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Känner ni igen er?  Med dammsuga-
ren i ena handen och dammtrasan i 
den andra, vild blick och svettdroppar 
i pannan, måste hinna plocka undan 
det och städa där. Stressen i magen, 
jag har väl inte missat något? En to-
leransgräns som ligger lägre än vid 
PMS…

Jag intalar mig att om alla andra mår 
bra så gör jag det också och det stäm-
mer till viss del, men inte helt. Det är 
dags att sänka ribban en aning och så 
måste inte allt vara perfekt när gäster-
na kommer, det blir bra i alla fall. Det 
är härligt när huset bubblar av släkt 
och vänner, det är ju det som är grejen!
 
Nu är det snart jul och med den kom-
mer en hel del stress för många, men 
jag ska försöka tänka om lite. Några 
få favoriter på julbordet - det räcker. 
Någon present, inte hundra, till ”bar-
nen” (18 och 21 …) - det räcker, städa 
lagom - det räcker. Då tror jag att julen 

blir så avkopplande och 
stämningsfull som den bara 
kan vara. Några lata dagar då 
vi bara umgås och glädjs åt att 
vi har varandra denna jul också, 
det är lycka det! 
 
Det som ska införskaffas inför julen 
köper jag lokalt, jag ska handla allt jag 
kan i Nyköping och gynna handlarna 
i min stad, för jag vill ha en levande 
stad med massor av butiker, liv och 
rörelse.
 
NYK har nu gjort sitt första år, vi star-
tade i mars och detta blir sista numret 
2013. Vi kommer fortsätta att berätta 
om Nyköping i dåtid, nutid och framtid 
även under 2014, hoppas du är med 
oss då. Ta hand om varandra och ha 
en stämningsfull jul.  

NYK redaktionen önskar 
er alla en God Jul och 
ett Gott nytt år, Vi ses 2014!
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Eva Westberg
Projektledare NYK

Det fixar jag. Vi kan vara hos mig. 
Jag skjutsar gärna. Jag bakar något till fikat. 
Meddela mig bara hur mycket så fixar jag res-
ten. Jag beställer till alla. Klart ni kan vara här 
om ni ska ses allihop. Alla vill väl sova över, 
det går så bra!

Jag har lärt mig att 
säga nej – tror jag...
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- Den lokala marknaden är viktig för        
Nordea, både privat och företag, säger 
Marlene Lundkvist, en av tre kontorschefer 
på Nordea i Nyköping. Marlene ansvarar 
för företagskunder i hela Sörmland, Roger 
Andersson är ansvarig för privatrådgiv-
ning på banken i Nyköping och Frida 
Österberg ansvarar för servicekontoret 
på Västra Trädgårdsgatan. 

- Vi vill vara med och utveckla              
Nyköping, både på den privata och 
på företagssidan, fortsätter Marlene. 
Vi bryr oss om marknaden och dess                   
utveckling i Nyköping, och har stark    
lokal närvaro. 

- Nyköping påverkas av vad som     
händer runt om i världen. Vår storlek 
ger trygghet i vår rådgivning, fyller 
Roger Andersson i. Vi har en stor, stark    
organisation bakom oss, vilket kommer 
kunden till gagn. 

Den globala ekonomin påverkar den lokala 
ekonomin, genom vår rådgivning får man 
del i den globala ekonomin.
Inom Nordea fi nns specialister inom många 
olika områden.

- Vi täcker alla behov, säger Marlene. Från 
exempelvis placeringsfrågor till tjänste-   
pensioner och specialistkompetens inom 
Jord & Skog. För några år  sedan gjordes en 
omorganisation på Nordea i Nyköping. 

Ett ”traditionellt” bankkontor med en         
kontorschef ersattes av nuvarande tre             
kontorschefer med ansvar för privatsidan, 
företagssidan samt ett servicekontor.
- Syftet var att komma närmare våra kunder, 
säger Roger Andersson. Vi har numera ett 
arbetssätt som är uppbyggt runt kunden. 
”Vi vill se och höra alla, oavsett storlek.

Ingen får hamna mellan stolarna och inte 
bara den som ropar högst ska få hjälp”.

- Hos oss är kundnöjdheten överordnad allt 
annat, betonar Marlene. Vi fi nns för kun-

derna och inte tvärt om. Vårt arbets-
sätt gör att det inte bara blir tomma 
ord. Genom den nya organisationen    
kommer vi närmare kunderna och får 
kortare beslutsvägar.
Konkret får alla företagskunder en      
årlig rådgivning med sin bankkontakt 
på Nordea. På rådgivningskontoret 
har alla kunder en personlig bankman. 

På Nordea tycker man det är viktigt att 
stödja det lokala näringslivet. På årets 
MINO-gala var man huvudsponsor.
- Ett sätt från oss att visa uppskattning 
för duktiga lokala företag, avslutar 
Marlene Lundkvist.

FAKTA OM NORDEA I NYKÖPING
På Rådgivningskontoret som ansvarar för 

privatkunder arbetar nio personer. 
Östra Storgatan 12.

På Servicekontoret arbetar fem personer. 
Västra Trädgårdsgatan 39.

På Företagskontoret Sörmland 
arbetar tolv personer.

Nordea - en stor och trygg bank med hjärtat lokalt

Gör det möjligt!



med silon i hamnområdet, berättar 
Jimmy Karlsson.
En detaljplan för området togs fram 
av Lantmännen som bland annat 
innehöll ett förslag att bygga om silon 
till bostadhus. 

– Man kan väl säga att Peab var till-
räckligt djärva att ta sig an projektet, 
säger Jimmy och ler. Ingen bygger ju 
på det sättet…
Peab köpte tomt av Lantmännen och 
Sweco och Annika fick uppdraget att 
fortsätta jobba med oss.

Målet var att använda sig av den exis-
terande silon. Höjden, igenkännings-
faktorn och möjligheten att skapa liv 
i området lockade. Hamnen och skär-
gården åt ena hållet och staden åt det 
andra.
– På så sätt skapade vi en kontinuitet, 
istället för att bara riva bibehöll vi nå-
got som varit en del av Nyköping i 80 
år, menar Jimmy.  

2011 påbörjades projektet. Med hjälp 
av norra Europas största betongtugg 
revs hälften av de 18 silotornen. 

Nu har Nyköping 
fått ett nytt 
landmärke

Runt om i Sverige står gamla silos och 
gapar tomma i väntan på att rivas. 
Verksamheten i många silos las ner 
under 90-talet och framåt då Lant-
männen drev ett projekt för att mins-
ka kostnaderna och öka intäkterna.

I Nyköping fanns 18 silotorn som var 
45 meter höga.
– Lantmännen gav en arkitekt på 
Sweco Architects, som heter Annika 
Palmborg, uppdraget att komma med 
förslag på vad man skulle kunna göra 

Den gamla silobyggnaden från början av 1960-talet har 
byggts om till ett av Nyköpings mest spektakulära bostads-
hus. Staden har fått ett landmärke som kan beskådas av 
både besökare på Nyköpingshus och inseglande gäster som 
kommer via båt. 

TEXT OCH FOTO TORBJÖRN DAHLSTRÖM 

Bakom rubrikerna

NYK har träffat Jimmy Karlsson, projekt-
ledare för Silobyggnationen på Peab.

4 NYK DECEMBER 2013

Företagare
ska få
företaga
Förenkla ditt företagande med vår digitala ekonomitjänst
MyBusiness och låt oss vara ditt bollplank. 
Vi hanterar din ekonomi till ett fast pris varje månad.

Hör av dig till oss i Nyköping på 010-212 02 00.

Gilla oss på
Facebook
– PwC för små
och medelstora 
företag.

www.pwc.se/nykoping
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Vi har 
skapat 

något unikt 
i Nyköping, 
något som 
ingen annan 

gjort.

Efter att dammet lagt sig stod nio 
cylindrar kvar som numera blivit ett 
sjutton våningar högt hus med totalt 
44 lägenheter och en total höjd om 
cirka 51 meter.

– Hela rivningen tog cirka 
sex månader, säger Jimmy. 
I somras flyttade de för-
sta familjerna in. Kvalitets-
mässigt är det några av 
de bästa lägenheter vi 
på Peab producerat och 
vi skulle gärna göra om 
det om vi fick frågan och 
möjligheten igen på något 
annat ställe. 

Hela bygget kostade 
drygt 100 miljoner. Jim-
my håller med om att det 
varit billigare att riva och 
bygga nytt.
– Men vi har skapat något 
unikt i Nyköping, något som ingen an-
nan gjort, det är värt mycket. 

10 lägenheter i silon finns kvar för hu-
gade spekulanter. Redan nu planeras 
för nästa projekt i hamnområdet.

– I projektet Skeppsbron 2 har vi för 
avsikt att bygga fyra hus längs kajen, 
2-6 rum och kök. När vi sålt fem lä-
genheter till i silon påbörjar vi försälj-
ningen av dessa lägenheter.
Det blir lägenheter med hög standard, 

rymliga balkonger och ett unikt läge 
upplyser Jimmy Karlsson. 

Från industri till bostäder
Spelhagen dominerades tidigare av 

tillverkningsindustri och 
hamnverksamhet med 
Saab-ANA som största 
enskilda företag. 

I takt med allmänna tren-
den att tyngre tillverkning 
flyttats ut från centrala 
och ofta vattennära lägen 
och ersatts av tjänstepro-
ducerande verksamheter 
och bostäder har även 
Spelhagen förändrats. 

De detaljplaner som upp-
rättats efter sekelskiftet 
har lagt grunden för en 
småskaligare stadsdel 
med flera mindre kvarter 

och ett finmaskigare gatunät. Mark-
användningen är bostäder, handel, 
utbildning och kontor. 

Siloanläggningen som nu byggts om 
uppfördes i början av 1960-talet. 

Den bestod av 18 silotorn i betong, 
cirka 45 meter höga och en drygt 50 
meter hög hissbyggnad samt trans-
portörer.

· H O S  O S S  K A L L A S  D E T ·

Le K ick
En bra start på det nya året är att 

samla alla på företaget på en Le Kick hos 
oss på Mercure. När dagens conférence är 
klar dukar vi gärna upp en fin dîner i vår 

restaurang Le Bistro. Och sen kan ni fortsätta 
kvällen med une bon partie i Le Bar.  

C’est bien, n’est pas?

STOCKHOLM MALMÖ NYKÖPING

*Rabattvillkor: Minimum 10 personer. Bokas innan 28/2 2014 genomförs innan den sista april 2014. Priserna är ej provisionsbaserade och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

Ur vår fransk-svenska ordbok:
Le Kick, [lö kik], Konferens som hålls hos hotell 
Mercure i syfte att ett företags medarbetare ska 
hitta på bra idéer, utvecklas, lära sig mera om 
något speciellt, lyssna på inspirerande och kloka 
tal, leka roliga lekar, tävla i fåniga tävlingar och 
festa tillsammans under relativt ordnade former. 
Motsvarar det som på svenska kallas Kick-off.

DAGPAKET  

EFTER RABATT 

fr.440 kr 

per person

exkl.moms

Bokar ni er conférence innan den sista februari får ni rabatt supérieur ända fram till sista avril – 30% på våra Dagpaket*

Ring oss på 0771-44 66 88 eller maila till groupsandevents@norsehotels.com så berättar vi mer.

Logi i samband med conférence: 489kr/person i 

delat dubbelrum ink. frukostbuffé (exkl. moms)



TEXT RONNY SAGEBRAND  ILLUSTRATION PRIVAT

En avvikande polisrapport
Polisminnen

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

Ännu på 1960-talet var polisverksamheten 
oftast lokal och de personer man ville prata 
med fanns inom nära räckhåll. Efterhand 

blev dock anledningarna till tjänsteresor allt vanli-
gare och i större utredningar kunde de utsträckas 
till inom- och utrikesresor på flera dagar. 

Särskilt vid utrikesresor hörde det till att man 
skrev en reseberättelse om hur resan avlöpt, om 
problem och händelser som man borde beakta 
vid kommande ”utfärder”, allt förstås för att un-
derlätta planering av dessa. Särskilt måste man 
ju beakta att svensk polis jurisdiktion upphörde 
vid landsgränsen. Men mellan de nordiska län-
derna blev samarbetet snabbt rutinmässigt och 
behovet av en seriös resebeskrivning minskade 
förstås.

Icke förty kunde det kännas roligt att dokumen-
tera de upplevelser man haft under tjänsteresan.  
Det fanns ju inte så många tillfällen att ”leka 
med orden” i det rena utredningsarbetet, där allt 
måste beskrivas korrekt och i formella ordalag. 

 Efter en sådan resa i slutet på 1970-talet till-
kom bifogade reseberättelse. Endast den mycket 
initierade – det vill säga de två polismän som 
själva gjorde resan  - lär fullt ut förstå det texten 
avses beskriva. Men med god fantasi kan kanske 
även den oinvigde läsaren inse att en tjänstebil 
avsatte skrapspår i en hotellport i Malmö, att 
”monopolet” i Norge stängde kl 16.30, att man 
gärna passade på att stödja gränshandeln och 
att det var svårt att hitta från hotellrummet till 
restaurang Romanoff  i Ludvika. Även om postens 
fraktkostnader mellan Karlshamn och Nyköping 
kan man få en uppfattning.

Vad man dessutom kan förstå är att det fanns 
ljuspunkter i polisarbetet, särskilt när man hade 
förmånen att resa med goda arbetskamrater 
och själva polisarbetet flöt på ett lyckosamt vis. 
Den här gången handlade det om ett avancerat 
bedrägeribrott i bilbranschen och var inledningen 
på en lång serie av ekonomiska brott.

Och naturligtvis är berättelsens form inspirerad 
av Hasse Alfredssons monolog ”Resenären” ur 
88-öresrevyn från 1971.  

Och kanske bör det också påpekas att denna 
text rejält avviker från det i övrigt seriösa polis-
arbetet. Annars hade den aldrig plockats upp ur 
den papperskorg i vilken den hamnat efter de 
första skratten!

AVDRAG FRÅN RESEBERÄTTELSE av kriminalkommissarie Ronny Sagebrand 1979.

Våga tänka fritt!
Vi skapar ditt rum!
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Hej
Det är jag som är Susanne  
Karlsson, erfaren mäklare  
på Svensk Fastighetsförmedling 
i Nyköping. Just nu har vi stor 
efterfrågan på bostadsrätter  
i alla storlekar. Välkommen att 
kontakta mig om du funderar  
på att sälja din bostad.  

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING NYKÖPING 

SVENSKFAST.SE/NYKOPING 

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

010155 5-571 80, info@akkerberg-son.se
Björnbäcksvägen 6
611 70 Jönåker

www.akerberg-son.se

Du vet väl att det blir kallt även i vinter?
Minska dina värmekostnader 

MED UPP TILL 
 

samtidigt som du är snäll mot miljön!

Boka ett kostnadsfritt möte med oss! Vi kommer 
gärna på besök till dig, undersöker ditt nuläge 
och lämnar en kostnadsfri besparingskalkyl.

tidi t d ä äll t ilt

Anlita en målare per timme eller en vecka. 
Du kan även få en offert på arbetet. Rot avdrag kan utnyttjas

Sätt färg på vintern!

Öppet vardagar 8-15  
Malin 0155-28 57 43 
Göran 070-34 00 850
Höjdgatan 24, Oxelösund 
goran@exass.se 



Berlin är ett hett resmål året 
runt. Så här innan jul lockar 
en mängd julmarknader, men 
shoppingen är utmärkt året om. 
Stadens många vackra parker 
passar lika väl för en picknick 
under sommaren, som att njuta 
vårens grönska eller höstträ-
dens färgprakt. Välj och vraka 
bland alla sevärdheter som t ex 

Brandenburger 
Tor, TV-tornet och 
Checkpoint Charlie. Berlin är 
även känt för sitt rika kulturliv 
och formidabla uteliv. Det är 
lätt att ta sig runt, både till fots 
och med U-bahn och S-bahn. 
En sightseeing på Segway är att 
rekommendera. Flyg till Berlin 
fyra dagar i veckan med Ryanair.Monbijoupark och Bode-museet i Berlin, Foto: ©visitBerlin, Koschel

Det är inte underligt att Krakow, 
med sin vackra medeltida stads-
kärna, finns med på UNESCOS 
världsarvslista. Sankta Maria-
kyrkan överblickar det stora 
marknadstorget Rynek Glowny 
och längs de vindlande gatorna 
kan man ta del av Krakows my-
siga caféliv, eller någon av alla 
restauranger och barer. Besök 
det kungliga slottet och kate-

dralen på Wawelkullen - och se 
benrester från den mytologiska 
draken Smok Wawleski! Prisni-
vån här ligger en bra bit under 
den svenska, framför allt på 
mat, dryck och shopping.

Flyg till Krakow med Ryanair 
fyra dagar i veckan, eller till 
grannstaden Katowice med 
Wizz Air tre dagar per vecka.

Shopping på Rynek Glowny. Foto: © Polska Statens Turistbyrå

BERLIN

MALAGA

KRAKOW

Malaga är huvudstad i den del 
av den södra spanska medel-
havskusten som kallas Costa 
del Sol – hem för många över-
vintrande nordeuropéer. Inte 
undra på det, när solen ski-
ner mer än 300 dagar om året 
och vintertemperaturen sällan 
kryper under 14 plusgrader. 
Kända orter på Costa del Sol 
är Estepona, Marbella och Tor-

remolinos. Förutom fina strän-
der och många golfbanor finns 
här mycket att utforska; allt 
från fästningen Alcazaba för de 
historieintresserade, till Pablo 
Picassos födelseplats och det 
intilliggande Picassomuseet för 
de konstintresserade. 
Flyg till Malaga avgår flera dagar 
i veckan med Ryanair året om.

Brandenburger 
Tor, TV-tornet och 
Ch k i t Ch

Restips!

Malagas hamn sett från berget Gibralfaro. Foto: © Malaga City Tourist Board

Invigning och 20-miljonersjubileum

Invigning och jubileum med specialdesignad ”beachtårta” från Ullis Cakes
FOTO Lena Josefsson

Invigningen av Ryanairs nya destinationer Teneriffa och Gran Canaria den 31 oktober sammanföll lägligt 
nog med firandet av att otroliga 20 miljoner passagerare har flugit med Ryanair till eller från Skavsta sedan 
starten 1997. Det firade flygplatsen med att bjuda passagerarna på premiärflyget till Teneriffa på en spe-
cialdesignad tårta dagen till ära. Flygen till Teneriffa avgår två gånger i veckan (torsdagar och söndagar) 
och en gång i veckan (söndagar) till Gran Canaria under hela vintern.
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Blommenhovsvägen 24, Nyköping
0155-29 13 00 • Vardagar kl. 10-18. Lördagar 10-14

www.hushallsgruppen.se

Flera räntefria alterna� v, fråga i bu� ken! 
Med reserva� on för slu� örsäljning! 

JULKLAPPAT OCH KLART

Skotork Dimplex 
DF-ST001
60 min � mer

Braun 
rakapparat serie3
1 � mmes laddning ger 
40 min rakning

899:-899:-
(1295

:-)

Elektrolux 
Dammsugare ZE320A
13 meter räckvidd
18oo wa�  Hepa12-fi lter

399:-399:-
(499:-

)

Braun Oral-B 
El-tandborste 
PC600

399:-399:-
(749:-

)

Elektrolux 
Ångstrykjärn 
EDB 5120AM
2200 wa�  

Babyliss ST70E 
Stylingverktyg Som både lockar 
och pla� ar. Nanobeläggning.

499:-499:-
(599:-

)
Bosch 
skärmaskin 
MAS4201N

599:-599:-
(795:-

)

399:-399:-
(499:-

)

249:-249:-
(299:-

)

1195:
-

1195:
-

(1395
:-)

Tefal 
sladdlöst 
strykjärn 
FV9920EO

Bosch köksmaskin MUN6N22
1000wa�  inkl kö� kvarn, 
mixer, dubbelvisp

1995:
-

1995:
-

(2995
:-)

Volta 
Dammsugare 
U3910
Sköljbart 
microfi lter
1600 wa� 499:-499:-

(599:-
)
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TEXT OCH FOTO TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Proauto satsar 
stort i Nyköping

Framtidsplaner

Jens Tjärnlund äger och driver Proauto i Nyköping   sedan 2005. Nu bygger han 
Sveriges modernaste BMW-anläggning i nya handelsområdet Hemgården intill 
E4:an i Nyköping.

– Vi har länge varit trångbodda i våra 
nuvarande lokaler på Gumsbacken. 
Jag har haft funderingar på att bygga 
eget ända sedan 
starten och när 
möjligheten kom 
att förvärva mark i 
Hemgården slog vi 
till.
Platsen för den nya Proautoanlägg-
ningen valdes av flera skäl.
– Vi valde området för att det är och 
kommer att förbli en viktig knutpunkt 

för Nyköping under de närmaste de-
cennierna. Vi får dessutom ett av Sve-
riges bästa skyltlägen ut mot E4:an, 

Säger Jens Tjärnlund.
I samband med flytten renodlar Pro-
auto sin verksamhet för att enbart ar-
beta med varumärket BMW. 

Den nya anläggningen kommer där-
för att byggas som en exklusiv BMW-
anläggning med bland annat en stor 

lounge med café och 
wifi.

– Vi har många kunder 
som kommer utifrån, 
här kan de koppla av 

och även sätta sig ner och jobba vid 
behov, medan de väntar på att bilen 
servas, säger Jens.

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

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

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

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

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

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

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

Lek med färger och 
stilar inför julen

Vi ska gynna de lokala företagen...
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I samarbete med BMW:s arkitekter 
växer nu en anläggning fram som är 
helt anpassad för Proautos BMW-
kunder.

– Vi förädlar för våra BMW-kunder. 
Nu har vi kunnat rita en anläggning 
som bättre passar våra kunders behov 

vilket leder till att vi kan erbjuda en 
ännu högre service.
Jens Tjärnlund gör en unik satsning 
i Nyköping. Den totala investeringen 
ligger på ca 38 miljoner kronor. Det 
lokala företaget Bredberg Bygg skö-
ter entreprenaden av den nya BMW-
anläggningen.

– Det är viktigt att vi som företagare 
försöker gynna de lokala företagen så 
långt det är möjligt för att hjälpa till 
att stärka regionen. 

Att välja en lokal entreprenör kändes 
självklart, säger Jens Tjärnlund. 
Inflyttningsdatum är satt till den 1 april 

2014. 14 dagar innan är de BMW-de-
signade möblerna på plats. 

– En spännande tid väntar, avslutar 
Jens. Nu ska vi koncentrera oss på 
bygget av Sveriges modernaste BMW-
anläggning.  

Sveriges 

modernas
te 

BMW-

anläggnin
g!

Vi vill ha ditt svar senast 10 december. Skicka ditt bidrag till info@media-mix.nu 
eller Mediamix, Ö Kyrkogatan 24, 611 33 Nyköping. Märk ditt svar med namn, 
adress, telefonnummer och gärna e-post. Vinnarna kontaktas sedan inom kort. 
De vinnande recepten kommer även att publiceras på Mediamix facebooksida. 
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a 

MED NYK
RECEPT-
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med:

Tävla med ditt bästa kakrecept 
(gärna med bild) och vinn en ask 
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från Birgers Konditori 

i Västerport.

rrrragaagag tiltilti l iil infonfonfonfo@me@me@me@mediadiadiadia-mi-mimi-mix nx nx nx uuu

ororororriiii

n aan askssk
orororor  

Lyck
a til

l!!!!

-
G

TTTT vvvlväväväväv
(gägägägäärnrnrnrn( ääää

fufufufuf
(g(((((((

dddVViVii iiilill hl hhl h ddditittiitt

ullulull ml ml ml medededed 7 s7 s7 s7 ssortortortortrteeee
f åf åf åf ån Bn Bn Bn Birgirgirgirgirgersersersersers KKKK

fufufufu

ttt 10101010 dededeecemcemcemcemberberberber. S. S. S. Skickickickickakkka
333333 NNNN

ppppportorortoro

LLLLLyyyyy

ttt 10101010 dddd bbbb SSSSkikikii kkkk

fråfråfråfrån Bn Bn Bn Bn irgrgrgirgrgersersersers
iiiii VVVVVästästästästästerperperperperp

LLLLLyyyy

i n s p i r e d  b y  a r c t i c  b e a u t y

B E R I N G  A R C T I C  S Y M P H O N Y  C O L L E C T I O N

 w w w.ber ing t ime.com

Väs t r a  Sto rg at an 36 .  61132  Nyköp ing .  Te l  0155-210115

O N Y  C O L L E C

+ =



12 NYK DECEMBER 2013

Träna fritt året ut!*
*Gäller när du tecknar viktminskningsavtal före 31 dec 2013

Hitta hit
Hospitalsgatan 24, 

0155 28 28 16 
nykoping@itrim.se

Jobbar personalen med rätt uppgifter?

Ring 0155-400 409 eller besök www.veteranpoolen.se

Låt oss hjälpa till med det där lilla 
extra på kontoret som frigör tid till 
det din personal är bäst på. 
Beställ före årsskiftet så får du 
första timmen kostnadsfritt! 

Önskelista

Så även i dag – Hellmanska Gården 
består i nuläget av tre verksamheter, 
alla med samma ägare. Bosättnings-
affären, caféet och det ny-
aste tillskottet, stenugns-
bageriet! Bageriet ligger i 
den gamla bykstugan på 
gården och har varit öp-
pet i tre år. Innan dess 
inhystes en så kallad eko-
butik i lokalen, något som 
inte riktigt gick hem hos 
kunderna.
– Nyköping var kanske 
inte helt redo för en 
renodlad ekobutik, tror 
Cecilia Ekberg, som ny-
ligen tagit över ansvaret 
för Hellmanska Gårdens 
verksamhet efter pappa Håkan.

Bageriet har däremot blivit mycket 
populärt, precis som det klassiska ca-
féet har varit i många år. Och det eko-
logiska tänket finns fortfarande kvar 
– nästan alla råvaror de använder sig 

av är ekologiska och närproducerade, 
dessutom kan man köpa ekovaror i 
bageriets lilla butiksdel.

– Vi samarbetar med om-
kring 20 lokala leverantö-
rer, och vi anpassar ofta 
vår meny efter vad de kan 
leverera till oss, berättar 
Malin Carlsson som arbe-
tar med både bageri och 
café. Detta gör att me-
nyn varieras en del, men 
gästerna kan också alltid 
vara säkra på att maten 
de beställer är gjord på 
kvalitetsråvaror.
– Många av våra gäster 
är medvetna om våra vär-

deringar och väljer att komma till oss 
just därför, och vi hoppas kunna spri-
da detta vidare till fler, menar Cecilia.

När de bestämde sig för att öppna ett 
bageri på Hellmanska Gården skick-
ades personalen på kurs vid Saltå 

Mitt i Nyköping ligger Hellmanska Gården, en plats som 
många av stadens invånare har en alldeles egen relation 
till. Ja, konstigt vore det ju annars, eftersom gården med sin 
handelsverksamhet har funnits på samma plats i centrum 
sedan 1700-talet. Gårdens många byggnader har naturligt-
vis haft flertalet ägare under åren som gått, men de har 
alltid hört ihop och varit samlade i samma regi.

TEXT SANNA DAHLSTRÖM FOTO VERONICA JOHANSSON

Krydda och Arom

Handelsplatsen med spännande historik 
och ekologiska värderingar

HELLMANSKA GÅRDENS duktiga bagargäng - Malin, Carolin, Elin och Selcen

Vi delar 
gärna 

med oss 
av tips 

och råd!

Hellmanska 
Gården



nker!

Kvarn i Järna. De bagare som idag 
finns är alla kockar i grunden.
– Vi har lärt oss jättemycket, och vi lär 
oss fortfarande, säger Carolin Karls-
son, kock och bagare i stenugnsba-
geriet.
I bagerilokalen är det nära mellan 
gäster och bagarna, endast en tunn 
glasskiva separerar dem från varan-
dra. Men det är precis så som bagar-
na vill ha det.
– Att finnas till hands för våra kunder 
är jätteviktigt, de får se när vi utför 
vårt hantverk och vi kan kommuni-
cera öppet med dem medan vi jobbar 
– vi delar gärna med oss av tips och 
råd, menar Carolin.

I bageriets stenugn bakas det färskt 
bröd alla dagar utom söndag. Mesta-
dels surdegsbröd, men också knäcke-
bröd, fikabröd samt olika marmela-
der och chutneys produceras i den 
lilla lokalen. Varorna säljs sedan di-
rekt i bageriet, serveras i caféet eller 
packas i vackra omslag för att säljas 
vid diskarna i bosättningsbutiken.
– Eftersom vi har många kanaler att 
nå våra kunder genom har vi otroligt 
lite svinn, det hänger också samman 
med våra grundvärderingar, berättar 
Cecilia.

Även utanför Nyköping är Hellmanska 
Gården en känd plats – de får ofta be-
sök av turister från hela Sverige, men 
även utomlands.
– De kan spendera flera timmar hos 
oss, strosa runt i bosättningsbutiken, 
kika in i bageriet eller ta en fika i ca-
féet, det är alltid roligt att få träffa 
långväga gäster, säger Carolin.

Personalen på Hellmanska Gården 
står gärna på marknader, exempelvis 
Bondens marknad, och säljer sina 
produkter och berättar om sin verk-
samhet och sina värderingar.
– Det är viktigt för oss att sprida kun-
skap kring ekologisk och lokalprodu-
cerad mat, både vad vi gör inom våra 
egna verksamheter, men också visa 
att det är möjligt att ta med samma 
tankar till hemmaköket, avslutar Ce-
cilia.

Recept mm på nästa sida

GENERATIONSSKIFTE Håkan, som drivit Hellmanska Gårdens verksamhet i 30 år, tar nu ett kliv tillbaka och lämnar över till dottern 
Cecilia. Foto: Sanna Dahlström.

SATSA PÅ DIN HEMMILJÖ!

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

www.golvmaterial.se

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

Se vår stora 

utställning!
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Att dricka till
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ca 30 st

125 g  rumstempererat, ekologiskt smör

125 g ekologiskt strösocker

2 st ägg

390 g  ekologiskt vetemjöl

1 1/2 tsk  bakpulver

1 kuvert  saffran upplöst i 1 msk citronjuice

SMAKSÄTTNING:

1 1/2 dl torkade, ekologiska fikon klippta i mindre bitar eller

1 1/2 dl  hackade, ekologiska mandlar

GÖR SÅHÄR:

• Sätt ugnen på 170°C

• Vispa smör och socker poröst.

• Tillsätt äggen och citronsaften med saffranet under vispning.

• Knåda in mjöl, bakpulver och din smaksättning till en smidig deg.

• Rulla ut i 2 längder och lägg på bakpappersklädd plåt.

• Grädda i ca 25 minuter tills 

 längderna känns fasta.

• Låt de svalna och skär på 

 diagonalen i cm tjocka skivor.

• Torka sen i ugnen på 75°C i 

 1 1/2 timme eller i den 

 avstängda ugnen över natten 

 med luckan på glänt!

 Vill man lyxa till skorporna kan 

 man doppa halva i smält, 

 vit choklad. Lycka till!

Använd ekologiskt mjöl till din surdeg, gärna 
stenmalt. Det innehåller mer naturliga jässporer och 
mineraler vilket gör det lättare för surdegen att komma 
igång.

Tänk på att det blir kallare både ute och inne nu. Du 
kan behöva lite varmare degvätska eller värma behål-
laren som du sätter din surdeg i och sen ett varmt hörn 
i köket för att degen ska jäsa.

Våga göra lite lösare degar och jäs i en jäskorg för 
att få saftigare bröd.

Minska jästen och öka jästiden! Kanske prova och 
göra brödet på kvällen, jäs i kylen över natten och 
grädda till frukosten. Bröd som får längre tid på sig att 
jäsa fylls med goda aromer.

Tänk på att ekologiska kryddor, riktigt smör och 
säsongens andra fina råvaror är naturliga smakbärare 
som hjälper dig ta din bakning till nya höjder.

Använd en termometer vid brödbaket. Ljusa bröd ska 
ha en mittemperatur på 96-98°C, grova bröd minst 
98°C och tunga degar med mycket skållning 100°C i 
mitten innan de är klara.

Och viktigast av allt- VÅGA PROVA! En surdeg är ju 
bara mjöl och vatten. Funkar det inte första gången, 
häll ut och börja om. Funkar det inte då heller – kom in 
till oss och köp en burk färdig surdeg!

Hellmans 
Saffransbiscotti

Bagaren på Hellmanska Gården tipsar! 

Hur du lyckas med ditt 

surdegsbak i jul 

•

•

•
•

•

•

•

Avnjut skorporna tillsammans 

med Hellmans egen äppel-

dryck som du lätt kryddar upp 

med glöggkryddor och spet-

sar med en skätt cognac för 

extra värme i vinterkylan.

STOR 
SORTERING
Över 100 elljusstakar & 
stjärnor på lager! 

Pris från 89:-
Arnöleden 1, Nyköping

0155-26 21 00
www.nasvensson.se

Vardagar 6.30-18
Lördagar 9-15
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070 - 448 78 71
Idbäcksvägen 10, Nyköping
info@sormlandskustencf.se
www. sormlandskustens.se

Välkommen att testa CrossFit 
gratis hos oss varje måndag i 
december kl 18:00.
Boka din plats via passbokningen 
på www.sormlandskustens.se

Gemenskap, glädje 
och riktig träning som ger resultat

Alla kan vara med oavsett träningsvana!

ngen 
e

en

europcar.se
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 KOM IN OCH

PROVKÖR 
DIN NYA BIL 

Industrigatan 10, Nyköping 0155-21 71 70  

ÖPPETTIDER:

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

YARIS 1,33 
ACTIVE

KAMPANJ-
PRIS

144,900:-

Ord.pris: 
153,900kr
Fördelslån: 

1578kr/mån

 AURIS 

PRIS 
FRÅN 

169,900:-

Fördelslån: 
1763kr/mån
Lull-lull bonus: 

10.000kr

RAV4 
ACTIVE STYLE

KAMPANJ-
PRIS 

272,800:-

Ord.pris: 
272,800kr
Fördelslån: 

3079kr/mån

AVENSIS 
1,8 KOMBI B1

KAMPANJ-
PRIS 

215,900:-

Ord.pris 
240,900kr
Fördelslån: 

2094kr/mån
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

Just nu har vi 
mängder av 

erbjudnaden 
och nyheter!

Ekensberg, Hälsov. 1, 0155-24 55 80 / Nyckeln, Västra Trädgårdsg. 41, 
0155-24 70 80 / Östra Kyrkogatan, Östra kyrkog. 14, 0155-24 56 40 
Oxelösund, Biblioteksg. 2, 0155-24 70 50 / Åsidan, Visornas väg 2, 
0155-24 52 80 / folktandvardensormland.se

PRISVÄRDA
KLAPPAR!

Professional Care 1000 
 – eltandborste för vuxna.

Advance Power Kids 
– eltandborste för barn.

Timglaset 
Hjälper dig med tandkollen. 
Finns i både blått och rosa. 

300:-

20:-

680:-
Köp 

presentkort 
på tandvård 

och produkter 
i klinikernas 
 munapotek.

Vi ses!
Paketpris för barn och unga
2 tandborstar, 1 Bamsetandkräm och 1 Flux 
Junior fl uorskölj. Ordinarie pris: 100:- 

Paketpris för vuxna
2 tandborstar, 1 Fluxtandkräm, 
1 pkt tandtrådsbyglar och 1 Flux 
Mint 0,2%. Ordinarie pris: 150:- 

120:-

80:-
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LJUSLYKTA, 
TOMTAR I RING

Finns i olika färger, 159 kr  
Glasklart, Ö.Storgatan 9

0155-940 80

SAFFRANS SKORPOR 40 kr
Ohlsons Brödbod 0155-21 00 64

BOLSTERKUDDAR
från Klässbol, 895:-

Lilla Huset på Stenbro
www.detlillahusetpastenbro.se

SKRÅLLANS 
CYKELHJÄLM & SITS
att ha till dockan, 199kr

Haga Cykel 0155-219450

CANDELA BORDSSPIS
inkl dekorationsstenar och 
1 liter spisbränsle, 495 kr

Sagers Möbler www.sagers.se

MASK till fest och 
dekoration, 195 kr

Theodoras Drömmar
www.theodorasantikt.se

Julklappstips till cyklisten
ELITE QUBO 

POWER MAG PACK 
Trainer med tränings DVD, 

2.295 kr
www.hagacykel.nu

RENGÖRINGSCREME
ROSENCREME

Prova på ansiktsmask 
NU 318 kr

www.rekohalsobod.se

HÖRLURAR 
som passar alla telefoner,

med mikrofon, 99 kr
www.mobilizera.se

SKÄRMSKYDD 
till din telefon 
endast 49 kr
Mobilizera

076 - 007 40 66 

PYJAMAS 
2-delad, Nanso, 905 kr

Possings Möbler
www.possings.se
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PEPPARKAKSLJUS
2 storlekar, 99 kr / 119 kr

Lilla Huset på Stenbro
www.detlillahusetpastenbro.se

FINASTE JULKLÄNNINGEN 
FRÅN IVKO

100% extrafin merinoull, 
stl 36-42, 2.395 kr 

www.sundbergsmode.com   
076-6113302

RKAKSLJUS

KASTEHELMI 
LJUSLYKTA 

klar 64 mm. 99:-
Blommenhovsv 28
www.iittalaoutlet.se

HEMMA-SPA TIPS
BADOLJOR 129 kr/st
BADROSOR 10 kr/st

www.kumari.se

STOR JULKORG
från 450 kr

www.bonornasdelikatesser.se
0155-21 44 40

NATTLINNE
MYSKLÄNNING

Nanso, 595 kr
Possings Möbler
www.possings.se

KAVRING 
35 kr

Ohlsons Brödbod
Östra Storgatan 7

HALSSMYCKE
Metall eller svart, 230 kr
Glasklart, Ö.Storgatan 9

0155-940 80
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TEXT LEIF KÖNIG  E-POST leifkonig@telia.com

Huset där Elvis föddes
En titt i backspegeln

Häggen är vinterkal i väntan på våren och 
att i grönska åter stå klädd. 

Trädet står på gården intill ett grått tvåvå-
ningshus på Fruängsgatan 37.

Där har Maria och Harald Gripe och deras 
nioåriga dotter Camilla nyss flyttat in i en 
modern lägenhet på nedre botten. 

Det är strax före julen 1956.
Hon har ingen önskan att bli berömd.
Det blir hon ändå. Världsberömd.
Den fantasirika barn- och ungdomsboksförfat-

taren Maria Gripe. Hedrad med litteraturens 
alla förnämsta utmärkelser.

Och läst i länder i när och fjärran.
Hon bor och verkar i den sörmländska resi-

denstaden Nyköping i nära 50 år.
Och detta i det närmaste obemärkt.
Maria föds 1923 på Oskar-Fredriksborgs 

fästning vid inloppet till Stockholm. Fadern 
tjänstgör som officer på fästningen.

Barnet får heta Maja Stina Walter. 
I hemmet kallas hon familjärt Lillan. 
Senare ändrar hon för- och mellannamnen 

till det stramare Maria Kristina.
Familjen Walter utökas med sonen John 

Hugo och ännu en dotter, Brita.
Syskonkärleken är innerlig. Starkast är ban-

den mellan Maria och John Hugo.
Eller Putte som Maria säger när hon under 

sina sista levnadsår får besök av brodern.
John Hugo är idag ensam kvar av syskonen. 

En vital 89-åring som håller minnet av sin 
avhållna syster Maria Gripe kärt.

Efter några år beslutas om nedläggning av 
Oskar-Fredriksborgs fästning.

Familjen Walter flyttar till Örebro.
Maria börjar i flickskolan och finner sig ome-

delbart vara en outsider. 
Hon är vänsterhänt. Och vägrar att lära om 

till höger hand som annars brukligt är.
Det leder till hån från omgivningen.

Hon beskylls därtill för att ljuga.
Det är så man väljer att tolka hennes fan-

tasier. Saker som Maria ser och upplever på 
gatan, på gården eller genom fönstren – men 
som inte andra förmår se.

Till slut blir fantasi ett fult ord.
Hon tvingas i åratal förtränga den.
Maria byter sina särdrag och blir som alla 

andra barn. Det förenklar vardagen.
Det är i författarskapet långt senare hon 

äntligen vågar ge fantasin fritt spelrum.
Maria Gripes varumärke, som det skulle 

beskrivas av nutidens reklambyråer.
Längre fram i livet läser Maria filosofi och 

religionshistoria på Stockholms högskola 
men någon examen tar hon aldrig.

Konstnärsparet Maria och Harald Gripe bodde och verkade under nära ett halvt sekel  i Nyköping. 
Bild från Gripes modellteatermuseum
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Oppebygårdsvägen 269, Nyköping
0155 - 20 51 30

www.kungshem.se Best Western Blommenhof Hotell 

0155-20 20 60
www.blommenhof.se

Som Julbord ska vara!Lunchjulbord från 298 kr
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Läs mer på nästa sida

Hon gifter sig istället 1946 med Harald 
Gripe. Han är född och uppvuxen i Stockholm 
och tecknare, målare och illustratör.

Dottern Camilla föds året efter.
Den unga familjen Gripe bosätter sig i en 

lägenhet i barnrikeområdet Traneberg.
Maria Gripe arbetar en tid som kontorist på 

marinförvaltningen innan hon blir hemmafru 
som seden är vid den här tiden.

Det är också nu hon börjar skriva.
Det är mest som en rolig lek tillkommen när 

dottern Camilla är i sexårsåldern.
Maria Gripes första alster ges ut 1954. 

Barnboken I vår lilla stad.
Berättelsen om förmänskligade djur är il-

lustrerad av maken Harad Gripe.
Maria och Harald Gripe har under hela sin 

livstid ett torpställe i småländska Hullaryd 
där familjen vistas under somrarna.

Det är en lugn och naturskön plats.
Här hittar vandraren trolska sjöar, mörka 

skogar och ett och annat bergtroll.
Det är ett ställe att vårda själen på.
Det handlar inte alltför sällan om aktiviteter 

som bad, boulespel och grillkvällar.
Efter föräldrarnas bortgång har dottern 

Camilla Gripe iordningställt sommartorpet 
i Hullaryd till ett året-runt-boende där hon 
numera också bor med sin familj.

Bil ska aldrig konstnärsparet Maria och 
Harald Gripe komma att skaffa.

Kanske ses bilen som allför jordisk.
Istället tar familjen tåget till Tranås och 

landsvägsbussen vidare till Hullaryd. 
Eller också erbjuder någon vänlig bekant 

bilskjuts vid Smålandsresorna.
Det är vad som sker 1956. 
Sommaren är slut. Torpet igenbommat.
Bekanta hämtar upp familjen Gripe för den 

långa hemresan till Traneberg.
Lagom komna till Nyköping är det rast.
Bilen parkeras vid en korvkiosk där Västra 

Storgatan korsas av Fruängsgatan.
Korv och mos beställs i korvluckan.
Under stoppet promenerar Maria Gripe fram 

till ett gathörn och blickar upp mot den del av 
Fruängsgatan som leder norrut.

Hon blir betagen av vad hon ser.
Husen på ömse sidor om gatan är låga med 

spröjsade fönster och längs trottoarerna är 
almar planterade till en allé.

Hela gatan tycks henne vacker och fridfull 

i solnedgångens gyllene skimmer. Här vill 
Maria Gripe leva och bo.

Hennes önskan blir till verklighet bara några 
månader senare. 

Familjen Gripe flyttar till Nyköping och ett 
mindre hyreshus på Fruängsgatan 37. Lägen-
heten är på tre rum och kök.

Hyran är 376 kronor. I kvartalet.

Köket är stort och blir inte bara en plats för 
matlagning och måltider utan även för arbete 
och samtal kring makarnas olika projekt.

Maria och Harald Gripe finner sig snart 
tillrätta i småstadsidyllen Nyköping.

Vid en hög chiffonjé placerad i sovrummet 
som vetter ut mot Fruängsgatan har Maria 
sin arbetsplats – och skrivmaskin.

Hon skriver om Hugo och Josefin. 
Hennes genombrott som författare.
Harald har sin ateljé i ett grannhus innan 

han skaffar en lokal på övre våningen i ett 
stenhus på Västra Tullgatan 4.

Han är historiskt intresserad och flanerar 
bland gamla gränder och kvarter och före-
viger med kamera eller skissblock i handen 
stadens äldre bebyggelse. 

Teckningarna samlar sedan Harald Gripe i 
boken Skisser från Nyköping 1964. 

Den nioåriga dottern Camilla finner sig inte 
lika väl tillrätta i sin nya hemstad.

Hon har i vuxen ålder som barnboksförfatta-
re skildrat prövningarna hon möts av i boken 
Mia från Glimmerbacken. 

Mia är Camillas alter ego.
Hon pratar stockholmska.
Hennes föräldrar är inte heller som andra 

föräldrar – utan skriver och målar.
Det är saker hon blir retad för av skolkamra-

terna på Högbrunnsskolan.
I läroverket väljer Camilla Gripe att gå latin-

linjen. Mest för att slippa matematik.
Hon medverkar i Gästabudsspelet, drömmer 

om ett liv i konstens Paris, teaterskolor och 
roller i klassiska pjäser.

Camilla och Nyköping pratar inte samma 
språk. Hon lämnar staden i tidiga år.

Teatern blir aldrig Camilla Gripes hemvist. 
Hon börjar istället skriva barnböcker.

För detta krävas mod. Betänk arvet.
Camilla debuterar som barnboksförfattare 

med Semlan 1975.

När Camilla lämnar hemmet övertar Maria 
Gripe dotterns rum in mot gården som görs 
om till författarens arbetsrum.

Här skapar hon gestalten Elvis Karlsson. 
Elvisböckerna är fem till antalet och ges ut 
under 1970-talet, dock inte i följd.

Maria Gripe imponeras tidigt av den då 
okände TV-regissören Kay Pollak.

De får kontakt på slumpvisa vägar och en 
flitig brevväxling inleds.

Det leder i sin tur till att de träffas och 
bestämmer sig för att tillsammans skriva 
manus till filmen Elvis Elvis.

Maria Gripe och Kay Pollak sitter i tre måna-
der i familjen Gripes kök på Fruängsgatan 37 
och filar på filmens uppbyggnad.

Hela köket tapetseras med små lappar.
Det är lappar med tankar och förslag.
Det görs korta avbrott i arbetet vid måltider. 

Inte alltför sällan bestående av pizza.
Filmen Elvis Elvis har premiär 1976.
Det är samtidigt Kay Pollaks biodebut.
Från sitt köksfönster kan Maria och Harald 

Gripe se ut över gården och glädjas när den 
blommande häggen står lika vit som de nyli-
gen bortsmälta snödrivorna. 

Och känna häggens utpräglade väldoft.

Västra Kvarngatan 26, Nyköping
0155-21 08 50

info@albertsons.se

www.albertsons.se

Kör med Anette!
Snabba intensivkurser
Vintertid är bästa körkortstiden!

Med hjälp av våra jurister kan du öka familjens trygghet.

Var rädd om dig 
och din familj!

• TESTAMENTE   
• SAMBOAVTAL
• BODELNING  
• ÄKTENSKAPSFÖRORD

• GÅVOBREV  
• ARVSKIFTE  
• BOUPPTECKNING

Vad händer om 
någon av oss 

går bort? 

Maria Gripe på 1940-talet. Privatbild.



Våga tänka fritt!
Vi skapar ditt rum!

Det är inget tecken på mallighet.
Hennes närsynthet gör däremot omgiv-

ningen suddig. Det är en besvärlighet hon i 
tysthet dras med sedan barndomen.

Och glasögon vill hon helst inte bära.
Harald Gripe är den av makarna som för 

allmänheten förefaller mest utåtriktad. 
Han stöter vid ett tillfälle på en av Nyköpings 

mer lokalt renommerade konstnärer slösande 
tid på ett utekafé i vårsolen och hälsar skämt-
samt på kollegan med orden: 

”Jaså, här sitter du och leker Paris.”

Harald Gripe arbetar till en början 
med scenografi och teaterdekorationer. 

Efter kriget tar måleriet överhanden. 
Han börjar med illustrationer när 
hustrun Maria Gripe författardebuterar 
1954. Boken illustreras med pennteck-
ningar.

Det är den traditionella tekniken.
Harald ska i senare böcker använda 

sig av skraptekniken vilket innebär att 
man arbetar fram figurerna från en 
mörk botten. En teknik som blir lite 
av hans signum.

Harald Gripe är under en stor del 
av sitt liv en hängiven samlare av 
modellteatrar. 

Han utarbetar även egna verk.
Särskilt uppmärksammad är den 

detaljerade skapelsen av Nykö-
pings Gästabud.

Ett dramatiskt scenario Harald 
bygger upp med hjälp av tänd-
stickor och under dagar och nät-
ter hemma vid köksbordet.

Harald Gripe är 70 år fyllda 
när han avlider dagarna efter 
midsommar 1992.

Dödsbudet kommer oväntat.
Kort före sin död donerar han 

sin unika samling av modellte-
atrar till kommunen.

Gripes modellteatermuseum 
finns idag  i före detta Västra 

                        småskolan i Nyköping. 

Vid Harald Gripes död bor makarna sedan 
tiotalet år i en representativ våning i ett vack-
ert jugendhus på Fruängsgatan 5.

Våningens interiör kan kännas igen från 
berättelsen om Agnes Cecilia.

En av Maria Gripes mest bekanta böcker.
Efter makens bortgång har Maria Gripe 

svårt att hitta tillbaka till skrivandet. 
Det ges ut ytterligare någon bok.
Sedan sätter hon punkt. Och stänger av 

datorn, det nya arbetsredskapet, för alltid.
Den egna författarskapet har hon samlat 

hemma i bokhyllan. Närmare bestämt ett 40-
tal barn- och ungdomsböcker.

Maria Gripe har inget stort umgänge i Nykö-
ping. Hennes förtrogna genom åren är vänin-

Då kommer det sig en dag att kommunens 
gubbar infinner sig med såg och yxa med 
uppdraget att nedlägga häggträdet.

Det är en av stadens höjdare som har sin bil 
parkerad inne på gården och nu fått fordonet 
nedsölat av droppande klet.

Häggen döms till omedelbar avverkning.
Det väcker upprorskänslor hos makarna  

Gripe och andra med sinne för det vackra.
Det startas en massiv räddningsaktion i 

ortstidningen och häggen får leva vidare.

I Nyköping lever Maria och Harald Gripe ett 
stillsamt liv. Och håller en låg profil.

Det händer att poeten Bo Setterlind kom-
mer på visit till Gripes och barnen i huset på 
Fruängsgatan 37 tillsägs vänligt att inte störa 
med bullriga lekar.

Det uppfattar ingen som uppblåsthet.
Maria Gripe ges i litterära sammanhang 

ibland anmärkningar för snobbism. 
Hon är beläst, mycket beläst. 
Det är inte synonymt med högmod. 
I privatlivet är Maria omvittnat vänfast men 

kan av folk i gemen uppfattas ha lite av Gar-
bos skygghet och vara svår att nå.

Ett sannare ord är nog tillbakadragen.
Bekanta hon möter kan förtörnas över att 

Maria Gripe inte alltid hälsar belevat.
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nan Anne-Mari Gedda, ansedd kulturredaktör 
på ortstidningen och bildad inom konstens 
alla olika företeelser.

Väninnorna besöker under den varma årsti-
den gärna närliggande Teaterparken. 

Pratstunder som skänker vardagen liv.
Likaså påhälsningarna i varandras hem.

Väninnorna bor i samma kvarter.

Det är den mångåriga och nära vänskapen 
med Anne-Mari Gedda som gör att Maria 
Gripe byter våningen på Fruängsgatan 5 mot 
det privata seniorboendet Rönningeborg i 
Salems kommun 2003. 

Där finns redan Anne-Mari Gedda. Numera 
även med tilläggsnamnet Wizelius. 

Hon är sedan några år änka efter kände lit-
teraturkritikern Ingemar Wizelius.

På nytt blir väninnorna nära grannar.
Den sociala samvaron kan återupptas.
Maria Gripe blir dock allt skörare. Hennes 

tillvaro skuggas av en demensjukdom.
Hon somnar in för gott på ett sjukhem i 

Rönninge på skärtorsdagen 2007.
Hon går ur tiden 83 år gammal.
Den vårdag Maria Gripe begravs slår häggen 

vid Fruängsgatan 37 ut i full blom.
Det är magi. Och verklighet. Allt i ett.
Som i Maria Gripes författarskap.

I boken Mia från Glimmerbacken skildrar Camilla Gripe 

familjens flytt från Traneberg till Nyköping 1956.

Maria och Harald Gripe fick dottern Camilla,  född 1947. 
Privatbild
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Defa kupévärmare, 1400 W
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Trivseltips!

Få med dig alla julklappar i jul

Jul-doft isar med doft  
av pepparkaka, äpple/
kanel eller skogsbris

från

Thule Pacifi c 700, 
takbox i antracit, 420 liter
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Norrköpingsvägen 15
Tel: 0155-21 40 45
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Söndagar 11.00 – 15.00
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0155-440 000

Ladda ner vår app – alltid fasta priser

Följ oss på facebook 
Vinn din taxiresa tillbaka 

– De 1,2 miljarderna kan översättas 
i sysselsättning i form av drygt 800 
heltidsanställningar, berättar Linda 
Kroon Keski-Kungas, chef  
för kommunservice i Ny-
köping. Under de tre år 
som hon haft sitt arbete 
har det skett en hel del 
förändringar på Turist-
byrån. Linda har en bak-
grund inom kundservice 
och marknadsföring, och 
för henne är det mötet 
med kunderna som är 
viktigast.

– Vi måste tänka på vilka 
vi vänder oss till och an-
passa oss därefter, menar 
hon. Det innebär till exempel att tu-
ristbyrån utökat sina öppettider samt 
ändrat sitt arbetssätt – och till viss del 
också sin arbetsplats! För ett par år 
sedan blev personalen på Nyköpings 
turistbyrå mer mobila i och med att 
guiderna började cykla runt i staden 
för att finnas till hands på välbesökta 
platser.

Det är ett sammansvetsat gäng med 
varierad bakgrund som arbetar med 
turismen i Nyköping. Alla brinner de 

för att marknadsföra Nyköping och 
se till att både besökare, boende och 
näringsidkare har en bra tillvaro. De 

har 50 000 kundkontak-
ter per år, och det är yt-
terst få av dem som inte 
är positiva. Turistbyrån 
har som mål att alla ska 
lämna dem helt nöjda, 
även om något har gått 
fel på vägen.
– Vi arbetar aktivt med 
våra näringsidkare för 
att rätta till eventuella 
brister, och tillsammans 
förbättrar vi ständigt Ny-
köping som besöksmål, 
berättar Linda.

– Några genvägar finns inte, vi arbetar 
med noggrann planering och har en 
uttalad strategi bakom allt vi gör. Hon 
menar att de har ett stort ansvar att 
hantera resurserna på rätt sätt, och 
att det är viktigt att kunna visa upp 
trovärdiga och korrekta resultat för 
skattebetalarna.

Statistik är ett betydande verktyg för 
Linda och hennes kollegor – det som 
inte mäts, det existerar heller inte.
– Under 2011 ökade vi antalet kund-

TEXT SANNA DAHLSTRÖM

Nyköping
Full fart framåt

... en ständigt 

dynamisk 

marknad 

för våra 

näringsindkare...

Besöksnäringen i Södermanland har under åren 2002-
2012 fördubblats, och tanken är att göra om samma bedrift 
under åren 2013-2023. Nyköping är klart störst i länet med 
sina 1,2 miljarder i omsättning då denna siffra represen-
terar mer än hälften av den totala omsättningen i Söder-
manland.

– ett attraktivt besöksmål 
att vara stolt över

Nyköpings offi  ciella besöksguide  
www.nykopingsguiden.se

Foto: Lars Haydeke Nyköpings Kommun

Foto: Fredrik Laaksonen Nyköpings Kommun

Foto: Per-Erik Adamsson Nyköpings Kommun

Galleria Axet, Nyköping  076 - 007 40 66  www.mobilizera.se

HALVA PRISET
Paketet inkluderar hörlurar, 
billaddare, usbkabel, mobil-
väska och en touchpenna för 

telefon/surfplatta.

Vi har mobiltelefoner, surfplattor, dator samt tillbehör. Vi hjälper även dig med problem och frågor på redan inköpta produkter.

399:-

ERBJUDANDE 
FRAM TILL 15/12

Tillbehörspaket (värde 1200kr)

på alla tillbehör 
tom 15/12!



TURISTBYRÅNS GLADA INFORMATÖRER sommaren 2013. 

Läs mer på nästa sida

kontakter i våra turistbyråer med      
36 %, 2012 med ytterligare 32 %, 
hittills i år fortsätter vi att öka med 
18 % vilket är otroligt glädjande, det 
är utfall som vi är stolta över – den 
känslan vill vi gärna föra över på Ny-
köpingsborna, säger Linda.

Hon berättar att den klart vanligaste 
orsaken att resa till Nyköping är för 
att besöka släkt och vänner, därför 
agerar i teorin varje Nyköpingsbo am-
bassadör för sin stad.

– Därför är det också viktigt att myck-
et av den marknadsföring som vi gör 
även riktas mot lokalbefolkningen, 
som sedan kan förmedla denna till 
sina gäster.

Nyköping är en kommun som lång-
samt men säkert ökar i antalet in-
vånare – varje år tillkommer ungefär 
2500 nya medborgare.

Foto: Fredrik Laaksonen Nyköpings Kommun

Foto: Kalle Gustavsson Nyköpings Kommun

Foto: Nyköpings Turistbyrå

D E N  L I L L A  S A L U H A L L E N

V .  S T O R G A T A N  1 4
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www.bonornasdel ikatesser.se
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P R E S E N T E R  F Ö R  A L L A  T I L L F Ä L L E N



– Tänk att alla dessa nyinflyttade ska 
hitta sina favoritställen i Nyköping, 
som de sedan dessutom troligen spri-
der vidare till vänner och 
besökande – en ständigt 
dynamisk marknad för 
våra näringsidkare, me-
nar Linda.

Maud Olofsson skapade 
under sin tid som nä-
ringslivsminister en na-
tionell vision om att be-
söksnäringen skulle bli 
nästa stora basnäring i 
Sverige – detta är nume-
ra ett mål som Sörmland 
arbetar aktivt mot.
– Sverige är väldigt tilltalande för ut-
ländska turister, självklart vill vi locka 
dem specifikt till den kvalitetsprodukt 

som Sörmland är, menar Linda. Hon 
uttrycker också en glädje över att få 
arbeta med detta i samarbete med de 

övriga kommunerna.
Nyköpingsguiden på web-
ben är något som blivit 
mer och mer populärt. 

På webbsidan finns allt 
man behöver veta om Ny-
köping som besöksmål. 
Dessutom är det ett bra 
redskap för turistbyrån 
– här ges ständigt uppda-
terad statistik på vilka äm-
nen som är mest intres-
sant att söka på.

– Sökningar på ”Vad händer i Nykö-
ping” har ökat med 60 %, och restau-
rangsökningarna med otroliga 83 %, 

... det är 

helheten 

som 

räknas...

LINDA KROON KESKI-KUNGAS, chef  för kommunservice i Nyköping.

berättar Linda och menar att det ger 
dem en insikt i vad folk är mest intres-
serade av.
– Det ger oss möjlighet att göra rätt 
insatser när det behövs.

Webbstatistiken visar också på vari-
från besökarna kommer. Vanligast är 
Stockholm, Örebro och Västmanland i 
Sverige, men också de länder som har 
en flyglinje till Skavsta – exempelvis 
Italien, Storbritannien och de östeu-
ropeiska länderna. 
Besökare från fjärran, Nya Zeeland, 
Australien och Sydafrika finns det 
också.

Linda är noga med att påpeka att ett 
nära samarbete med stadens närings-
idkare – restauranger, hotell, butiker 

och andra besöksmål – är A och O för 
ett lyckat arbete.

– Vårt arbete är att locka folk till Ny-
köping, sedan tar våra besöksmål väl 
hand om dem när de väl är på plats, 
menar hon.

– Alla har vi en del, ett ansvar, för att 
få det att fungera – och det är helhe-
ten där alla hjälps åt och jobbar mot 
ett gemensamt mål som räknas i 
slutändan.

– Det är ruskigt angenämt att dagli-
gen få arbeta med att skapa det där 
lilla extra för folk, som jag ser det har 
jag det bästa jobbet i Nyköping, avslu-
tar Linda med ett leende.

Foto: Hugo Leijon Nyköpings Kommun

Foto: Veronica Johansson

Våga tänka fritt!
Vi skapar ditt rum!
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ÖPPET: alla tisd kl 9-12, 
(Julafton och Nyårsafton 
stängt), torsd kl 17-20, 
samt sönd kl 11-15.
Grupper alla dagar efter 
överenskommelse. 
Skolungdom ”flyger” si-
mulator 20 min för 100 kr 
under jullovet. 

Köp present-
kort på simu-
latorerna samt 
Airfix flygplan-
byggsatser på
F11 Museum! Boka flygtid på: f11museum.se

FLYG VIGGEN 
OCH CESSNA 
ELLER BYGG 
EN SPITFIRE

ÅRETS
JUL
KLAPP!

SUCCÉN ÄR TILLBAKA!

MED ROBERT RYDBERG

NYKÖPING CULTURUM
FREDAG 13 DEC. KL.19.30
BILJETTER: 0155–24 89 88
WWW.NYKOPING.SE/CULTURUMW W W. P N M M U S I C . S E

Inne i Nyköping arrangeras utflykter 
och vandringar och dessutom en is-
festival vid Söra.

Mer information om friluftsfrämjan-
det hittar du på:  
www.friluftsframjandet.se/nykoping

Friluftsfrämjandet
Sport och fritid

– vad bjuder ni oss på i vinter?

Tips på ett roligare jullov

Vid Ryssbergen har förberedelserna inför vintern pågått 
hela sommaren. En nyrenoverad lift står nu redo för en ny 
säsong. Om man redan nu köper säsongskort med snöga-
ranti och anger koden NYK8 före den 15 dec så slipper man 
prishöjningen!

I Ryssbergsbacken finns skidskolor 
för barn och vuxna och uthyrningsski-
dor för den som vill prova på.

Vill man åka längdskidor så går det 
bra. Friluftsfrämjandet har ett sam-
arbete med Nyköpings GK och drar 
längdskidspår på golfbanan.

Det kommer även att finnas föräldra-
ledd knytteverksamhet där alla är väl-
komna att prova på.

När isen har lagt sig har man på sjöar 
och hav ledarledda långfärdsskrid-
skoturer, det kommer även att finnas 
prova på dagar vid Söra.
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TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM FOTO VERONICA JOHANSSON

Nymos
Kultur och Nöje

- Fantastiskt, vi är överväldigade, 
säger bröderna Kecke och Henrik 
Lundh. Kecke är ordförande och Hen-
rik arbetar som verksamhetsledare 
och teaterpedagog i den 
ideella föreningen.

Nymos startade för 22 
år sedan av främst tre 
entusiaster, Kecke själv, 
Anna Bromée och Anders 
Magnusson. Mycket hårt 
jobb las ner de fem första 
åren på att marknadsföra 
och bygga varumärket 
Nymos.

- Grundtanken var att vi skulle bli en 
plattform för alla som ville utveckla 
sig inom teater- och musikalvärlden, 
säger Kecke. Vi är en ideell förening 
som är öppen för alla intresserade. 
Även om man inte har huvudrollen 
på scenen kan man få en uppgift och 
känna sig delaktig.

Alla medlemmar i föreningen ställer 
upp ideellt. Nymos värdegrund vilar 
på familjebegreppet.

- Vi vill att alla ska känna 
sig lika mycket värda, 
oavsett roll i våra produk-
tioner, fortsätter Henrik. 
Vi brukar beskriva det 
som att vi är en enda stor 
familj.

Åter till den nyss avslu-
tade musikalen Sound of  
Music.

- Även om ingen av våra medlemmar 
får betalt är vår ambition att ge dom 
bästa möjliga förutsättningar att lyck-
as, säger Kecke. En musikal som ex-
empelvis Sound of  Music kan ta upp 
till ett år att producera. Vi har en ge-
mensam hög ambition att allt ska bli 
så professionellt som möjligt. 
- Många skulle absolut platsa i profes-

Vi vill att 

alla ska känna 

sig lika mycket 

värda...

Vilken succé! Tolv fullsatta föreställningar med musikalen 
”Sound of music” i Nymos regi. Totalt har 5300 personer 
varit på plats och bevittnat den kritikerrosade uppsättning-
en av Maria von Trapps självbiografi.

– musikal- och teaterfamiljen 
där alla är välkomna

STORA BILDEN TILL VÄNSTER, UR SOUND OF MUSIC
Isak Blomster som von Trapp och Frida Kollberg som Maria.

NYMOSKÖREN
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sionella sammanhang, men väljer att 
vara med oss. Ta exempelvis Christine 
Ankarsvärd, som spelar abedissan i 
vår uppsättning. Hon tog själv kontakt 
med oss och ville vara 
med, fortsätter Kecke.

Nymos har byggt upp en 
musikaltradition i Nykö-
ping med tiotalet produk-
tioner under åren.
- Ringo, Guys and Doll, 
Spök, Spelman på taket, 
Grease och Trollkarlen 
från OZ är några exem-
pel, säger Kecke.

Nu är det inte bara mu-
sikalproduktioner som 
ryms inom Nymos verk-
samhet.
- Till våren komer vi att 
starta show- och musikalkurser för 
barn och ungdomar och teaterkurser 
för vuxna och seniorer och så har vi 
en egen kör, Nymoskören, sedan 12 
år tillbaka.

- Kören är främst för dom som tycker 
det är kul att sjunga, men inte ensam 
på scen utan i en gemenskap med an-
dra, fyller Kecke i.
- Glöm inte Klubb Nymos, säger Hen-
rik. Vår supporterklubb där man blir 
stödmedlem och kan delta i alla våra 

aktiviteter. Perfekt för den som inte 
vill stå på scen, men ända vara nära 
vår verksamhet. 
Nymos verksamhet spänner över alla 

åldrar.
- Vi har cirka 150 med-
lemmar i alla åldrar och 
jobbar ständigt över ge-
nerationsgränserna. Vi 
mår som bäst när vi ser 
en 10-åring träna med 
en 70-åring, och lära sig 
av varandra, säger båda 
med en mun.

Trots att man nyligen ge-
nomfört en stor produk-
tion finns redan planer på 
nya projekt inom Nymos.
- I mitten av mars kom-
mer vi att sätta upp en 
ny föreställning med mu-

sikaltema på Nyköpings Teater som vi 
valt att kalla ”Sound of  Nymos”. 

- Det blir en resa i musikalernas un-
derbara värld med axplock från både 
musikaler vi själva spelat och nya 
musikaler för oss, avslutar bröderna 
Kecke och Henrik Lundh och har där-
med också gett ett glödhett tips till 
alla som går och funderar på julklap-
par inför den stundande högtiden. 

Läs mer om Nymos www.nymos.se

MUSIKALSKOLAN

EN SCEN UR SOUND OF MUSIC
ABEDISSAN I SOUND OF MUSIC, 
Christine Ankarswärd

Vi mår som 

bäst när vi ser 

en 10-åring 

träna med en 

70-åring, 

och lära sig 

av varandra.
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Från och med 2014 blir Oxelösundstidningen ett magasin som vi 
kort och gott förkortar OXD. Ett kvalitetsmagasin i både papper, 
innehåll och tryck. Vi kommer självklart att fortsätta berätta om 
Oxelösund, både från dåtid, i nutid och om framtiden. 

Vår förhoppning och ambition är att OXD ska bli ett magasin som 
marknadsför Oxelösund som en attraktiv plats att besöka, att eta-
blera företag, och att bosätta sig i.

Genom att annonsera i NYK och OXD når du samtliga hushåll i 
Nyköping och Oxelösund. Totalupplaga NYK och OXD är 35.000 
ex med distribution samma dag för båda magasinen, vilket är ett 
oslagbart koncept när du vill nå alla dina kunder samtidigt.

Östra Kyrkogatan 24, 611 33 Nyköping
Höjdgatan 24, 613 30 Oxelösund 

www.media-mix.nu

Premiär 2 f
eb!

Oxelösundstidningen blir 
magasinet OXD

Med vänliga hälsningar, Torbjörn Dahlström, ansvarig utgivare

NYK
N Y KÖ P I N G ,  AT T  L E VA  O C H  B O  I  M Ö J L I G H E T E R N A S  S TA D

November 2013 

www.nyk.nu

Jim Merkell
Bakom Rubrikerna

Krydda & Arom 

Öster Malma – Smakfullt, 

vilt och oförglömligt 

idylliskt. sid 26-28

Bakom rubrikerna

Göran Forssberg – Från den 

politiska hetluften till 

fågelskådare. sid 4-6

Jimmm MMMMeeMMMMMM rkel
Bakommm ubrRuRuuRRRRRuRR iker

Krydda & Arom 

Öster Malma – Smakfullt, –

vilt och oförglömligt 

idylliskt. sid 26-28

Bakom rubrikerna

Göran Forssberg – Från den–

politiska hetluften till 

fågelskådare. sid 4-6

Gästhamnen
Bryggplatserna dubblas

till nästa år. sid 28-30
Ramdalen
Grundskolan i fokus. 

sid 21-22

Centrum
Kulturhösten i

Oxelösund.  sid 12-14
Lisa Nilsson

Oxelösund . sid 10-11

O X E L Ö S U N D S T I D N I N G E N   A L LT I D  N Ä R A  D I G

26 januari  2014 
www.ot.nuOXD

Lisa Nilsson

NYKÖPINGS TEATER
Lördag 7/12 kl 17 samt Söndag 8/12 kl 15 & 18

Biljetter: 220 kr, barn 110 kr (< 18 år) 
Numrerade platser. 

Kassan öppnar 1 timme innan föreställning. 
Förköp: www.culturum.com eller Nyköpings Bibliotek

Baltic Harmony

HJULSHOW
Gästartister: Pwned by Gravity

SPONSORER/SAMARBETSPARTNERS

Missa inte!
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Vi har tidigare kunnat se Markoolio 
och Tobbe Trollkarl som program-
ledare för b.la Tv4’s succéprogram 
Talang där de blev pro-
gramledarparet med hela 
familjesverige.

Nu kommer de att gå in 
på scen tillsammans med 
några av Sveriges bästa 
musikalartister och ta 
oss med till landet ovan 
regnbågen. 

Regissör Robert Dröse, 
från Oxelösund, har tagit 
den fantastiska klassikern Trollkar-
len från Oz och skrivit om den till 
en härlig familjemusikal som tar en 
klassiker från 1939 in i 2013-talet. 
Den 16-man starka ensemblen kom-
mer att landa på Maxim teatern i 
Stockholm under hösten 2013.  
Där träffar hon den  viga Fågelskräm-
man (Robert Rydberg), den osanno-
likt stela Plåtis (Kim Sulocki) och det 
enormt fega Lejonet (Markoolio).

De fyra ger sig ut på ett halsbrytan-
de äventyr där dom stöter ihop med 
Lilleputtar, Sork arméer och den 

omagiska Trollkarlen 
(Tobbe Trollkarl). 

Utmaningarna är många 
och svåra. Kommer 
dom att klara sig mot 
arga vargar, flygande 
apor och den über ela-
ka häxan Wästan (Bir-
gitta Rydberg).

Musiken är kompo-
nerad av Martin Land 

som skrev musiken till Sune-musika-
len 2011 på Göta Lejon. 
Trollkarlen från Oz är en riktig famil-
jemusikal för barn i alla åldrar som 
vill drömma sig bort till landet ovan 
regnbågen.

Köp dina biljetter hos Culturum,
www.nykoping.se/program eller
Nyköpings Turistbyrå 0155-24 89 88.

Trollkarlen 
från Oz

Kommer till  

Rosvalla

lördagen den 

8 mars 2014

Hälsa på i Landet ovan regnbågen och följ med Dorothy 
(Stina Eriksson) på hennes otroliga resa genom Landet Oz.

Culturum tors 27 feb 2014
Biljettkassan 0155 - 24 89 88 culturum.com 

www.unitedstage.se

Vi vill ha ditt svar senast 12 december. Skicka svaret till info@media-mix.nu 
eller Mediamix, Ö Kyrkogatan 24, 611 33 Nyköping. Märk ditt svar med namn, 
adress, telefonnummer och gärna e-post. 
Vinnarna kontaktas sedan inom kort.

Tävl
a 

MED NYK
VINN EN HYRBIL 

FÖR EN HELG

I samarbete 
med:

Lyck
a til

l!

                                 Priset gäller en hyrbil av märket VW Passat, 
att nyttjas hos Europcar Nyköping senast ett halvår efter tävlingen. 
Hyrbilen får nyttjas under ett tillfälle, en weekend mellan fredag 
09.00 och måndag 08.00. Vinnaren står själv för bensinkostnad i 
samband med nyttjandet av hyrbilen. Vinstens värde: 1 495 kr.

Fråga: 
Hur många kontor 
har Europcar i 
Nyköping, och var 
ligger detta/dessa?



Svenska kyrkan i Oxelösund

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

Lucia sprider ljus i mörkret
Svenska kyrkan i Nyköping

Välkommen till luciafirande 
för alla åldrar i våra kyrkor!
 
Söndag 8 december kl 16 och 18 
i Alla Helgona kyrka 
Luciahögtid med Pysslingen, G-kla-
ven, Cantemus och instrumentalister.
 
Söndag 8 december kl 16 
i Oppebykyrkan
Luciatåg med Oppekören och På Väg. 
Fika, advent-och julpyssel, lek och 
överraskning för barnen.
 
Fredag 13 december kl 20 
i S:t Nicolai kyrka
Stjärnljus – En luciagudstjänst med 
musikesteterna på Nyköpings gym-
nasium.
 
Gratis biljetter hämtas på försam-
lingsexpeditionen, Hospitalsgatan 2, 
fr.o.m. 3/12. Begränsat antal platser.
 
 

 

OXELÖSUND
www.oxelösundsförsamling.se 

Hejsan hoppsan fallerallera
när julen kommer ska varenda 
unge vara gla’
Kära Nyköpingsbor. 
Varför inte ta en liten 
avstickare till Oxelösund 
och som omväxling gå 
på konsert i S:t Botvids 
kyrka!

En mycket uppskattad tradi-
tion i S:t Botvid är när av-
gångsklassen på Brevikssko-
lan, under ledning av Bo Strid, 
uppvaktar med ett Luciatåg 
och lite andra upptåg och spe-
lemän på Luciadagens kväll 
13 december kl 18.00. 

Det är fri entré men efter kon-
serten tas en kollekt upp vid 
utgången. Den går till GUNG-
BRÄDAN, som är kyrkans 
akutkassa för barnfamiljer i 
Oxelösund i behov av ekono-
miskt stöd. Kyrkans diakoner 

fördelar pengarna till barn och 
barnfamiljer i Oxelösund, som 
behöver ekonomisk stöd i jul.

Traditionell julkonsert 
Annandag Jul 26 december 
görs en traditionell julkonsert 
i S:t Botvid. I år medverkar S:t 
Botvids kyrkokör tillsammans 
med Nicopiakören och Voice 
Mail. Christine Ankarswärd är 
sångsolist, Sara Wirqvist och 
Pia Karell flöjtister och vid 
pianot finns Elisabeth Herr-
mansson. Susanne Forslund 
är dirigent.

Konserten, som ingår i för-
samlingens konsertserie ”Må-
nadens konsert i S:t Botvid”, 
kostar 100 kr i entréavgift, 50 
kr för pensionär och stude-
rande. Under 18 år går gratis. 
Hela entréavgiften tillfaller 

Räddningsplankan, som är 
kyrkans akutkassa för män-
niskor i Oxelösund i behov av 
ekonomiskt stöd.

Staffanskaffe
Församlingen bjuder in till
Staffanskaffe 26 december kl
16.30-18 i församlingshem-
met. Sen tar julkonserten vid.
Anmälan senast 17/12 på
tel. 0155-293400. För 30 kr
får man kaffe, skinksmörgås,
kaka och trevlig gemenskap.

Och visst kommer vi väl ihåg 
mamma mus förmaning i    
”Visan om Mössens julafton” 
och om ni ser en fälla så akta 
er för den, då kan vi allesam-
mans fira jul igen.

Varmt välkomna till 
Oxelösund!

Välkommen!
Foto Per Ericsson

KÖREN 
” GLÄDJEN ” 

SJUNGER IN JULEN 
Sö 15 dec kl 15 & 17 

i Mariagården, Brandkärr
Gratis biljetter hämtas på 
Mariagården eller försam-
lingsexpeditionen fr.o.m. 
2/12. Begränsat antal 

platser.

JULKONSERT
26/12 kl 18.00

Nicopiakören, Voice Mail,
S:t Botvids kyrkokör,

Christine Ankarswärd, 
Susanne Forslund

 

Foto Joachim Forss 
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Mer information om datum och biljettförsäljning se: www.drosenorberg.se

SPELAS I SAMTLIGA STÄDER:
Stockholm, Luleå, Umeå, Gävle, Linköping, Karlstad, Kalmar, Jönköping, Örebro, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Norrköping, Östersund,  

Leksand, Helsingborg, Göteborg, Halmstad, Malmö, Kristianstad, Nyköping, Borås, Växjö, Skövde, Sandviken, Skellefteå
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Stockholm, Luleå, Umeå, Gävle, Linköping, Karlstad

BÄSTA JULKLAPPEN!
NYKÖPINGS ARENOR, ROSVALLA

Lördag 8 mars 14.00
Biljetter: nykoping.se/program, Culturum, Koordinaten, Nyköpings Turistbyrå 0155-24 89 88

Presenteras av Dröse & Norberg 
www.drosenorberg.se

Presenteras av Dröse & Norberg 
www.drosenorberg.se

”Markoolio är magisk som lejon”-AB

”Tobbe Trollkarl är som klippt och skuren för titelrollen”-DN

”Kim Sulocki imponerar som robotaktig plåtgubbe”-AB

”Robert Rydberg är roande fågelskrämma”-AB

”En underhållande musikal för såväl gammal som ung”-AB

”Fick faktiskt lite Kalle och Chokladfabriken-feeling, fast  
det utspelar sig på en scen = skickligt”-ESKILSTUNA KURIREN

MARKOOLIO · TOBBE TROLLKARL
KIM SULOCKI · ROBERT RYDBERG 
STINA ERIKSSON · BIRGITTA RYDBERG · ANNA-LILL KARLBERG 

EMMA RICKFJORD · SIMEON LINDGREN · BILL SUNDBERG
16-manna barn- & vuxenensemble Manus & Regi: ROBERT DRÖSE



Månadskostnaden är inkl. moms, avser 36 månaders löptid och en total körsträcka om 3.000 mil (välj även mellan 
4.500/6.000/7.500 mil). Kostnad för användning utöver normalt slitage tillkommer samt för övermil med 12,50 kr
inkl. moms per mil. Med reservation för prisförändringar, tryckfel, sedvanlig kreditprövning samt förbehåll till förhöjd förstahyra. 
Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: A-Klass: 3,8–6,5 l/100 
km, C02 98–152 g/km, B-Klass: 4,1–6,1 l/100 km, C02 108–141 g/km, GLK: 5,5-6,1 l/100 km, C02 143-159 g/km. 
Miljöklass Euro 5 eller Euro 6. Bilarna på bilden är extrautrustade. Enskild återförsäljare äger rätt att sätta egna priser.

Enkklassttee vvääggeenn ttiillll ddiinn Mercedes!!

0 kr kontantinsats.
FFaasstt mmånaaddskostnad.
Serviice inggåårr..

Läs mer på mercedes-bennz.se/privatleasingg

GLK fr:  kr/mån. B-Klass fr:  kr/mån. A-Klass fr:  kr/mån.




