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Sidan 22

”Det är ungdomarna som bygger vår framtid”
Oxelösunds Segelsällskap har fostrat många duktiga seglare. Man är även 
arrangör för stora tävlingar som Arkö Runt och Watski 2star Baltic. Alla som 
är intresserade av segling är välkomna till klubben. Oxelösundstidningen har 
gjort ett besök hos den aktiva föreningen. Sidan 14-15.

0155-571 80, info@akerberg-son.se
Björnbäcksvägen 6
611 70 Jönåker

0150155-55 571 80,8  info@akek brberg-son.se
Björnbäcksvägen 6
611 70 Jönåker
www.akerberg-son.se

Rekordung rektor.  Det är möjligt för att inte säga troligt att 26-åriga Hanna Kantokoski är Sveriges 
yngsta gymnasierektor. Hon är ny chef vid Utvecklingscenter Friskola i Oxelösund. Ingen kan heller 
klaga på Hanna Kantokoskis kompetens. Hon har gått rektorsprogrammet vid Stockholms universitet 
och innehade tidigare tjänsten som biträdande rektor på Oxelösundsskolan. Foto Torbjörn Dahlström

Barnen lärde sig simma 
i dagligt ruskväder
Simskolan vid Stenviksbadet är som-
marens stora äventyr för nästan alla 
Oxelösundsbarn i början på 1960-talet. 
Inte minst är sommarvädret ombytligt.

Sidan 11

”Det störde
inte mig 
nämnvärt.”
OT-kåsören Leif König, sedan åratal 
slocknad stjärna i fotboll, minns hur 
lagkamraterna gastade på passningar.

Sidan 10

Ett besök på Stjärn-
holms slott
OT har besökt Stjärnholms slott som 
ligger mellan Nyköping och Oxelösund.

Sidan 4

Sista skotten med 
Femörebatteriet
Per Rödseth har tecknat ner minnen 
från den sista stora krigsförbandsöv-
ningen med bataljon Bråviken i Oxelö-
sundsområdet.

Sidan 7

Sidan 8

Konsert på FN-dagen 
med Gabriel Forss
Alla sångglada oxelösundare är väl-
komna att sjunga gospel med körleda-
ren Gabriel Forss och hans bror Jocke 

24 oktober.

Sextio år i Oxelösund
för Svedlindhs
Ernst Svedlindh etablerade sig i Oxelö-
sund på 1950-talet med sin herrekipe-
ring. 
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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

Vart tog den spontana 
leken vägen?
Fyraåriga Milo är målvakt. 
Arbetshandskarna får duga som 
målvaktshandskar. Jag agerar 
straffskytt. Milo har döpt mitt lag 
till ”Sverige” och hans eget lag till 
”Ibrahimovic”. ”Det står ju på tröjan” 
förtydligar han. 

Fotbollsplanen är inte optimal. Den 
lutar kraftigt och målet har två stora 
stenar som målstolpar. Det är VM-final, 
ställningen är 1-1 och Sverige har fått 
straffspark i 90:e minuten. Jag har fått 
förtroendet att slå den. Ibrahimovic i 
målet ser gigantisk ut, han täcker nästan 
hela målet. Spänningen är olidlig, 
publiken på Olympiastadion i Berlin, 
hälften av de  100 000 åskådarna är 
svenskar, hörs knappt. Alla väntar på det 
förlösande jublet när bollen går i mål.

Det är lätt att drömma sig bort, 
nostalgin har fått en renässans. Jag minns 
när jag var i Milos ålder och sprang runt 
i lekparken med bollen vid fötterna så 
mycket jag fick för mina föräldrar. Avbrott 
endast för mat och när mörkret gjorde 
sitt intrång. Det var inte många dagar 
som inte fotbollen kom fram och vi nötte 
gräsmattan i lilla gungparken eller den 
gräsplätt vi hittade i närheten. Tiderna har 
förändrats, det är inte ofta jag ser samma 
spontana lek i bostadsområdena nu för 
tiden. 

Nu har Milo tröttnat på att vara målvakt 
och bestämmer sig istället för att bli 
en tiger som hoppar runt på alla fyra. 
Tigerleken fortsätter ända tills brorsan 

har upptäckt en tusenfoting. Då tar 
djurintresset över. Det måste vara helt 
underbart att vara fyra år och tycka att 
hela världen är spännande. 

Visst har intresset för det vi har 
bakom oss ökat kraftigt. Gamla miljöer, 
människor och händelser intresserar 
och fascinerar. På OT får vi ständigt 
uppmärksamhet över våra historiska 
vandringar med hjälp av bilder från 
Oxelösundsarkivet. Det finns något med 
de gamla bilderna som berör. 

Jag satt och bläddrade bland gamla 
bilder hemma hos min far och upptäckte 
plötsligt en klenod i samlingen. 

Eskilstuna Arbetarekommun gav 1905 ut 
en 4-sidig tidning som hette 
Sörmlands-Kuriren. Priset för 
ett lösnummer var 5 öre och 
man kan läsa i en annons att 
matbrödet kostade 3 öre. 

Allt tryckt med hjälp av 
blytyper i en boktryckspress. 
Det var långt innan 
datorernas inträde på 
marknaden...

Träna när du har tid! 

Vi har öppet kl 05-23  
alla dagar.  

Fri provträning på Öppet Hus: 

 

Järntorget 1     08-549 00 600     www.pulsochtraning.se 

Onsdagar kl 18-20

Varför ska jag vaccinera mig? Det drabbar 
inte mig. Det känns så avlägset. 
Det kan finnas många ursäkter till att inte gå och vaccinera 
sig. Skälet att vaccinera sig är ett: Cancer. Vaccination 
 kombinerat med regelbundet gynekologiskt cellprov ger  
dig ett mycket bra skydd mot livmoderhalscancer. 

Just nu har vårdcentralerna i länet drop-in för kostnadsfri 
vaccination mot HPV för alla tjejer födda 1993–1998. 

Mer om HPV och aktuella tider  
www.landstingetsormland.se/hpvvaccination

Källan
the source for good food

kallan.restaurang

tips:
fredags
lyxmys!
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Procentuell fördelning av primärfraktioner vid restfallsorteringen i Oxelösund för fyra 
områden

Nu blir det lätt att göra rätt!

Samlaren - ett miljöskåp för 
farligt avfall - gör det lättare för 
oxelösundarna att lämna de 
vanligaste typerna av farligt avfall, 
som glödlampor, lågenergilampor, 
batterier och småelektronik. Nu 
placeras den första Samlaren ut på 
Ica Kvantum.

- Hösten 2012 gjordes en plockanalys 
av hushållens sopor. Resultatet 
visade att vi är bra på att sortera ut 
förpackningar, glas och tidningar 
men att mycket matavfall och en 
del farligt avfall som glödlampor, 
batterier och småelektronik hamnar 
i soppåsen, berättar Ulf Karlsson, 
verksamhetsansvarig för VA och 
renhållning, Oxelö Energi.

- För att underlätta för oxelösundarna 
har vi nu installerat Samlaren, ett 

miljöskåp för farligt avfall på Ica 
Kvantum, vid deras pant och retur 
avdelning. Vi är tacksamma att ICA 
gett oss denna möjlighet att placera 
Samlaren på ett så lämpligt ställe.

- Nu kan du passa på att ta med 
dig dina batterier, glödlampor och 
småelektronik samtidigt som du 
handlar och slipper då ta omvägen förbi 
återvinningscentralen. Vi jobbar efter 
principen ”Det ska vara lätt att göra 
rätt”.

- Genom att lägga det farliga avfallet i 
Samlaren istället för i soppåsen kan alla 
enkelt göra en insats för miljön, avslutar 
Ulf Karlsson.

Planerar du att flytta om 
1 år, 5 år eller 10 år?

Redan idag kan du anmäla dig till 
Kustbostäders Bostadstorg för att 
börja samla poäng.

Din anmälan i bostadskön är 
kostnadsfri.

du stor chans att få den lägenhet du 
önskar.

Anmäl dig via vår hemsida 
www.kustbostader.se                                          

Du kan också ringa oss på telefon 
0155 – 388 50, vardagar 9.00 – 12.00 
så hjälper vi dig med din registrering.

Välkommen med din anmälan!

Arbete stoppat 
Kustbostäder har stoppat allt 
grönytearbete vid planteringen 
nedanför hamnbron efter den 
senaste avåkningen.
- Vi bedömer att olycksrisken är för stor 
för personalen, berättar Rune Jonsson, 
verksamhetsansvarig gata-park på 
Kustbostäder. Den senaste tiden har 

och vi har nu valt att stoppa 
arbetet på den aktuella platsen.

Tack!
Vi vill tacka våra sommarjobbare 
som i under sommaren hållit rent 
och prydligt i våra bostadsområden, 
på återvinningscentralen samt i 
kommunens parker och grönområden.

Visste du att ...
... svenskarna förra året återvann 
över 26 miljoner elprylar? Det 
motsvarar 2,7 prylar per person.

...det renade glaset från 
glödlampor och lysrör återvinns 
och används vid tillverkning av 

...det elektriska och elektroniska 
avfallet plockas isär för hand för 
att kunna återanvändas. Såväl 
plast som metaller skickas vidare 
för återvinning.

Nytt journummer
Från och med 1 oktober har 
Kustbostäder nytt telefonnummer 
till fastighetsjouren, 010-470 57 84

LÄMNA DITT ELSKROT OCH DINA 
GLÖDLAMPOR I DEN NYA SAMLAREN 
PÅ ICA KVANTUM, OXELÖSUND.

GLÖMT SKROT
I BYRÅLÅDAN?

Alla elprylar kan återvinnas. Ju mer vi återvinner desto mer  

naturresurser sparar vi. Läs mer om möjligheterna med  

återvinning och hur du kan göra skillnad på www.el-kretsen.se
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V. Trädgårdsgatan 35, Nyköping
0155-28 89 10

...ett besök hos

...är för
lång för...

Ingen väg…

EN RIKTIG TYGBUTIK I CENTRUM
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Text: Sanna Dahlström 

Mellan Oxelösund och Nyköping ligger det ståtliga slottet Stjärnholm, granne med den vackra 1600-talskyrkan med 
samma namn. Slottet uppfördes under 1700-talet och har i många år agerat privatbostad till svenska adelsfamiljer – men 
ägs och drivs sedan år 1946 av Stiftelsen Stjärnholm med stiftarna Strängnäs stift, Svenska kyrkans unga i Strängnäs stift 
samt Föreningen Stiftsgården Stjärnholms vänner.

Stjärnholms slott
– stiftsgården med värme och gemenskap

Det finns 19 stiftsgårdar i Sveriges 13 
stift från Luleå i norr till Lund i söder – 
men det är bara Stiftsgården Stjärnholm 
som kan ståta med ett helt slott som 
verksamhetslokal. Stjärnholm är stiftsgård 
i Strängnäs stift, vilket täcker in Närke 
och Södermanland men även Stockholm 
till viss del, då de inte har någon egen 
stiftsgård.

– Enkelt sagt kan man beskriva det som 
att stiftsgården agerar församlingshem 
åt hela stiftet, förklarar Carl Ellwyn som 
är stiftsgårdschef på Stjärnholm. Stifts-
gården har ett ansvar gentemot kyrkans 
kurs- och konferensverksamhet inom det 
egna stiftet, men är ofta öppen även för 
den breda allmänheten. På Stjärnholm har 
man byggt upp en gedigen hotell- restau-
rangverksamhet som riktar sig till både 
privatpersoner och företag. På konferens-
sidan kan man ta emot tvåhundra gäster i 
en och samma lokal, och fler än så om man 
önskar sprida ut sig i flera konferensrum.

I köket lagar köksmästaren Mike Lue 
och hans kollegor mat som skall passa 
många olika önskemål – allt ifrån enkel 
men vällagad husmanskost till de ung-
domsläger som kyrkan har till rustika och 
omsorgsfullt komponerade flerrättersme-
nyer för bröllop och konferensmiddagar. 
Men all mat som lämnar Stjärnholms kök 
har en viktig gemensam nämnare – kom-
mer i rikliga mängder.

– Vi vill bjuda våra gäster på en min-
nesvärd helhetsupplevelse, säger Marie 
Blomgren, driftsansvarig på Stiftsgården 
Stjärnholm. Hon talar varmt om sina 

kollegor och det märks att stämningen är 
god – och att personalen har ett genuint 
intresse för att servera välsmakande mat 
och dryck med tillhörande bra service till 
alla besökare.

Något som många redan provat på är 
Stjärnholms populära söndagsmiddagar, 
där det serveras en varmrätt, en riklig 
salladsbuffé och efterföljande dessert i den 
praktfulla slottsmatsalen.

– Vi har gått från 30-35 gäster i snitt 
till mer än det dubbla, berättar Carl. Allra 
mest efterfrågat är högtidsdagarna Mors 
dag och Fars dag.

– En Mors dag hade vi tre sittningar 
med totalt 340 gäster, helt fantastiskt, 
säger Marie och menar att de kommer för-
söka ha liknande upplägg i framtiden för 
att kunna tillmötesgå så många gäster som 
möjligt under de mest populära helgerna. 
Söndagsmiddagarna serveras i princip året 
runt, med uppehåll under december då det 
istället serveras julbord.

På Stjärnholm finns också en hel del 
att uppleva. Gården har ett eget växthus 
där man bland annat kan se och smaka av 
frukterna från Sörmlands äldsta vinstock-
ar, samt en vacker skulpturpark med upp 
emot 40 olika skapelser. Den senaste kom 
till Stjärnholm förra året och föreställer 
en fjäder från ängeln Gabriel, tillverkad i 
bohusgranit av Nyköpingskonstnären Pe-
ter Dewoon. I anslutning till slottet ligger 
Livets kapell – ett flexibelt kyrkorum med 
härlig anda som byggdes till år 1995 och 
utgör ett bra komplement till Stjärnholms 
Kyrka.

Bli inte förvånad om du som besökare 
på Stjärnholm hittar stiftsgårdschefen i 
diskrummet eller köksmästaren i full färd 
med att klippa gräset – här hjälps alla åt 
över gränserna med de sysslor som behövs 
tas i tu med för dagen.

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

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

Eklekticism - handlar framför allt 
om stilblandningar. Det intressanta är 
att alla epoker blandas. Enkelt med 
elegant, ärvt med nyköpt, masspro-
ducerat med konsthantverk, barnens 
hemgjorda verk från dagis med 
designföremål. Med fingertoppskänsla 
mixas olika stilar och uttryck. Resulta-
tet 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.

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.

Vill du ha bättre  
betalt för din bostad?

svenskfast.se/viharkoparna

NYKÖPING/OXELÖSUNDSBUTIKEN 
SVENSKFAST.SE/NYKOPING



Kom och va med!
På Mikaelidagen är det fest för 
stora och små i kyrkan 
S:t Botvid!

. Vi hjälps åt 
att hitta ut från 
fängelsehålan, möter 
änglar och busar 
med Pippi. Alla 
7-åringar får var sin 
egen bibel och nya 
konfirmander hälsas 
välkomna. Gör din 
egen gloria! 
Änglafika och pyssel efteråt.
Medverkande: Barnkör från Danderyd och 
Svenska kyrkans unga i Strängnäs stift.

19.19 i S:t Botvid 
1/10 (tisdag) för alla åldrar, samtal, fika, 
musik. 

Mässa i S:t Botvid söndagar kl 18
6/10 Taizémässa. Meditativ mässa 
med Taizésånger, många levande ljus, 
bibelläsning. 
13/10 mässa på Tacksägelsedagen i 
höstsmyckad kyrka. Oxelbären sjunger. 
Internationella gruppen, som har ett 
särskilt ansvar för kyrkans internationella 
diakoni, kommer att sälja bröd efter 
mässan. Jättegott! 
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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

Kyrkans expedition/Församlingshemmet 
Kyrkogatan 12 tel/öppettid 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 14-15.
Musik och andakt på Björntorp torsdag 
kl 15.15 udda vecka. 
Musik och andakt på Sjötången tisdag kl 
15 udda vecka. 
Stickcafé måndagar kl 18-20.30 med 
Gullvi Hedlund Clarin. Ta med eget 
material. Fika 20 kr, församlingshemmet.

Sugen på att måla? Kom och prova på
Tisdagar kl 18-21 har Berne Jönsson en 
målargrupp i församlingshemmet. Frågor 
- ring 293404. Start 24/9. Testa gärna 
några gånger.

Miniorgrupp 

27/9 kl 15-17 för 
barn 7-11 år. Lek, 
pyssel och fika i 
församlingshemmet. 
Även 11/10, 25/10, 
8/11, 22/11. 

20/10 mässa och prostvisitation i 
Oxelösunds församling.
27/10 gudstjänst ledd av kyrkans 
förtroendevalda, som ansvarar för 
utformning och genomförande av 
gudstjänsten.

Du som tycker om att vandra 
1/10 kl 17.30-19.30 Kom med på 
pilgrimsträffarna i höst. Olika teman 
varje gång. Vi vandrar både inåt och utåt, 
hälsar Marie Nilsson, kontaktperson 070-
3002674. Även 29/10, 26/11.

Du vet väl om att du är värdefull? 
2/10 kl 18-21 Samtalskväll med Ylva 
Sjöberg. Det handlar om att bygga tillit. 
Inget är för litet eller för stort att prata 
om. Fika 20 kr. Även, 16/10, 30/10, 13/11, 
27/11, 11/12. Församlingshemmet.

Världens Barn-lördag
5/10 kl 14-16 på Koordinaten med 
många aktiviteter för barn. Insläpp 
kl 14.00. Det kostar 10 kr men vuxna 
får gärna betala mer. Pengarna går till 
insamlingen för Världens Barn. 
Läs mer på 
sidan 27.

24/10 FNdagen
19.00 Fredskonsert i S:t Botvid med 
Gabriel Forss och stor gospelkör.
Fredsam i Oxelösund är arrangör och 
bjuder på entrén men tar gärna emot en 
gåva i kollekten vid utgången. Läs mer på 
sidan 8. 

I synnerhet på morgonen!
Gör det. Låt axlarna sjunka, dra in 

krispigheten djupt i lungorna och låt 

den bli en del av dig. Krispigheten. 

Skärpan. 

Ta med dig de goda bilderna som du 

bär på. Låt dem stanna kvar, låt dem 

integreras och bilda en god bas för allt 

som pågår och allt det som väntar.

Andas. Glöm inte det. 

Och till dig som ber: Be om att solen 

stannar kvar inom dig, att den som du 

Kulturevenemang 
Månadens konsert i S:t Botvid
5/10 kl 18 Bachkonsert Actus tragicus, 
kantat nr 106. S:t Botvids kyrkokör, 
solister och orkester. 
Dirigent Susanne Forslund. 

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! 

ber till bär dig, 

ser dig och 

skrattar med dig 

in i höstens allt 

tidigare skymning.

Jag ber om det 

också. För dig och 

för mig. Amen.

Elisabeth Volden
Kyrkoherde

Ma 23/9, 30/9, 7/10, 21/10 klo 11-13 
Kuoroharjoitukset, St. Botvidin kirkko 
Ti 24/9, 8/10 klo 9.30-11.30 Yhteinen 
kahvittelu Sjötångenin tiloissa 
Ti 1/10, 15/10 klo 17-19 
Ompeluseurat, seurakuntakoti 
Ke 2/10 klo 17.30 Askarteluilta 
aikuisille, Lastenhuone, seurakuntakoti 
To 24//10 klo 17.30 Askarteluilta 
aikuisille, Lastenhuone, seurakuntakoti 
To 26/9, 10/10, 24/10 klo 18-20 
Mimmiliiga saunoo, Stjärnholm 
Pe 27/9, 11/10, 25/10 klo 9.30-11.30 
Yhteinen kahvittelu Björntorpin 
kahvilassa 
Pe 27/9, 11/10, 25/10 klo 
15-17 Kerhotunnit, lastenhuone, 
seurakuntakoti
Su 13/10 klo 15.00 Messu, 
St. Botvidin kirkko. Timo Orta.

Kära Oxelösundsbo

Syjuntan gör goaste raggsockorna
Tisdagar kl 13-16 i jämn vecka träffas 
syjuntan i församlingshemmet. Syjuntan 
säljer raggsockor, väskor, kuddar och 
annat användbart som de tillverkat och 
som kan köpas från en glasmonter i 
församlingshemmet. Pengarna går till 
humanitär hjälpverksamhet här hemma 
och ute i världen. 

Från samma skåp säljs Fairtrade-
produkter till förmån för internationell 
diakoni. Det är Internationella gruppen i 
Oxelösunds församling, som bl.a. stödjer 
producenter i utvecklingsländer för att där 
ge människor möjlighet att skapa en trygg 

tillvaro, kunna utvecklas och bestämma 
över sin egen framtid. 
Du som inte redan upptäckt glasskåpet, 
kom in i församlingshemmet och se vad 
som finns.

Sjung med Gabriel Forss på 
fredskonsert 24 oktober
10/10 SISTA ANMÄLNINGSDAG för dig 
som vill va med och sjunga gospel med 
Gabriel Forss den 19/10 kl 10-14 i S:t 
Botvid och 24/10 från kl 17.30. Ring 
0155-293400 Telefontid måndag, tisdag, 
torsdag kl 9-12 och 13-15. Onsdag 13-15 

Du behöver inte vara körsångare. 
Du kan sjunga gospel. Anmälan gäller 
för båda dagarna! Först till kvarn!

Söndag 29/9 
kl 14.00

Andas!
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Sista skotten med Femörebatteriet, 
som jag minns det Nedtecknat ur minnet av Per Rödseth våren 2008.

I slutet av september 1990 
genomfördes den sista stora 
krigsförbandsövningen, 
på militärt språk KFÖ:n, 
med bataljon Bråviken i 
Oxelösundsområdet. Både 
7.5 cm kustartilleribatteriet 
på Femöre, batteri OD på 
militärt språk, och 7.5 cm 
kustartilleribatteriet på 
Kungshamnslandet, batteri 
BÅ, var bemannade med 
repetitionsförband ur krigs-
organisationen.

En kamrat till mig, Sievert 
Peterson, var inkallad till sin 
krigsbefattning som system-
tekniker i Kungshamnsbat-
teriet. Sievert hade vid den 
tiden flyttat från Oxelösund 
med sin familj till Jönköping 
och hans familj kunde inte 
delta vid den anhörigdag som 
bataljonen ordnade lördagen 
den 22 september, sista dagen 
innan ”kriget” skulle bryta ut. 
Han hade då vänligheten att 
bjuda in mig i stället.

På utsatt tid på lördagsförmiddagen cyklade jag ut till 
parkeringen på södra Femöre, bil var ju inte att tänka 
på eftersom storövning pågick. Sievert och de andra 
repsoldaterna från Kungshamnsbatteriet anlände med 
militärbuss, och vi hittade varandra trots mängder av 
besökare och grönklädda repsoldater. Det var nämligen 
den helgröna fältuniform m/59 som fortfarande gällde, i 
motsats till den kamoflagefärgade fältuniform m/90 som 
då var under införande i Försvarsmakten.

Det hela var upplagt på sedvanligt militärt vis med 
indelning av besökarna i grupper, där varje grupp fick en 
kustartillerikadett, dvs en officersaspirant, som guide. Ett 
antal visningsstationer var upprättade, vilka förevisades 
av guiden.

En station som visades var den kanon som ligger längst 
österut på Femöre, på militärt språk 1:a pjäs. Ingen skjut-
ning skulle för övrigt ske med den pjäsen, utan enbart 
med 2:a och 3:e. Från vägen vid 1:a pjäs kunde man se 
upp mot radarn, där nu väderskyddet var avtaget så att 
man kunde se själva radarantennen. Jag noterade att den 
inte roterade, utan endast svepte fram och tillbaka och 
sökte av en sektor rakt ut mot havet.

Vid en annan station visades såväl en 20 mm luftvärns-
pjäs som en 40 mm luftvärnspjäs, sk 40 mm Lvakan 
m/36. Vidare fanns en jättelik strålkastare m/37 med sitt 
stora brummande kraftaggregat, sk Kragg, på plats för att 
kunna lysa ut över havet i mörker.

Efter visningarna var det dags för dagens höjdpunkt, 
dvs själva skjutningen med batteriet. Åskådarna samla-
des nere vid vattnet strax väster om fyrvaktarbostaden 
på Femörehuvud, och speaker med högtalaranläggning 
fanns på plats. När vi gick ner mot åskådarplatsen kunde 
man se den sk skenradarns antenn rotera uppe på värnet 
alldeles intill fyrvaktarbostaden.

Skjutning med 40 mm luftvärnspjäs ut över havet de-
monstrerades, där ammunitionen innehöll spårljus. Detta 
gjorde att man kunde följa granaterna mycket bra med 
blotta ögat. Avsikten med dessa luftvärnspjäser vid bat-
teriet var i första hand att bekämpa fientliga helikoptrar.

Skjutningen med två av batteriets 7.5 cm kanoner var 
enormt imponerande. En bogserad målflotte 7 km ute till 
havs besköts med mycket stor precision, nedslagen i vatt-
net syntes mycket bra från land. Smällarna och tryckstö-
tarna från kanonskotten var mycket kraftiga och krutrö-
ken låg snart tät över oss. Något som förvånade mig var 
dels att man kunde se granaterna under sin färd i luften, 
och dels den långa tid det tog för granaterna att nå målet. 
Inte mindre än ca 10 sekunder klockade jag tiden till.

I samband med skjutningarna förevisades också en 
svensk ubåt, vilken dök upp ur vattnet alldeles utanför. 
Ubåten kan för övrigt mycket väl vara upphov till myt-
bildningen om en ubåtshangar under vattnet vid Femöre.

Efter skjutningen var det dags för lunch, självklart var 
det ärtsoppa som utspisades på militärt vis på grusplanen 
direkt utanför huvudingången till batteriet. Ansvarig för 
utspisningen var kaptenen i kustartilleriets reserv Lars-
Christer Lundgren, till vardags personalchef på SSAB 
Oxelösund. Därefter militärbuss från Femöre till färje-
läget i centrala Oxelösund, där några av kustartilleriets 
transportbåtar, sk 200-båtar, väntade för transport ut till 
ön Beten vid inloppet till Oxelösunds hamn.

På Beten demonstrerades landstigning, där kustjägare 
stormade iland från 200-båtar som kördes upp på klip-
porna. Ja stormade kanske inte är rätta ordet, snarare 
promenerade. Det var nämligen repgubbar, och de ville 
väl inte blöta ner sig eller riskera att bryta armar eller 
ben!

Avslutande programpunkt var skjutning med tråd-
styrda sjömålsrobotar m/52. Dessa var just utgångna ur 
krigsorganisationen, men skulle nu ändå demonstreras i 
en imponerande uppvisning. En målflotte 1-2 km väster 
om Beten utgjorde målet. Tre robotar skulle skjutas med-
delade speakern, och en tyst förväntan infann sig innan 
den första roboten dånade iväg i riktning mot målflotten. 

Men något gick fel eftersom roboten steg upp mot 
skyn i stället för att smyga fram längs vattenytan. Däref-
ter vände den och dök snett bakåt mot oss besökare och 
hamnade i vattnet inte alltför många hundra meter bort. 

Ingen behaglig känsla precis att 
se en robot komma mot oss på det 
sättet! Speakern var tyst en lång 
stund innan han konstaterade att 
det hela var mycket underligt, ”dom 
brukar alltid fungera, men vi har ju 
trots allt två kvar”. Robot två och tre 
gjorde precis samma bravad, enda 
skillnaden var att robot nummer två 
inte kom emot oss utan gick ner i 
vattnet mer i riktning mot Femöre. 
Fiasko med andra ord, efter en fram 
till detta läge mycket imponerande 
uppvisning av det svenska kustför-
svaret!

Stämningen var dämpad och 
knappt någon sade något under 
båtfärden till färjeläget och bussfär-
den tillbaka till Femöre. Noteras bör 
att hösten 1990 hade Sovjetunionen 
ännu inte fallit, och det kalla kriget 
var inte slut än på några år.

Trots att det var kustartilleriet 
och inte min ögonsten flygvapnet 
som hade gjort bort sig, kunde jag 
inte glädja mig åt misslyckandet när 
jag sent på eftermiddagen cyklade 

hem från Femöre. När Södermanlands Nyheter kom på 
måndagen kunde jag dock konstatera att man i sin artikel 
från lördagens förevisning inte med ett ord nämnde att 
samtliga tre robotskott misslyckats, vilket knappast skulle 
ha skett idag.

En rolig episod inträffade under pågående ”krig” några 
dagar senare. Min telefon ringde på kontoret på SSAB. 
Det var Sievert som ringde från stridsledningscentralen 
vid Kungshamnsbatteriet och berättade att han hade 
stora problem med att få en TV-monitor att fungera. Jag 
hämtade då vår instrumentmekaniker Roger Fransson, 
som per telefon hjälpte Sievert att få igång TV-monitorn. 
Ett bra exempel på samarbete mellan SSAB och Försvars-
makten.

Sievert hade också några timmars permission i Oxelö-
sund en dag den veckan. Som avslutning på permissionen 
hälsade han på hos mig och min familj, varefter jag skjut-
sade ut honom till Kungshamnsbatteriets underjordiska 
förläggning, inte långt från Ålbäcks gård.

Robotfiaskot fick dock en lycklig upplösning, vilket jag 
fick höra först åtskilliga år senare. Det var nämligen inget 
fel på robotarna, utan på den manöverlåda med vilken 
robotarna styrdes manuellt. Den aktuella manöverlådan 
kom från en lektionssal i Karlskrona, de skarpa manöver-
lådorna hade nämligen redan skrotats. Lådan reparerades 
när vi åkte från Beten, varefter ett stort antal robotar 
sköts med lyckat resultat, men det visste ju tyvärr bara de 
som var med.

En sjömålsrobot m/52 med kringutrustning finns att 
beskåda i Femörefortet idag, liksom en tomhylsa från den 
aktuella sista skjutningen med batteriet. Den tomhyl-
san använder Föreningen Femörefortet för övrigt som 
insamlingsbössa för frivilliga bidrag till Femörefortets 
bevarande.

Flytta med Länsförsäkringar!

lansfast.se/nykoping
Monica Ländin Birgitta SandlundPär NilssonJoel Frändberg

Text & foto: Per Rödseth
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FN-konsert med Gabriel Forss
- 24 oktober i S:t Botvid

Din lokala hälsopartner

0155-302 10
Järntorget, Oxelösund

1953 startade Ernst Svedlindh butiken i Oxelösund. 
Nu firar vi 60-års jubileum med många fina erbjudanden.

60-års jubileum!
Fynda 25 till 28 september!

Det hör till att Fredsam bjuder in 
till Fredskonsert i S:t Botvid på 
FNdagen 24 oktober.  I år blir det 
stor Gospelkonsert i fredens tecken. 
Gabriel Forss, känd körledare, 
kommer att arbeta med en storkör 
bestående av sångglada Oxelösundare. 
Gabriels bror, Joachim Forss, sitter 
vid pianot. Till vardags är han musiker 
i S:t Botvid. 

Workshop inför konserten
Lördag 19 oktober hålls workshop 

inför konserten på FNdagen. 
- Till den ska alla sångglada Oxelö-

sundsbor känna sig inbjudna, säger 
Birgitta Ringshagen, aktiv i Fredsam. 

- Jag tror det blir en jättekör. Gabriel 
är populär som körledare och känd 
genom TV och han kan få fart på både 
sjunget och gunget. 

- Jag vet att det finns många i Oxelö-
sund med omnejd som gillar att sjunga 
gospel, säger Birgitta, och nånstans 
behöver vi kanske dra gränsen för hur 
många som kan få rum i kören. Ring 
kyrkans växel 0155-293400 och meddela 
att du vill vara med. Vi bjuder på fika i 
pausen. Senast 10 oktober vill vi ha in 
namn och telefonnummer. 

Först till kvarn gäller.
- Ta chansen att få sjunga med Gabriel. 

Anmäler man sig gäller det att komma 
både 19e och 24 oktober, understryker 
Birgitta. Lördagen den 19e ska kören öva 
mellan kl 10-14 i S:t Botvid. Torsdagen 
den 24e träffas man kl 17.30 för övning 
och uppvärmning inför konserten. 
Insläpp för publiken kl 18.30 och sen 
är konserten kl 19. Det kommer att tas 
upp en kollekt vid utgången som går till 
Fredsams verksamhet. 

Piotr Zettinger till Breviksskolan
- På skolorna i Oxelösund blir det 

FNdags-aktiviteter kring Fredsträd 
som barnen planterat. Till D-skolans 
Fredsträd vid kommunhuset, är 
allmänheten välkomna kl 12 för att 
lyssna på D-skolans barn, som under 
ca 15 minuter sjunger och läser dikter 
om barns längtan efter fred och rättvisa. 
Till Breviksskolan har Fredsam bjudit 
in Piotr Zettinger, en av förintelsens 
överlevare. Han kommer att berätta 
för eleverna om sina upplevelser i en 
verklighet för inte så länge sedan. 

Fredsam har bjudit in Gabriel Forss och 
Joachim Forss till FNdagens fredskonsert

Fredsam bildades 1983 i Oxelösund 
och är ingen förening i säg 
utan en paraplyorganisation 
för föreningars fredsaktiviteter. 
En informell organisation med 
ideell finansiering. Fredsam 
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.

 Gabriel Forss

Joachim Forss

MASSAGE & IPL
gå 5 ggr, betala för 4

IPL
Permanent hårborttagning

Hudföryngring mm

MASSAGE
Klippkort på Svensk 

Klassisk Massage

TIPS! Kolla om du har 
friskvårsbidrag att utnyttja 

på din arbetsplats!

P

f

Helena och Sandrahälsar varmt välkommen!

Hudhälsan
ekosalong

Välkommen!

Stationsgrillen, Torggatan 6, Oxelösund
0155 - 33 211, Öppet: Mån-Fre 11-21, Lör-Sön 12-21

FAMILJEPIZZA  
2 L Freeway Cola 
samt två st 
pizzasallader 
ingår

ALLA PIZZOR

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooolalalalalaalalaaaalalalallaalalalalalalalalalaalallaalaalalalaalaa

FRÅN

39:- 

FRÅN

100:- 

GÄLLER AVHÄMTNING 23/9 TILL 31 /10

1-ÅRS JUBILEUM

55:- LUNCHER, KL 11-14 
Pizza 1-16 + alla specialrätter. 
33 cl dryck, sallad, 
bröd & kaffe ingår

33 cl dryck 
samt pizza-

sallad 
ingår
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Oxelösunds kommun har tagit fram 
en ny mobilanpassad app med kom-
mun- och turisminfo. 

Dessutom innehåller appen 
erbjudanden från stadens butiker .

Gör så här:

http://oxelosundsguiden.se

Tryck på symbolen på listen i 

nederkant av skärmen. 

Välj: lägg till på hemskärmen.

Järntorget 1 • Oxelösund • 0155 - 318 15

Nu är nyheterna från
Lakritsfabriken äntligen här!

 Lakrits Syrup  Lakrits rötter
 Lakrits-Hallon Toffeekola mm

TIPS! Prova 

Lakritspulvret i 

din matlagning!

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

Vi har vårlökar och vitlöken för 
utplantering. Välkommen in!

Blomster Design
Butiken med de ekologiska alternativen.          Hantverket & kunskapen

Öpp

Vårlökar & 
Vitlökar

Odlad med kärlek!

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!

Lindqvist Gummiverkstad

www.lindqvistgummi.se

  Den kompletta 

 däckverkstaden

  kvalitet

Lindqvist Gummiverkstad

4 Liter Glykol

ord pris 189:-

JUST NU!

Har Du bra däck

139:-

Ladda hem 
Oxelösunds
-appen
 

Nyinflyttade med nytt företag
Paret Ghassan Bandar och Ella Als-
haer är nyinflyttade från Falkenberg 
till Oxelösund. Nu har de tillsammans 
startat företaget Frisör Ghastoun med 
verksamhet i Greenhouse (gamla sta-
tionshuset). 

De erbjuder bland annat hembesök för de 
som har svårt att ta sig till frisören själv, 
bland annat äldre människor, personer 
med funktionshinder eller barnfamiljer. 

Företagarduon känner sig mycket väl-
komna till Oxelösund, både som inflyttade 
och företagare. Nu väntar en spännande 
höst!

www.cykelonyckel.se

Öppna låset med din mobil!

! 

Timmermansgatan 6

Stekpanna 
Rustic 
RevolutionNYHET!

Vacuumförpackare 
Vit, 7950

995:-
V

26 cm 695:-
28 cm 795:-
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www.fasab-portcenter.com

Permanent 
utställning vid Kila
För råd och idéer,
bemannat lö 10-13 (april-okt) 
Andra tider enligt överenskommelse.

GARAGEPORTAR!
Från din lokala leverantör

a

t)
mmelsemmelse.

EXKLUSIVTERBJUDANDE!Fullisolerad (40mm)Takskjutport
Port + Motor med fjärrkontroll10.900krGäller t.o.m. 30/10-13

”Vi har 
portat kunder 
i över 20 år”

– Jag hade ofta bollen

Anmärkning i kanten:

Leif König

BRA
-

Oxelösunds försam-
ling 

BÄTTRE

Koordina-
ten Ung -

BÄST
Stjärnholms Ryttarför-

ening 
-

• 
-

-

Vi passerar avtagsvägen till Österåker.

-

-

-

-

Möjligen minns någon mig -

-

-

-

Nu har Blåbärskungen i åratal -
-

-
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Dag Bergentoft, 
gruppledare M

Välj själv!
Valfrihet är ju ett grundläggande behov hos alla. 
   Vill du bestämma om ditt liv, eller vill du att 
kommunen ska bestämma över/åt dig?
   Eller har du synpunkter på hur 
Oxelösunds nya bostäder ska se ut - 
högt eller lågt...?
Detta och allt annat kan 
du prata med mig om - om du vill     :-)    

kl 17 och 18.

Simlärare hjälte i drama 
För en stund uppstår dramatik.

Den lilla tösen orkar inte riktigt i 
vågorna under nybörjarnas 25-me-

terslopp vid Stenviksbadet.
Hon sjunker efter halva sträckan.
Den skärrade publiken står rådlös. 
Hjälte blir Nyköpingsgrabben och 

simläraren Ove Andersson som hoppar 
i vattnet och räddar den nödställda.

Simskoleavslutningen kan fortsätta.
Det anmäler sig över 350 Oxelösunds-

barn till Stenviksbadets simskola 1960.

Simskolan är sommarens äventyr.
I och för sig kastar en och annan sim-

elev in badkläderna innan examendags.

Simundervisningen pågår fyra veckor i 
juli och krockar med industrisemestern.

Det börjar bli folkligt hos familjer med 
bil att åka på bil- och campingsemester.

Barnen får därmed avstå torrsim, sim-
dynor och ofrivilliga kallsupar i Stenvik.

Det är en regnsommar i Sverige 
1960, ruskväder under hela den 
allmänna semesterperioden. 

Bönderna ser årets skörd gå till spillo 
och svär över otaliga regnvädersdagar. 

Jordgubbarna ruttnar i landen.
Det blir en nyhet i tidningarna när en 

spelare på Sundbyholms travbana får se 
sitt uppspända paraply segla iväg av en 
regnby och skrämma en travare i sken.

Uppgifterna från Nyköpings meteoro-
logiska station visar på en nederbörds-
mängd på 72,9 millimeter under en tid 
av tre veckor i semestermånaden. Usch.

Simskolebarnen huttrar och fryser.
Det är sällan över 18 grader i vattnet.

Och inte mycket varmare på land.
Oxelösunds simskola avslutas med 

tävlingar och promotion vid Stenvik. 
Kuststadens egen simmardrottning, 

OS-resenären Barbro Eriksson, är livlig 
påhejare av deltagarna.

Den blonda najaden bor endast tre 
simtag från Stenviksbadet, där hon själv 
tränat varje dag i början av sin karriär.

Tävlingarna inleds med 100 meter 
fritt för herrar. Vinnaren är den 
av publiken favorittippade.

Hon tar tillfället i akt och spöar upp 
alla sina manliga kollegor på området.

En ny Barbro Eriksson tycks skönjas i 
12-åriga Solveig Thunberg som simmar 
100 meter bröstsim på 1.38,6 minuter.

En minst sagt anmärkningsvärd tid.

-
son och Solveig Thunberg har även kla-
rat proven för magistermärket i guld.

Ett bevis på obestridliga simkunskaper.
Bland pojkarna utmärker sig Sven 

Eriksson med magistermärket i silver.

tecken på sin magistervärdighet (brons, 
silver och guld) mottaga en eklövskrans.

promoveras till kandidater och får enligt 
tradition en krans av pillöv på huvudet.

Simskolechefen Ove Andersson säger 
sig vara nöjd med resultaten, mest med 
barnens goda vilja att göra sitt bästa.

Det dåliga sommarvädret till trots.
Det hela avslutas med bullar och festis-

paket till vart och ett av simskolebarnen.
Väntar runt hörnet gör skolstarten. 
                    Text och research Leif König

Höger  Birgitta Spång-
berg (numera Anders-
son) jobbade som 
simskolefröken vid 
Stenviksbadet under 
två somrar, 1960 och 
1961. Hon ska sedan 
komma att arbeta som 
lärare i  Oxelösunds 
kommun fram till sin 
pensionering. Foto 
Oxelösundsarkivet

Nedan Simskolan vid 
Stenvik samlade under 
1960-talets början 
stadigt över 300 barn. 
Här övas på arm- och 
bentag. Foto Oxelö-
sundsarkivet

Din tandläkare i centrum

Tandläkare Göran Herbring
0155-316 60, 076 104 27 80

Torggatan 13, Oxelösund 

www.herbring.praktikertjanst.se

Våga visa tänderna!
Öppna ett Tandvårdskonto hos 

Praktikertjänst så har du alltid pengar 

tillhands när du behöver gå till tand-

läkaren. Ett konto för friskare och 

fräschare tänder med bra ränta. 

Läs mer på alltomdinatander.se

Öppet vardagar 9-16
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Industrin behöver dig!
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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

Nytt jobb på 30 veckor

UTBILDNING FÖR VUXNA I SVETSTEKNIK

Vecka 43 startar Campus Oxelösund, 
i samarbete med Utvecklingscenter 
Friskola, en svetsutbildning. 

DET FINNS ETT FÅTAL PLATSER KVAR! 

Kontakta oss så berättar vi mer!
Hanna Kantokoski, Utvecklingscenter Friskola
hanna.kantokoski@friskola.info

Morgan Andersson, Campus Oxelösund
morgan.andersson@oxelosund.se

Idag och i framtiden är det brist på svetsare. Efter avslutad svetsutbildning 
hos oss har du god möjlighet till jobb i regionen, nationellt och internationellt. 
Praktik på lokala företag ingår i utbildningen. 

Utbildningen är framtagen i samarbete med svetsrådet där branschen är 
representerad. I slutet av utbildningen har du möjlighet att ta internationellt 
diplom och licens i svetsteknik. Merparten av de som går sin svetsutbildning 
har redan under praktiktiden blivit erbjudna arbete. 
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OXSS – ungdomsvänlig 
klubb med havet som arena

– Det är ungdomarna 
som bygger vår framtid, 
menar Ulf Ringberger 
som är sponsoransvarig i 
OXSS. Han betonar också 
att klubben öppen för alla 
som är nyfikna på segling, 
oavsett ålder och tidigare 
erfarenheter. 

I sommar har OXSS haft 
aktiviteter vid två skilda 
tillfällen med deltagande 
barn från Oxelösund med 
omnejd, något som varit 
väldigt populärt. Så länge 
havet är isfritt pågår sedan 
ungdomsträningar under 
både höst och vår – och 
det finns gott om plats för 
fler aktiva. 

Klubbens policy bygger 
på att alla har rätt att 
deltaga i verksamheten, 
oavsett kön, etniskt 
ursprung, religion, ålder, 
sexuell läggning samt psykiska och fysiska förutsättningar.

– Vi har så fina möjligheter i klubben och önskar att vi 
hade fler medlemmar som kunde ha glädje av dem, säger 
Ulf. I dagsläget har klubben 376 medlemmar, inklusive 
familjemedlemmar och barn. Klubbens ambition är att 
locka fler till seglingssporten, förhoppningsvis öka antalet 
medlemmar och på så vis få en större gemenskap och fler 
aktiva seglare. 

OXSS har duktiga tränare av hög klass som finns 
tillgängliga för medlemmarna, oavsett vilken nivå 
man befinner sig på. Klubben följer de riktlinjer som 
ges från såväl Svenska Idrottsförbundet och Svenska 
Seglarförbundet, och har därmed ett gott renommé och 
rätt att hålla auktoriserade seglarskolor.

OXSS är årligen arrangör för 
flertalet tävlingar, bland annat 
två mycket populära regattor 
– anrika familjekappseglingen 
Arkö Runt (som gått av stapeln 
varje år sedan år 1972) och tuffa 
tvåmanskappseglingen Watski 
2star Baltic, där värdskapet 
delas med Oskarshamn och 
Visby.

– Årets upplaga av Arkö 
Runt var en fantastisk 
tillställning, vi bjöds på 
strålande väder och 
finfina förhållanden, 
underbar segling helt 
enkelt, berättar Ulf. 

Stora delar av 
OXSS verksamhet, 
tävlingar, som 
vardagar, hade 
varit omöjlig 
utan all hjälp 
från  lokala 
sponsorer. 

Ulf räknar upp ett antal kända 
näringsidkare i Oxelösund som 
generöst ställt upp för klubben 
med allt ifrån nya båtar till mat 
och fina medlems-förmåner.

– Vi vill arbeta nära 
tillsammans med våra 
lokala sponsorer och sätta 
Oxelösund på kartan som 
en välkänd seglingsstad 
i Östersjöns skärgård, 
menar Ulf. 

ISO 14001 & 9001 CERTIFIERADE 

Vi är stolta 
sponsorer till 

OXSS!

Oxelösunds Segelsällskap bildades år 1962. Sedan dess har många duktiga seglare fostrats i 
klubben – bland annat Josefine Olsson som tävlade för Sverige under OS i London. Även idag 
satsar de stort på ungdomsverksamhet, med en önskan om att bli ännu större.

Laserjollar in action              Foto: Ove Söder

Vill du veta mer om segling?
www.oxss.nu
www.svensksegling.se
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En långsiktig målsättning hos klubben är att göra jollesegling 
mer tillgänglig för ungdomar i och omkring Oxelösund – och att 
få lika många flickor som pojkar intresserade.

Man behöver inte ha ambition att bli storseglare själv 
för att bli medlem i och engagera sig kring OXSS – även 
personer som är intresserade av att bli funktionärer eller 
ledare är varmt välkomna.

– Vi genomgår just nu ett generationsskifte inom 
ledarkretsen, så tanken är att arbeta fram en 
utbildningsplan för dem som är intresserade av att 
engagera sig på så vis, berättar Ulf. 

Alla som arbetar med klubben gör det ideellt, 
och fler entusiaster behövs för att sköta alla 
sysslor kring seglingen. Idag är det många 
föräldrar till unga seglare som hjälper till i 
klubben, men Ulf menar att man inte alls 
behöver ha sådan koppling till klubben 
för att få vara en del i den dagliga 
verksamheten.

– Tveka inte att höra av er till oss om 
ni är nyfikna på vår verksamhet, vi 
svarar gärna på frågor och visar er 
det intressanta med seglingssport, 
hälsar Ulf.

Foto: Ove Söder

Kappseglingsstart                                 Foto: Ove Söder

Ulf RingbergerUlf Ringberger

Tack till alla våra sponsorer!

Text: Sanna 
Dahlström
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Öppettider
Receptionen kommunhuset
Växel 0155-380 00
Må, ti, to, fre 8.00–17.00
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

Den senaste tiden har jag funderat 
mycket på attityder och vad som ligger 
till grund för olika ställningstaganden.
En del människor jag möter är oerhört 
positivt inställda till allt i sin omgivning. 
De ser nya möjligheter i allt och tycker 
att det är spännande med nya utma-
ningar. Andra är lite mer reserverade 
och försiktiga och vill gärna att saker 
ska vara som det alltid har varit. Sen 
har vi de som alltid ser det negativa 
och svårigheterna först. Ni känner 
säkert igen de olika typerna. 

Går det att förändra en inställning, en 
attityd och ett beteende. Jo, det tror 
jag. Men det kan ta lite tid.

Jag tror att det ena hänger ihop med 
det andra. De tankar vi har hänger 
starkt ihop med de känslor vi bär på 
och utifrån det handlar vi på det ena 
eller andra sättet. Och framför allt så 
skapar det en bild av oss som andra 
uppfattar.

Samma sak gäller när vi ser på vår 
kommun. Om vi hjälps åt att lyfta det 
som är positivt och fungerar bra skapar 
det goda spiraler som smittar av sig 
på andra. Sedan ska vi inte ducka för 

bättre. Men om vi tillsammans har en 
positiv inställning klarar vi också av att 
hantera det som är svårt.

Mental träning är något som elitidrotta-
ren utövar lika ofta som fysisk träning. 
Visst är det en rolig tanke, att träna på 
att vara positiv. Att träna på att se sig 
uppnå mål som man strävar mot. Vare 
sig det gäller i arbetslivet eller på det 
privata planet kan man ha stor nytta 
av det.

För visst är det roligare att träffa en 
positiv person som möter dig med ett 
leende istället för en människa med 
sur min som muttrar några ord om hur 
eländigt allt är.

Hur vill du möta världen och hur vill du 
uppfattas av andra? En sak är säker, 
det är bara du som har ansvaret.

Catharina Fredriksson
Kommunstyrelsens ordförande

Är glaset halvtomt 
eller halvfullt?

Ansökningstiden för nedanstående 
stipendier har förlängts till 1 november. 
Passa på att söka!
 
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.
 
Sista ansökningsdag är 1 novem-
ber 2013! Ansökningar eller förslag 
på stipendiater sänds till Oxelösunds 
kommun, 613 81 Oxelösund. Kuvertet 
skall vara märkt med ”Stipendium”. 
Ansökningshandlingar och mer infor-

information: Kultur 0155-383 57, Idrott 
0155-383 72.

Förlängt ansöknings-
datum för stipendier

 

Förbrukar du mycket energi? Vi kan 
hjälpa dig att bli energisnålare, oavsett 
om det gäller att byta uppvärmnings-

Energi- och klimatrådgivare och kund-
tjänsten kan svara på dina frågor och 
funderingar. Elen är vår starka sida, 
men du kan vända dig till oss med alla 
dina energifrågor.
 
Energi- och klimatrådgivningen 
förmedlar lokalt och regionalt anpas-
sad kunskap om energieffektivisering, 
energianvändning och klimatpåverkan 
samt om förutsättningar att förändra 
energianvändningen i lokaler och 
bostäder. 

Rådgivningen avser alla hushåll, 
företag och lokala organisationer, dock 
inte besiktningar, energikartläggning 
eller energideklarationer. Kontakta vår 
energi- och klimatrådgivare på 0155-
380 00.  

Du vet väl att Oxelösund har gratis 
konsumentvägledning för dig som bor i 
Oxelösund? Där kan du få råd och tips 
före köp och hjälp om något krånglar 
efter köp. Konsumentvägledningen 

-
gar 13–15 och torsdagar 9–11. Annan 
tid efter överenskommelse på 0155-
38375 eller konsument@oxelosund.se. 
Besök gärna konsumentvägledningens 
hemsida på  
www.oxelosund.se/konsument.

Råd om köp
Kommunfullmäktige sammanträder 
onsdag 25 september 17.00 i Event-
salen, Koordinaten. Allmänheten är 
välkommen att närvara.

Handlingar till kommunfullmäktiges 
-

styrelseförvaltningen och på kommu-
nens hemsida www.oxelosund.se där 
du också kan också följa debatten och 
sammanträdet via webbsändning. 

Kom och lyssna på 
kommunfullmäktige

Oxelösunds kommun vill erbjuda dig 
som medborgare, företagare och för-
ening bättre service och ökad tillgäng-
lighet via e-tjänster. En utökning av 
e-tjänster ger dig möjlighet att uträtta 
dina ärenden när som helst på dygnet 
via kommunens hemsida.

Nu vill vi veta vilka e-tjänster som 
skulle underlätta din vardag. Resultatet 
kommer vi att använda när vi prioriterar 
vilka e-tjänster vi ska satsa på framö-
ver. Tyck till på www.oxelosund.se!

Hur kan vi underlätta 
din vardag?

Energi- och klimat-
rådgivning

Förbättring av gång- 
och cykelvägar

Visste du att…
 

Koordinaten arrangerar 
konserter, 

utställningar  
och teater  

för alla åldrar?

Oxelösund är en stad med goda förut-
sättningar för cyklister, men det behövs 
ytterligare förbättringar. Utbyggnad av 
gång- och cykelbanor för ett samman-
hängande cykelnät i Oxelösund ska 
fortsätta under 2013.
 
Beläggningen är en viktig faktor. 
Huvudstråken ska hålla hög och jämn 
standard året runt. Asfaltbeläggningen 
är i dag i behov av omläggning på 
många sträckor. Vintervägunderhållet 
av gång- och cykelvägar ska effektivi-
seras. Tidig sandupptagning ska prio-
riteras på cykelnätet för att förebygga 
olyckor. För att underlätta uppföljning 
och kvalitetssäkring av vägvinterunder-
hållet samt effektivisera snöröjningen 

-
röjningsfordonen under 2013.
 
Det ska också att tas fram en cykelplan 
för utvärdering av gång- och cykelvä-
gar. Planen ska vara ett underlag för 
planering av kommande åtgärder.

Våren 2013 genomfördes en undersök-
ning för att ta reda på medborgarnas 
uppfattning om hur kommunen sköter 
bland annat gator och parker. Enligt den 
är 26 procent av kommunens invånare 
nöjda med standarden på kommunens 
gator, vägar och cykelvägar. 83 procent 
av invånarna i kommunen tycker att det 
är rent och snyggt på gator och vägar. 
52 procent tycker att snöröjningen och 
halkbekämpningen sköts bra. Invå-
narna väljer att prioritera underhåll av 
asfalten om resurserna minskar. 32 

-
säkerheten är det viktigast med bättre 
snöröjning och halkbekämpning. 

66 procent är nöjda med skötseln av 
parkerna. När invånarna ska välja vad 
som bör prioriteras, om kommunen får 
mindre pengar till parker, är det vikti-
gast med gräsklippningen.

för väg 53 ända fram till Hamnrondel-
-

tals tillfällen påtalat det eftersatta väg-
underhållet innan Hamnbron. Många 
i Oxelösunds kommun vänder sig till 
oss i tron om att det är kommunen som 
är väghållare för sträckan, säger Farid 

kommun.

Undersökning
om gator och parker
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Vill du ge ungdomar i Oxelösund 
en positiv förebild och bidra till 
ökad självkänsla hos dem? Ett bra 
sätt är att bli mentor! En mentor är 
en extra vuxen eller en extra kom-
pis som man ska kunna prata med 
om vad som helst. Denna möjlighet 
vill Oxelösunds kommun erbjuda 
ungdomar i åldern 13–17 år med 
start i höst. Allt i samarbete med 
den ideella organisationen Mentor.

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

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

Ge ungdomar självkänsla 
   Under våren valde Oxelösunds kom-
mun att gå in i ett samarbete med Men-
tor Sverige, som är en ideell organisa-
tion. 
 
   Mentor arbetar för att ge ungdomar 
i åldern 13–17 år självkänsla och kraft 
att växa genom mentorskap. Med stöd 
och självkänsla är det lättare att fatta 
positiva beslut och välja bort våld och 

droger. Mentorprogrammet är 12 måna-
der långt.

tillsammans med Vård- och omsorgsför-
valtningen. 

Vad innebär det att vara mentor?
   Mentorskapet är helt på ungdomens 
villkor. Att vara mentor kan till exempel 

går och tränar. Vanligen träffas man un-
gefär 2–4 timmar varannan vecka. 
   

Hur blir jag mentor?

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

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

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

Mentorskapet är ideellt, men 
man får ett bidrag för exem-

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

Nya mentorer tas in löpande 
under året.  
 

Hur får jag en mentor?

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

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

Under höstterminen 2013 
kommer du även att få infor-
mation om mentor-program-
met på din skola. 

   Hittills har det genomförts en utbild-
ning där 11 mentorer utbildats. Men det 

- Vi söker fortfarande mentorer och vill 
gärna att alla vuxna som kan engagerar 
sig, säger Lousie Forsberg på Mentor.

Vill du också bli mentor?
   Vill du också göra skillnad för en ung-
dom i Oxelösund? Läs mer i faktarutan 
här intill hur du ska gå tillväga.

    Musikskolan tar emot 
alla intresserade elever 
från 5 år och uppåt oav-
sett vilken skola du går 
på. Hör av dig till oss på 
0155-386 65 eller kom 
och hälsa på. Musiksko-

på Ramdalsskolan. Du 
kan även anmäla dig på 
www.oxelosund.se

    Nu är höstens utbildningar i full gång. 
Aldrig förr har så många elever studerat 
på Campus. 

    Vill du också börja läsa hos oss? Gå in 
på vår hemsida eller kontakta oss för att 
se vad vi har att erbjuda. Vi har till exem-
pel yrkesutbildning och andra gymmna-
siekurser på distans. Läs mer på www.
oxelosund.se/campus.

 
skolor populära
    Elevantalet har ökat i kommunens 
grundskolor och alla elever som slutade 
årskurs 9 på Breviksskolan i våras har 
blivit antagna till ett Nationellt program 
på gymnasiet i höst.

    Under hösten kommer en danspeda-
gog från Tony Irving Dance Academy till 
D-skolan två gånger i månaden för att 
introducera dans utifrån vad barn och 
ungdomar tycker om. Tony Irving själv 
kommer också att dyka upp.

   Projektet, som är ett pilotprojekt, kom-
mer att prövas på två klasser i årskurs 
2 och 3. Sedan kan det tänkas att man 
bygger ut det mot hela kommunen.  

Tony Irving har redan varit på besök på D-skolan och pratat med eleverna om dans. 
Motivationen är hög, eleverna tycker det är jättespännande, säger Göran Forss, rektor 
på skolan.

– Vi provar det under hösten, säger Gö-
ran Forss, som är rektor på D-skolan.

    Syftet med projektet är att introducera 
dans och skapa ett intresse. Allt enligt 
läroplanens centrala mål för rörelse. 

– Två av de övergripande målen berör 
danser, regler, rytmer och musik, fortsät-
ter Göran.

    Mellan besöken är tanken att lärare 
och elever övar utan dansinstruktör.  

    D-skolan är en skola där många kul-
turer samsas. Man jobbar mycket med 
språk. Dans och musik är något som 
förenar och bidrar till ökad förståelse 
för varandra. 

– Det är ett sätt att jobba även med 
språkutveckling och kommunikation, 
avslutar Göran.

På D-skolan drar man i höst igång 
ett pilotprojekt. Det syftar till att 
skapa ett intresse för dans. Cen-
tralt innehåll för området rörelse i 
läroplanen för grundskolans lägre 
årskurser är just enkla lekar och 
danser och deras regler, samt takt 
och rytm i lekar, danser och rörel-
ser till musik.

Bli mentor - ge ungdomar i Oxelösund en positiv förebild.

Visste du att…
 

Skattkistans förskola  
börjar ta form?  

1 oktober byter den  
namn till Ramdalens 

förskola
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Anna Stadling tolkar Johnny Cash
Att ta sig an en legend av Johnny 
Cashs dignitet kan för en artist 
lätt bli ett självmordsprojekt. För 
sångerskan Anna Stadling var det 
något som hon bara måste göra. 
Resultatet blev ett helt album och en 
turné.

Det hela började med en text som 
Cash-vännen Lasse Lindfors fått av 
Johnny Cash, kallad When the little 
hand reaches och som aldrig blivit 
tonsatt. Efter att Anna Stadling fått 
läsa texten kunde hon inte låta bli att 
fundera på den.

  – Jag satt i vårt vardagsrum en 
vårdag och spelade på en gammal 
predikantorgel min man fått av en 
avlägsen släkting, och plötsligt kom 
melodin till den enormt sorgliga 
texten om ensamheten som förlamar 
och bryter ner. Melodin blev som en 
gammal hymn, en psalm i Johnny 
Cash’s anda, berättar Anna. När Lasse 
spelade upp den för gitarristen Jerry 
Hensley som spelat länge med Johnny 
sa han. ”Det där skulle Johnny ha 
gillat.”

Detta blev upprinnelsen till albumet 
STADLING /CASH som släpptes i 
våras och där Anna tolkar både kända 
och mindre kända Cash-låtar. Halvt 
bortglömda sånger som ”I still miss 
someone” och ”A thing called love” får 
här nytt liv.

– Att dra igång ett projekt med låtar 
av och med en legend som Johnny 

Cash kan säkert tyckas som ett 
självmordsprojekt i en del öron. Jag 
är benägen att hålla med. Ändå är det 
ibland så att man måste följa ingivelser 
och lust som poppar upp och plötsligt 
driver på och dessutom om man får 
den möjligheten. Det här är ett sådant 
tillfälle, säger Anna Stadling.

Oxelösundarna får nu chansen att höra 
resultatet live när Anna Stadling trio 
kommer till Koordinaten torsdagen 
den 10 oktober. 

Fakta Anna Stadling
Sångerska, låtskrivare, producent, 
född i Sundsvall 1970. Hon har 
sjungit i många olika sammanhang 
- förutom de många skivorna och 
turnéerna med Lars Winnerbäcks 
band Hovet, även med Staffan 
Hellstrand, Olle Ljungström, Lisa 
Nilsson och Anders F Rönnblom 
samt släppt två album tillsammans 
med Idde Schultz. 

Den senaste soloskivan, E4 
mot norr kom för tre år sedan 
och gav henne fina recensioner, 
en plats på den mytomspunna 
Packmopedsturnén samt 
utmärkelser som ”Årets singer & 
songwriteralbum” på Rootsy award 
och Marie Bergman-stipendiet 
2012.

Foto: Johan Bergmark
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Fråga juristen!

Sarah Mingert arbetar som jurist på LRF Konsult i Nyköping.  Sarah verkar i hela Södermanland 
och har stor erfarenhet av familjerätt. Jur kand från Stockholms universitet som arbetat på Ad-
vokatbyrå, Skatteverket och Juridisk byrå. Specialist på ekonomisk familjerätt och arvsrätt, alltså 
allt som har med t.ex. arv, gåvor, testamente, bodelningar och bouppteckningar att göra. Arbetar 
även med fastighetsrätt, avtalsrätt, generationsskifte samt internationell familjerätt. 

Hjärtligt välkomna med frågor och funderingar till Sarah, det går då bra att maila tidningen 

Alla frågor behandlas anonymt i tidningen. 

Hej alla läsare!
Efter en härligt solig sommar är jag tillbaka med Fråga Juristen, välkomna 
med alla era frågor via brev eller mail. Jag vill passa på att tacka för alla frågor 
som kommer in och även påminna om att jag aldrig tar med varken namn eller 
andra uppgifter som kan härledas till den som ställer frågan. 

Hej Sarah!  
Jag lever i ett samboförhållande som blir sämre och sämre. Vi har båda diskuterat 
en separation men ingen av oss har tagit steget fullt ut. Min stora rädsla med en 
separation är min ekonomi. Jag är rädd för att våra barn ska få det sämre hos mig 
och inte vilja vara hos mig lika mycket som hos sin pappa. Kan han bli tvungen att 
betala underhåll till mig för att vi ska kunna leva på samma ekonomiska nivå efter 
en separation? Om han lämnar mig, har jag förtur och får behålla huset då?  
  
Hej!  
Din sambo kan inte bli skyldig att betala underhåll till dig efter en separation. Du 
ansvarar själv för din ekonomi. Räcker inte dina pengar finns det sociala skyddsnät 
såsom bostadsbidrag. Barnens andra förälder kan dock bli skyldig att betala 
underhållsbidrag för barnen, exempelvis om de bor mer hos dig än hos den andra 
föräldern . Du får inte behålla huset för att din sambo lämnar dig. Däremot kan det 
finnas andra skäl som innebär att du får lösa ut din sambo från ägandet och överta 
huset, ex. om du har större behov eller andra skäl att bo kvar i huset än din sambo. 
Bor ni i en villa krävs det att ni införskaffat bostaden för gemensamt bruk. Du kan 
också ansöka om kvarsittanderätt hos tingsrätten. Du kommer dock inte ifrån att du 
måste lösa ut den andra ägaren ur huset.  
 
Hej Sarah. 
Min bror avled för inte så länge sedan. Jag tänkte göra bouppteckning själv men 
min bankman sa att det inte är så lätt att göra den själv. Då min mamma gick 
bort var det bara en blankett som skulle fyllas i och sedan blev den stämplad på 
Skatteverket och det var klart. Mamma och pappa är döda och vi är tre syskon. Min 
bror hade inga barn eller fru utan levde själv i vårt gamla föräldrahem. Alltså är vi 
bara två arvingar. Finns det någon anledning för mig att inte göra den själv? 
  
Hej! 
Det finns lagregler som ska följas då en bouppteckning upprättas. I många fall kan 
arvingen själv förrätta och upprätta en bouppteckning. Främst beror det på om 
det finns testamente eller andra handlingar att ta hänsyn till vid bouppteckningen 
och arvskiftet, eller efterarvingar att kalla till förrättningen, om det finns laglott att 

betala ut, om det finns en sambo, maka eller särkullbarn vars rättigheter skall tas 
tillvara, förskott på arv, förstärkta laglottsskyddsregler, försäkringar osv. 
Är ni enbart två syskon som ska dela arvet i lika delar och det inte finns varken 
efterarvingar eller testamenten kan ni bestämma träff för att upprätta en boupp-
teckning som följer lagens regler. I Ärvdabalkens 20 kap finner du regler samt 
på Skatteverkets hemsida. I vissa fall, då det inte finns några, eller mycket lite, 
tillgångar i ett dödsbo, kan en dödsboanmälan ersätta en bouppteckning. Hör av dig 
till en jurist om du är osäker eller om det finns ex. ett testamente. Ofta lönar det sig 
att ta hjälp då ett arvs ska fördelas. 

Anna Bergqvist
Jurist
072-713 54 16

JURIDIK
 –Bouppteckning
 –Testamente 
 –Äktenskapsförord
 –  Gåvobrev
 –Processer

Sarah Mingert
Jurist
070-234 77 70

LRF Konsult Nyköping, Brunnsgatan 5, 
Tfn 0155-773 26

lrfkonsult.se

 –Samboavtal 
 –Överlåtelseavtal
 –Samäganderättsavtal
 –Bolagsjuridik
 –Plan- och byggnadsärenden

EKONOMI  AFFÄRSRÅDGIVNING
FASTIGHETSFÖRMEDLING
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Det händer i Oxelösund!
Ett urval av aktiviteter under september-oktober. 
För fullständigt program, se www.visitoxelosund.se

Måndagar och 
torsdagar 10.00-12.00 

Seniorcafé
Lilla Salen och 
Eventsalen, Koordinaten
Koordinatens Seniorcafé 
är en mötesplats för alla seniorer. På tors-
dagar är det alltid någon form av program i 
Eventsalen. Program närmaste månad:

Torsdag 26 september
Scenkonst Sörmland: ”Renässans för 
äldre”. 

Torsdag 3 oktober
Nils-Erik Hultberg visar bilder
”Sörmländsk skärgård - en tillgång året om”.

Torsdag 10 oktober
Skärgårdstrubadurerna.

Torsdag 17 oktober
Scenkonst Sörmland: ”Från Klezmer till 
Roslagens famn”. 

Torsdag 24 oktober
Sittgympa med Monika Lehtonen.

Senior

Utställningar

Lördag 28 september, 21.00-01.00

Trubadurkväll
Restaurang Läget, gästhamnen
Trubaduren Robert Wärn underhåller. 

Söndag 22 september, 15.00 
Afternoon tea med 
Sisters of Soul
Restaurang Läget, gästhamnen
Samla vännerna, familjen på lite höstmys 
på Läget. Hembakat och musikunderhåll-
ning med Sisters Of Soul. 

31 augusti - 9 oktober 

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 26 oktober 13.00

Krifs krafs ho ho plask
Koordinaten, Eventsalen
Jonas försöker sova men kan inte fast 
lampan i hallen är tänd och mamma har 
läst saga och pussat godnatt. För vad är 
det som låter ”krifs krafs hoho plask”? Med 
Teater 23 för barn 3 till 6 år. 

Borde ditt evenemang synas 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?

21 september - 15 oktober

Peter Burlin
Galleri O, Koordinaten

Evenemang

21 september - 16 oktober

Jucivaldo Tavares
Galleri K, Koordinaten
Abstrakta oljemålningar i livfulla färger. 

1 - 31 oktober 

Tvillingar
Biblioteket, Koordinaten
Fotoutställning av Heidi Lunabba. 

19 oktober - 6 november

Staffan Snidare
Galleri K, Koordinaten

 

19 oktober - 5 november

Gullvi Clarin
Galleri O, Koordinaten
Stickat, virkat och vävt. 

En bit mat innan showen?
Passa på att avnjuta en bit mat och ett 
glas vin innan kvällens konsert eller teater-
föreställning! Best Western Hotell Ankaret 
erbjuder alla konsert- och teaterbesökare  
rabatt på middagsbuffén mot uppvisande 
av biljett till Kultur- och fritids eller Oxelö-
sunds teaterförenings evenemang. 

Förboka bord på 0155-330 20.

Lördag 5 oktober, 21.00-01.00

Trubadurkväll
Restaurang Läget, gästhamnen
Bandet Skywalker underhåller gästerna. 

Torsdag 24 oktober, 19.00

Gospelkonsert på FN-dagen
S.t Botvids kyrka
Fredsam i Oxelösund arrangerar fredskon-
sert på FN dagen med körledaren Gabriel 
Forss. Brodern Joachim Forss sitter vid 
pianot och kören består av alla sång-
sugna Oxelösundare. Vill du vara med och 
sjunga? Kontakta kyrkan på 0155-293400 
senast 10 oktober!

Lördag 5 oktober 14.00-16.00

Världens barn
Koordinaten
En eftermiddag för barnfamiljer där en-
tréavgiften går till Världens barn. Du kan 

miniorientering. Musikskolan underhåller 
14.30. Entré; 10 kr eller valfritt!

Barn

Torsdag 10 oktober, 19.00

Stadling tolkar Cash
Koordinaten, Eventsalen
Anna Stadling har en lång karriär bakom 
sig som medmusiker och sångerska ihop 

bland annat som medlem i Lars Winner-
bäcks band Hovet. Efter två soloplattor 
med eget material ger hon sig nu i kast 
med countrylegenden Johnny Cash.

Evenemang

Lördag 5 oktober, 18.00

Bachkonsert
S.t Botvids kyrka
Bachs Actus tragicus, kantat nr 106 fram-
förs av S:t Botvids kyrkokör, solister och 
orkester. Dirigent: Susanne Forslund. 

Onsdag 23 oktober, 18.00

Pansarodjur
Koordinaten, Eventsalen
Föreläsning om monitorer och pansar-
fartyg från åren 1850 till 1950 med Håkan 
Beckius. Inträde 60 kr.  Arr: Klubb Maritim. 

Erbjudande
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Nya Hårstugan
FINA ÖGON

Jag använder tråd för
hårborttagning, ett skonsamt 

och snabbt sätt att forma 
ögonbryn! 

Även Frans- och 
brynfärgning!

Välkommen önskar 
Michael!

T

Betalterminal för korteller kontantbetalning

Vi finns hörnet Sundörsvägen/Folkegränd (granne till Netto butiken)

Återbruk
Loppis  Syservice
Hushållstjänster

Trädgårdstjänster

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

Ekologisk 
Butik och Café

Egentillverkning av:
Bröd, sylt, saft, 
marmelad samt 
många andra 
produkter.

                                                                               kilamobler.se 

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

ne
w

m
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t.s

e

Hitta din sängmöbel!
- över 2 000 artiklar till ditt sovrum 

i varuhuset och på webben.

Hilding Family Plus kontinental
180x200 cm 

Family Plus är en säng i världsklass 
med oöverträffad kvalitet på sov-
komfort, tyg och detaljarbeten.

Hilding Original Ramsäng
90x200 cm

Hilding Original har det nya 
MLB-systemet som ger en unikt
anpassad fjädring och underbar 
avlastning för hela kroppen.

Ord pris 23 990,- 
Inklusive bäddmadrass.

Exklusive ben. Ord pris 19 990,- 
Inklusive bäddmadrass.
Exklusive ben.

Ord pris 4 690,- 
Inklusive bäddmadrass.
Exklusive ben. 

17 990,-

3 995,-

Kampanjdagar
- provligg redan idag!

Kvalitetspåslakan från 595,-

Hilding Family kontinental
180x200 cm 

Med dubbla resårsystem får du en
säng med underbar komfort som ger
ljuvlig avlastning för hela kroppen.

- över 2 0
i v

19 990,- 
bäddmadrass. Fri frakt!

kilamöbler.se
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14 990,-
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Svedlindhs i Oxelösund
1953 flyttade Ernst Svedlindh till Oxelösund 
och övertog ”Olof Carlssons Herrekipering” 
i Roburhuset och ändrade namnet till 
”Svedlindhs”. 
En tid under 60-talet etablerades även en 
filial vid Malmtorget.
1969 stod nya Prismanhuset klart och Ernst 
flyttade in i nuvarande lokaler.
2003 övertar Lars Bergman rörelsen.
2013 firar företaget 60 år i Oxelösund.

Svedlindhs firar 60 år i Oxelösund
- Vad jag vet är vi den äldsta existe-
rande butiken i Oxelösund. Det säger 
Lasse Bergman som driver butiken i 
Prisman sedan 2003, då han tog över 
efter Ernst Svedlindh.

Ernst Svedlindh växte upp i Björkvik. 
Efter handelsskola i Kristinehamn och 
jobb i Eksjö, Karlskoga och hemma i 
Björkvik, tog han steget och köpte en 
egen butik i Hällestad, som ligger i 
Östergötland. 

Längtan till hemtrakterna blev så 
stark att han sökte sig tillbaka. När 
möjligheten att köpa en herrekipering 
i Oxelösund infann sig  i början av 
1950-talet, slog han till.

- Den första butiken låg i Roburhuset, 
som låg i ena ändan av nuvarande Pris-
man, berättar Lasse. Butiken var så liten 
att man fick byta om och prova kläder i 
Ernsts kontorsrum, minns han och ler.

En filial öppnades vid Malmtorgscity, 
som var dåvarande centrum i Oxelö-
sund. Från början fanns det fem olika 
klädhandlare i staden, av dessa är bara 
Svedlindhs kvar. 

Den personliga klädbutiken som 
Ernst startade har under åren skaffat 

sig många trogna kunder. Förra året fick 
Lasse Bergman pris som ”Årets företa-
gare” i Oxelösund med motiveringen; 
Årets företagare i Oxelösund bevisar 
att man även på en liten ort kan nå 
framgångar och utöka sin kundkrets. 
Detta genom gedigen kunskap inom sin 
bransch och ett brinnande och uthålligt 
engagemang i frågor som rör centrum-
handelns bevarande i Oxelösund.

 - Vi vänder oss till en målgrupp som 
vill parkera på ett bekvämt avstånd och 
komma in i butiken och få personlig 
hjälp. Vi får fler och fler besök utifrån, 
idag är mer än hälften av våra kunder 
från Nyköping med omnejd.

Tillbaka till den historiska vandrin-
gen med Svedlindhs. Två butiker blev 
lite svårarbetat så när Prismanhuset 
byggdes 1969 flyttade man in i nu-
varande lokaler - två butiker blev en. 

Två år senare började Lasse Berg-
man jobba hos Ernst, idag är han inne 
på sitt elfte år som egen företagare. 
Samma år som Svedlindhs firar 60 år i 
Oxelösund.  

Roburhuset var Oxelösunds första moderna affärshus och byggdes i slutet av 
1930-talet. Huset uppfördes av byggnadsfirman Robur, som också fick ge namn åt 
huset. Här etablerade sig Svedlindhs Goss- och Herrekipering som butiken hette på 
den tiden. Fastigheten låg där Prismans ena kortsida ligger idag.

Lasse Bergman med en kartong från 1970-talet, i vilken man levererade kostymer, 
överrockar och blazers till kunderna

Hattar var en storsäljare på 1970-
talet. För att man inte skulle få med 
sig fel hatt hem när man var ute på 
festligheter fanns denna sinnrika 
apparat som märkte upp hatten med 
kundens initialer.

En annons från Södermanlands 
Nyheter 3 oktober 1969. 
Det senaste tillskottet i stadens 
köpknutsfamilj Prisman står redo 
för invigning. Stadsfullmäktiges 
ordförande O Odsvall invignings-
talar och därefter bjuder affärerna 
i Prisman på invigningskaffe. 
Barnen får Festis. Svedlindhs två 
butiker blir nu en i nya moderna 
lokaler. 44 år senare firar Sved-
lindhs 60 år i Oxelösund.

Text & foto: Torbjörn Dahlström

Peter Johansson 0730 - 69 58 84Medlem i målarmästarna

Gör något som 
ingen annan har!

malare_peter@spray.se
www.pjsmaleri.com

Välkommen!

 

DEKORATIV MÅLNING 
Det är det bara din fantasi 
som sätter stopp. Vi målar 
alla slags motiv, utifrån en 
bild eller skiss som just 
Du önskar. 
MÅLAR utvändigt och 
invändigt
TAPETSERING

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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Fonus svarar!

Jour dygnet runt 
  Hembesök

 www.fonus.seBengt Torsek,
även borgerlig officiant

Fråga:
Hej!
Finns det skötselfria gravar att välja på när någon dör?
Mvh/ Siv Karlsson

Svar:
Hej Siv!
En grav för en eller flera kistor rymmer också ett flertal urnor. För urnor och askor 
finns annars särskilda gravar. Vanligtvis sätter man upp ett minnesmärke (gravsten) 
och ordnar en yta för plantering av växter på en grav men det är inte nödvändigt om 
man önskar en skötselfri grav. 

En aska kan också gravsättas i en minneslund, en anonym gemensamhetsgrav. Eller 
strös ut i naturen efter tillstånd av länsstyrelsen. På senare år har också andra enkla 
skötselfria gravar skapats, s.k. askgravlundar och askgravplatser.

När man ska välja grav glömmer många att en gammal släkt- eller familjegrav som 
redan sköts om kan vara ett fint alternativ.
 

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

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

Blommenhovsvägen 24, Nyköping

Elektro-Helios 
Spis SK6553

4995:-
(6495:-)

3995:-
(4295:-)

Frysbox 

 

2495:-
(2995:-)

1295:-
(1695:-)

2995:-
(3495:-)

 

5495:-
(6495:-)

 
-

Hälsoveckan 

Vårdcentralen Oxelösund

Hälsoveckan är Landstinget Sörmlands vårdcentralers tema-
vecka för mat och motion, se hela programmet på:
www.landstingetsormland.se/halsoveckan

Följ med på promenad  

Ta gärna med dig gångstavar.

Samling utanför Vitsippan, kl 14.00.

Måndag 14/10

Onsdag 16/10

Fredag 18/10

Föreläsning om sömn  

I samarbete med Apoteket Ejdern.

Vitsippans lokaler, kl. 14.00.

Tisdag 15/10

Torsdag 17/10
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Oxelösunds Finska Förening välkomnar 
nya medlemmar med nya aktiviteter
 
Cirka 10 % av Oxelösunds befolkning 
har finländskt ursprung. Många flyt-
tade hit under den kraftiga industri-
expansionen på 1960-talet och bör-
jade jobba på SSAB, Glasbruket och 
Centrifugalrör, för att nämna några 
exempel.

Oxelösund hör inte till Förvaltnings-
område och kommunen har inte heller 
organiserat laggrundad finskspråkig 
information eller personal. Därför sökte 
Finska Förening om bidrag och fick 
103.000 kronor från Institut för Språk 
och Folkminnen för projekt ’Språk och 
kultur till finlandssvenskar i Oxelösund”. 
Projektet började den första september 
och tar till 30 juni 2014. Med pengarna 
kan föreningen organisera kurser och 
nöje på olika sätt, men utan frivilliga 
människor räcker pengarna inte länge.

- Finska Föreningen - Suomiseura 
börjar med hög fart och startar nya 
aktiviteter, säger Anna-Maija Alajoki, 
medlem i Finska Föreningen. Flmer till 
barn och vuxna, karaokekvällar, språk-
kurser för alla, kulturevenemang och 
allra mest rekreationsbesök hos äldre 
som har inte möjligheter att prata sitt 
eget språk, finska.

 
Finska kurser är öppna för alla. 

Grundsyftet är vardaglig kommunika-
tion, och målet är att alla deltagare 
förstår enkelt språk, pratar och kan 
läsa texter. Kursen passar bra också för 
svenskar som jobbar med finsktalande.

 
- Filmklubben blir till nöje och glädje, 

fortsätter Anna-Maija. Finska filmer 
har svenska texter och därför passar 
filmer jättebra åt dem som har två språk 
i familjen. Filmerna åt barn visas med 
föräldrar och väljas tillsammans. Det är 
klart att tittarnas önskemål hörs. Den 
första filmen heter ’Risto Räppääjä ja 
Viileä Venla’. En film som passar hela 
familjen.

 
Frivilliga personers rekreationsbesök 

och hjälp åt finsktalande äldre har en 
lång tradition i Oxelösunds Finska För-
ening. Utan deras hjälp har många äldre 
levt isolerade och utan daglig kommuni-
kation också på äldreboende.

- Bidraget vi fått ger nya möjligheter 
att prova nya aktiviteter som förhopp-
ningsvis attraherar nya medlemmar till 
Finska Föreningen, hoppas Anna-Maija.

Styrelsen i Finska Föreningen i Oxelösund, stående från vänster Esko Hietala, 
Sinikka Mäkila, Eila Sinko, Carita Korpinen, Ritva Sova, Ritva Iho. Sittande: Liisa 
Ylihärsilä. Saknas på bilden gör Heikki Loven och Tarja Kriikkula.

 
- Alla gamla verksamheter från 

torsdag-lunch, bingo, pensionärers 
tisdagar, matlagningskurser för män, 
resor, friluftsdagar och samarbetet t.ex. 
med Anhörigcentrum, KPR, äldre-
boende Björntorp och Sjötången och 
kyrkan fortsätter som vanligt med hjälp 
av frivilliga.

 
För den som vill veta mer om Finska 

Föreningens verksamhet, kontakta 
ordförande Esko Hietala 073-229 80 
33, eller vice ordförande Liisa Ylihärsilä 
0155-345 41.

Oxelösundin Suomiseura toivottaa uudet ja vanhat 
jäsenet tervetulleiksi uusimuotoiseen toimintaan
Suomiseuran toiminta alkaa vauh-
dikkaasti sekä aikuisten että las-
ten filmikerholla, karaoke-illoilla, 
kielikursseilla, kulttuuritapahtumilla 
ja ennen kaikkea virkistyskäynneillä 
ikääntyneiden luona.
 
Suomen kielikurssit sopivat kaikille 
vasta-alkajista jo hiukan kieltä taitaville. 
Kurssin tavoitteena on oppia käyttä-
mään ja lukemaan suomeksi yksinkerta-
ista jokapäiväistä kieltä.
 
Elokuvien avulla viihdytään ja saadaan 
vaikutteita tämän päivän suomalaisesta 
arkipäivästä. Suomalaisissa elokuvissa 
on ruotsinkielinen teksti, joten elokuvat 

sopivat myös kaksikieliselle perheelle.
 
Lapset katselevat elokuvia vanhempi-
ensa kanssa ja elokuvasta keskustellaan 
pienen naposteltavan äärellä. Ensimmä-
iseksi katsellaan koko perheelle sopiva 
’Risto Räppääjä ja Viileä Venla’.
 
Vapaaehtoisten suomiseuralaisten 
vanhustyöllä on pitkä perinne. Ilman 
Suomiseuran naisjaoston tukea olisi 
moni suomenkielinen jäänyt ilman 
äidinkielistä puhekumppania jopa van-
hainkodeissa.
 
Oxelösund ei ole vähemmistökielinen 
hallintoalue eikä kunta ole järjestänyt 

suomenkielistä informaatiota. Sen 
vuoksi Suomiseura anoi Institutet för 
Språk och Folkminneltä apurahaa 
käynnistääkseen projektin ’Kieltä ja 
kulttuuria suomalaisille Oxelösundissa’. 
Yhdistys sai 103000kr vuoden kestä-
välle projektille. Suuresta summasta 
huolimatta vapaaehtoistyön merkitys on 
suuri, jotta projektiin liittyvä toiminta-
suunnitelma toteutuu. Apurahan turvin 
pystytään hankkimaan materiaaleja 
kerhotoimintoihin ja maksamaan pieni 
korvaus kerho- ja virkistystoiminnan 
vastuuhenkilöille.
 
Suomiseuran tutut toiminnat jatkuvat 
entiseen tapaan: mm. torstailounas 

alk 19. syyskuuta, bingo sunnuntaisin, 
eläkeläisten tiistaitapaaminen, miesten 
ruoanlaittokurssi, matkat, ulkoilupäivät 
ja yhteistyö kirkon, Anhörigcentrumin, 
KPRn, Björntorpin ja Sjötångenin  
kanssa.
 
Tervetuloa!
 
Ota yhteyttä:
Pj, Esko Hietala 0732298033
Vpj. Liisa Ylihärsilä 0155-34541SUND

SUNDSUND
 Välkommen!

BLI 
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Se Oxelösundsarkivets bilder på Internet!Gå in på: bild.oxelosund.se eller på kommunens hemsida www.oxelosund.se
 Oxelösundsarkivet - Karin Granrot Ringshagen, tel: 0155-383 52, 

Sommaren 1992 gästades Oxelösunds bibliotek av en rad författare. 
Dessa hade kommit till Oxelösund för att framhålla vårt bibliotek som 
ett bibliotek som satsade på utveckling och med en god utlåning. 

1992 tog Sveriges författarförbund initiativet till Nationalkampanjen 
Rädda Biblioteken som till slut samlade över 600 000 namnunder-
skrifter för kraven på instiftandet av en bibliotekslag och fria boklån. 

I detta sammanhang uppmärksammades Oxelösunds bibliotek och den 
2 juni besökte bland andra författarna Per-Anders Fogelström, Arne 
Säll, Siv Widerberg, Göran Sonnevi och Björn Ranelid biblioteket. 

Det var ett välbesökt arrangemang och min förhoppning är att någon av 
alla åhörarna vill berätta lite mer om denna författardag. 

Välbesökt författarbesök på biblioteket

Författaren Per Anders Fogelström Författaren Göran Sonnevi

Konferencieren Peter Curman och besökande Oxelösundsbor.

En signerad bok eller en autograf till samlingen, 
här är det Per-Anders Fogelström som skriver.

För den musikaliska underhållningen stod Tobias 
Hellman, Nisse Sandström, Kenneth Rodrick och 
Roine Uddfeldt.

Författaren Siv Widerberg. Här söker vi namnen på personerna. 



18fikarast

På assietten

Namn Hanna Kantokoski Född Den 23 oktober 1986, fyller 27 år i oktober Bor Kedjehus på Serenius väg i Nyköping Familj Sambon Niklas Levin, 26 år 
Aktuell som Ny rektor på Utvecklingscenter Friskola i Oxelösund. Efterträder sin pappa Tapio Kantokoski på rektorsposten Kort om friskolan Starta-
des 2002 av Tapio Kantokoski som också är ensamägare till företaget. Gymnasieskolan erbjuder program för industriteknik, el- och energiteknik och 
hantverk med inriktning småhusbebyggelse. Nystartad verksamhet är vuxenutbildning inom automations- och svetsteknik Hannas tidigare jobb Avdel-
ningsansvarig på Barnens hus Göteborg, SSAB Oxelösund (H2) och biträdande rektor och administratör på Utvecklingscenter Friskola i Oxelösund.

- Våra utbildningar ger jobb 

Möt Hanna Kantokoski - rektor

Utvecklingscenter har sin 
verksamhet i lokaler i tidigare 
Yrkesskolan där rektor Hanna 
Kantokoski välkomnar 
den irrande skriben-
ten med kaffe och 

tackar skribenten nej 

slinker lätt ned. 
Rektorn själv håller 
sig till te (se första 
frågan i artikeln 
ovan).
Leif König

                                  

– Jag har slutat dricka kaffe.Tidigare 
kunde jag dricka tio koppar om dagen.

– Det är fruktansvärt gott. Men jag har 
heller inga problem att avstå. Som nu.

– Ja, jag gymmar och går på pass och 
spelade volleboll och simmade i ton-
åren. Jag vill hålla hålla kroppen i form.
Vad tycker du om 5:2-dieten som nu 

– Den sågar jag. Jag tror inte på svält 
som livsstil. Det är hälsosammare att 
äta bra och röra på sig. Det gör jag. 

– Javisst. Det gör jag med min pappa 
och min syster och mina syskonbarn. 
Det är för att inte tappa bort språket.
Ung. Kvinna. Tatuerad. Du är inte den 
gängse bilden av en skolledare precis.

– Nej, den första anblicken av mig kan 
nog göra att människor förvånas över 
att jag är rektor på en gymnasieskola.

– Det är en utmaning. Jag har kunska-
perna. Det kommer man att upptäcka. 
Nu för tiden är inte rektorsstolen längre 

– Nej, jag har gått rektorsprogrammet 
på Stockholms universitet, en treårig 
utbildning som jag läst på kvartsfart.
(Utbildningen omfattar 30 högskolepo-
äng och behandlar tre områden: skolju-
ridik och myndighetsutövning, mål- och 
resultatstyrning, skolledarskap.)

– Nej, det är något helt annat än att 
vara rektor. Jag har heller inte det rätta 
tålamodet. Jag beundrar mina lärare 
som orkar traggla om och traggla om 
till dess eleverna verkligen kan sin läxa.
Skolledningen på internatskolan Lunds-
berg har ju fått det varmt om öronen 
efter att eleverna missförstått använd-

– Vi hade ordet respekt som tema 
under förra läsåret och det resulterade i 
jättemycket diskussioner med eleverna.

– Vi pratade bland annat om hur olika 

saker och ting kan tolkas och om det 
är  respektlöst att komma för sent eller 
att inte ta av sig mössan på lektionerna. 
Det var inte alla elever som tyckte det.
Just det. Hur ställer sig du och skolan 
till elevernas tjat om att få bära mössa 

– Vi har haft mössförbud men tog bort 
det förra året. Det tog för mycket tid 
och energi att bråka om den saken vid  
varje lektion. Nu är det lugnare.
Man måste välja sina slag, som bekant.

– Ja, men jag kommer aldrig att ta bort 
mössförbudet när vi äter. Det är inte 
ens en diskussionsfråga. Det bara är så.

– Vi ser alla elever och erbjuder yrkes-
utbildningar som leder till jobb.

Din skola är legitimerad av den obero-
ende branschorganisationen Svetskom-

– Ja, eleverna i svetsteknik har möjlighet 
att få det diplom och den licens som bara 
kan utfärdas av Svetskommissionen.
Nu ska vi sätta rektorn för yrkesutbild-
ningar i Oxelösund på prov. Klarar du att 

– Nej, teoretiskt vet jag hur det går till 
men jag skulle inte ge mig på det jobbet.

– Jag låg på en klippa på Femöre och 
planerade och antecknade lite ideér 
inför skolstarten. Jag gjorde också klart 
den sista tentan på rektorsprogrammet. 
Det låter knappast som lata dagar, sol 

– Jag var och hälsade på släkten i Fin-
land också, det är jag varje sommar.
Du började i första klass i Dalgångsko-
lan ett år tidigare än dina klasskamrater. 

börja med att ljuda ord. Det tyckte jag 
var tråkigt eftersom jag kunde läsa.

– Jag hade bra betyg och lätt för mig i 
skolan. Matematik var mitt favoritämne.
Du tror  på det övernaturliga. Berätta 
gärna om någon ockult upplevelse. 

– Jag drömde om ett hus i Nyköping, 
vaknade fem på morgonen, gick upp 
och letade på Hemnets sajt och hittade 
huset jag drömt om i Östra Bergen.

– Inte adressen. Huset låg vid Tessin 
och innan visningen sa jag till pappa 
som var med att om toaletten har blå- 
blommiga tapeter är det mitt drömhus.

– Det var blå-blommiga tapeter och 
jag köpte huset. Det är där jag bor idag.
Det var nog allt, om du inte själv vill 
tillägga något speciellt.

– Ska du inte fråga om jag håller på 
Sverige eller Finland? Det frågar alla.
Jaså, den typen av pekoral hittar man 
möjligen i Kamratposten, men okej då: 

– Jag håller på Sverige men är glad när 
Finland vinner, brukar jag alltid svara.

 

Nya goda 
Höstvanor!

Alltid välkommen att 
provsmaka!

 "Vi tar hand 
om våran vän 

surdeg..."
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MÖTESPLATS
KUPAN 

SECONDHANDBUTIK
G:a Oxelösundsvägen 2
Öppet tisdag - fredag

10.00-16.00

OBS!
EXTRA ÖPPET

Lördagen den 28 sept. 
10.00-14.00

Lördagen den 26 okt.
10.00-14.00

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 27 oktober

OT.

Grattis Marianne Gärdh och Före-
ningsgatans gruppboende, våning 1, 
som vann varsin princesstårta  i förra 
numret av OT.  Ring 29 15 62 för mer 
information.

Vinnare av 
princesstårta

En riktig mataffär

En produkt från Mediamix 
Event & Mediabyrå
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Till nästa månad har 2 vinnare chansen 
att vinna varsitt andelsspel på stryktipset 
värt cirka 100:-. Gör så här. Handla för 
minst 500:-, skriv ditt namn och telefon-
nummer på kvittot och lägg kvittot i lå-
dan som finns vid utgången. Vi presente-
rar vinnarna i nästa Oxelösundstidning.

Vinn andels-
spel från ICA
Kvantum

Skicka ditt svar till info@media-mix.nu eller skicka ett vykort till Mediamix, 
Höjdgatan 24, 613 30 Oxelösund. (Märk gärna ditt svar med fullt namn, 
adress och tel nr. Vi kontaktar sedan vinnaren inom kort)

Lycka till!

Fråga:  

Vad heter 
pigan på 
gården där 
Emil bor?

Tävla 
MED OT

O.T I samarbete med:

Svara på frågan 
innan 27/9 och var 
med och vinn biljet-
ter till Emil i Lönne-
berga på Culturum 
den 29 september! 

BILJETTER

Barn i Oxelösund är 
med och förändrar 
världen

Världens Barn kampanjen 2013 är på 
gång.
I Oxelösunds kommun kommer 
aktiviteter och insamlingar att ske för att 
uppmärksamma Radiohjälpens kampanj, 
som sker tillsammans med SVT och en stor 
del av det ideella Sverige. 

Fest för barn på Koordinaten 5 oktober
I Oxelösund samverkar Svenska kyrkan, 
Kultur och fritidsförvaltningen, Lions, Röda 
Korset, ICA Kvantum och OK Måsen för att 
ge uppmärksamhet åt Världens Barn. Då 
blir det fest på Koordinaten.
Alla barn är välkomna till singstar, pyssel, 
ansiktsmålning, fika och mysa i cafét, lyssna 
på musikskolans elever, äta korv (som 
kostar 10 kr), gå tipspromenad och prova på 
miniorientering. 
Festen är mellan 14-16 och insläppet blir 
kl 14 och kostar 10 kr för barn. Vuxna 
får gärna betala mer. Pengarna går till 
insamlingen Världens Barn. 
Kyrkans Internationella grupp kommer att 
vara på Koordinaten och sälja Fairtade-
produkter. 

Bössinsamling
Den 5-6 och 11-12 oktober samarbetar Röda 
Korset, Lions och Oxelösundspolitiker 
i bössinsamlingen Världens Barn. På 
torget och vid affärer i Oxelösund har man 
möjlighet att ge ett bidrag till insamlingen. 

Folkrörelse
Riksinsamlingen Världens Barn har blivit 
något av en folkrörelse. I landets 290 
kommuner är människor med och gör 
en verklig skillnad. Barns möjlighet till 
hälsa och utbildning är avgörande för fred, 
demokrati, medbestämmande och barns 
rättigheter ska stärkas. Oxelösund är med 
och stöder insamlingen så att alla barn i 
världen ska få bättre hälsa och möjlighet att 
gå i skola och utbilda sig.

Oxelösundsbarnen bjuds in till fest på 
Koordinaten lördag 5 oktober.

2Entertain och Kåma Nöje presenterar

Nyköping, Culturum
SÖN 29 sep 15.30

Regi: Kålle Gunnarsson

En familjeföreställning i två akter 
med sång, dans, skratt och musik!
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BILJETTER: 0155-24 89 88, showtic.se



Välkommen till din 
naturliga matvarubutik!

Svårt att hitta i butiken? 
Fråga oss gärna, så hjälper vi till!
Följ arbetet och diverse aktiviteter dagligen 
genom att GILLA oss på Facebook
www.facebook.com/icakvantumoxelosund

Snart klart!
Nu är vi inne i slutfasen av 

ombyggnaden. Det en hel 

del kvar, och i början på no-

vember beräknar vi att vara 

helt färdiga med ombyggna-

tionen!

Utgången till vänster om kassan är nu också klar, så behöver 
man inte trängas vid förbutiken. Där finns det nu också plats för 
att ta en fika med utsikt ut mot torget.
 

I gamla förbutiken byggs en ny avdelning som vi har valt att 
kalla ”Välmående” vilket innefattar bland annat, smink, nagelack, 
hudvård, badprodukter med mera.

SPEL/C
AFÉ

UTGÅNG

Vi har precis färdigställt 
vår nya fisk och delikatessdisk.

tiken byggs en ny avdelning som vi har valt att

NYHETER 
i ombyggnationen!

Här kommer nya bageriet att 
växa fram. Om en vecka är det klart. 
Välkomna hälsar Malin Arvidsson och 
Anna Fjällström. Vi kommer nu att göra 
egna tårtor, bakelser, pajer med mera. 
Välkomna!




