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Årets företagare i Oxelösund utsedd
Lars Erlandsson är årets företagare i Oxelösund. En entreprenör som startade
sitt första företag vid 18 års ålder. Idag äger och driver han sex olika företag med
bas i Oxelösund. ”Lars har genom åren framgångsrikt lotsat sina företag genom
bränningar och skär” var en del av juryns motivering. Sidan 8.

Gasolycka krävde
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Det är en svart dag i Oxelösunds
Järnverks 100-åriga historia. I den nya
gasanläggningen hittas åtta arbetare
till synes livlösa. Det är början på en
ÚϐÚǤ
Sidan 11

”Det har
varit mycket
brännvin
för min del.”
Ǧ¤Ú
König nu när han i efterhand kan se
¤Ǥ
Sidan 10

Nu skrivs boken om
¤
¤
Charlie Andersson och Hasse Appelkvist
har bestämt sig för att skriva en bok om
ett kärt ämne för många oxelösundare.
Sidan 4
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Värme

Nu pågår planeringen för fullt inför årets
Ljus & Värme den 30 november. Klart
är att dagen avslutas med en konsert i
S:t Botvids kyrka. Staffan Hellstrand och
Idde Schultz gästar.
Sidan 24-25

Älska vatten!

Välj el från
naturens
krafter!

Rutinerad ridlärare. Heléne Terning är ridskolechef vid Stjärnholms ridskola som bedriver en av

Oxelösunds kommuns största fritidsverksamheter där olika generationer samlas runt ett gemensamt
intresse – hästar. Möt Heléne under vinjetten Fikarast där hon svarar på frågor om allt från sponsrade
hästnamn till huruvida Stjärnholms lektionshästar får äta godis. Foto Torbjörn Dahlström

Vi vill öka andelen el från förnybara energikällor som
ƐŽů͕ǀŝŶĚ͕ǀĂƩĞŶŽĐŚďŝŽŵĂƐƐĂ͘&ƂůũŵĞĚŽƐƐƉĊƌĞƐĂŶ
ŽĐŚŐƂƌĞƩĞůǀĂůƐŽŵĨƂƌćŶĚƌĂƌ͘

Teckna elavtal på www.bixia.se eller ring oss
ŐćƌŶĂƉĊϬϭϱϱറʹറϯϴϴϰϬ
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Det var annorlunda förr
- eller vem uppfann alla ettor och nollor?
Idag har jag hur många CD-skivor som
helst, packade i olika kartonger. En smärre
förmögenhet. Jag funderar allvarligt på att
slänga dom. Nu ﬁnns ju Spotify, genom ett
knapptryck, förlåt jag menar touchtryck,
kan man få fram all världens musik via
datorn. Svårt att förstå hur det fungerar. Vem
uppfann alla ettor och nollor?

Kanske är det ett gryende ålderstecken,
men nästan varje dag tänker jag på hur fort
allting går och hur vi ska hitta balansen för
att hänga med. På gott och ont. Låt mig ta tre
exempel.
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Det var kanske inte alltid bättre förr.
Men deﬁnitivt annorlunda. Utvecklingen
går i rasande fart samtidigt som nostalgin
ﬂödar in från alla håll och kanter. Lite
motsägelsefullt, men kanske ett sätt för
moder jord att behålla någon sorts balans
i tillvaron för oss i människosläktet.
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Datorn har gjort sitt intåg i
ll sist, när vi ändå är inne
vårt vardagsliv. Troligen är vi
å jultemat. Några ord om
bara i början av en utveckling
ärlek. Glöm inte att det
som vi bara kan fantisera om.
ktigaste i livet inte kostar
Både fantastiskt och lite
ågot. Att ge nära och kära
skrämmande. Kanske just
lkorslös och obegränsad
därför som nostalgin får en
ärlek i olika former är
allt viktigare roll i våra liv.
atis. Något att tänka på i
ltider när stress och ekoFör att förstå och acceptera
omi oftast är i fokus.
det som händer i framtiden
måste vi ha en förankring
bakåt.
od Jul & Gott Nytt År! Vi
örs vidare 2013
Kan det vara så enkelt?

I min ungdom samlade jag LP-skivorna på
hög. När CD-skivan kom, valde jag att slänga
bort alla skivor, de tog ju bara massa plats.
Idag upplever vinylskivan en renässans.
På Koordinaten hittade man en ansenlig
samling vinylskivor i källaren. Nu har man
sålt i princip samtliga skivor.
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I den graﬁska branschen, som jag jobbat i
de senaste 30 åren, är vi idag helt beroende
av våra datorer. Vi tar bilder digitalt, stoppar
in dom i datorn och redigerar direkt. För
30 år sedan tog vi ﬁlmrullen och åkte till
fotobutiken, var glada över att en timme
senare kunna åka och hämta papperskopior
som sedan scannades in för att bli tryckbara.
Vi ﬁck texten på fotopapper som vaxades
och sedan monterades på ett ljusbord.
Sedan in i mörkerrummet för att låta
pappersoriginalen bli ﬁlm, som sedan
brändes över till tryckbar plåt. Idag redigerar
vi all text direkt i datorn. Ja, exemplena är
många. Sammanfattningsvis, idag görs de
ﬂesta arbetsmoment direkt i datorn. Många
arbetsmoment och arbetstillfällen har
försvunnit. På gott och ont. Svårt att förstå
hur det fungerar. Vem uppfann alla ettor och
nollor?
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Idag är vi tillgängliga dygnet runt. Vår
käraste tingest är telefonen, eller vad man
nu ska kalla den multifunktionella apparat
som alla går och bär på. Den kan skicka
meddelanden, kommunicera via sociala
media, räkna, visa TV-program - och
faktiskt även ringa upp och ta emot samtal,
samt mycket mer. Vi kan ringa eller skicka
meddelande till en kär vän som beﬁnner sig
på andra sidan jordklotet. Svårt att förstå
hur det fungerar. Vem uppfann alla ettor och
nollor?
ver just kring jultider.
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Let’s move for
a better world!
Teckna årskort i november
så går 100 kr oavkortat
till Rädda Barnens globala
arbete för barns hälsa*

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

GARAGEPORTAR!
Från din lokala leverantör

Välkommen på Öppet Hus:
Onsdagar kl 18-20
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”Vi har
portat kunder
i över 20 år”
Permanent
utställning vid Kila
a
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Gäller t

För råd och idéer,
bemannat lö 10-13 (april-okt)
t)
Andra tider enligt överenskommelse.
mmelse.
mmelse

i samarbete med

.o.m. 3

kr

0/10-13

Järntorget 1
08-549 00 600
www.pulsochtraning.se
*Gäller t.o.m. 30/11 2013 vid tecknande av årskort på P&T Oxelösund.
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www.fasab-portcenter.com
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Danvik anslutet till VA-nätet
Efter närmare ett års grävande
och rörläggande ute i Danvik har
nu 65 fastigheter anslutits till det
allmänna nätet för vatten och
avlopp. Oxelösunds kommun
har i sin detaljplan över området
beslutat att Danvik ska få tillgång
till kommunalt vatten och avlopp.
- Eftersom området är starkt kuperat
valde vi att använda oss av så
kallad LTA-teknik, Lågtrycksavlopp,
vilket innebär att alla fastigheter har
försetts med en pump som trycker ut
avloppsvattnet till den gemensamma
avloppsledningen, berättar Ulf
Karlsson VA och renhållningsansvarig
på Oxelö Energi.
I samband med nedläggningen av
vatten och avlopp har Oxelö Energi
även grävt ner ledningar för stadsnät
och påbörjat arbetet med att ersätta
de luftburna elledningarna med
markförlagd kabel, ett arbete som
beräknas bli klart 2013.

- Då ledningarna i huvudsak förlagts
LGHEH¿QWOLJDYlJDUQDVnKDUlYHQ
vägnätet fått en upprustning och
belagts med ny asfalt.
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1,3 km ny
belysning på
eken

Eken på torget vid Prisman kommer
under november månad få ny
belysning.
Totalt är det 1,3 km ny belysningsslinga
som ska sättas upp i trädet och arbetet
PHGDWWWDQHUGHQEH¿QWOLJDRFKInXSS
den nya slingan beräknas ta ungefär två
veckor.

- Vi på Oxelö Energi tackar alla
boende för stor förståelse för den
begränsade framkomligheten som
rått under denna tid.

5-årsjubileum för Ljus & Värme
- Vi känner att vi har ett bra koncept
och har hållit fast vid det under åren.
Katarina Hoffman som är marknadsansvarig har ett stort kontaktnät och
jobbar varje år hårt med att få till en bra
variation på de besökande knallarna.
I år till jubiléet lovar hon oss ett
större utbud, berättar Julia Bergman,
marknadschef på Kustbostäder och
Oxelö Energi.

6RPWLGLJDUHnU¿QQVKDQWYHUNDUH
på plats och säljer sina produkter
på Koordinaten, där du även kan
passa på att stöpa ljus och
¿ND8QGHUGDJHQEOLUGHWlYHQ
luciatåg, tomtebesök, tävlingar,
stipendieutdelning ute på torget och
så givetvis tändning av eken. Nytt
för i år blir jul-allsången på torget.
Dagen avslutas som tidigare år med
en julkonsert i kyrkan med Staffan
Hellstrand och Idde Schultz.
- Välkomna alla till en trevlig dag på
torget i Oxelösund.

Är du hantverkare och vill
delta på Ljus och Värme?
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Under Ljus och Värme lördag
30 november kan du som
hantverkare stå och sälja dina
produkter på Koordinaten.

Plockanalysen som gjordes hösten
2012 visar att hela 40% av avfallet i
den vanliga soppåsen är matavfall.

…det går åt 100 bananskal för att köra
en biogasbil 1 mil
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Röjningsarbete
pågår
Röjning av ledningsgator för våra
luftledningar för el har påbörjats.

- Alla våra matrester som blir över
innehåller energi och näring som
går att ta till vara på. Idag körs våra
sopor till Tekniska verken i Linköping
där matavfallet omvandlas till biogas
och biogödsel, berättar Ulf Karlsson,
verksamhetsansvarig för Vatten och
Renhållning på Oxelö Energi.

Visste du att ...

nd

Platsen kostar 100 kr och
pengarna går oavkortat till
Räddningsplankan. Du bokar din
plats på telefon 0155- 383 50.

Visste du att dina matrester blir biogas?

- Biogasen kan ersätta bränsle som
bensin eller diesel och biogödsel
används som gödning till våra åkrar.
Genom att slänga matrester i rätt
soppåse kan vi alla göra en enkel
insats för miljön.

r
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Ljus och Värme är ett etablerat
namn i Oxelösund och är idag en
julmarknad med många besökare. I
nU¿UDUPDUNQDGHQIHPnURFKVDWVDU
på extra mycket aktiviteter.

Under oktober och november månad
kommer Oxelö Energi att röja
ledningsgator på Femöre, Brannäs och
Vivesta.
Har du frågor kontakta Oxelö Energi,
Kundcenter på telefon 0155-388 40.

Så här ser innehållet i oxelösundarnas soppåsar ut.

… den genomsnittliga invånaren i Sverige
lämnar 459 kg hushållsavfall varje år
… om ett hushåll slänger tre påsar med
matrester i veckan så räcker det till att köra
9 mil med biogasbuss

… ett kilo matrester ger ett kilo näringsrik
biogödsel som kan ersätta konstgödsel i
jordbruket.
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Nu skrivs boken om musiklivet på
Fritidsgården 1965-1979
Den 3 september 1965 invigdes
Fritidsgården i Oxelösund. Det
lokala bandet Suspenders ﬁck äran
att premiärspela. Fram till slutet av
1970-talet kom många kända band
och artister att gästa Oxelösund
och “Går´n” som det kom att heta i
folkmun.
- Alla storheter inom svensk schlager
och rock har i princip spelat på “Går´n”
säger Hasse Appelkvist som tillsammans
med Charlie Andersson skriver på en
bok om musiklivet på Fritidsgården
mellan 1965 och 1979.
Ulf Lundell var där. Liksom Magnus
Uggla, Fabulous Four, Tomas Ledin
och Pugh Rogefeldt för att nämna
några. Vän av ordning frågar sig
självklart hur detta kunde vara
möjligt.
- Främst genom goda kontakter
mellan fritidsgårdsföreståndarna och
produktionsbolagen, säger Charlie.
Men en annan förklaring kan vara att
oxelösundspubliken ansågs kunniga och
en bra värdemätare på om artisterna
höll eller inte. Vi får inte glömma bort
att på den här tiden var inte alla som
kom till Oxelösund kända, säger Hasse.
Uppträdandena var uteslutande
på fredagar och varvades med
discomusik. En företeelse där
Oxelösund också var i
framkant.
- Vi var bland de
första som började med
disco, minns Charlie.
“Lothar” var bland
de första diskoteken
i Södermanland och
höll till i en villa i
Frösäng vid tiden
1967-68. Lothar höll
öppet lördagar och
söndagar och var
ett komplement
till fritidsgården
som hade öppet
måndag till fredag
berättar Hasse
vidare. Påskafton
1970 ﬂyttade
diskoteket över till
Fritidsgården.

Åter till alla artistuppträdanden.
En fråga som dyker upp i huvudet är
prislappen på artisterna.
- Dyrt? Nej, max några tusenlappar,
vad jag minns, säger Hasse. Standardbetalningen låg på 500 kronor. Jag
minns att vi betalade 3700 kronor för
Jerry Williams 1977. Så småningom sköt
gagerna i höjden, då blev det svårt för
oss att hänga med. Vi tog 10 kronor i
entré på 1970-talet, och hade inga andra
medel att ﬁnansiera uppträdandena
med.
Nu var det inte bara kända band
och artister som uppträdde på
Fritidsgården. Premiärbandet
Suspenders följdes av många lokala
band.
- Musikintresset har alltid varit stort
i Oxelösund, säger både Charlie och
Hasse. Vi som växte upp på 1960-och
70 talet älskade att lyssna på live-musik.
Vi laddade hela veckan inför fredagens
stora musikhändelse.
Fritidsgården blev ett
naturligt samlingsställe för
oxelösundsungdomar på 60- och
70-talet.
- Många nuvarande och tidigare
oxelösundsbor har säkert ett positivt
minne från den tiden, säger Hasse
och Charlie. I mitten av 70-talet hade
vi 2000 medlemmar och en
hel del övriga
verksamheter
förutom musiken.
Bland annat
fotboll och dans.
Vi var först med
ﬂickfotboll i
trakten och åkte
runt och spelade
turneringar.
Hasse och Charlie
har båda jobbat på
Fritidsgården och
har självklart massor
av minnen från tiden
med all musik. Nu
har de bestämt sig
för att skriva en bok
om musiklivet på
Fritidsgården mellan
1965-1979.
- Vi har haft den
tanken länge, men

Oxelösundsbandet Suspenders premiärspelade på Fritidsgården i september 1965

Hasse Appelkvist och Charlie Andersson skriver en bok om musiklivet på
Fritidsgården 1965-1979.
det var faktiskt vinylutställningen på
Koordinaten som gav oss energi att sätta
igång. Vi är glada över att ha engagerat
Jonas som höll i utställningen i vårt
projekt.
För den oinvigde kan det tyckas bli
en omfångsrik bok.
- Vår ambition är att skriva en
biograﬁ över alla band som spelat
på Fritidsgården den aktuella tiden,
säger Hasse och ler. Vi håller på att
plöja igenom alla gamla verksamhetsrapporter sedan 1965 och tänker
också prata med personal och besökare
som varit med från starten.
Hur är det med bildmaterialet?
- Bilder är viktiga, de förmedlar
mycket känslor om hur det var på den
tiden. Vi är angelägna om att komma
i kontakt med alla som har artiklar,

fotograﬁer eller bara gamla minnen,
gärna ända från 1965 och framåt.
Till sist, när beräknar ni att boken
ska vara klar?
- Den 3 september 2015 är det femtio
år sedan Fritidsgården öppnade. Det
låter som ett bra datum.

Har du fotograﬁer, artiklar
eller gamla minnen från
Fritidsgården från tiden 19651979, som du vill dela med dig
av?
Kontakta Charlie Andersson
på charlie.andersson@
oxelosund.se
Text & foto: Torbjörn Dahlström

EN RIKTIG TYGBUTIK I CENTRUM
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V. Trädgårdsgatan 35, Nyköping

0155-28 89 10
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Vill du ha bättre
betalt för din bostad?
'ĞŶŽŵǀĊƌĂĐŝƌŬĂϮϯϬďŽďƵƟŬĞƌŽĐŚǀĊƌƚƐƚŽƌĂŬƵŶĚƌĞŐŝƐƚĞƌŚĂƌǀŝƟůůŐĊŶŐƟůů
ŇĞƌŵƂũůŝŐĂŬƂƉĂƌĞćŶŵĊŶŐĂĂŶĚƌĂĨĂƐƟŐŚĞƚƐŵćŬůĂƌĞ͘sŝŚŝƩĂƌŝŶƚĞďĂƌĂŬƂƉĂƌĞ
ĨƌĊŶŽŵƌĊĚĞƚĚćƌĚƵďŽƌƵƚĂŶǀŝŚŝƩĂƌŬƂƉĂƌĞĨƌĊŶŚĞůĂůĂŶĚĞƚ͘ĞƚŚćƌŐĞƌĚŝŐ
ŵƂũůŝŐŚĞƚƟůůĞŶƌŝŬƟŐƚďƌĂďŽƐƚĂĚƐĂīćƌĚćƌĚƵŬĂŶĨĊďćƩƌĞďĞƚĂůƚĨƂƌĚŝŶďŽƐƚĂĚ͘
sćůŬŽŵŵĞŶƟůůŽƐƐĞůůĞƌůćƐŵĞƌƉĊsvenskfast.se/viharkoparna
NYKÖPING/OXELÖSUNDSBUTIKEN 'Z'dEϮϭEz<PW/E'͘d>ϬϭϱϱͳϮϬϵϱϴϬ͘
SVENSKFAST.SE/NYKOPING

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 möbleringsförslag.
Det är bra om man tar med en ritning 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
Eklekticism - handlar framför allt

Malin, Li och Soﬁa står redo att hjälpa dig med tips och idéer.

om stilblandningar. Det intressanta är
att alla epoker blandas. Enkelt med
elegant, 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, exempelvis 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 material, 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
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Månadens konsert i S:t Botvid
”Filmmusik del 2”
23/11 kl 18. En uppföljare till
förra årets fullsatta konsert i S:t
Botvid med Joachim Forss, Greger
Hillman, Lars Borg, Susanne
Forslund.
Entré 100 kr. Pensionär och
studerande 50 kr. Under 18 år går
gratis.
Foto: Eva Ahlenius

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
www.sn.se/guiden
Kyrkans expedition/Församlingshemmet
Kyrkogatan 12
tel/öppettid måndag, tisdag, torsdag 9-12
& 13-15. Onsdag 13-15 Vxl. 29 34 00.

Välkomna till gudstjänst i
S:t Botvid
27/10 kl 18.00 Kyrkans förtroendevalda
har den här söndagen ansvar för
utformning och genomförande av
gudstjänsten.
3/11 kl. 18.00 Lovsångsmässa.
Medverkande är Magdalena Öhrling,
Joachim Forss och Marie Nilsson.
10/11 kl 18.00 S:t Botvids kyrkokör
sjunger i mässan.
17/11 kl 18.00 Taizémässa.
Medverkande är Magdalena Öhrling,
Susanne Forslund, Åsa Sjölund.

Utställning i S:t Botvid
28/10-24/11. Peter Lindahl. Bilderna
härstammar från fängelsemiljö och har en
andlig underton.

5/11 (tisdag) för alla åldrar, samtal, fika,
musik.
Dagledigträffar
med program i församlingshemmet.
6/11 kl 13.30 Kjell Granrot, nybliven
Fairtrade-ambassadör, har gjort en
resa till Ghana och har något att
berätta. Kaffe. Deltagaravgift 20 kr.
20/11 kl 13.30 ”Blandade sånger
och adventsförberedelser”.
Musikmedverkan av Oxelbären. Kaffe.
Deltagaravgift 20 kr.

Miniorgrupp
8/11 kl 15-17 för barn 7-11 år.
Lek, pyssel och fika. Även 22/11.
Församlingshemmet.

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.
Syjunta kl 13-16 tisdag i jämn vecka i
församlingshemmet.
Sugen på att måla? Kom och prova på.
Tisdagar kl 18-21 har Berne Jönsson
målargrupp i församlingshemmet.
Frågor - ring 293404.

19.19 i S:t Botvid

För ett par veckor sedan satt jag på akuten
i Nyköping med min käresta som hade
skadat handen. Det var kväll, jag hade
en sisådär tolvtimmars arbetsdag bakom
mig, och väntetiden på akuten var ﬂera
timmar. Doktor Lina som så småningom
tog emot, är en släkting till oss, och
min hustru förberedde ett skämt om att
familjen skulle kunna få åka gräddﬁl...
Men när det var hennes tur, och hon
kom in till doktor Lina och såg hennes
blick föll skämtet. Hon hade det mesta
av nattpasset kvar, var redan rätt trött,
och berättade att på hela lasarettet denna
natt fanns det bara EN ledig säng. På hela
lasarettet!

Alla helgons dag, lördagen den 2/11
kl. 11 och kl. 17, bjuder Oxelösunds
församling in till minnesgudstjänster.
Många går till kyrkogården och tänder
ljus och gravlyktor för att hedra de
avlidna. Tankarna går till dem som stått
oss nära och som inte längre är ibland
oss.
Kl. 11 medverkar Magdalena Öhrling, Åsa
Sjölund, Marie Nilsson, Joachim Forss
och Elisabeth Volden.
Kl. 15 är det finskspråkig
minnesgudstjänst.
Kl. 17 medverkar Elisabeth Volden, Åsa
Sjölund, Magdalena Öhrling och Joachim
Forss.
I kapellets väntrum serveras kaffe
mellan kl 9-17. Här finns gravljus till
försäljning.
Välkommen in i värmen.

Du som tycker om att vandra
29/10 kl 17.30-19.30. Kom med på
höstens pilgrimsträffar. Olika teman
varje gång. Vi vandrar både inåt och utåt,
hälsar Marie Nilsson, kontaktperson
070-3002674. Även, 26/11.
Församlingshemmet.
Du vet väl om att du är värdefull?
30/10 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 13/11, 27/11, 11/12.
Församlingshemmet.

Oxelösundin
Ruotsinsuomalaisen
seurakuntatyön

Kära Oxelösundsbo
Hej. Kommer du ihåg mig? I förra numret
av OT skrev jag en hälsning till dig och
påminde dig om att andas. Minns du det?

Allhelgonatid med
minnesgudstjänster i
Frösängskapellet

”Måtte det inte hända något i natt” sade hon.
Plötsligen ﬁck min egen trötthet ett
perspektiv. Vad många vi är som sliter!
Vad många vi är med glåmiga ögon, med
resursbrist, med sjuka barn, skruttiga
föräldrar, brutna tummar och alla andra
oväntade händelser som inte får plats på
våra att göra-listor.
Är det så för dig? Är dina ögon glåmiga?
Är du bekymrad över att dina resurser inte
räcker?
Ok. För din skull tänker jag säga det igen.
Högre än förra gången: Kom ihåg att
ANDAS!
I synnerhet på morgonen! Och i synnerhet
genom hela resten av dagen! Djupa andetag,
minst en gång var femte minut. Och prata
bestämt till dina uppdragna axlar också

Dra dig undan från det som pockar, bara
några sekunder. Även Jesus drog sig undan
när kraven på uppmärksamhet blev för
stora.
Andas och ande hör ihop. Jag fortsätter
att be för dig till
den Gud jag tror
på. Min bön i
november blir att
Guds Ande bär
dig som kämpar
för att hålla ihop,
både dig själv och
allt det goda som
du kämpar för.
Amen.
Elisabeth Volden
Kyrkoherde

Ma 28/10, 4/11, 11/11, 18/11,
25/11 klo 13-15 Kuoroharjoitukset,
St. Botvidin kirkko
Ti 5/11, 19/11 klo 9.30-11.30
Yhteinen kahvittelu Sjötångenin
tiloissa
Ti 29/10, 12/11 klo 17-19
Ompeluseurat, seurakuntakoti
Ke 6/11 klo 17.30 Askarteluilta
aikuisille, Lastenhuone,
seurakuntakoti
To 21/11 klo 17.30 Askarteluilta
aikuisille, Lastenhuone,
seurakuntakoti
To 7/11, 21/11 klo 18-20
Mimmiliiga saunoo, Stjärnholm
Pe 8/11, 22/11 klo 9.30-11.30
Yhteinen kahvittelu Björntorpin
kahvilassa
Pe 8/11, 22/11 klo 15-17
Kerhotunnit, lastenhuone,
seurakuntakoti
Lau 2/11 15.00 Messu Frösängin
kappeli. Pappi Timo Orta.
Suomenkielistä henkilökuntaa
paikan päällä koko päivän
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Europeiskt samarbete skapar gränsöverskridande arbetsmöjligheter för ungdomar
Är du sugen på att prova på arbetslivet i ett annat europeiskt land, men vet inte riktigt hur du ska gå till väga?
Då kan Arbetsförmedlingen erbjuda dig en hjälpande hand!

Eures (European Employment Services) är ett nätverk
för samarbete mellan Europeiska kommissionen och
de offentliga arbetsförmedlingarna i EES-länderna och
Schweiz. Eures ger information till arbetstagare som funderar på att söka jobb och ﬂytta till ett annat land – samt
hjälper arbetsgivare att rekrytera från andra länder.
– Om du söker arbete utomlands kan du börja med att
titta på Arbetsförmedlingens hemsida, där ﬁnns bra information under rubriken Jobba utomlands, berättar Pia
Nilsson som är Eures-rådgivare på Arbetsförmedlingen.
– Många som vänder sig till oss är ungdomar som vill
bo utomlands ett tag för att skaffa sig livserfarenhet, men
vi står givetvis till tjänst för alla som är intresserade av
arbete utanför Sveriges gränser, säger Pia. Bästa arbetsmarknaden är i dagsläget vårt grannland Norge, där det
ﬁnns ﬂest arbetsmöjligheter och där många svenskar
dessutom redan blivit anställda.
– Svenskar är attraktiva på den europeiska arbetsmarknaden, vi har ett gott rykte, menar Pia. Det svåra
är oftast inte att hitta ett arbete, utan att lösa logistiken
runt omkring. Boende kan vara svårt i vissa städer, men
allt går att lösa med ett öppet sinne. Många arbetsgivare
kan dessutom erbjuda ett boende vid arbetsplatsen – till
exempel om du får arbete på en hotellanläggning.
– Disneyland i Paris är ett bra exempel på en arbetsgivare som gärna vill ha arbetskraft från hela Europa – de
vill att deras anställda ska kunna kommunicera med gästerna på många olika språk, förklarar Pia. Många arbeten

som går att söka är inom
serviceyrken eller på olika
callcenters.
Du kan på egen hand
leta information på Arbetsförmedlingens hemsida,
eller besöka Eures Öppet
Hus-tider på Arbetsförmedlingen. Du kan också
få hjälp att skriva ditt CV
efter vad som efterfrågas
i annonserna. På facebooksidan EuresSweden
läggs information ut om
jobbmässor och aktuella
rekryteringar till utlandsjobb.

under samt praktik på ett företag där det ﬁnns ett anställningsbehov inom yrket du blivit lärlingsantagen till. Under hösten 2014 påbörjas utbildningen i Tyskland, denna
pågår sedan i 2-3,5 år beroende på vilket yrke det gäller.
Exempel på yrken att söka till är audiolog, konditor, kock,
optiker, säljare eller tandhygienist.
Det går också att få hjälp med annat än själva jobbansökan. Om du är mellan 18-30 år har du möjlighet att
söka ersättning för att åka på en arbetsintervju i ett annat
EU-land. Får du jobb i ett annat EU-land och ﬂyttar dit
kan du även söka ersättning för att etablera dig i ditt nya
land. Detta ﬁnansieras av ekonomiskt stöd från Europeiska Unionen.
Pia Nilsson

Vägarna ut i Europa är många – och man kommer långt
med vilja, nyﬁkenhet och arbetsglädje.

Via Universitets- och högskolerådet driver Arbetsförmedlingen ett Leonardo da Vinci-projekt. Detta är ﬁnansierat av EU-kommissionen och ger ungdomar som är
anmälda på Arbetsförmedlingen, och som varit arbetslösa
en tid, möjlighet att söka till tre månaders utlandspraktik.
Målet är att öka möjligheterna till anställning samt att ge
språkliga och kulturella färdigheter.
För dig som är mellan 18 och 35 år gammal ﬁnns också
möjlighet att via Arbetsförmedlingen söka till en lärlingsutbildning i Tyskland. Du bör ha grundkunskaper i det
tyska språket, samt en vilja att lära dig mer. Rekrytering
och intervjuer sker i december 2013 och januari 2014, blir
du sedan antagen väntar en språkkurs hemma i Sverige

DITT JOBB I EUROPA

Joakim arbetade i Italien
Joakim Andersson, 25 år, Oxelösundsbo. Joakim blev
antagen till Leonardo da Vinci-projektet och spenderade tidigare i år några månader i staden Volterra
(Toscana) i Italien. Innan han for kunde han inte ett
ord italienska – och han hade knappt varit utanför
Sveriges gränser. I Italien arbetade han med service på
en turistbyrå, varvat med språkkurser.

som ﬁnns där ute, säger Joakim och menar att han är
väldigt glad att han tog chansen när den kom.
I dagsläget är Joakim tillbaka i Oxelösund, men han
satsar på att snart arbeta utomlands igen. Just nu söker
Joakim aktivt arbete i Norge, och det är troligt att det blir
någon form av serviceyrke eftersom han fattade tycke för
det i Italien.

– Jag arbetade tidigare som snickare, men blev arbetslös
och kom i kontakt med Leonardo da Vinci-projektet via
Arbetsförmedlingen, berättar Joakim. Han ville utvecklas
och prova på något nytt, men visste inte riktigt hur han
skulle gå till väga.

– En sådan här upplevelse bidrar till en enorm personlig
utveckling, så jag hoppas verkligen att det är ﬂer som vill
prova på detta när möjligheten ﬁnns, avslutar han.
Stort lycka till Joakim!

– Att göra den här resan är det bästa jag har gjort i livet,
jag har verkligen fått upp ögonen för vilka möjligheter
Text: Sanna Dahlström

Ekologisk
Butik och Café
Egentillverkning
av ekologiska
produkter!

,GHFHPEHUÁ\WWDUYLYnU
Ekologiska Butik och Cafè till nya
lokaler på Sälgstigen 3 i Frösäng!

Återbruk
Loppis  Syservice
Hushållstjänster
Trädgårdstjänster
Öppet: Mån-fred 11-16
Skogsvägen 22, Frösäng
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Joakim Andersson
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Lars Erlandsson årets företagare i Oxelösund
Det var aldrig något snack. Lars
Erlandsson skulle bli entreprenör.
Vid 18 års ålder köpte han sitt första
företag, Globus TT.
- Hela min uppväxt präglades av
företagaranda. Jag är uppvuxen i en
företagarsläkt, både min far och farfar
var egna företagare, säger Lars.
Idag driver Lars sex olika företag så
framgångsrikt att han belönats med
titeln ”Årets företagare i Oxelösund”.
- Jag är en person som hellre ger än
tar, och ifrågasatte självkritiskt valet
när jag blev uppringd av ordföranden i
Företagarna Tell Mellander, säger Lars
och ler.
Så småningom gick det upp för Lars
att han faktiskt vunnit priset, trots sin
ödmjuka inställning.

Prisutdelningen på årets MINO-gala
blev ett riktigt elddop.
- Jag är inte van att gå på sådana
tillställningar, kan man gå i jeans och
kavaj, frågar Lars försiktigt.
Nåja, nu är det hans företagargärning
och inte klädsel som ska uppmärksammas. Hos de ﬂesta är han nog mest
förknippad med Larsson & Kjellberg.
Ett företag med gamla anor.
- Det startade som en smedja inne i
centrala Nyköping 1880, berättar Lars.
Företaget har utvecklats över tiden och
slogs ihop till en enda enhet baserad
i Oxelösund 1982, där all produktion
sker idag.
We Trade International är välkänt
bland båtfolk.

- Givetvis blev jag glad över priset.
Det är ju ett erkännande att jag och
mina medarbetare gör något bra.

- Vi tillverkar så kallade Y-bommar
och förtöjningslösningar både på hemmaplan och internationellt. Just nu
upplever företaget en spännande fas.

Det har gått över 30 år sedan Lars
startade sitt första företag. Idag är han
aktiv i alla sina bolag, men inte med i
organisationen i något av bolagen.

Lars Erlandssons sex olika företag
omsätter cirka 100 miljoner kronor och
sysselsätter mellan 75-125 personer,
beroende på säsong.

- Inget av mina bolag ska vara beroende av mig, jag hoppar in där det behövs.
Varje företag har sin egen platschef som
drar i den vardagliga verksamheten.
Dessutom har vi en fantastisk personal.

Årets företagare i Oxelösund har inga
planer på att trappa ner verksamheten.
Eller som han själv uttrycker det.
- Jag är mycket bättre på att köpa
företag än sälja....

Lars är ingen utåtriktad person, han
jobbar helst i bakgrunden.
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Text & bild: Torbjörn Dahlström

Vi erbjuder
Massagebehandlingar
med Svensk Klassisk
Massage
M
av Certifierad
Massör / Diplomerad
Massageterapeut.
IPL/Laserbehandling
Ƚ Hårborttagning
Ƚ Hudföryngring

GÅ 5 GÅNGER
BETALA FÖR 4

Välkommen!

Lars Erlandsson
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Helena och Sandra
hälsar varmt
välkommen!

Hudhälsan
ekosalong
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0155-302 10
Järntorget, Oxelösund
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Blomster DesignHantverket & kunskapen

Månadens
konsert
i S:t Botvid

Butiken med de ekologiska alternativen.

Alla Helgona
A
helgen

”Filmmusik
del 2”

Vi har många dekorationer för
graven. Välkommen in!

Mer info, se sidan 6

Odlad
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d kärlek!
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Fullservice
på din
cykel! 350:-

Öppe Mån-Fre 10.00 - 18.00 Lör 10.00 - 14.00
Öppet:
-lUQWRUJHW2[HO|VXQG
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www.cykelonyckel.se
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LOKAL PERSONLIG SERVICE
Kameror Datorer
Tillbehör Skrivare
Mobiltelefoner
 Bläckpatroner

Nu har
bytt till vi
n
rör i vår ya
solariuma
!

ID- och
körkortsfoto
på bara några
minuter!

Anderssons Hemelektronik AB
Järntorget 1, Oxelösund

Öppet 7
-2
alla dag 1
ar!
Välkom
men
i värme in
n.

Drop-In Solarium

0155-374 72 anderssons.hemelektronik@gmail.com

Järntorget, Oxelösund

NYHET!

26 cm
28 cm

Din lokala hälsopartner
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L
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gjutjjärnspanna
Rustic
R
R
Revolution

V
Vacuumförpackare
Vit, 7950
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Timmermansgatan 6
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Var rädd om dig
och din familj!

Vad händer om
någon av oss
går bort?

Med hjälp av våra jurister kan du öka familjens trygghet.
 TESTAMENTE

 GÅVOBREV

 SAMBOAVTAL

 ARVSKIFTE

 BODELNING

 BOUPPTECKNING

 ÄKTENSKAPSFÖRORD
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Svart söndag i Oxelösund

D

et är en stilla vintersöndag.
Dagen ska sluta i en tragedi.
Vid lunchtid hittas fem döda arbetare i
ångcentralen vid Oxelösunds Järnverk.
Männen är ihjälgasade.
Det är en katastrof i Oxelösunds Järnverks 100-åriga historia.
En svart söndag i hela hamnstaden.
Datumet är den 10 februari 1957.
Det är ett förmiddagsskift som alla
andra dagar på Järnverket. Stämpeluret
har långsamt hackat sig fram till 12.30.
Den nya ångpannan vid Oxelösunds
Järnverk är 25 meter hög och eldas med
gas från masugnen och koksverket.
Den har varit i drift i drygt en vecka.
Larmanordningarna vid anläggningen
betraktas som mycket omfattande.
Det stoppar inte gasen.
Masugnsgasen som snabbt väller ut i
hela lokalen har varken färg eller lukt.
Den starkt koloxidbemängda gasen
överumplar alla. Ingen hinner reagera.
Det är en av Järnverkets montörer som
gör den hemska upptäckten.
Han hittar åtta till synes livlösa arbetskamrater på ångcentralens golv.
Montören förstår att gas strömmat
ut, rusar ut och larmar och återvänder
sedan för att undsätta sina kamrater.
Han störtar hopkrupen in i den gasfyllda lokalen och lyckas släpa ut en av
de avtuppade arbetskamraterna.
Det är en modig insats.
Han vädrar också ut den farliga gasen
genom att öppna dörrar och fönster.
Ytterligare två förgiftade arbetskamrater kan kraftigt omtöcknade stappla
ut på egna ben – och till räddningen.
Doktor Eric Smedshammar och en

ϐ¤
ryckt ut till olycksplatsen medförande
bårar och gasskyddsutrustning.
De skadade arbetarna som förts ut får
omedelbart adekvat vård.
Konstgjord andning påbörjas.
Detta med hjälp av gungbårar.
Den så kallade Eves gungmetod praktiseras på 1940- och 50-talen.
Den medetslöse placeras liggande på
mage på en speciell gungbår, varefter
man börjar ”gunga” honom, det vill
säga växelvis höjer och sänker ändarna.
Vinningen med detta är en god lungventilation och en ökad blodcirkulation.
Gungbårarna räcker inte helt till.
ϐ¤¡soriska sådana genom att montera upp
plankor placerade över en vanlig bock.
De skadade tillförs även syrgas.

F

em personer omkommer i olyckan.
Tre är hemmahörande i Oxelösund:
Eldaren Edvin Johansson, 57, masungsarbetaren Josef Heinakroon, 55 och
elektrikern Erik Larsson, 34.
Det är en ödets nyck som berövar masungsarbetare Heinakroona livet.
Han har till synes kommit till ångcentralen av en ren tillfällighet, varit
den som först uppptäckt faran och då
försökt rädda sina arbetskamraters liv.
Gasen överväldigar även honom.
Dukar under i gaskatastrofen gör vidare två ingenjörer som tillfälligt arbetar
vid Oxelösunds Järnverk.
Grunden till olyckan kan aldrig hundraprocentigt klarläggas.
Text och research Leif König

Stora bilden Bilden är tagen av Göran Ahrenberg inne i gasklockan på Oxelösunds
Järnverk (numera SSAB Oxelösund). Gasklocka är en cisternliknande anläggning
byggd för att lagra gas. Årtalet när bilden togs är okänt. Lilla bilden Gasreningsanläggningen vid masugnarna på Oxelösunds Järnverk. Den renade masugnssgasen
¡¡Úǣ ǡÚ ϔ¡¡Ǥ
Fotograf okänd. Årtal okänt. Bilderna från Oxelösundsarkivet.

Tänk. Prata. Välj...
-SQVZZWrMHJLIVVR
=PUUKPU[H_PYLZH[PSSIHRH
3HKKHULY]rYHWW¶HSS[PKMHZ[HWYPZLY

Att vilja välja själv börjar ju redan som barn,
och blir bara viktigare och viktigare.
Vill du bestämma över ditt liv? Eller vill du
att tex kommunen ska bestämma åt dig?
Eller har du synpunkter på hur Oxelösund ska växa, hur och var nya
bostäder ska byggas...?
Detta och allt annat kan du prata med mig om! -!
-DJÀQQVSnYLG-lUQWRUJHWYDUMHWRUVGDJPHOODQ
kl 17 och 18.
Kom & prata!



Dag Bergentoft,
gruppledare M
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Gymnastik, Lottor, slöjdklass och hundpromenad i vacker miljö är motiven för
månadens bilder

Oxelösunds kvinnliga gymnastikklubb 1934. I den övre raden står Greta
Andersson, Majlis Lööv, okänd, okänd, Ingeborg Karlsson och okänd. I mellanraden
stårﬁnns okänd, Clary Seger född Öhman, Gertrud Odsvall född Lind, okänd och
Greta Madsen. I nedersta raden står okänd, Wera Dahlberg född Lind, okänd, Ines
Olsson och okänd. Oxelösundsarkivet tar gärna mot namn på de okända kvinnorna.

1923 togs fotot på dessa tränande herrar.

Från 1917 är denna bild på damen med sin tax på promenad vid gamla
vattentornet. Det byggdes 1899 och är en av Oxelösunds äldsta byggnader.
Vattentornet byggnadsminnesförklarades i september 1985.

I Föreningslokalens gymnastiksal gymnastiserade Oxelösunds husmödrar.
Det var Kooperativa kvinnogillet som stod för verksamheten.
Lokalen blev sedan Filadelﬁakyrkan men är numera privatbostad.

Lottakårens kårchef Emma Sjöblom förestavar lottalöftet vid en högtid den
23 mars1958 i S:t Botvids kyrka. Lottorna till höger om ﬂaggan från vänster:
Birgit Ljungkvist, Britt Bååv, okänd, Berta Bååv, Märta Sjögren, Svea Andersson
och okänd. Den 31 januari 1941 bildades en lottaavdelning i Oxelösund, en
underavdelning till Nyköpings lottakår. Södermanlands Lottaförbund gav tillstånd
till avdelningen i Oxelösunds att bilda Oxelösunds lottakår den 12 maj 1941.
Lottakåren upplöstes 30 juni 1995.

Fröken Ekdahl med sina syslöjds-elever i 1946 års 4:de klass utanför D-skolan.

Se Oxelösundsa
rkivets
bilder på Intern
et!
Gå
in på: bild.oxe
losund.se
eller
på kommunen
s hemsida
www.oxelosun
d.se

Oxelösundsarki
vet Karin Granrot
Ringshagen,
tel: 0155-383
52,

Två damer med sin hund njuter i Badhusparken. Bilden är
tagen på tidigt nittonhundratal. I bakgrunden till vänster
syns bron som leder ut till varm- och kallbadhusen.

Efter avlagt Lottalöfte avslutas högtidligheten med middag på Hotell
Kusten.
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Sätt färg på hösten!

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

ÖPPE
27 novT HUS
em
kl 17-2 ber
0

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

Gör något som
ingen annan har!
MÅLNING
t DEKORATIV
Det är bara din fantasi

Anlita en målare
per timmer eller en vecka. Du kan även
få en offert på arbetet. Rot avdrag kan utnyttjas
Öppet vardagar 8-15
Malin 0155-28 57 43
Göran 070-34 00 850
Höjdgatan 24, Oxelösund
goran@exass.se

som sätter stopp. Vi målar
alla slags motiv, utifrån en
bild eller skiss som just
Du önskar.
MÅLAR utvändigt och
invändigt
TAPETSERING

t
t
Välkommen!
malare_peter@spray.se
www.pjsmaleri.com

Medlem i målaremästarna

Peter Johansson 0730 - 69 58 84

sŝŶŶŇǇƩŚũćůƉ
ƚŝůůŵŽĚĞƌŶŝƚ
ͲǀćƌĚĞĐĂ300 000Ŭƌ

Läs mer om tävlingen It i världsklass och nominera
ĚŝƩĨƂƌĞƚĂŐƉĊǁǁǁ͘ŽĸĐĞŝƚƉĂƌƚŶĞƌ͘ƐĞͬŶǇŬŽƉŝŶŐ

DĞĚtŝŶĚŽǁƐϴ͕ŶǇĂKĸĐĞŽĐŚDŝĐƌŽƐŽŌƐŵŽůŶƚũćŶƐƚĞƌĨĊƌĚƵĨƂƌĚĞůĂƌ
ƐŽŵŐƂƌĂƌďĞƚƐůŝǀĞƚƐŶĂďďĂƌĞ͕ĞŶŬůĂƌĞŽĐŚƐćŬƌĂƌĞ͘EƵŚĂƌĨƂƌĞƚĂŐŝ
EǇŬƂƉŝŶŐŽĐŚKǆĞůƂƐƵŶĚĐŚĂŶƐĞŶĂƩǀŝŶŶĂŇǇƩŚũćůƉƟůůŵŽĚĞƌŶŝƚƟůů
ĞƩǀćƌĚĞĂǀĐĂϯϬϬϬϬϬŬƌ͘

It i
världsklass
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Två Sörmlandsvinnare
och båda från Oxelösund!
Mentorer i Almi Företagspartners och
Nyföretagarcentrums program

Prova alltid
olika idéer
och synsätt
Jag är mentor till Victoria Jonsson,
som driver företaget Miramel i Katrineholm. Idrottsföreningar i hela
landet är Miramels kunder.
Miramel producerar rabatthäften,
som medlemmarna i idrottsföreningar säljer för att tjäna pengar till
sin förening.

Christine Edenborg
Edenborgs
Affärsutveckling AB

STARTA EGET
FÖRELÄSNING

Anders Eriksson
föreläsare och rådgivare på
Nyföretagarcentrum
TID
Torsdagar
kl 17.00 – 20.00
PLATS
Västa Kvarngatan 62,
Nyköping
ANMÄLAN
nyforetagarcentrum.se/nykoping
Kursen är 4 tillfällen med valfri
start och gratis
INNEHÅLL
Affärsplan & budget
Företagsregistrering –
moms och bokföring
Arbetsgivaransvar –
nu blir du din egen arbetsgivare
Att synas, höras och jobba hårt –
utan att gå omkull

Vid starten formulerade Victoria mål för sin verksamhet och en
handlingsplan för hur hon ska nå

Dina
drömmar
får dig
att flyga
Jag har varit mentor åt Maria Jägerdén, som under året har startat
Bullersta Ponnyskola. Det är ett
”Shop in the Shop” koncept där
Maria driver sin ridskola med egna
hästar och hyr lokal av rid klubben.

målen. Vid våra träffar har Victoria
berättat om sina aktiviteter och jag
har lyssnat och ställt frågor. Victoria
har på så sätt fått nya insikter och
jobbat framåt i sin plan.

utvecklas och växer.
Om man som företagare vill ha en
mentor tar man kontakt med Almi
Företagspartner, så försöker Almi
matcha ihop mentorparet.

Victoria har tagit många steg framåt
i sitt företagande och både valt till
och valt bort verksamheter under
året. Jag tror att våra diskussioner
har underlättat för Victoria att fatta
beslut kring utvecklingen av sitt företag.

För att lyckas som mentorpar är det
bra att från början formulera mål
och handlingsplan att ha som riktlinje.

En företagare är ofta rätt ensam och
då är det bra att ha någon att bolla
idéer och funderingar med. För mig
som mentor är det en skön känsla
att kunna bidra till att en företagare

Det är viktigt att vara öppen och
låta kreativiteten flöda när man träffas, pröva och ompröva olika idéer
och synsätt. Och så går det mycket
bättre om man har roligt i diskussionerna.

en tennis klubb.
Min roll som mentor har varit att
lyssna på Marias tankar, idéer,
drömmar och konkreta resultat, och
sedan har jag reflekterat över vad
jag hört med min erfarenhet.
Det brukar leda till ny tankar och
aktiviteter, ibland en hemläxa, som
Maria sedan har genomfört och så
börjar vi om.
Mitt bästa råd? Håll fast vid dina
drömmar, det är dom som får dig
att flyga.

Christer Offerman

Det fungerar ungefär som en golf
lärare (pro) jobbar på en golf klubb
eller som en tennis pro jobbar på

Produktchef
SSAB

8 NOV Morgonsoffan 07:30 - 09:00 på Pelles Lusthus i Nyköping
20 NOV Företagslunch 12:00 - 13:00 på Källan Restaurang och Cafè i Oxelösund

Nyföretagarbarometern
Nyföretagarbarometern för
september 2013 visar att 24
nya företag startar under året
vilket är en oförändrad siffra
om man jämför med samma
period 2012. Varför visar

Period
Januari till
September
2012-2013

Oxelösund en så stabil nivå?
”Under några år arbetade vi
intensivt för att öka nyföretagandet.
Nu känns det skönt att vi kan
hålla oss kvar på den nivån

och arbeta för att skapa ett
gott företagsklimat för både
nya och etablerade företag i
kommunen” säger Hans Rainer som arbetar med näringslivsfrågorna i kommunen.

FÖRETAGSFORM

2012

2013

Enskild firma, KB, HB
Aktiebolag

12 st
13 st

14 st
10 st

15
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TRYGGHET
UPPIFRÅN
VD HAR ORDET
Taktäckning för platta & låglutande tak

Taksäkerhet och Snörasskydd
 Takbesiktningar
 Brandskydd
 Ljuskupoler

Hej igen.
Nu ses vi här igen och jag skulle vilja
summera tiden fram till nu. Det har
varit både roligt och mycket bra för
oss att beskriva 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 tåligt så är det också
en arbetsplats för
fastighetsskötare,
sotare, takmontörer,
plåtslagare,
snickare, telearbetare, el och ventilation samt, inte att
förglömma, snöskottare. Wettergrens
personal har genomfört utbildning
och erhållit licens för att få montera
taksäkerhet och snörasskydd. Montaget är a och o för att taksäkerheten
verkligen fungerar när den används.

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 gemensamt i fina egna lokaler som passar
vår verksamhet.
Vår
verksamhet
utgår från ISO certifiering i MILJÖ,
KVALITÉ OCH ARBETSMILJÖ.
Wettergrens Tak
är
hittills
det
enda takföretaget
i Sverige som har
dessa Certifikat,
det är vi stolta
över. Det pågår ett
ständigt förbättringsarbete, det har
sporrat oss att bli ännu bättre på det
vi gör.
Vi jobbar aktivt på att våra arbetsplatser ska bli säkrare, målet under
nästa år är att fortsätta vårt hållbarhetsarbeten enligt riktlinjerna i ISO
26000.

... så här
är det
full fart.

Som fastighetsägare är man skyldig
att se till att taket fungerar och är säkert för dem som ska upp där. Många
frågor har handlat om taksäkerhet
och, inför stundande vinter, också
om snörasskydd vilket är i allra högsta grad aktuellt nu.
Så gensvaret för oss har varit mycket
bra!
Vi har verkligen haft goda förutsättningar detta år. Just nu sysselsätter
vi ca 30 man / kvinnor så här är det
full fart. Vi hoppas på en vädermäs-

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 auktoriserade av
TBI*.
*TBI är vårt branschförbund. Alla
montörer, arbetsledare och företagsledare hos oss har genomfört och erhållit auktorisation.
Tack för att ni läste! / Thorbjörn Forsberg

I samarbete med:

www.millefolium.se

:HWWHUJUHQV7DN$%)|UHWDJVYlJHQ1\N|SLQJZZZZHWWHUJUHQVWDNVH
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Ljus i mörkret!
När höstmörkret gör
entré är det
lätt att tappa
energi och
ork. Jag är
nog inte
ensam om
att uppleva
det så. Det
blir liksom lite
segare att
vakna till liv
och komma
ur sängen på morgonen. Det är en
rent biologisk reaktion har jag läst mig
till. Sömnhormonet melatonin behöver
motas bort.
Jag behöver ljuset, så enkelt är det.
'HW¿QQVHQGHOWLSVRFKWUL[VRP
experterna rekommenderar för att
motverka tröttheten. Förutom att försöka vistas ute så mycket som möjligt
i dagsljus är det bra med ordentlig
inomhusbelysning. Andra tips är att
motionera, sova ordentligt och framför
allt tänka positivt och ha roligt.
Det är helt enkelt bara att gilla läget
RFKWDYDUDSnGHOMXVJOLPWDUVRPLQ¿Qner sig. Det går ju ändå inte att göra
något åt att hösten är här.
2FKOMXVJOLPWDU¿QQVGHW
Varje vecka händer det något i vår
kommun som jag känner mig stolt och
glad över.
Här är några av de händelser som
lyser upp min tillvaro:
9LKDUHQSRVLWLYLQÀ\WWQLQJWLOONRPmunen. Sedan januari månad har 124
SHUVRQHUÀ\WWDWKLW9lONRPPHQ|QVNDU
jag alla er. Jag hoppas att ni kommer
att trivas bra.
6NRODQKDUWDJLWHPRWÀHUHOHYHUlQ
beräknat. En del av dessa är elever
som kommit tillbaka till oss ifrån friVWnHQGHVNRORUHQGHOlUQ\LQÀ\WWDGH
PHQGHW¿QQVRFNVnHOHYHUVRPERUL
Nyköping som har gjort ett aktivt val
och sökt sig till oss för att vi har en bra
verksamhet.
Breviksskolan har gjort ett fantastiskt
jobb för att våra elever ska lämna
grundskolan med godkända betyg.
Från en nivå där 6 av 10 elever klarade
minst godkänt i alla ämnen är det nu 8
av 10 som gör det.
Oxelösunds kommun ligger i topp
bland landets kommuner när det gäller
e-demokrati. Vi har jobbat aktivt med
tillgänglighet och öppenhet på webben. Att det arbetet nu ger resultat är
jätteroligt.
Avslutningsvis vill jag skicka med en
uppmaning. Var rädd om dig – använd
UHÀH[LK|VWP|UNUHW
Catharina Fredriksson
Kommunstyrelsens ordförande
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Fortfarande möjligt
att bli mentor

Kom till Koordinaten
Ung på höstlovet!
Du som går
i årskurs 1
eller högre är
välkommen till
Koordinaten
Ung!

Många ungdomar saknar en vuxen
att prata med om det som är jobbigt,
känns viktigt eller precis vad som helst.
Som mentor träffar du en ungdom
under en längre tid och blir ett betydelsefullt stöd i stort och smått.
Mentor Sverige är en ideell organisation som 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.
Oxelösunds kommun har som vi tidigare berättat inlett ett samarbete med
Mentor Sverige. Ungdomar i åldern
13-17 år kommer att erbjudas möjlighet
att delta i ett 12 månader långt mentorprogram och därför söker vi vuxna över
20 år som kan bli mentorer och göra
skillnad för en ungdom.
Läs mer och anmäl dig på www.mentor.se

Energi- och klimatrådgivning
Förbrukar du mycket energi? Vi kan
hjälpa dig att bli energisnålare, oavsett
om det gäller att byta uppvärmningsV\VWHPHOOHUVH|YHUGLWWEH¿QWOLJD
Energi- och klimatrådgivare och kundtjänsten 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 anpassad 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 0155380 00.

Råd om köp

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
¿QQVL.RRUGLQDWHQRFKKDU|SSHWWLVGDgar 13–15 och torsdagar 9–11. Annan
tid efter överenskommelse på 0155383 75 eller konsument@oxelosund.
se. Besök gärna konsumentvägledningens hemsida på
www.oxelosund.se/konsument

Hos oss kan
du spela spel,
biljard, pingis,
dataspel eller
bara hänga
med dina kompisar. I vårt
FDIp¿QQVHQPDVVDOlFNHUKHWHU
Köp ett Koordinatenkort för 30 kronor
(gäller per termin) så får du bra erbjudanden!
Fritidsgården är utrustad med hörslinga. Självklart är alla våra aktiviteter
drogfria.
Öppettider under höstlovet
Koordinaten Ung har följande öppettider under höstlovet (28/10–1/11):
Måndag–torsdag 13.00–21.00
Fredag 13.00–18.00

Inte för sent att söka
stipendier än
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 idrottsledare vars insatser bedöms vara något
utöver det vanliga.
Eldsjälsstipendium, 5 000 kr
Eldsjälsstipendiet är avsett att uppmuntra eldsjälar som gjort betydande
insatser i föreningsliv, kulturliv eller i
annan allmännyttig verksamhet.
Sista ansökningsdag är 1 november
2013! Ansökningar eller förslag på
stipendiater sänds till Oxelösunds kommun, 613 81 Oxelösund. Kuvertet skall
vara märkt med ”Stipendium”.
Ansökningshandlingar och mer inforPDWLRQ¿QQVSnZZZR[HORVXQGVH)|U
mer information: Kultur 0155-383 57,
Idrott 0155-383 72.

Klassisk gårdsrock
fredag 15 november 19.00–23.00.

Visste du att…
antalet oxelösundare
ökar och att vi nu är
11 360 invånare.

Öppettider
Receptionen kommunhuset
Växel 0155-380 00
Mån, tis, tors 8.00–17.00
Ons 8.00–18.00
Fre 8.00–16.00
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 ungdomsverksamhet, 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
Koordinaten Ung
Mån–tors 15.00–21.00
Fre 15.00–18.00, 19.00–23.00
Under höstlovet andra öppettider, se
artikel på denna sida!

Kom och lyssna på
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige sammanträder
onsdag 30 oktober 18.00 i Eventsalen,
Koordinaten. Allmänheten är välkommen att närvara.
Handlingar till kommunfullmäktiges
lUHQGHQ¿QQVWLOOJlQJOLJDSnNRPPXQstyrelseförvaltningen och på kommunens hemsida www.oxelosund.se där
du också kan också följa debatten och
sammanträdet via webbsändning.
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God man – så funkar det
En god man och förvaltare hjälper personer som har svårt att klara sin ekonomi eller annat som tillhör vardagslivet. Här ser du vad en god man kan göra för dig och hur ansökan går till. Det är överförmyndarnämnden som beslutar om arvoden och ersättningar till gode män, förvaltare. Överförmyndarnämnden kontrollerar också hur de sköter sina uppdrag.
Samverkan mellan kommunerna
Oxelösund och Nyköping samverkar
kring överförmyndarfrågor. Det gemensamma överförmyndarkontoret som servar båda kommunerna ligger i Nyköping.

tare. Den som behöver en god man kan
exempelvis vara personer med utvecklingsstörning, psykisk störning, gamla,
sjuka, personer med demenssjukdom,
¤ϐǤ

God man och förvaltare
En god man eller förvaltare hjälper
till med ekonomin, bevakar juridisk rätt
eller ger annat stöd i vardagen. En förvaltare har samma uppgift som en god
man men den som har förvaltare måste
ha förvaltarens samtycke för att ingå
avtal eller rättshandla på andra sätt.

Vad kostar det?
Att ha god man eller förvaltare kostar
normalt cirka 9 000 - 11 000 kronor per
år, det kallas arvode. Det är antingen du
själv som betalar eller kommunen. Det
är din inkomst och dina tillgångar som
avgör vem som betalar arvodet.

Förmyndare
Förmyndare är en tredje form av
stöd. En förmyndare företräder ett barn
under 18 år i frågor som gäller barnets
egendom. Normalt är det en eller båda
föräldrarna som är barnets förmyndare.
För barn som saknar föräldrar förordnar tingsrätten en person till särskild
förmyndare.
Vem har rätt till hjälpen?
Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning eller dålig hälsa inte kan
sköta sin ekonomi, bevaka sin juridiska
rätt eller annat i vardagen - kan han eller
hon ha rätt till en god man eller förval-

Hur får jag en god man eller förvaltare?
Den som ansöker kan vara huvudmannen själv, hans eller hennes make/
maka eller sambo, närmsta släktingarna
eller överförmyndarnämnden. Så här går
det till:
Ansökan till tingsrätten
Fyll i blanketten ”Ansökan till
tingsrätten” Kom ihåg att följande ska
skickas med ansökan: personbevis samt
läkarintyg eller social utredning (social
utredning görs om den ansökan gäller
redan har t ex omsorg från kommunen
eller landstinget) av kommunen i de fall
ni redan har kontakt). Du kan föreslå en

lämplig god man redan i ansökan om du
vill.
Anmälan till överförmyndarkontoret
Är du inte make/maka, sambo eller
närmsta släktingarna kan du ändå påkalla behov av en god man/förvaltare för
någon. I dessa fall använder du blanketten ”Anmälan till överförmyndarnämnden”
Handläggning och beslut
Tingsrätten handlägger ansökan.
Kommunens överförmyndarkontor
hanterar också ansökan på uppdrag av
tingsrätten och tar fram en lämplig god
man/förvaltare som du sedan får träffa.
Beslutet kommer med posten
Du som skickat in ansökan får beslutet med post från tingsrätten. I beslutet
står det vem som är den gode mannen/
förvaltaren.
Blanketter och mer information hittar du
på www. oxelosund.se/god-man

Vill du bli god man?

Seniorcafé på Koordinaten

Oxelösunds och Nyköpings kommuner
Úϐ¡ ÚǨ
söker dig som är intresserad av vardagsekonomi, tycker om människor och har
tid över för en annan person.
Ett plus är om du är väl insatt i samhället och har erfarenheter av arbete
inom offentlig sektor, bank eller liknande. Läs mer på www. oxelosund.se/
god-man

Måndagar och torsdagar
10.00-12.00 är det Seniorcafé på Koordinaten.
Koordinatens Seniorcafé är en mötesplats för alla seniorer. Caféerna arrangeras måndagar och torsdagar 10.00 till
12.00.
På torsdagar är det alltid någon form
av program i Eventsalen, till exempel
konsert, föreläsning eller nyttig samhällsinformation.
±¡ʹͲǣǦϐǤ
ϐ¡
på Koordinaten samt läggs upp regelbundet i evenemangskalendern på

Eva är god man

Eva Boström är god man åt personer som
av olika skäl inte klarar av sitt liv och sin
ekonomi på egen hand.
När Eva Boström för sju år sedan
pensionerades från jobbet som hotellchef på dåvarande First Hotel i Gumsbacken var hon mest orolig för att livet
Ǥ¤
fyllas med något meningsfullt, resonerade hon och lockades genom en bekant
att bli god man. I dag är hon god man åt
fyra personer som av olika skäl inte klarar av sitt liv och sin ekonomi på egen
hand.
Att vara god man går ut på att bevaka
rättigheter, sköta ekonomin och sörja för
att dem man ska hjälpa får den vård och
service de behöver. I praktiken kan det
innebära allt från att handla kläder, se
till att de får rätt antal hemtjänsttimmar
till att hålla kontakt med vårdpersonal.
Egentligen allt som inte sköts genom
andra insatser, vilket också kan vara att
bara sitta ned och prata en stund.
– Som god man ska man bry sig och se
till att den här personen har det så bra
som möjligt på alla plan, sammanfattar
Eva Boström.

Fixartjänst för dig som fyllt 67
www.visitoxelosund.se.
Torsdag 31 oktober 10.00–12.00
Rock & Blues. Musikalisk tillbakablick.
Härlig sång ackompagnerad av fyra
gitarrister.
Torsdag 7 november 10.00–12.00
Sång och musik med Linda Widner.
Torsdag 14 november 10.00–12.00
Klubb Maritim Oxelösund berättar om
sjöfart och sjöfartshistoria.

Är du 67 år eller äldre och bor i
Oxelösunds kommun? Behöver du
hjälp med enklare praktiska uppgifter
hemma? Då kan Finlirarna vara något
för dig. Finlirarna är en grupp inom
funktionsstöds dagliga verksamhet
och består av elva personer och två
handledare.
Tjänsten är kostnadsfri men
du som kund står själv för materialkostnaden. Ring Finlirarna på 0155383 04, 073-048 00 41 eller 070-544
22 87. Du kan även boka Finlirarna
via Äldrelinjen 0155-389 00, som har
telefontid vardagar 9–12.

Finlirarna kan hjälpa dig som är 67 år eller äldre med enklare praktiska uppgifter.

Har du frågor som rör äldre? – Ring Äldrelinjen!
Till Äldrelinjen kan du vända dig med frågor som rör äldre och få hjälp med att komma i kontakt med rätt person. Det är Oxelösunds
kommun som står för Äldrelinjen. Du når Äldrelinjen på telefon 0155–389 00 måndag–fredag 9.00–12.00 eller via aldrelinjen@
oxelosund.se.
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Oxelösunds bibliotek
ﬁrar 100 år
I år är det hundra år sedan Oxelösunds bibliotek såg dagens ljus och
lördagen den 16 november ﬁras detta
med stort kalas på Koordinaten. Det
som idag är en modern mötesplats
med många olika verksamheter
började en gång i tiden i en fuktig
källare på Föreningsgatan 14, tack
vare en grupp litteraturtörstande
arbetare.
I början av 1900-talet var bildningsuget och lästörsten stor
bland arbetarna i det växande
industrisamhället Oxelösund. Man
läste mer eller mindre allt man kom
över – oftast romaner men även böcker
om historia och naturvetenskap. Vid
den här tiden var böcker i högsta grad
en lyxvara och inget en vanlig arbetare
hade råd med.
År 1907 upprättade därför
Oxelösunds arbetarkommun en liten
boksamling där man kunde låna allt
från romaner av tidens stora svenska
författare till läroböcker och annat
matnyttigt till arbetarnas förkovran.
År 1912 organiserade en grupp
läshungriga arbetare sig i studiecirklar
genom det nybildade Arbetarnas
bildningsförbund, ABF. Efter en
lång dags arbete träffades de i
arbetarkommunens källarlokal på
Föreningsgatan 14 och delade med
sig av läsupplevelser och diskuterade

TRUBADURKVÄLL

böcker, ibland långt in på nätterna.
Året därpå, 1913, lämnade Oxelösunds
arbetarkommun över boksamlingen
till gruppen, ett register upprättades
och därmed blev boksamlingen ett
bibliotek i verklig mening. Samlingen
växte och blev så småningom
Oxelösunds stadsbibliotek
Idag är biblioteket i Oxelösund
en modern mötesplats för alla
samhällsgrupper och för livets alla
stadier. Under det samlande namnet
Koordinaten har biblioteket blivit ett
allaktivitetshus som också inrymmer
café, fritidsgård, konstgallerier, scener,
replokaler, konferensrum samt hela
kultur- och fritidsförvaltningen.
Grundtanken är dock densamma
som 1913 – alla har rätt till bildning
och att låna böcker ska vara gratis.
På Koordinaten ﬁnns ett bokskåp
med böcker bevarade från den
första tiden. Här kan du bläddra i
100-åriga utgåvor av såväl Strindberg
som Svensk historia, böcker som
lånats, lästs och diskuterats av många
Oxelösundare.
Just dessa böcker är dock av förklarliga skäl inte längre till utlåning.
Källor: Boken om Oxelösund,
Oxelösundsarkivet
Text: Marie Anstadius

+HPEDNDWÀND/XQFKHUÉODFDUWH&DWHULQJ

Opel Astra Active från:

FARSDAGSFIKA

149 900 kr

)LUDIDUPHGKHPEDNDGEXIIp
9LGXNDUXSSRFKWlQGHUEUDVDQGHQ
QRYHPEHUNO

V
Välkomna!
2 NOV

Utrustad med bl a:

kl 21-0

1

´OlWWPHWDOOIlOJDU
8SSYlUPGOlGHUUDWW
)DUWKnOODUH IlUGGDWRU
&'UDGLRPHG86%LQJnQJ

Välj till:
6SRUWV7RXUHUNU
3OXVSDNHWNU
3UHPLXPSDNHWNU

“'HlUVQ\JJDSUDNWLVNDWUHYOLJWSULVVDWWDRFKDYEHYLVDWIHQRPHQDONYDOLWHW´
$XWR0RWRU 6SRUWDXJXVWL

ASTRA ACTIVE

Tidlund
& Wik

GÖR ETT AKTIVT VAL.
Det har aldrig varit mer självklart att köpa Opel. Hos oss hittar du nu Astra Active,
en tysk kvalitetsbil med läcker design och all nödvändig utrustning som standard.
En verklig vän på vägen byggd för att njutas och hålla år efter år. Givetvis med 5 års
nybilsgaranti. Kom in och provkör! Just nu kan du vara med och tävla om att vinna
6YHULJHVFRRODVWH2SHO$'$0±$'$0*UDIùWL(GLWLRQHWWUXOODQGHNRQVWYHUN

opel.se
Bränsleförbrukning blandad körning 3,7-6,8 l/100 km. CO2 utsläpp blandad körning 99-159 g/km. Miljöklass Euro 5. Bilarna
på bilden är extrautrustade. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti plus 3 års förlängd garanti (den förlängda
garantin gäller upp till 100 000 km). Provkör valfri Opel och fråga din Opelsäljare om en tävlingskod och skriv in den

på www.tavlamedopel.se, svara på några frågor tillsammans med en motivering. Lycka till!

2 november
öppnar vi kl 18!

Ringvägen 58, Nyköping

Strandvägen 3, Oxelösund
0155-33450 / 070 213 40 61

0155 - 44 31 00
www.bilcenter.com
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Fråga juristen!

Fråga:
Jag har ett hus på en tomt som min pappa äger. Nu säger han att han ska sälja sitt hus,
vad händer med mitt hus då?
Svar:
Då din fråga inte är så utförlig är det svårt att svara. Jag skulle behöva veta mer om
förutsättningarna för att på bästa sätt svara på din fråga.
Har du fått ett hus din pappa byggt på fastigheten under tiden han ägt fastigheten eller
har du byggt huset på hans fastighet under tiden han ägde fastigheten? För det fall din
pappa har byggt huset är byggnaden inte din. Han kan sälja den om han önskar.
Kanske har du en nyttjanderätt till byggnaden. Hyr du byggnaden kan din
besittningsrätt, under vissa omständigheter, kvarstå vid en försäljning av hela
fastigheten. För att du ska bli ägare krävs att byggnaden med mark styckas av från
beﬁntlig mark. Lantmäteriet hjälper till med styckning av tomt. En mängd faktorer
spelar roll då lantmäteriet beslutar om en avstyckning är möjlig eller ej. En av dessa
faktorer är storlek på tomt, en annan om det kan bli en fungerande fastighet. Kontakta
Lantmäteriet för att höra hur det ser ut i just ert fall.
Det ﬁnns även möjlighet att arrendera tomt och byggnad, besittningsrätten är då
väldigt stark. Fundera först om det är möjligt att sälja fastigheten om det ﬁnns ett
bostadsarrende på marken. Hur stor är fastigheten, är det en privatbostadstomt i ett
villaområde är det kanske inte alls lämpligt med en sådan lösning.
För det fall du har byggt huset under tiden din pappa ägt fastigheten kan det vara
en byggnad på ofri grund. Då äger du huset men inte marken. Du kan ﬂytta ditt hus
då din pappa säljer tomten och ställa det på annat ställe. Det ska naturligtvis först
konstateras att byggnaden verkligen är din innan du ﬂyttar den.
Detta är inte en uttömmande redogörelse för ditt problem då jag inte känner till alla
förutsättningar.
Fråga:
Jag bor med en kvinna sedan 20 år tillbaka. Vi har varit gifta sedan några år. Vi har
tre barn ihop men har inte skrivit något testamente. Min fru har blivit sjuk och många
tankar kretsar just nu kring vad som kommer hända med våra tillgångar om hon dör.
Svar:
Först sker en bodelning. Du kommer sedan att ärva all egendom efter din hustru.
Barnen kommer att ärva både sitt mors- och sitt farsarv först då du går bort.
Fråga:
Min mormor har skrivit testamente till förmån för mig och min bror. Hon dog i somras
och vi har haft en bouppteckning då alla hennes barn och vi var med. Vår mamma är

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 Advokatbyrå, 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
ȋ̷ǦǤȌȋǤ̷ƨǤȌ
Alla frågor behandlas anonymt i tidningen.

död sedan tidigare och vi är de enda barnen i släkten. Mormor ville att vi skulle få alla
hennes saker och pengar. Vi har en morbror som vägrar att gå med på att vi får allt,
han vill få sin laglott. Jag undrar om vi får det efter att han har avlidit?
Svar:
Ni kommer, för det fall samtliga övriga arvsberättigade personer avlidit då han
går bort, ärva honom. Er morbror och övriga syskon kan dock välja att skriva ett
testamente till förmån för annan/dra. Ni har inte rätt till laglott efter honom, han gör
som han önskar med sin kvarlåtenskap. Enbart bröstarvingar har rätt till laglott.
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Ditt provbokslut ger dig svar på ditt företags förväntade resultat och
skattesituation i god tid före årsskiftet. Provbokslutet möjliggör planering
och optimering av skatteuttag respektive löneuttag beroende av vald
företagsform.

B

GÖR ETT PROVBOKSLUT
Kontakta din rådgivare redan idag!

Christina Andersson
Arne Westerlund
Aukt. Redovisningskonsult Aukt. Redovisningskonsult
Tfn 0155-773 23
Tfn 0155-773 15

Annette Granqvist
Susanne Flood
Aukt. Redovisningskonsult Aukt. Redovisningskonsult
Tfn 0155-773 13
Tfn 0155-773 24

t%FOLPNQMFUUBEÊDLWFSLTUBEFO
t"MMUJEEÊDLJMBHFSt1FSTPOMJHTFSWJDFPDILWBMJUFU
www.lindqvistgummi.se

LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än 1 500 medarbetare.
Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling finns
på över 135 orter över hela landet. På www.lrfkonsult.se hittar du uppgifter om närmaste kontor. Vill
du hellre ringa är numret 0771-27 27 27.

Lindqvist Gummiverkstadt#ÌHHBUBO
0YFMÚTVOEt5FM
Lindqvist
Gummiverkstadt5PSHHBUBO 0YFMÚTVOEt5FM
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Det händer i Oxelösund!
Ett urval av aktiviteter under kommande månad.
För fullständigt program, se www.visitoxelosund.se

Evenemang

Evenemang

Barn

Onsdag 6 november 19.00

Swing Sling Brass
Koordinaten, Eventsalen
Swing Sling Brass är sju bleckhuliganer ur
gräddan av svenska brasseliten, och de
ger en allt annat än stillasittande konsert
med bleck och spräck, högt och lågt,
virtuost, vackert, burleskt, noterat och
improviserat.

Lördag 23 november 18.00

The Movies Concert 2
S:t Botvid
Nu kommer uppföljaren till förra årets
succé! Musik från Titanic, James Bond,
&DVDEODQFDRFKPnQJDÀHUlOVNDGH
klassiker arrangerade för orgel, keyboards,
bas, sång och saxofon. Musiker: Greger
Hillman, Lars Borg, Joachim Forss och
Susanne Forslund.

Utställningar

Lördag 26 oktober 13.00

19 oktober - 6 november

Krifs krafs ho ho plask

Staffan Snidare

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.

Galleri K, Koordinaten
*UD¿NRFKPnOHUL$UU)RNXV

19 oktober - 5 november

Gullvi Hedlund Clarin
Galleri O, Koordinaten
Stickat, virkat och vävt.
Lördag 16 november 13.00

Torsdag 14 november 19.00

Godnatt min skatt

Gott och blandat
- musikcafé med Oxelökören

Koordinaten, Eventsalen
Teater Tre spelar Godnatt min skatt. Hur
gör man när man sover? Vem nattar vem
och hur? Finns vännen kvar när man vaknar? Stjärnor tänds och drömmar föds.
För alla barn mellan 2 och 4 år.

Koordinaten, Eventsalen
Oxelökören, den blandade kören från
Oxelösund, bjuder på en skön musikalisk blandning med godisbitar ur sin rika
repertoar som här kan avnjutas till en god
kopp kaffe.

9 november - 8 januari

Senior
Måndagar och
torsdagar 10.00-12.00

Oxelösunds bibliotek 100 år!

Om ryssen kommit
- Sverige och Kalla kriget

Koordinaten
%LEOLRWHNHWI\OOHUnURFKGHW¿UDUYLSn
Koordinaten med tårtkalas, musik, barnteater, utställningar, verkstäder, upptäcktsfärd i biblioteket och konstförsäljning!

Torsdag 7 november
Sång och musik med Linda Widner.

Torsdag 14 november
Klubb Maritim Oxelösund, förening för
sjöfart och sjöfartshistoria berättar.

Torsdag 21 november
Sång och musik av Gullmar och Johanna
Bergman.

Tedans
Koordinaten, Eventsalen
The Liptones med Kenneth Rodrick i
spetsen bjuder på dansant musik från 40
- 50-talet. Lyssna, dansa, drick te och njut!

Koordinaten, Eventsalen
Tre veteraner på folk- och världsmusikscenen bjuder på hisnande löpningar,
tunga riff, sång och sanslöst svängigt
slagverk. Här blandas polska med
senegalesiskt gung och kanske en
smäktande mexikansk sång.

Program närmaste månad:
Rock & Blus - 4 gitarrer och sång ger en
Musikalisk tillbakablick.

Lördag 7 december 14.00 - 16.00

Ellika & Solo & Rafael

Lilla Salen och
Eventsalen, Koordinaten
Koordinatens Seniorcafé är en mötesplats
för alla seniorer. På torsdagar är det alltid
någon form av program i Eventsalen.

Torsdag 31 oktober

Koordinaten, Eventsalen
Två föreläsningar med Per Rödseth med
anledning av Föreningen Femörefortets
tioårsjubileum. 19/11: Det svenska invasionsförsvaret, Warszawapaktens planer och
dubbelspelet med Nato. 3/12: Försvaret av
Oxelösund och Bråviken.

Torsdag 21 november 19.00

Galleri O, Koordinaten
Lokalhistorisk utställning av Jeanette
Ljunggren om egnahemsrörelsen gestaltad
i tretton hus på Nytorgsgatan i Oxelösund.

Seniorcafé

Lördag 16 november 10.00-14.00

Tisdag 19 november & 3 december 19.00

Tretton hus 1913-2013

16 november - 8 januari

Världen vi lever
Galleri K, Koordinaten
Ullkonstnären Karin Nilsson bygger världar och berättelser av konst där hennes
egna ullskulpturer möter skapelser av
ullkonstnären Mona Halldin, glasblåsare
Jesper Eklund, skulptören Annica Edwall
och bildkonstnären Irem Babovic.

Synas här?

Torsdag 28 november
Karin Granrot-Ringshagen visar bilder ur
Oxelösunds bildarkiv.

Erbjudande
En bit mat innan konserten?
Passa på att avnjuta en bit mat och ett
glas vin innan kvällens konsert! Best
Western Hotell Ankaret erbjuder alla konsertbesökare rabatt på middagsbuffén mot
uppvisande av biljett till Kultur- och fritids
evenemang. Förboka bord på 0155-330 20.

Borde ditt evenemang synas här?
Då ska du börja med att lägga in det på
www.visitoxelosund.se senast 10 arbetsdagar innan tidningen kommer ut, så
kommer det med i mån av plats.
Evenemangskalendern produceras av
Kultur- och fritidsförvaltningen,
Oxelösunds kommun, 0155-383 57.
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Vi är hela Sveriges parti!
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Tveka inte, hör av dig med frågor:
mikael.miulus@sverigedemokraterna.se

https://oxelosund.sverigedemokraterna.se
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En mycket speciell dag
”Varje skugga talar om att någonstans ﬁnns det ett ljus”
Under Alla helgons dag, lördagen den 2 november, är det mycket folk i rörelse
på kyrkogården i Oxelösund. Precis som på andra kyrkogårdar i landet. När
skymningen kommer och mörkret lägger sig, har många besökare tänt ljus för nära
och kära.
Ett hav av ljus möter den som kommer när kvällen lagt sig över kyrkogården. På lite
håll är det som ett enda stort rum med skimrande ljuspunkter. När du kommer nära
kan du följa gångar, upplysta med ljusmarschaller, som leder fram till olika områden på
kyrkogården. Inte förrän du hör röster från andra besökare upptäcker du att du inte går
ensam. Mörkret ger vika och vi blir många som vandrar tillsammans den här kvällen.
Nära och kära har fått sin sista vila här eller någon annanstans. Vi bär alla våra olika
minnen och tankar.
Rikard Eriksson och Peter Andersson arbetar på Oxelösunds kyrkogård och berättar
hur det är att arbeta under just Alla helgons dag.
-Det kommer mycket folk till kyrkogården. Det är en helg där anhöriga kommer för att
smycka graven och tända ljus för nära och kära som inte ﬁnns ibland oss mer.
- Peter och jag kommer ﬁnnas där ute, säger Rikard. Vi tänder ljus och sätter på gravar
om någon beställt det. Anhöriga kanske inte har möjlighet att komma själva. Många
äldre, som bor en bit bort och har svårt att ta sig, vill ha hjälp med att tända ljus på
graven. En del vill ha ljus uppsatta så det lyser när de kommer till graven på kvällen.
- Barnfamiljer kommer och barnen har ibland sin egen speciella utsmyckning eller
hälsning som de vill lägga på graven.

SU
ND
SUND

-Marschaller tänds utmed grusgångarna där folk går mest. Vi kommer att ﬁnnas lite
här och var. Vi åker runt och kollar och tittar till ljusskåpet på minneslunden så det bara
ställs in små ljus som passar i hållarna.
-Folk vill gärna prata. Har kanske något att fråga som gäller gravar. Kanske söker man
en särskild grav. Vi brukar få frågor om det mesta, säger Peter, och vi svarar så gott vi
kan.
- Det är en mycket speciell dag. Så stämningsfullt i mörkret. Det är mäktigt när allt är
upplyst.
-En vandring på kyrkogården kan kombineras med ett besök i värmen inne i kapellets

väntrum mellan 9-17, upplyser Rikard om. Där bjuder anställda i församlingen på ﬁka,
kaffe och saft. Tre minnesgudstjänster kommer det att vara i kapellet under dagen.

- Det nyrenoverade kapellet har blivit väldigt ﬁnt invändigt. Klockstapeln är renoverad
och nytjärad och ringer igen vid begravningar och andra gudstjänster i Frösängskapellet.
Många Oxelösundare använder kyrkogården för sin dagliga promenad. Här ﬁnns så
mycket vackert att se, säger Peter och Rickard. Vi har en ﬁn kyrkogård här i Oxelösund.
Det säger många.
Birgitta Ringshagen

4PMXFJH
finns här

Vaccinera mot inﬂuensan
Drop-in på Vårdcentralen Oxelösund v. 45-48.
Tisdagar och torsdagar klockan 15.00-16.00.
Vaccination rekommenderas och är gratis för dig som är 65 år eller äldre,
har en kronisk hjärt- eller lungsjukdom, vissa andra kroniska sjukdomar,
eller är gravid. Övriga: 150 kr.

UJTEBHBS
onsdagar



TAPPAR
DU MYCKET HÅR?
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ÊNOFOTPNLSPQQFOCFIÚWFS
GÚSFOCSBIÌSWÊYU

Erbjudande nu: 179 kr
(ord pris 277 kr)

Välkommen!

/ZB4VOEBTBMPOHFOt4VOETUJHFO0YFMÚTVOEt5FMFGPO

I topp för femte året i rad!
I Svenskt Kvalitetsindex (SKI) senaste mätning
av kundnöjdhet i olika servicebranscher fick vår
mottagning - tillsammans med övriga Praktikertjänstmottagningar - betyget 87,3!
Undersökningen bygger på 8 000 intervjuer där
patienten har fått ange hur nöjd man varit
med sitt tandläkarbesök, tandvård
och andra tjänster.
Tack för förtroendet!
Tandläkare Göran Herbring
0155-316 60
Torggatan 13, Oxelösund

87,3

MYCKET NU?
Ring oss så hjälper vi dig att
höströja både ute och inne!

9LXWI|UGHÁHVWDKXVKnOOVQlUDWMlQVWHUPHG587RFK527DYGUDJ
0155-40 00 40
www.pensio.se
info@pensio.se
Fruängsg 22,
611 31 Nyköping
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Just nu har vi mängder av erbjudnaden och nyheter.
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AVENSIS

YARIS 1,33
ACTIVE

AURIS

ACTIVE STYLE

1,8 KOMBI B1

KAMPANJPRIS:
144,900:-

PRIS
FRÅN
169,900:-

KAMPANJPRIS
264,900:-

KAMPANJPRIS
215,900:-

Ord.pris:
153,900kr
Fördelslån:
1578kr/mån

Fördelslån:
1763kr/mån

Ord.pris:
274,900kr
Fördelslån:
2884kr/mån
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240,900kr
Fördelslån:
2094kr/mån
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Lull-lull bonus:

10.000kr
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Kampanjpriserna gäller t o m 31 december 2013. Kan ej kombineras med avtal och övriga rabatter. Lull-lull bonus gäller vid köp av en ny Yaris eller Auris bensin eller diesel, ej hybrid, och kan inte kombineras med prenumeration, avtal och övriga rabatter. Finansiering via Toyota Financial services; Avensis: Fördelslån
med kampanjränta 2,95%, 36 månader, 30% kontant, 40% restskuld, ord rörlig ränta 5,49% (månår). Eff ektiv ränta 6,1%. Övriga modeller: Fördelslån
36 månader, 30% kontant, 40% restskuld, rörlig ränta 5,49% (mån-år). Eff ektiv ränta 6,1%. Uppläggnings- och aviavgifter tillkommer. Bränsleförbrukning
och koldioxidutsläpp vid blandad körning Yaris 3,5-5,4 l/100 km och 9-124 g/km, Avensis 4,5-7,0 l/100 km och 119-173 g/km, Rav4 5,6-7,3 l/100
km och 147-176 g/km, Auris 3,8-6,1 l/100 km och 87-140 g/km, Auris Touring Sports 3,7-6,2 l/100 km 85-143 g/km. Bilarna på bilderna kan vara
extrautrustade. Med reservation för eventuella prisändringar, avvikelser och tryckfel. Lokal avvikelser kan förekomma

7ÊMLPNNFOUJMMCJMUWÊUUF

ÖPPETTIDER:
Bilförsäljning Mån-Fre 10-18
Lör 10-14
eller efter ök
Verkstad och Mån-Fre 07-17
Reservdelar

#*-5755&/*09&-½46/%
Industrigatan 10, Nyköping 0155-21 71 70

Vi finns hörnet Sundsörsvägen/Folkegränd (granne till Netto butiken)
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Staﬀan Hellstrand och Idde
Schultz till Ljus & Värme
Staffan Hellstrand är född i Stockholm,
men vid tidig ålder ﬂyttade han med sin
familj till Nyköping, där han växte upp.
Han har ägnat en stor del av sitt liv åt
musiken, som musiker och låtskrivare.
Lördagen den 30 november kommer
Staffan tillsammans med Idde Schoultz
och ger en konsert i S:t Botvids kyrka
i samband med evenemanget Ljus &
Värme.
Temat för kvällen är ”Sånger i adventstid”. O.T har pratat med Staffan inför
uppträdandet i Oxelösund.
Välkommen hem igen! Du är uppfödd
i Nyköping, vad har du för relation till
Oxelösund?
- Eftersom många gymnasiekompisar
kom från Oxelösund så ﬁck man en ganska
direkt anknytning. Jag hade bland annat
en ﬂickvän därifrån under en kortare
period.....
Sedan debutalbumet ”Hemlös” från
1989 har det blivit en hel del sånger.
Har du koll på hur många du skrivit?
- Nej faktiskt inte. Men kanske en 250300 som kommit ut på skiva.
Du har också skrivit till en hel del
andra artister. Kan du nämna några artister och några sånger vi känner igen?
- ”Fiskarna i haven” åt Idde Schultz är
väl den mest kända. ”Marie, Marie” med
Sven-Ingvars spelas väl också en del. Annars har jag skrivit åt en mängd personer
som Lasse Winnerbäck, Lisa Nilsson,
Svante Thuresson, Uno Svenningsson med
ﬂera.
Som sagt, välkommen till Oxelösund
och Ljus & Värme i Oxelösund. Har du
spelat i S:t Botvids kyrka tidigare?
- Nej, aldrig och jag ser fram emot det
jättemycket!

Vid din sida kommer Idde Schultz att
uppträda. Presentera henne kort.
- Hon ﬁck ju sitt stora genombrott i mitten av 90-talet med en platta jag skrev det
mesta till och producerade. Sen fortsatte
hon på egen hand och hamnade så småningom i Winnerbäcks kompand ”Hovet”.
Hon och Anna Stadling bildade sen ”Anna
& Idde” som gav ut ﬂera plattor.
Förutom dig och Idde får publiken
njuta av två duktiga musiker, kan du
berätta lite kort om dom också?
- Fredrik Blank, är en gitarrist som
spelat med mig i många år. Han har också
spelat med Di Leva, Olle Ljungström och
många ﬂer. Jens Back på orgel och piano
har också turnerat med mig men är nog
mest känd som medlem i Lars Winnerbäcks kompband ”Hovet”.
Om jag säger att ”Lilla fågel blå”,
”Hela vägen hem” och ”Bilder av dig” är
de mest spelade och populäraste av dina
sånger, vad säger du då?
- Det stämmer nog. Min fotbollslåt ”Explodera” ekar ju ur högtalarna varje gång
Sverige gör mål i landskamper, så den får
väl också räknas dit. ”Fanfar” spelas ju av
en del andra artister.
Temat för kvällen är ”Sånger i
adventstid”. Vad kan publiken förvänta
sig att få höra ur din digra låtskatt?
- Mer stämningsfulla sånger tänkte jag.
Idde ska ju också bidra. Sen lägger vi litet
julprägel på det också förstås. Men ﬂera av
våra största hits förstås.
Den som känner dig väl vet att du är
hängivet fotbollsintresserad. Det var
aldrig aktuellt att satsa på fotbollen
istället för musiken?
- Nej, så begåvad var jag aldrig. Men det
var en väldigt rolig tid.

Staﬀan Hellstrand och Idde Schultz
kommer till S:t Botvids kyrka lördag
den 30/1130/11

Hälsa Idde och hjärtligt välkomna till
Oxelösund!
- Tusen Tack! Ska bli jättekul!
Torbjörn Dahlström

Räddningsplankan ger akut hjälp
Under Ljus & Värme kommer en
insamling ske till förmån för
”Räddningsplankan”, som är Svenska
kyrkans akuta hjälpkassa för människor i
Oxelösund i behov av ekonomiskt stöd.
Alltﬂer blir medvetna om att klyftorna i
samhället ökar, att ﬂer och ﬂer människor
faller mellan stolarna i vårt sociala
skyddsnät.

- I kyrkans arbete möter vi många i
behov av hjälp, berättar Ann, som är en av
kyrkans diakoniarbetare.
Gungbrädan är en annan hjälpkassa,
som kyrkan har, men skillnaden är att
pengar, som kommer in till Gungbrädan är
öronmärkta för barn och barnfamiljer.
-Både Räddningsplankan och
Gungbrädan är en hjälp i akuta skeden
i livet när det krisar ekonomiskt och ska

inte förväxlas med försörjningsstöd, som
handhas av kommunens socialförvaltning,
säger Ann.
-Många insatser under ﬂera år har gjorts
för att ge uppmärksamhet åt insamlingen
och det gör skillnad för behövande
i Oxelösund. Alla initiativ och allt
engagemang visar att Oxelösundsborna
bryr sig om varandra, säger Birgitta,
informatör i kyrkan.
-Insamlingsdagar blir till festliga
tillfällen och tack vare alla insatser
under året från företag, föreningar,
organisationer och enskilda bidragsgivare
i Oxelösund, kan många ta del av ljus och
värme.
Under veckan före Ljus & Värme,
kommer många butiker i Oxelösunds

centrum att ha en insamlingsbössa till
förmån för Räddningsplankan.
-Behovet är stort, det är många som
söker hjälp och alla bidrag är välkomna,
säger Ann.
Under Ljus & Värme 30 november
ﬁnns möjlighet att ge ett bidrag i en stor
orange mjölkkanna på Torget. Halva
entréintäkten på konserten med Staffan
Hellstrand och Idde Schoultz i S:t Botvids
kyrka går till Räddningsplankan.

Skänk pengar
du också!
Ann Svensson och Birgitta Ringshagen

Flytta med Länsförsäkringar!
Joel Frändberg

Pär Nilsson

Monica Ländin

Birgitta Sandlund

lansfast.se/nykoping
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Lördag 30 november
Välkommen till en trevlig dag med mycket
julstämning på Järntorget i Oxelösund
med start 10.00

På torget 14.00-15.00

Jul-Allsång med
tävlingar
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Dessutom under dagen
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S:t Botvids Kyrka 18.00

Staffan Hellstrand
Idde Schultz

”Sånger i SREGN
adventstid”FRÌN
Hälften av entréintäkterna går till Räddningsplankan,
Svenska kyrkans akuta hjälpkassa för människor i nöd i
Oxelösund. Biljetter: Förbutiken ICA Kvantum. Pris 150:Arrangörer: Oxelö Energi och Kustbostäder i samarbete med
Mediamix Event & Media
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En riktig mataffär
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Namn Heléne Terning Ålder 41 år. Född den 16 juni 1972 Bor Radhuslägenhet på Arnö i Nyköping Familj Guddottern Cindra, 15 månader. Femårige
cockerspanieln Bamse Aktuell som Ridskolechef på Stjärnholms ridskola Bakgrund Ridlärarutbildning på Strömsholm (SRL II). Utbildningen ger formell yrkesbehörighet. Heléne har tidigare arbetat som ridlärare vid Stjärnholm och även på ridskolor i Norrköping och Katrineholm Fakta om Stjärnholms ridanläggning Stjärnholms ryttarförening driver i egen regi Stjärnholms ridskola. Föreningen äger ridhuset, hyr stallbyggnaderna av kommunen
och arrenderar hagmark av en privat markägare. Ryttarföreningen uppvisar 400 medlemmar. Stjärnholms ridanläggning har nio personer anställda.

– Vi har ryttare i alla åldrar

Två hästar i stallet på Stjärnholm bär
namn efter sponsorn SSAB Oxelösund.
– Det är SSAB May och SSAB Bronek.
(Till vardags Majsan och Pricken.)
Kul grej det där med hästnamnen. Var
mer kan företag få sitt namn placerat?
– På hopphindren. Vi behöver nytt
hindermaterial för att uppfylla kraven
för att få anordna hopptävlingar.
Ridskolechef är förmodligen inget åtta
till fem-jobb. Kanske mer en livsstil.
– Ja, jag älskar mitt jobb och är för det
¡ϐǤÚ
från klockan 07.00 till 21.30 på kvällen.
Hur startade ditt hästintresse i unga år?
– Jag tror att det kommer från min
farfar som var stallförman i det militära.
Du kom in på ridlärarutbildningen på
Strömsholm i början av 1990-talet. Det
lär ha varit ett svårpasserat nålsöga.
– Ja, det var 250 sökande och bara tio
kom in på utbildningen.
Hur valdes den exklusiva skaran ut?
– Genom intervjuer och ett ridprov.
Vad får Stjärnholms ridskola att sticka
ut i dagens utbud av fritidsaktiviteter?
– Den familjära stämningen.
Hur vill du åskådligt beskriva den?
– Här umgås medlemmarna över generationsgränserna genom ett gemensamt intresse i hästar och ridning, allt
från knattar till den äldste som är 70 år.
Stjärnholms ryttarförening har runt
400 medlemmar. Det innebär förstås
399 tjejer och en grabb!
– Typ, 370 tjejer. Men vi har faktiskt
haft en killgrupp och en gubbgrupp.
Hästtjej är närmast ett begrepp. Varför
lockas tjejer till stallet men inte killar?
– Tjejer är mycket för att pyssla,
kamma, borsta och pussa på hästarna.
 ϐ¡Ǥ
Tror du. Kanske är killarna mer hariga.
Hästar är ju rätt så humörbetonade.
– Vi har strikta säkerhetsföreskrifter
som alla måste följa, såväl i stallet som
under ridlektioner och klubbtävlingar.
Hjälper det om kusen är bångstyrig?
– Ramlar av hästen gör vi alla någon
gång men det är sällan det inträffar
allvarligare händelser.

Möt Heléne Terning – ridskolechef
Hästgymnasiet i Nyköping hyr dagtid
in sig i ridanläggningen vid Stjärnholm.
Hur fungerar det samarbetet?
– Jättebra. Gymnasiet är här fyra
dagar i veckan med teori på förmiddagarna och ridning på eftermiddagarna.
Var serveras elevernas skollunch? Inte i
krubborna i stallet väl?
– Nej, dom äter lyxmat på Stiftsgården.
Hur många hästar har ni i det kulturmärkta slottsstallet på Stjärnholm?
– Vi har 24 lektionshästar och 16 medlemsuppställda hästar.
Hur får ni hästarna att trivas hos er?
– En god hästhållning är a och o. Vi vill
ju ha glada och snälla hästar.
En sund inställning. Hur går ni tillväga
rent praktiskt i det avseendet?

Vågar du
smaka?
Beställ din Halloween-tårta hos oss!

– Genom att ha bra mat, bra underlag,
bra skodda hästar och så vidare. Det
håller även nere veterinärkostnaderna.
Det kan vara ett annorlunda liv att vara
häst vid en ridskola, kan man tänka.
– Absolut. Vi skolar in nya hästar
försiktigt under cirka ett år. Alla passar
heller inte till lektionshästar utan blir
stressade av för många människor.
När uppnår lektionshästarna på Stjärnholm pensionsåldern?
– Det handlar inte bara om ålder. Tintin är 25 år och är den häst som varit
längst på Stjärnholm men är fortfarande en buse med mycket hyss för sig.
Hur avgör ni när en häst ska få njuta
sitt otium efter lång och trogen tjänst?
– Det ser man i ögonen på hästen och

på kroppsspråket. Vi rider ju själva alla
hästarna och märker när det är dags.
Det kanske är trivialt att ta upp – men
får hästarna på Stjärnholm äta godis?
– Javisst, men godis som morötter och
äpplen måste alltid läggas i krubban.
Varför är det en viktig ordningsfråga?
– Vi vill inte att hästarna lär sig tigga
och börjar nafsa efter godsaker.
Morötter, förresten. Kan det verkligen
ge guldkant på tillvaron i stallboxen?
ȂÚϐ¡¤
med speciellt hästgodis i olika smaker.
Det för oss osvikligt in på ämnet tandvård. Hur sköts hästarnas tänder?
– Vi har veterinärer som regelbundet
kontrollerar hur hästarna ser ut i munnen och åtgärdar eventuella blessyrer.
Vem är big boss i hästhagen?
– Ledarsto är Roxanna. Det är oftast
ston som bestämmer. Det är ganska
kul att titta på hur hästarna anpassar
ϐ  
sedan kommer in i stallet i rätt ordning.
ȋ¤ϔ¤
Stjärnholm så sent som i maj i år och
¤ÚǤȌ
Populärast tycks annars Ruda vara, om
man lyssnar till ryktet. Vem är hon?
– Det är en liten häst, avgudad av våra
minsta ryttare. Vem som ska få rida
Ruda vid lektionerna är en viktig fråga.

På assietten

Vi slår oss ned i kaféterian i
Stjärnholms ridhus. Heléne
Terning har lärt sin läxa och
vet att skribenten inte
dricker kaffe utan
bjuder istället på en
cocacola, Delicatoboll
och hembakade mufϐǨ
en guldstjärna i
skribentens bok.
Ú

Fira Far 10/11
F
Alla pappor gillar
A
goda tårtor!
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Vinnare av
TäEDvlOaT GYM andelsspel
KORT

M

Grattis Ann Johansson och G Hammarström, som vann varsitt andelsspel i förra numret av OT. För mer
info, prata med Förbutiken.

Svara på frågan samt
ge en bra motivering
till varför just du
vill vinna!
Vi vill ha ditt svar innan
10/11 så är du med och
tävlar om ett 3-månaders
gymkort värde 1597 kr.

Culturum ons 20 nov
Biljettkassan 0155 - 24 89 88 culturum.com
www.unitedstage.se

Vinn princesstårta från ICA
Kvantum

Fråga:
Var ligger Puls &
Träning i Oxelösund?

Lycka till!
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)

O.T

Till nästa månad har 2 vinnare chansen att vinna varsin princesstårta från
ICA Kvantums egna bageri. Gör så här.
Handla för minst 500:-, skriv ditt namn
och telefonnummer på kvittot och lägg
kvittot i lådan som ﬁnns vid utgången.
Vi presenterar vinnarna i nästa Oxelösundstidning.

I samarbete med:
En riktig mataffär

SFI FLEX
- Lär dig svenska när det passar dig

Vill du bli klar med SFI?
Jobbar eller praktiserar du?
Känner du att du inte har tid
att komma till skolan?
Vi på Campus Oxelösund
erbjuder dig en lösning
på problemet!
Den första kursen vi börjar
med är SFI kurs D på distans.
Du kan studera när och var
du vill. Du får stöd och handledning av SFI-lärare på skolan.
Ring 386 36 om du vill veta mer.
www.oxelosund.se/campus

MÖTESPLATS
KUPAN
SECONDHANDBUTIK
G:a Oxelösundsvägen 2
Öppet tisdag - fredag
10.00-16.00
EXTRA ÖPPET
Lördagen den 26 oktober
10.00-14.00

O.T

En produkt från Mediamix
Event & Media

Adress: Höjdgatan 24, 613 30 Oxelösund
Telefon: 0155-28 21 00

INFÖR STUNDANDE VINTER !
Vi har stort urval av handstickade
sockor, vantar, handledsvärmare,
sjalar m.m

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

VÄLKOMMEN!
Oxelösund Tunabergs
Rödakorskrets.
Te. 070-3557354
www.redcross.se/oxelosund

Eva Westberg 076-048 87 22
eva@media-mix.nu
Ƥǣ
Distribution: SDR
Tryck: Mittmediaprint
Nästa OT: Söndag 24 november

Välkommen till din
naturliga matvarubutik!

Bli årets Stryktipsmästare!
Nu drar ICA Kvantums populära tävling
om årets ”stryktipsmästare” igång igen.
Mellan veckorna 44-49 håller tävlingen
igång. Totalt sex lördagar, varav fem
veckors resultat räknas. Du får räkna

bort det sämsta resultatet. Vid lika anan
tal rätt efter fem omgångar vinner
n
den som haft flest rätt vid en
enskild tipsomgång.

Så gör du för att vara med i Stryktipsmästerskapen!
Lämna ditt 64-raderssystem med sex halvgarderingar och anmäl dig i vår
spelbutik. Följ tävlingen i spelbutiken, vi annonserar löpande ut resultat
och informerar om tävlingen. Denna tävling gäller endast i vår butik.

Fantastiska priser!
ICA Kvantum kan i samarbete med Svenska spel
erbjuda fantastiska priser även i årets tävling.
ing.
Så förutom äran, är det detta som står på spel:
1:a pris: 4 biljetter till Sverige - ?? EM kval match
plus förstås Äran!
2:a pris: 4 biljetter till IFK Norrköping - Åtvidaberg
rg
3:e pris: 2 biljetter till IFK Norrköping - Malmö FFF

TOT TI
UTMANA rets
Förra å !
mästare
Fredrik Björklund,
är ansvarig för Förbutiken ICA Kvantum
- Jag har vunnit tävlingen ett år och
kommit på delad 1:a plats, men föll på
målskillnad. Törs ni utmana mig i år?
- Str
Stryktipsmästerskapen har blivit en verklig
tradition, nu kör vi för 12:e året i följd. Häng på du också!

Tidigare stryktipsmästare
2002 Gösta Börne
2003 Lars Svedlind
och Britt Hjelm
(Fredrik Björklund, ICA
Kvantum, hade en
poäng mer men deltog
utom tävlan)

Välkommen till Stryktipsmästaren hälsar från vänster Jeanette, Tina och Cissi.

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

(33(+(.(9



2004 Britt Hjelm
2005 Valdemar
Manninen
2006 Per Palm
2007 Jenny Kedén

2008
2009
2010
2011
2012

Lars Svedlind
Bernt Andersson
Peter Renfors
Tobias Fröberg
Totti

