poliserna trivs i Nyköping och känner tillförsikt 
i den många gånger svåra yrkessituationen.

Nu hastar vi fram till slutet av 1970-talet.
Bröderna A och B bor ensamma ute på en ö 

i den sörmländska skärgården.
Den här dagen är något på väg att gå galet.
Det har varit supkalas under jul- och nyårs-

helgen och A har fått en ”knäpp” av festandet 
och tänker sig nu ta livet av brodern.

Den hotade B lyckas ringa polisen. Samtidigt  
hörs en smäll och ett stort brak i telefonluren. 

”Jävlar, där gick porslinsskåpet”, ropar B.
Brodern har från gårdsplanen avlossat hagel-

bössan genom dörren och träffat det aktuella 
skåpet, direktrapporterar en uppjagad B från 
en skyddande position liggande på köksgolvet.

V 
intern är snörik, isarna ligger sedan flera 
veckor. Det är omöjligt för ordningsmak-
ten i Nyköping att ta sig till ön med båt 

eller ens till fots.
Det beslutas att hjälp ska begäras från Riks-

polisens helikoptergrupp och två ”maskiner” 
rekvireras till Brandholmens flygfält.

I den första ”vispen” stuvar bastante Olle 
Lundin och en lika välväxt kollega in sig, iför-
da hjälm och den tunga skyddsutrustningen.

Det är att misstänka att helikopterns max-
vikt därmed överskrids. Och detta med råge. 

I nästa ”kopter” följer ytterligare två poliser.
Som sjöpolis på somrarna är Ludde välbe-

kant med den ”knäppe” brodern som genast 
överlämnar bössan när den hastigt ihopsatta 
och k-pistbeväpnade ”insatsstyrkan” anländer.

Det blir således en helt odramatisk upplös-
ning på dramat. Så långt!

När återresan med helikoptrarna påbörjas 
blir vädret hastigt sämre. Det snöar kraftigt.

Helikoptern med Ludde och kompani lyfter i 
snökaoset och försvinner direkt ur sikte.

Snöfallet tilltar och piloten och poliserna i 
den andra ”maskinen” förlorar ögonkontakten 
med marken redan på tiotalet meters höjd.

PIloten har inget navigeringsinstrument, an-
nat än kompass, men flyger, som den något 
skärrade polisduon tror, i riktning mot stan.

Vid tillfälliga luckor i vädret skymtar en bred 
fyrfilig väg som inte kan vara annat än E4:an.

Det underlättar för piloten som följer vägen.

Plötsligt lyser ett starkt sken framför ”kop-
terns” front. Det är den andra helikoptern.

Piloterna viker båda undan i snöstormen. 
Det ska dock komma fler överraskningar.
När den senast startade helikoptern kommit 

en bit vidare börjar poliserna ombord undra 
om det verkligen kan vara E4:an piloten följer.

Bebyggelsen verkar inte stämma. Dessutom 
känner poliserna igen kyrkan i Oxelösund! 

Det är inte E4:an man har under sig. Det är 
motorvägen mellan Nyköping och Oxelösund! 

Men sedan är det inte svårt att vända och 
längs vägen ta sig tillbaks till Brandholmen.

.

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

Våga tänka fritt!
Vi monterar!
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Vi har allt du behöver av en förvaltningspartner för bostäder 
och kommersiella och offentliga lokaler. Det som vi har lärt 
oss av våra sjuttio år i branschen är att vad som räknas i längden 
är relationen med sin förvaltare. Från att skapa en överens-
kommelse som alla är nöjda med, till den dagliga driften.  
Vi sätter alltid människorna och relationen i centrum. Om du 
tycker om att vara i centrum, ring oss direkt på 0771-860 860. 
Eller läs mer på riksbyggen.se.

Vi ser oändliga 
möjligheter i  
Sörmland

Tobias.Nordstrom@riksbyggen.se

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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www.ostermalma.se

28/11–22/12 från 455 kr, torsdag–söndag 
Julbordslunch, 295 kr, onsdagar, 4–18/12 

23–24 nov 
kl 10–15 

 

1095  
kr/pers  

Julbord  
& boende

Paket med kvällsbuffé och boende. Pris 795 kr/pers.

Boka julbord och paketerbjudanden på 0155-24 62 28. 

f k d d

– Vi hade spelat covers blandat 
med egna låtar i ett antal år och 
började fundera på vad vi egent-
ligen ville med vår musik. 

Den härliga som-
mar-kvällen under 
“Visor Vid Vattnet” 
blev något   av ett 
uppvaknande att 
skriva och bara 
framföra eget mate-
rial. 

– Vi hade tidigare 
gjort låtar på engelska,nu blev 
det helt självklart att vi istället 
skulle skriva på svenska. 

Uppdraget att ta fram nytt låt-
material gick till Lars Björk-
man. Under några intensiva da-
gar och nätter förra sommaren 

föddes embryot till 
vad som nu blivit en 
skiva.
– Jag är väl låtskrivare, 
men jag vill ändå po-
ängtera att alla i ban-
det är med i processen 
kring produktionen och 
låtarna. 

– Bland annat Elin och 
Jonas som varit med och skrivit 
både text och musik på några av 
låtarna, förtydligar Lars.

Frontfigur på scenen är Elin 
Landelius som med sin mycket 
speciella sångröst sticker ut 
och berör.
– Låtarna är skrivna för Elin och 
huvudmålet är att hjälpa fram 
Elin i sin solokarriär, säger Lars. 

Att producera en egen platta 
under mycket anspråkslösa och 
knappa ekonomiska förhållan-
den är inte lätt. Men med enga-
gemanget och glädjen att syssla 
med det man tycker är det ro-
ligaste som finns, kommer ofta 
resultatet.
– Vi har lagt ner otroligt många 
timmar, inte minst Mathias som 

spelat in, mixat och producerat 
låtarna i en provisorisk studio. 
Från början hemma i vårt ge-
mensamma kök, men senare i 
ett av våra sovrum, säger Elin.

– Alla låtar har skruvats, klippts 
och producerats om ett flertal 
gånger för att hitta fram till rätt 
sound och det har vi hjälpts åt 
med, men själva mix- och det 
stora inspelningsjobbet har Ma-
thias stångats med själv, inflikar 
Lars.

Jobb och familj har fått samsas 
med skivproduktionen, en ba-
lansakt som inte alltid är så lätt. 

– Startskottet kom när vi uppträdde på ”Visor 
Vid Vattnet” för ett år sedan. En magisk sommar-
kväll med Uno Svenningsson och Patrik Isaksson. 
Framåt småtimmarna var saken klar. Dags för eget 
material igen men på svenska den här gången.

TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM FOTO TORBJÖRN DAHLSTRÖM/MARCUS LAVING

Musik

Snart släpps 
”Odödliga”
NYK har träffat Elin Landelius och 
Lars Björkman. Den 2 november 
presenteras skivan ”Odödliga”

... förra 
sommaren 
föddes 

embryot ...

ELIN LANDELIUS
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ELIN LANDELIUS OCH FOLKTÅGET under ett bejublat 
framträdande på Nyköpings Festdagar i år.

”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

 

LARS BJÖRKMAN

När vi 
är 

som mest 
är ju 
lyckan 
total!

Din hjälp i Vardagen!

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

Nu behöver vi fler Veteraner!
Är du allmänt händig, kan trädgårdsjobb 
eller hemstädning... Hör av Dig!
Vi arbetar med stor glädje för att vi vill och kan, inte för att vi måste!
Inga startavgifter eller bindningstider

Hemmet
Trädgård

Hantverk

KONTAKTA ELIN på release@elinlandelius.com för en plats på releasen.

I skrivande stund läggs en sista 
hand på låtarna. Om en vecka 
måste det vara klart, då skickas 
låtarna för mastring.
– Vi är jättenöjda, hop-
pas fler tycker lika-
dant, säger Lars och 
Elin med en mun.

Lars och Elin bildar 
tillsammans med 
trummisen Mathias 
Landelius på trum-
mor, Jonas Gustavs-
son gitarr, Jenny 
Hillman klaviatur, 
och Håkan Zetterkvist 
bas, stommen i ban-
det ”Folktåget”. Vid fullt band 
är man dock 12 musiker.

– Bandet är ju det roligaste med 
hela projektet, musiker kommer 
och går hela tiden. När vi är som 
mest är ju lyckan total! Gemen-
samt för alla är att de är fantas-
tiskt duktiga musiker, säger Lars.

Gemensamt för alla är också 
glädjen över att stå på scen och 
spela musik. 
Alla som såg Elin Landelius och 

Folktågets uppträ-
dande under fest-
dagarna i början av 
augusti kan intyga 
vilken otrolig spel-
glädje man utstrålar.

Nu är siktet inställt 
på releasefest på 
Clarion Hotel Stock-
holm den 2 novem-
ber. Då får man höra 
alla låtar live med 
fullt band. I skrivan-

de stund är över hälften av alla 
platser bokade.

– Det finns möjlighet för intres-
serade att delta, säger Elin. Må-
let är självklart för alla inblan-
dade; att få komma ut och 
spela.

– Det är det roligaste 
som finns, varför inte en 
festivalturné till nästa 
sommar? Vi får se vad 
som händer framöver.

– Nu har vi nått ett 
delmål, nu har vi en 
skiva med nya låtar 
som vi är stolta över, 
avslutar Elin Lande-
lius och Lars Björk-
man. 



HÖSTKLIPP!
Kom in och prata badrum med oss. Vi har massor av olika erbjudanden!

Kampanjen gäller vid beställning 
1-31/10 och gäller endast 
om det monteras av oss! 

på kakel/klinker 
50% 

072 - 854 55 69 
www.kakeldax.se 

Återförsäljare för Drutex PVC fönster, 
fönster med intyg från SP.

GLÖM 
INTE 

ROT
AVDRAGET!

på produkter från
20% 

Kampanjen gäller 1-31/10

Du som är försäkrad i

Kakeldax 

andra erbjudanden.
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IT’S CHRISTMAS TIME – 
JULSHOW PÅ PELLES LUSTHUS

Tony Irving, Cecilia Ehrling, David och 
Malin Watson tar med dig på en resa 
genom dansens underbara värld. 
Carl Tillenius trollbinder dig med sin 
show som kombinerar humor och magi. 

Kevin Borg förgyller kvällen med sin 
fantastiska röst och sitt personliga 
framträdande. 

Begränsat antal platser. 
Åldersgräns: 16 år.

Trerättersmeny inkl show, 
glögg, och kaffe
 Boka före 1 november : 1 150 kr/pers.
 Boka efter 1 november : 1 300 kr/pers.

Dryckespaket 325 kr/pers. 
 1 glas förrättsvin alt. 1x50 cl starköl.
 2 glas varmrättsvin alt. 2x50 cl starköl.
 3 cl avec.

OBS! Priserna är inkl. moms. 

Datum: 6, 7, 13 och 14 december. 
 
19.00 Välkommen på bubbelmingel.
20.00 Julshowen börjar.
23.00 Julshowen slutar och ni 
välkomnas till baren för att 
fortsätta festligheterna där.

För mer info och bokning gå in på: 
www.julshownykoping.se 
eller ring: 0155-21 50 00.

“It’s Christmas Time” är en unik och intim julkrogsshow där du är 
vår VIP-gäst. Showen har skapats för att ge dig en fantastisk kväll 

med glitter och glamour som du sent kommer att glömma. Firmafest, 
kundevenemang eller som privatperson – showen passar alla. 

Pelles Lusthus  |  Bruksgränd 3  |  Nyköping
0155-21 50 00  |  www.kulturparlor.se
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– Det är något jag verkligen värdesät-
ter med att bo och verka i Nyköping, 
möjligheten att skapa något unikt 
som märks och uppskattas av lokal-
befolkningen, säger Linnéa.

Tillsammans med sambon Kalle och 
vännerna Anders, Felicia och Jimmy 
har hon startat Nyköpings första ren-
odlade CrossFit anläggning, nyligen 
inflyttad i fräscha lokaler på Idbäcks-
vägen 10. 
CrossFit är en form av funktionell trä-
ning under hög intensitet, där man 
blandar styrkelyft, tyngdlyft, gymnas-
tik och kondition. 
Linnéa själv fann kärleken till sporten 
genom sin nuvarande kollega Felicia 
Bucknell, utbildad personlig tränare 
och gruppinstruktör som tävlat i 
CrossFit. 

Efter en tuff  graviditet ville Linnéa 
komma i form igen, och anmälde sig 
därför till ett bootcamp där Felicia var 
instruktör.
– Jag blev imponerad över hur allsi-
digt tränad Felicia var, menar Linnéa. 
Hon lyckades vinna en PT-timme med 
Felicia, och i samma veva blev de även 
vänner och började umgås. Linnéa 
fastnade mer och mer för CrossFit 
och fick även med sig sambon Kalle, 
som arbetar som brandman i Nykö-
ping, i samma riktning.
– Vi började skoja med Felicia och 
hennes man Jimmy om att det skulle 
vara kul att starta en anläggning för 
CrossFit i Nyköping, berättar Linnéa. 
Sagt och gjort, det blev snart verklig-
het. 
Under sommaren 2012 gick Linnéa 
en utbildning till instruktör inom 

För ett par år sedan bytte Linnéa Bergman Bihl storstads-
puls mot småstadsliv, något hon inte ångrat en sekund. 

Hon är född och uppvuxen på Stora Essingen i Stockholm 
men numera boende i Nyköping med sin sambo Kalle och 
tvååriga sonen Leo. Just nu är hon högaktuell som delägare 
i två lokala verksamheter, båda med koncept som sticker ut 
från mängden.

TEXT SANNA DAHLSTRÖM FOTO VERONICA JOHANSSON 

Linnéa satsar 
på Nyköping
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H
yr dig fri!

Lägenheter för dig & mig
24 h Trygghetsjour 

Fastighetsjour
Företagshotell

Gallerior
Kontorslokaler

K
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ed stora 
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s!

Oppebygårdsvägen 269, Nyköping
0155 - 20 51 30

www.kungshem.se Mastvägen 19  613 35 Oxelösund  0155 – 315 00  info@enars.se

Segel, dynor och kapell
Lång erfarenhet, rätt materialval och ett riktigt hantverk 
gör att vi kan garantera dig en bra produkt.

i f

ÖPPET HUS 27 november kl 17-20

... att skapa 
något unikt 
som märks 

och 
uppskattas...

CrossFit, och i februari hölls den 
första klassen i en lokal på Rosvalla. 
De flyttade sedan till Gripenskolans 
gymnastiksal, vidare till en tillfällig 
lokal på Industrigatan – och har nu-
mera alltså äntligen landat i sin per-
manenta, nybyggda lokal 
i Idbäcken. Anläggningen, 
vid namn Sörmlandskus-
ten CrossFit, drivs av de 
fem delägarna som alla 
är utbildade i CrossFit och 
hängivna utövare av spor-
ten.
– Vi vill skapa en härlig 
gemenskap bland våra 
medlemmar, och ha gott 
om tid och plats för dem 
– därför har vi satt ett tak 
på 150 medlemmar i dagsläget, be-
rättar Linnéa. 

Hon menar att CrossFit passar alla, 
oavsett tidigare träningserfarenheter 
och form. Dessutom kan man själv 
välja vilken nivå man vill lägga det på 
– ha det som en allsidig träningsform i 
vardagen eller kanske satsa och träna 
mer för att kunna tävla inom CrossFit.
Linnéa är därutöver utbildad frisör vid 
Björn Axén Academy, och har arbetat 
inom yrket sedan 2009. 

I Nyköping känns hon igen från sa-
longen Lyx på Öster – en verksamhet 
som hon faktiskt nyligen har tagit över 
tillsammans med vännen och kolle-
gan Felicia.
– Felicia och jag trivs så bra med att 
arbeta tillsammans, så när möjlig-
heten att ta över Lyx presenterades 

bestämde vi oss för att bli kompan-
joner även där, menar Linnéa. Felicia 
kommer dock att fokusera på Sörm-
landskusten CrossFit och vara passiv 
partner på Lyx – där istället Linnéa 
kommer lägga mer krut.

– Lyx kommer behålla 
namn och grundvärde-
ringar, kunderna kom-
mer känna igen sig även 
om det är nya ägare, sä-
ger Linnéa. 
På Lyx finns förutom 
duktiga frisörer även 
hudvård och massage 
samt en italiensk kaffe-
bar, ur vilken kunderna 
serveras härliga drycker 
under eller efter sina be-

handlingar.
Att Linnéa är en driven tjej med härlig 
entreprenörsanda, det märks väl. 
Likaså att hon har funnit sig väl tillrät-
ta i sin nya hemstad Nyköping, både 
privat och professionellt.
– Det känns fantastiskt att låta Leo 
växa upp här, där vi kan cykla överallt, 
istället för att kånka runt med honom 
på tunnelbanan i Stockholm, menar 
Linnéa.
Hon har ingen längtan att flytta tillba-
ka till Stockholm, men däremot åker 
hon gärna dit då och då för att samla 
inspiration.

– Jag har det ju nära tillhands i alla 
fall, jag kan få alla fördelar med att bo 
i Nyköping samtidigt som Stockholm 
finns bara en timme bort med tåget, 
säger en nöjd Nyköpingsbo med ett 
leende.



TEXT LEIF KÖNIG

En kryddstark historia
En titt i backspegeln

D et är en oktoberkväll 1963.
Det är popkonsert i Boråshallen.
Bandet heter The Beatles, fyra 

okända grabbar från Liverpool.
Det ryktas om ett helt nytt sound. 
Lika omdiskuterat är bandmedlemmarnas 

långa hårsvall. Det rör upp känslor.
Publiken består av 2 500 tonåringar. Det 

finns inte en stol ledig i Sporthallen. 
Varje gång John, Paul, George och Ringo rus-

kar på sina kalufser skriker tjejerna hysteriskt 
och ljudet i arenan försvinner.

Förstärkarna orkar inte ut.
Efter spelningen väntar efterfest bakom 

scenen och ett fan hivar fram en kvarting 
Nyköpings-Brännvin som han bjuder på.

John och Paul dricker varsin klunk och 
nickar gillande till smaken av lakrits.

Grabbarna vill gärna ha en flaska hemskick-
ad till England. Så blir det nu inte. 

Några månader senare är The Beatles en 
världsgrupp och toppar alla hitlistor.

Därmed kan man kanske säga att allt bör-
jade i textilstaden Borås.

Och med en sup Nyköpings-Brännvin.

V    ästra kyrkogården i Nyköping:
Två gravstenar. Två livsöden.
Här vilar med en välkrattad grusgång 

mellan sig generalmajoren och översten Carl 
Ulrik Kuylenstierna och stadsläkaren Gustaf  
Mauritz Lundqvist.

Goda vänner i livet. Och med ett gemensamt 
intresse i brännvinskryddning.

Det som ska resultera i en svensk klassiker – 
Nyköpings-Brännvin.

Här följer historien om deras liv:
Överste Kuylenstierna är upphovsmannen till 

Nyköpings-Brännvin. Det kryddade brännvin 
med lakritssmak som funnits i nära 150 år.

Av finsmakare kallat Nordens pastis.
Av mindre begeistrade provsmakare karakteri-

serat som en vedervärdig dryckjom.
Den 13-årige kadetten Carl Ulrik Kuylenstier-

na börjar på Karlberg 1804. 
Den militära banan är utstakad.
Det vimlar av framgångsrika officerare i 

adelsätten Kuylenstierna.
Valet är enkelt, frivilligt eller ej.
Mycket annat står heller inte till buds.
Den bemedlade adeln kan vid sidan av en 

traditionsenlig officersutbildning hoppas på 
en tjänst vid det kungliga hovet.

Eller söka sig till präststudier i Uppsala.
Carl Ulrik Kuylenstierna får efter att ha ut-

examinerats vid krigsskolan på Karlberg tjänst 
vid Livregementets grenadjärkår. Regementet 
är förlagt i Linköping.

Det är orostider och krigshärdar flammar 
upp runt om Sveriges gränser.

Kuylenstierna bevistar Finska kriget och del-
tar vid fältslagen i Tyskland och Norge.

Den unge officeren ska snabbt komma att 

stiga i de militära graderna.
Han är prudentlig och nitisk i yrket.
I fredstid besöker Kuylenstierna familjens 

boställe Svärdsta i Bettna.   
Hans mor har avlidit i tidig ålder.
Nu tyngs han av ännu en sorg.
Tolv år ung omkommer hans yngsta bror i 

en vådlig olycka hemma på gården.
Den 31-årige Carl Ulrik Kuylenstierna äktar 

den jämnnåriga stiftsjungfrun Sofia Lovisa 
Sparre af  Rossvik 1823.

Det är för brudens del i grevens tid.
Stiftsjungfru är en adelsdotters första steg 

mot en livslång tillvaro som ungmö.
Bröllopet står på Arnö gård.
Brudens barndomshem.
Det är en återhållsam tillställning. Det råder 

sorgetid i huset.
Brudens storebror har hastigt dött bara 

någon månad tidigare. 
Bisarrt nog även han tilltalad Carl Ulrik.

Kreatören bakom Nyköpings-Brännvin, generalmajoren och översten Carl Ulrik Kuylenstierna (1791-1856) och 
under en period arrendator på Arnö gård. Teckningen från Sörmlands museums samlingar.
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Vad avser märkligheter inom adelsfamiljer är 
för övrigt Carl Ulrik Kuylenstiernas far omgift 
med en syster till sin första fru.

Således är Carl Ulriks styvmor samtidigt 
hans moster, ovanligt nog.

Carl Ulrik Kuylenstierna med hustru bosät-
ter sig till en början på Ullaberg gård.

Gården är annars tänkt för gruvfogden i den 
närbelägna gruvan i Svärta.

Makarna får i rask följd tre barn.
Officer Carl Ulrik Kuylenstierna börjar vid 

den här tiden bli en man att räkna med.
Han utses till överste och chef  för Söderman-

lands regemente 1837.
Senare ska han utses till generalmajor. 
Det är den tredje högsta officersgraden 

inom den svenska krigsmakten.
Det är en lysande yrkeskarriär.
Översten arrenderar samtidigt Arnö gård 

med gångavstånd till Nyköping.
Bakom övertagandet av gårdsförvaltningen 

står hustrun, född Sparre af  Rossvik.
Arrendet kan ses som en nödlösning.
Bakgrunden är oenighet om arvsföljden till 

det Sparreska fideikommisset Arnö.
Översten låter som arrendator bland annat 

uppföra gårdens västra flygelbyggnad.
Den finns kvar än idag.

V id den här tidpunkten i livet börjar 
överste Kuylenstierna på allvar intres-
sera sig för brännvinskryddning. 

Förutsättningarna är bästa möjliga.
Den egna kryddträdgården på Arnö.
Goda framsteg gör översten med en bland-

ning där smaken av lakrits är tydlig.
Receptet hålls inom skål och vägg.
Det har i alla tider hävdats att överstens 

specialitet var att smaksätta det renade bränn-
vinet med anis, kummin och socker.

Här och nu ska för första gången föras fram 
en ny och möjlig baskrydda i det utplånade 
originalreceptet från Oscar I tid.

Arnö ägdes av tiggarmunkar i Fransciska-
nerklostret i Nyköping i mitten av 1400-talet. 
Och i klosterträdgårdar odlades den anisdof-
tande spanska körveln. 

När överste Kuylenstierna ett par hun-
dra år senare roar sig med brännvinskrydd-
ning är det inte otänkbart att han använt 
sig av den rikligt förekommande spanska 
körveln. Och inte anis, alltså.

Belägg för detta finns givetvis inte.
Det som talar för spansk körvel är att den 

än idag, år 2013, frodas och växer vilt runt 
gavlar och knutar på Arnö gård.

Benämningen på kompositionen från Arnö 
fideikommiss får hur som helst heta  ”Gene-
ral Kuylenstjernas Blandning”. 

I nutid Nyköpings-Brännvin.
I nutid också smaksatt med anis, enligt 

absolut säkra källor från tillverkaren.

Det dricks hejdlöst i konungariket Sve-
rige under 1800-talet.

Genom en förordning i början av 
seklet har varje hemmansägare i Sverige rätt 
att fritt bränna och saluföra brännvin.

Det finns alltid tid för en sup:
Tuppsup, kaffesup, aptitsup, fisksup, styrke-

sup och vid sänggåendet loppsup.
Det våldsamma supandet ursäktas med att 

brännvin är av nöden nyttigt.
Speciellt det med ”läkeörter”.
Överste Kuylenstierna blir nära vän med 

doktor Gustaf  Lundqvist när denne får en  
tjänst som stadsläkare i Nyköping 1848.

Herrarna är synnerligen omaka.
Icke desto mindre kommer adelsmannen 

och den 26 år yngre stadsläkaren överras-
kande bra överens.

Möjligen till en viss del beroende på ett ge-
mensamt intresse – ”General Kuylenstjernas 
Blandning”.

Som chef  för Södermanlands regemente 
ser också Kuylenstierna till att den nyfunne 
vännen i perioder har tjänstgöring som batal-
jons- och regementsläkare.

Vänskapen fördjupas och efter några år 
överlåter den åldrande översten det åtråvärda 
receptet på ”General Kuylenstjernas Bland-
ning” till doktor Lundqvist.

Nu ska den exklusiva brännvinskryddningen 
göras känd även utanför Nyköping.

Doktorn smider stora planer.
Studerat medicin har Gustaf  Lundqvist gjort 

i Uppsala några år tidigare.
Tydligen inte alltför idogt.
Han tar istället en medicine doktor-examen 

genom att gina in på en genväg.
Han ansöker om att få ett doktorsdiplom 

utan sedvanlig disputation.
Ett möjligt förfarande vid den här tiden.
Desto ihärdigare har Gustaf  Lundqvist be-

sökt Södermanlands–Nerikes nation.
Där utses han till hedersmedlem.
Den levnadsglade och ogifte Lundqvist för-

sätter sig genast i pikant bryderi vid anländan-
det till Nyköping.

Den nytillträdde stadsläkaren hyr den första 
tiden en bostad på Brunnsgatan.

Och anställer en hushållerska.
Hushållerskan blir snart mer än hushåller-

ska och föder på kort tid två barn.
Med stor sannolikhet, gränsande till visshet 

är barnalstraren doktor Lundqvist. Det är hel-
ler inget han förnekar.

Likväl är det en skandal av guds like.
Det äldsta barnet anges i födelseboken  vara 

tillkommen ”av okända föräldrar”.
Det tystar knappast skvallret.
Stadsläkare Gustaf  Lundqvist köper efter 

ett år en fastighet på Strömgatan (vid nuva-
rande Slottsgatan 21).

Där ska han komma att bo livet ut.
Hushållerskan följer med i flytten.

Ateljéfoto av 
doktor Gustaf  
Mauritz Lundqvist 
(1818-1908).
Doktor Lundqvist 
övertog receptet 
på gode vännen 
överste Kuylen-
stiernas brännvins-
kryddning. 
Foto från Sörm-
lands museums 
samlingar.
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Nyköpings-Brännvin är Sveriges äldsta kryddade brännvin. I bakgrunden 
skymtar Arnö gård. Den unika brännvinsetikett (infälld bild) som fanns 
på Nyköpings-Brännvin åren 1924-1933. Foto Leif  König. Etiketten från 
samlingarna på Spritmuseet i Stockholm. 

Det gör även barnen som redovisas i stadens 
rullor som fosterbarn!

Trolovning ingås i samma veva mellan doktor 
Lundqvist och hans hushållerska.

Ett tredje barn är nämligen på väg.
Trolovningen befäster parrelationen och har 

samma rättsliga status som bröllop.
Det ska rädda den framtida ärbarheten.
Det ska bli ordning och reda i familjen.
Sonen Ernst Gustaf  föds 1851. Han blir i 

vuxen ålder en litterär storhet som produktiv 
författare och översättare.

Kort därefter upplöses förhållandet mellan 
föräldrarna genom skilsmässa. 

Doktor Lundqvist har hittat en ny kvinna.
En ung piga på Rådhuskällaren.
Det brådskar med giftermålet och vigseln 

sker innan ens underskriften torkat på Gustaf  
Lundqvist skilsmässopapper.

Den nya frun är i välsignat tillstånd.
Den virile doktorn ska hinna att bli far till 

sammanlagt ytterligare tre barn.
Nu utan dribblande i födelseböckerna.

Generalmajoren och översten Carl Ulrik 
Kuylenstierna avlider på Arnö gård 
1856. En vecka efter sin 65-årsdag.

Året innan har han hedrats med utmärkelsen 
Carl XIV Johans medalj.

Medaljen delas ut till alla officerare som 
deltagit i fälttågen i Tyskland och Norge.

Det erhållna hederstecknet innefattar även 
en medaljpension på ålderns höst.

Den får han liten nytta av.
Generalmajoren begravs på Västra kyrkogår-

den i Nyköping och under en i sammanhanget 
tämligen oansenlig gravsten. 

Gravstenen har sedan tidigare ett namn 
inhugget: Ebba Sofia Lovisa.

Dotter till Kuylenstierna och Sparre.
Det är bråda och stormiga år för stadsläkare 

Lundqvist. Inte bara privat.
Han tjänstgör i perioder även som lasaretts-

läkare och provinsialläkare.
Långa tider är han dessutom förlagd vid 

Södermanlands regemente.
Brännvinsaffärerna tvingas Gustaf  Lundqvist 

till och från låta ligga på is. 
Han har sedan länge lagt ut tillverkningen av 

”General Kuylenstjernas Blandning” på Nykö-
pings Utskänkningsaktiebolag.

Den tidens Systembolag, kan man säga.
Bolaget bedriver så kallad minuthandel i en 

källarlokal vid Stora hotellet.
Lokalen kallas av allmogen ”Gropen”.
Nu får doktor Lundqvist och destilleraren vid 

utskänkningsbolaget en snilleblixt. 
Den avlidne överstens brännvinskryddning 

ska lanseras vid den världsomfattande indu-
stri– och hantverksutställningen i Stockholm 
från juni till oktober 1866.

Bättre tillfälle att göra ”General Kuylenstjer-
nas Blandning” bekant även utanför Nicolai 
socken ges inte detta århundrade.

Förväntningarna är att utställningen ska 
locka en halv miljon utländska besökare.

Det visar sig vara en grov missräkning.
När mässan stänger uppskattas antalet 

utländska besökare till 50 000 personer.
Ett rekorderligt publikfiasko.
Under Stockholmsutställningen och en tid 

därefter saluförs av någon anledning ”Gene-
ral Kuylenstjernas Blandning” som ”Exposi-
tionsbrännvin”. 

Fritt översatt utställningsbrännvin.
Det blir ingen succé av det heller.
Till slut tröttnar doktor Lundqvist på extra-

knäcket i brännvinsbranschen.
Han överlåter receptet till samarbetspart-

nern, det lokala utskänkningsbolaget.
Det leder direkt till en viktig förändring.
Bolaget återinför det ursprungliga namnet 

”General Kuylenstjernas Blandning”.
Någon större spridning utanför Nyköping 

når dock inte lakritsbrännvinet.
Doktor Lundqvist är verksam som stadsläka-

re i Nyköping i 50 år och lyckas med tiden bli 
en aktad man inom stadens borgarsocietet. 

Gustaf  Lundqvist går ur tiden 1908. 
Han blir aktningsvärda 90 år gammal.
Att här vilar en man av betydelse bekräftas 

av den ståtliga och ståndsmässiga gravvår-
den på Västra kyrkogården.  

Där ligger gamle vännen översten i lä.
Minuthandeln i ”Gropen” upphör 1924.
Hädanefter har stadens konnässörer att 

köpa starkvaran ifråga under det nya namnet 
Nyköpings-Brännvin och i Systembolagets 
lokaler på Bagaregatan.

Den personliga touchen behålls i ytterligare 
några år genom etikettens undertitel: ”Gene-
ral Kuylenstjernas Blandning”.

Det blir ingen storsäljare för den sakens 
skull. Och undertiteln faller i glömska.

Precis som brännvinskryddaren: 
Generalmajoren och översten Carl Ulrik 

Kuylenstierna på Arnö fideikommiss.

Våga tänka fritt!
Vi monterar!



www.millefolium.se

TRYGGHET
UPPIFRÅN

I samarbete med:

VD HAR ORDET

Taktäckning för platta & låglutande tak
Taksäkerhet och Snörasskydd
Takbesiktningar
Brandskydd
Ljuskupoler

Nu ses vi här i magasinet NYK för 
fjärde gången och jag vill summera 
tiden fram till nu.  Det har varit både 
roligt och mycket bra för oss att be-
skriva vår verksamhet på detta sätt. 
Kul att få så många kommentarer 
och frågor som; ”Jaha gör ni sådant 
också”, ”det har jag aldrig tänkt på ”.  

För oss är tak inte 
”bara” tak, förutom 
att vara tätt och tå-
ligt så är det också 
en arbetsplats för 
fastighetsskötare, 
sotare, takmontö-
rer, plåtslagare, 
snickare, telearbe-
tare, el och ventila-
tion samt,  inte att 
förglömma, snöskottare. Wettergrens  
personal har genomfört utbildning 
och erhållit licens för att få montera 
taksäkerhet och snörasskydd. Monta-
get är a och o för att taksäkerheten 
verkligen fungerar när den används.
Som fastighetsägare är man skyldig 
att se till att taket fungerar och är sä-
kert för dem som ska upp där. Många 
frågor har handlat om taksäkerhet 
och, inför stundande vinter, också 
om snörasskydd vilket är i allra hög-
sta grad aktuellt nu. Så gensvaret för 
oss har varit mycket bra! 
Vi har verkligen haft goda förutsätt-
ningar detta år. Just nu sysselsätter 
vi ca 30 man / kvinnor så här är det 
full fart.  Vi hoppas på en vädermäs-
sigt gynnsam ”takhöst” när vi ska 

genomföra alla de uppdrag vi fått av 
våra kunder. 
Nu har vi installerat oss i nya lokaler 
på Företagsvägen 4 på Arnö. 
Det känns bra att vi alla sitter gemen-
samt i fina egna lokaler som passar 
vår verksamhet.
Vår verksamhet utgår från ISO cer-

tifiering i MILJÖ, 
KVALITÉ OCH AR-
BETSMILJÖ.
Wettergrens Tak 
är hittills det 
enda takföretaget 
i Sverige som har 
dessa Certifikat, 
det är vi stolta 
över. Det pågår ett 
ständigt förbätt-
ringsarbete, det 

har sporrat oss att bli ännu bättre på 
det vi gör. 
Vi jobbar aktivt på att våra arbets-
platser ska bli säkrare, målet under 
nästa år är att fortsätta vårt hållbar-
hetsarbeten enligt riktlinjerna i ISO 
26000. Det innebär att vi i företaget 
arbetar för socialt ansvarstagande 
och sätter hållbarhets tanken i fokus. 
Under året har vi dessutom avslutat 
en utbildning där vi blivit auktorise-
rade av TBI*.

*TBI är vårt branschförbund. Alla 
montörer, arbetsledare och företags-
ledare hos oss har genomfört och er-
hållit auktorisation.

Hej igen.

... så här 
är det 

full fart.

Tack för att ni läste!  / Thorbjörn Forsberg
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OXELÖSUND
www.oxelösundsförsamling.se 

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

Samtal om tro
Svenska kyrkan i Nyköping

Gabriel Forss
Svenska kyrkan i Oxelösund

Biskop Hans-Erik Nordin och 
författaren Göran Rosenberg 
i ett SAMTAL OM TRO
 
- Vad är det vi ytterst tror på? Vad går 
livet ut på? Det behöver vi samtala 
om.
Det säger biskop Hans-Erik Nordin, 
som under hösten kommer att lyfta 
frågan om tro. I en serie offentliga 
samtal i olika städer möter han bland 
annat politiker och författare. I Nykö-
ping kommer han att samtala med 

journalisten och författaren Göran 
Rosenberg, känd bland annat för sin 
uppmärksammade bok ”Ett kort up-
pehåll på vägen från Auschwitz”, som 
belönades med Augustpriset 2012.
Hans-Erik Nordin är medveten om att 
tro kan vara ett utmanande ämne. 
- Det finns en viss blygsel att tala om 
tro, även om det blivit lite bättre. Ock-
så en skepsis, man är rädd att uppfat-
tas som lite speciell, kanske till och 
med intellektuellt ohederlig. 
Varje människa har en tro, men den 

ser olika ut. Det verkar för många 
enklare att tala om att man intresse-
rar sig för det övernaturliga och and-
liga än att man tillhör en av de stora 
religiösa traditionerna.
- Styrkan i min tro är att den är en 
del av mer än 2000 års reflektion. 
Jag har att förhålla mig till det och 
att brottas med det, säger Hans-Erik 
Nordin.
Kommer gästerna, som är offentliga 
personer, våga tala öppet om sin tro?
- Jag hoppas det, så att vi inte tar det 

lättaste och pratar om åsikter och 
värderingar. Dagsaktuella frågor om 
etik eller om arbete för fred och rätt-
visa är viktiga men riktigt intressant 
blir det först när vi tar steget bakom 
och frågar: 
Hur ser min tro om livet ut? 
Hur ser min gudsbild ut?

Lördag 12 oktober, kl 18.00
Alla Helgona kyrka

SAMTALSLEDARE: 
Anna Lindman Barsk

MUSIK:
Catrine Hylander, piano och 

Bo Ericson, saxofon
Mingel, frukt och juice efter 

samtalet!

Välkommen!

Fredsam bildades 1983 i Oxelösund 
och är ingen förening i sig utan en 
paraplyorganisation för föreningars 
fredsaktiviteter. En informell organi-

sation med ideell finansiering. Fred-
sam stöds av 28 olika föreningar 
och organisationer, som gemensamt 
vill ge uppmärksamhet åt arbete för 

fred och rättvisa, miljöfrågor, arbete 
mot rasism och främlingsfientlighet, 
mänskliga rättigheter med tyngd på 
barnens rättigheter.

Det hör till att Fredsam i Oxelösund bjuder in till Fredskonsert i S:t Botvid på 
FN-dagen. Torsdag 24 oktober blir det gospelkonsert i fredens tecken. Gabriel 
Forss, känd körledar och TV profil, och Joachim Forss, pianist, kommer lörda-
gen 19 oktober att hålla i en workshop med en storkör inför konserten. 

-Du behöver inte vara körsångare, det räcker att du gillar att sjunga, säger 
Jocke Forss, som till vardags är musiker i S:t Botvid. Vill du vara med och 
sjunga i kören ringer du kyrkans expedition i Oxelösund och anmäler dig. Vi 
sätter gränsen vid 200 körsångare.
-Lördag 19 oktober kommer vi att öva mellan 10-14 med fikapaus. Torsdag 
24 oktober, konsertdagen, träffas vi igen kl 17.30 för övning och uppvärmning 
inför konserten.

med stor kör i S:t Botvid på FN-dagen

Fredskonsert i S:t Botvid 
Torsdag 24/10 kl 19.00

Publikinsläpp kl 18.30. Fri entré. Fredsam bjuder på 
konserten. Ge gärna en gåva till Fredsams verksam-
het vid utgången.

Fredsam i Oxelösund har bjudit in Gabriel Forss och Joachim Forss till FN-dagens fredskonsert

Först till 
kvarn gäller!

0155-293400 
må-ti-to 9-12 & 13-15, on 
13-15 senast 10 oktober.

Gabriel Forss, 
körledare

Joachim 
Forss, pianist



Vill du ställa upp 
som frivillig i 
någon av våra 
verksamheter?
Är vi många kan vi åstadkomma mycket ‒ och vi behöver 

 Mötesplats Kupan
 Telefonjour
 Anstalts- och häktesbesök
 Läxhjälp
 Språkcafé
 Sjukhusvärdar
 Ungdomsverksamhet
 Insamlingar

Varmt välkomna!

ÖPPET 
HUS 
14 okt

kl 17-19
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En produkt från  
Mediamix Event och Media 

Ö. Kyrkogatan 24 
611 33 Nyköping

info@media-mix.nu

Med Nyköping 
i fokus!

Eva                                 Sanna W                        Tobbe                 Kristin             Magdalena                      Sanna D
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www.ostermalma.se

28/11–22/12 från 455 kr, torsdag–söndag 
Julbordslunch, 295 kr, onsdagar, 4–18/12 

23–24 nov 
kl 10–15 

 

1095  
kr/pers  

Julbord  
& boende

Paket med kvällsbuffé och boende. Pris 795 kr/pers.

Boka julbord och paketerbjudanden på 0155-24 62 28. 
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Kan kombineras med KomplettPris och 2 för 1 men inga andra rabatter eller erbjudanden. Helt Nöjd gäller 3 månader från köp.
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Halva priset på 
synundersökning
För dig över 60 år
Måndag–fredag fram till kl 12

Nyköping   Västra Storgatan 21, 0155-21 41 81.


