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Sidan 30

Vinn julmat för 3000 kronor
I samband med Ljus & Värme har Oxelösunds Centrumförening tagit fram ett 

ark med värdecheckar från handlarna i centrum. Arket kostar 20 kronor att 

köpa och pengarna går oavkortat till Räddningsplankan. Arket är också en lott 

där du kan vinna julmat till ett värde av 3000 kronor. Läs mer på sidan 8. 

Sidan 11

Tomten kommer till Ljus & Värme. Lördag 30 november är det dags för årets Ljus & Värme på 
Järntorget i Oxelösund. Knallar, barntivoli och allsång är en del av innehållet under dagen. 
På kvällen blir det en konsert i S:t Botvids kyrka med Staffan Hellstrand och Idde Schultz. Hälften 
av entréintäkterna går till Räddningsplankan. Läs mer på sidan 8 och 29. Foto Torbjörn Dahlström

Ortstidningens 
storhetstid är förbi 

två konkurrerande ortstidningar med 
lokalredaktioner och annonsmottagning 
i hamnstaden: Folket och SN. Den tiden 
är nu sedan länge förbi.

”Jag trivs 
bra med att 
leva sakta.”
Den här gången är OT-kåsören Leif Kö-
nig i dubbel bemärkelse ute och cyklar 
och hamnar i onåd hos bilisterna.

Sidan 10

Välj el från
naturens
krafter!

Älska vatten! Vi vill öka andelen el från förnybara energikällor som 

Teckna elavtal på www.bixia.se eller ring oss 

Sidan 7

Kort USA-vistelse för 
hemkär Oxelösundstjej
Oxelösundstjejen Malin Vestberg reste 
efter skolåren till USA där hon tänkte sig 
en framtid. Efter tre månader var hon 
hemma igen. Idag driver hon två privata 
förskolor i hemstaden Oxelösund.

Sjömanskyrkan i ny 
skepnad
Sjömanskyrkan, även känd under 
namnet Oktaven, invigdes 1922. Nu har 
familjen Larsson köpt fastigheten och 

-
en har hälsat på.

Sidan 4-5

Qoola Qvinnor i 
Oxelösund
Våren 2013 startade ”Qoola Qvinnor” 
i Oxelösund. Oxelösundstidningen har 
träffat Gunnel Thunström, ambassadör 
för gruppen i Nyköping och Oxelösund.

Nya boenden i 
Oxelösund
Fyra seniorvillor kommer att byggas på 
Segelvägen i Oxelösund. Sidan 22
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Öppet Hus: Onsdagar kl 18-20

TRÄNA ALLA DAGAR KL. 05-23! 

Järntorget 1, Oxelösund centrum          www.pulsochtraning.se       

Besök oss på  
“Ljus & Värme”  
30/11 kl 10-15 

 
- Fri provträning 

-Erbjudanden 

-Kroppssammansättningstest 

-Tävlingar m.m.

Välkommen!

NÄR MÅNGA BESTÄMMER SIG 
FÖR ATT GÅ ÅT SAMMA HÅLL 
och med gemensamma krafter gör något 
bra händer det ofta saker. Ett sådant 
projekt är vad vi kallar Ljus & Värme i 
Oxelösund.

Vi på Mediamix tillsammans med de 
kommunägda bolagen Kustbostäder 
och Oxelö Energi står som arrangörer 
och håller ihop projektet. Med hjälp 
av våra samarbetspartner Kungshem, 
Borox, ICA Kvantum, Svenska Kyrkan 
i Oxelösund, Sörmlands Sparbank, 
Oxelösunds kommun samt Lions får vi 
en julmässa under dagen med allsång, 
ringlekar, julpyssel och möjlighet att 
vinna julmat för 3000 kronor.

Lite senare på kvällen blir det en 
konsert i S:t Botvid med Staffan 
Hellstrand och Idde Schultz under 
temat “Sånger i advent”. En bra och 
kvalitativ julmässa och en stämningsfull 
konsert. Och det bästa av allt. Under 
dagen samlar vi gemensamt in pengar 
till Räddningsplankan, som är Svenska 
kyrkan i Oxelösunds akuta hjälpkassa 
för de som har det svårt i Oxelösund. 
Bland annat går halva entréintäkten 
från konserten till Räddningsplankan. 

Tillsammans bryr vi oss om de som 
har det svårt i Oxelösund. Man kan inte 

göra allt för alla, men man kan göra 
lite för någon. Även du som publik på 
konserten. På köpet får du en fantastisk 
musikupplevelse. 

INFÖR MILLENIUMSKIFTET 
BLEV JAG KONTAKTAD AV EN 
GOD VÄN som ville ha en offert på 
en jubileumstidning för Oxelösunds 
räkning. 

Oxelösund firade 50 år som stad och 
100 år som municipalsamhälle. Det 
skulle uppmärksammas på olika sätt, 
budbärare för allt som skulle hända blev 
en månadstidning. Jag fick uppdraget, 
producerade en tidning, deltog i olika 
aktiviteter under året och blev på 
kuppen kär i Oxelösund. Upptäckte 
vilken fantastisk potential som finns 
i skärgårdskommunen där 85 % av 
landytan gränsar mot vatten. 

Jubileumstidningen blev Oxelösunds-
tidningen, mitt företag etablerade sig i 
Oxelösund och under 12 år har jag lärt 
känna många underbara människor 
på orten och kärleken har snarare 
förstärkts än svalnat. 

Nu känner vi att det är dags att
utveckla produkten Oxelösunds-
tidningen. Efter nyår ändrar vi format 
och förädlar trycket på ett högkvalitativt 

papper. Vi går från att vara en tidning 
till ett magasin. Vi får möjligheten att 
förmedla känslan i vackra bilder på 
ett helt nytt sätt och ser det som en 
möjlighet att marknadsföra Oxelösund 
med mycket känsla. För det är just det 
som Oxelösund kan, ska och måste 
förmedla. Känsla! 

I början av 2000-talet fick jag 
uppdrag att projektleda en nysatsning 
på varumärket Oxelösund. Vi tog 
fram sex “heta” budord som skulle 
symbolisera vad Oxelösund stod för. 
Varje budord förstärktes med en bild. 

Frihet, Närhet, Aktivitet, Stålthet, 
Skönhet och Trygghet.

Så löd våra budord. Mer aktuella än 
någonsin. Budord med mycket känsla. 
Känslor vi vill förmedla i vårt nya 
magasin OXD.

 

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

Oxelösund ska säljas med känsla!
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Det ska vara lätt att göra rätt!
Oxelö Energi har under hösten skyltat 
om Återvinningscentralen och inlett 
ett samarbete med Myrorna.
- Vi har fått ett mindre så kallat återbruk 
då Myrorna har utökat sin insamling 
till att även gälla mindre saker såsom 
prydnadssaker, husgeråd, porslin, 
tavlor och kläder.

på återvinningscentralen där du själv 
kan lämna saker som passar för vidare 
försäljning, berättar Ulf Karlsson, 
verksamhetsansvarig för Vatten och 
Renhållning på Oxelö Energi.  

-Återbruk växer fram på många orter i 

Sverige och vi är glada över att  kunna 
erbjuda denna service då vi vet att det 
har varit efterfrågat. 

- Under hösten har återvinnings-
centralen även fått nya skyltar för att 
underlätta för våra kunder att hitta och 
sortera rätt. Vi har köpt in och monterat 
fyra så kallade rollpack, som används 
för att packa avfallet effektivare i 
containrarna. 

- Detta gör att vi inte behöver tömma 
avfallet så ofta och på så vis minskar 
vi miljöbelastningen genom färre 
körningar.

Vi är bra men 
kan bli bättre

De senaste åren har Kustbostäder 
installerat tre stycken hissar, två 
på Esplanaden och en i Frösäng på 
Hagvägen 6. 

Kustbostäder styrelse har tagit beslut om 
att ytterligare tre hissar ska byggas på 
Hagvägen 8,10 och 12. 
- Vi tycker givetvis att det är roligt att 
fortsätta med utbyggnationen av hissar, 

med hiss, berättar Per Alm, VD på 
Kustbostäder.

- Genom att lägga till ytterligare tre hissar 
till vårt fastighetsbestånd så ökar vi till-
gängligheten till våra lägenheter och 
genom det underlättar vi även vardagen 
för våra hyresgäster. 

Ge oss en julklapp!

Hisshusen blir fler

Kom till Järntorget i Oxelösund
lördag 30 november och lägg
dem i våra julklappskärl, så får
du en liten gåva av oss.

Tack för din julklapp!

Ändrade öppettider för uthyrningen
För att kunna ge en bättre service till våra kunder har vi ändrat på våra arbetsrutiner. 
Detta medför att vi från och med 10 januari stänger uthyrningen på fredagar för att 
arbeta med administrativa uppgifter. I övrigt inga ändringar.

Stängt för utbildning
Tisdag 26 november stänger vi kl 12 
för personalutbildning. Akuta ärenden 
hänvisas till respektive jour.

Så här ser innehållet i oxelösundarnas soppåsar ut. 

Oxelösundarna är bättre än riksgenom-
snittet på att sortera ut förpackningar 
och papper ur avfallet. Resultatet av den 
plockanalys som gjordes hösten 2012 

visar att innehållet  i soppåsen trots det 
består av 14 % papper. Papper som 
skulle kunna återvinnas.

Visste du att…
…oxelösundaren i genomsitt slängde 
52,24 kg tidningar och 21,74 kg 
papper år 2012.

…kuvert, Post-it lappar och vykort 
slängs som hushållsavfall/brännbart. 

…omslag/present/julklappspapper 
slängs i behållaren för pappers-
förpackningar.

…broschyrer, reklamblad och 
skrivpapper slängs i behållaren för 
tidningar.

…häftklamrar, spiraler och dylikt 
behöver du inte ta bort från tidningar 
eller block, de avskiljs med magneter 
och skickas till metallåtervinning.

Torsdagen 5 december har 
uthyrningen stängt för utbildning.

Nytt utseende på Oxelö Energis fakturor
Nästkommande faktura som når dig har en ny layout för att vara enklare och tydligare 
för dig som kund. Betalning gör du som vanligt.

Bilden visar Hagvägen 6-12.

Nya skyltar på ÅVC. I bakgrunden syns de röda rollpacken
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När familjen Larsson upptäckte att den gamla sjömanskyrkan Oktaven i Oxelösund var till salu var 
de inte sena att visa intresse.  De köpte sedermera fastigheten under hösten 2012 och påbörjade då en 
omfattande renovering som skulle förvandla den vackra kyrkan till ett varmt, ombonat och ganska så 
spektakulärt hem.

Svante har tidigare varit i Oxelösund genom sitt arbete, 
men för Gisela var första besöket samma dag som de tittade 
på Oktaven för första gången.

– Det var kärlek vid första ögonkastet, både med huset 
och med Oxelösund, berättar Gisela. Paret har tidigare bott 
i Stockholm och sysslat en hel del med renovering i sina 
tidigare bostäder – även om renoveringen av Oktaven är det 
klart största de tagit sig an.

– Vi kände lite att det var nu eller aldrig med ett så pass 
stort projekt, säger Svante. De flyttade in i sitt nya hus i mars 
2013, efter att först ha fått arbeta hårt under några månaders 
tid för att göra det beboligt. Det finns fortfarande en hel del 
att göra, men nu kan de åtminstone bo bekvämt medan de 
fortsätter med sin renovering.

– Det ligger mycket tid och omsorg i de här väggarna, vi är 
väldigt måna om att visa respekt för huset och dess storhet, 
menar paret Larsson. Mycket av kyrkoinredningen har 
försvunnit, men samtidigt har de behållit en hel del av den 
ursprungliga karaktären i det gamla huset. Körläktaren är 
till exempel numera ett ståtligt sovrum där man kan blicka 
ut över det praktfulla vardagsrummet med plats för såväl 
soffgrupp som matsal.

– Vi ser det lite som en ära att få förvalta den här fina 
byggnaden, och vi hoppas att det vi gör nu bidrar till att 
huset får stå kvar i minst hundra år till, säger Svante. Att 
familjen trivs i sin nya hemort går inte att ta miste på. De 
pratar sig varma om närheten till havet, den vackra naturen 
– och all potential som finns inom såväl näringsliv som 
bostadsexploatering.

Svante och Gisela 
hittade hem i Oxelösund

Svante och 
Gisela Larsson

Text: Sanna Dahlström, Foto: Torbjörn Dahlström
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Här ser man tydligt den otroliga renoveringen som 
Sjömanskyrkan har genomgått.

– Det mesta finns ju här i den lokala handeln i Oxelösund, 
den vill vi gärna värna om, säger Gisela och tillägger att 
närheten till Nyköping såväl som till större städer såsom 
Norrköping och Stockholm gör att man egentligen aldrig 
behöver sakna något – det är ju nära till allt!

Parets barn, Therese 21 år och Viktor 19 år, bor i egna 
lägenheter i Stockholm. Men de besöker gärna föräldrarna i 
deras nya hus – och även barnen är förtjusta i regionen runt 
Oxelösund och Nyköping.

– Nu blir det mer kvalitetstid för familjen när de är här, och 
vi besöker gärna de lokala inredningsbutikerna tillsammans, 
berättar Gisela.

I framtiden vill de gärna skaffa en båt och utforska 
skärgården, men just nu har de fullt upp med att färdigställa 
sitt hem. Svantes företag, som är baserat i Stockholm, har i 
dagsläget ett mindre kontor i Oxelösund – och även här ser 
han möjligheter inför framtiden.

– Att finnas på plats lokalt i den här expansiva regionen 
känns viktigt, och vi hoppas på att få vara en del av 
utvecklingen och växa tillsammans med lokala förmågor, 
avslutar Svante med bifall från Gisela.

I renoveringen har familjen i princip enbart använt sig av lokala leverantörer. Det vackra köket kommer från Bal-
lingslöv och vitvarorna från Miele, och de levererades av Golvmaterial i Nyköping. Gisela talar också varmt om 
samarbetet med Kjell Larsson på Holmgrens Färghus, där många unika färger tillverkats till målningen av huset.
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På klippan ovanför torget i Oxelösund står 

S:t Botvids kyrka 
En sevärd kyrka som 
är öppen för besök 
alla dagar 9-16. 
Välkommen in!
Guideanläggning finns 
med information på 
olika språk.

www.oxelösundsförsamling.se

www.sn.se/guiden

Oxelösundin 
Ruotsinsuomalaisen 
seurakuntatyön

Att vara god

Ma 25/11, 2/12, 9/12, 16/12 klo 
13-15 Kuoroharjoitukset, 
St. Botvidin kirkko 
Ti 3/12,  klo 9.30-11.30 Yhteinen 
kahvittelu Sjötångenin tiloissa 
Ti 10/12 klo 9.30 Kuoro laulaa 
joululauluja ja yhteinen kahvittelu 
Sjötångenin tiloissa  
Ti 26/11 klo 17-19 Ompeluseurat, 
seurakuntakoti 
Ti 10/10 klo 17-19 Puurojuhla 
Ompeluseurat, seurakuntakoti 
Ke 11/12 klo 17.30 Askarteluilta 
aikuisille, Lastenhuone, 
seurakuntakoti 
To 5/12, 19/12 klo 18-20 
Mimmiliiga saunoo, Stjärnholm 
Pe 13/12 klo 9.30-11.30 Kuoro 
laulaa joululauluja ja yhteinen 
kahvittelu Björntorpin kahvilassa
Su 1/12 15.00 Adventtimessu. 
St.Botvid. Pappi Timo Orta. 
Kirkkokahvit. Kirkkotaksi pätee.  
Pe 6/12 klo 10.00 Kynttilänsytytys 
sotaveteraanien haudoille. 
Hautausmaa.  
klo 15.00 Itsenäisyyspäivänjuhla. 
Urkuri Sanna Räsänen. Aloitamme 
St.Botvidin kirkossa ja siirrymme 
seurakuntakotiin kahville.  
Lau 7/12 klo 15.00 Kauneimmat 
Joululaulut. St.Botvidin kirkko. 
Urkuri Sanna Räsänen. 
klo 16.00 Kaikenikäisten joulujuhla 
seurakuntakodissa. Iso Sali. 

Vi förtjänar så mycket
”Because you´re worth it” ropar 
reklamen till oss.  “Unna dig!”
Och gör det! Helhjärtat! 
Klart du är värd allt gott!
Men tro inte att unnandet gör dig 
lyckligare. Inte i längden.

Du är värd mycket mer än den 
avkoppling som kan köpas. Du är värd 
glädjen i att glädja. 

Det sitter i mycket längre. 
För några veckor sedan fick jag en kompis 
på stan. En främling kramade om mig 
och tyckte jag var för tunnklädd i regnet 
och kylan. 

Jag kramade tillbaka och bär med 
mig glädjen över det oväntade mötet 
fortfarande. 

Var god mot din nästa. 

Kyrkans expedition/Församlingshemmet 
Kyrkogatan 12. 
Tel/öppettid måndag, tisdag, torsdag 9-12 
& 13-15. Onsdag 13-15 Vxl. 29 34 00.

Kyrkogårdens expedition 
Kyrkogårdsvägen 4, tel. 0155-29 34 20

Utställning i S:t Botvid
t.o.m. 1/12. Peter Lindahl. Bilderna är 
från fängelsemiljö och har en andlig 
underton.

Pilgrim 
26/11 kl 17.30-19.30, 
församlingshemmet.

Du vet väl om att du är värdefull? 
27/11 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 11/12. 
Församlingshemmet.

Målarkväll 
27/11 kl 18-21 med Berne Jönsson. Även 
3/12.

Julmarknad på Björntorp
28/11 kl 10-15 

Julmarknad på Sjötången 
3/12 kl 12-16. Oxelbären sjunger kl 15. 

19.19 i S:t Botvid
3/12 samtal, fika, musik. Veronica 
Lindgren, Jocke Forss. Du kommer väl!

Grötfest och Lucia
4/12 kl 13.30 Höstens sista dagledigträff. 
Anmälan senast 28/11, tel. 0155-293400.

26/12 Staffanskaffe Annandag Jul
16.30-18 i församlingshemmet.
Anmälan senast 17/12 på tel. 
0155-293400.
Kaffe, skinksmörgås, kaka, 30 kr.
Kl 18 Julkonsert i S:t Botvid. 

Även den du inte 
känner! Det är värt 
mer än alla unnanden 
i hela världen. 

Kram på dig kompis!

Elisabeth Volden
Kyrkoherde

8/12 andra advent
kl 18.00 mässa i S:t Botvid. Syjuntan 
medverkar. Kaffe. Försäljning.

Luciahögtid i S:t Botvid
13/12 kl 18.00 Breviksskolans elever 
kommer med luciafölje och musikanter 
under ledning av Bo Strid. Välkomna. Fri 
entré. Kollekt tas upp till Gungbrädan 
vid utgången. Gungbrädan är kyrkans 
akutkassa för barnfamiljer i Oxelösund i 
behov av ekonomiskt stöd.

15/12 tredje advent
kl 18.00 Julspel i S:t Botvid. Kaffe.

Välkommen till S:t Botvid!
1/12 kl 18.00 Välkomstmässa och insamling av kläder

S:t Botvids kyrkokör medverkar med sång, Marcus Asplund välkomnar besökarna med 
trumpetfanfar och årets nya konfirmander hälsas välkomna. Snart kommer nya flyktingar till 
asylboendet i Oxelösund och vi vill gärna välkomna dem. De kommer tomhänta och är i behov 
av varma kläder, leksaker, läsglasögon, skor, stövlar och påsar fyllda med hygienartiklar. 

Du som kommer till kyrkan första advent är varmt välkommen och du får gärna hälsa våra 
nya asylsökande välkomna genom att ta med dig något till insamlingen. Kontakta kyrkan om 
du har frågor. Tel/öppettid måndag, tisdag, torsdag 9-12 & 13-15. Onsdag 13-15, vxl. 29 34 
00. Jenny Lingesjö är den präst som i sin tjänst har uppdraget att vara kyrkans kontaktperson 
till asylboendet i Oxelösund. Du träffar henne och andra anställda i kyrkan första advent kl 
18. Kyrkkaffe med mingel i kyrkan.

Ljus & Värme-lördag i Oxelösund

30/11 kl 10-15. Julmarknad på Järntorget i Oxelösund med kvalitetsknallar, 
barntivoli, ringlekar, besök av Tomtemor och Tomtefar, stipendieutdelning mm. 
På Koordinaten har hantverkare försäljning, barnen kan julpyssla, och stöpa ljus. 
Insamling på olika sätt under hela dagen till Räddningsplankan. 

Kl 15.00 tänds stora Eken på torget.

Kl 18.00 Konsert med Ljus&Värme i S:t Botvid

”Sånger i adventstid” med Staffan Hellstrand, Irma Schultz och komp. Biljetter 
säljs på Förbutiken ICA Kvantum. Pris 150 kr.

Hälften av entréintäkterna går till Räddningsplankan, Svenska kyrkans akuta 
hjälpkassa för människor i nöd i Oxelösund. 

Handlarna i Oxelösunds centrum medverkar på olika sätt till insamlingen till stöd 
för Räddningsplankan. Insamlingsbössor finns i affärerna. Knalleavgifterna går 
också till Räddningsplankan. Läs mer på sidan 8 samt 29.
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Qoola 
Qvinnor
- ett kreativt nätverk 
för tjejer att trivas i

Text: Sanna Dahlström, Foto: Tomas Kihlman

År 2009 startade Siv Thuresdotter från Göteborg 
en facebookgrupp för kvinnor – tanken var att 
skapa ett nätverk där kvinnor från hela Sverige 
kunde mötas, dela erfarenheter och inspirera 
varandra. Idag har facebooksidan närmare 17 
000 gillare, och organisationen finns också 
fysiskt på flera platser i Sverige, där kvinnor 
tillsammans kan leva ut sin passion!

– Vi vill skapa en gemenskap som sträcker sig från 
webben till det verkliga livet, berättar Gunnel Thunström, 
ambassadör för Qoola Qvinnor i Oxelösund och Nyköping. 
Den lokala gruppen startades under våren 2013 efter att 
Gunnel kommit i kontakt med Siv Thuresdotters vinnande 
koncept.

Även om gruppen i första hand riktar sig mot 
företagsamma kvinnor så är man precis lika välkommen som 
privatperson. Qoola Qvinnor anordnar många aktiviteter – 
allt från lokala fikaträffar, minimässor och utbildningar till 
temaresor utomlands.

– I början av september gjorde vi en resa till Kroatien, 
den blev otroligt lyckad, säger Gunnel. Totalt 100 svenska 
kvinnor samlades på resan, där de tillsammans fick uppleva 
härligt medelhavsklimat med god mat och dryck. Störst fokus 
låg dock på de välordnade föreläsningarna och seminarierna 
med många olika inriktningar inom företagande och hälsa.

– Det fanns något för alla smaker, och genom min roll som 
en av de ansvariga för konferenserna på plats fick jag ta del 
av flera nya och spännande ämnen som jag aldrig trott skulle 
intressera mig, menar Gunnel.

Den stora skaran av svenska kvinnor skapade uppståndelse 
i Kroatien. Bland annat blev de uppmärksammade av såväl 
TV och radio som de lokala tidningarna.

– Dessutom fick vi besök av sju personer från ett kroatiskt 
kvinnligt nätverk, KRUG, så nu har vi goda förbindelser 
med vår kroatiska ”systerorganisation” där vi kan dela 
erfarenheter och kunskaper, säger Gunnel. Hon menar att 
resan som helhet var en stor framgång där de flesta var mer 
än nöjda.

– Nästa år ska vi fylla hela planet med tjejer, säger hon 
med ett stort leende.

En viktig fråga för Qoola Qvinnor är insamlingar till 
olika välgörenhetsorganisationer. Gunnel har själv tidigare 
arbetat med biståndsfrågor och det märks väl att det är 
något som ligger henne varmt om hjärtat.

– Förra året skänkte vi pengar till Ung Cancer, i år har 
vi valt att rikta in oss på ”Stiftelsen Våra Barn” som hjälper 
barn med specialbehov i Bosnien-Hercegovina, berättar hon 
och fortsätter;

– Nu samlar vi in "25-kronor" för att Stiftelsen ska kunna 
anställa fler kvinnor som hjälper funktionshindrade barn på 
plats.

Under resan till Kroatien fick kvinnorna besök av personal 
från ”Våra Barn” dit hjälpen går.

– Vi hade tagit med kläder och annat att skänka, därtill 
gjorde vi spontant en pengainsamling på plats vilket gjorde 
att de även fick pengar med sig direkt. Pengar, som betyder 
otroligt mycket, varje krona räknas, menar Gunnel.

Vill man bli en del av Qoola Qvinnor finns det många 
vägar att gå. Nätverkets plattform är facebook, där det finns 
en välbesökt GILLA-sida. Alla kan ansöka om att få gå med 
i den lokala gruppen, plus alla andra grupper runt om i 
landet. Där och på hemsidan finns all information om träffar 
och evenemang av olika slag.

– Man behöver inte känna att man binder upp sig på 
något, vill man bara vara med någon gång då och då så är 
det självklart helt okej, säger Gunnel och menar att man är 
lika välkommen ofta som sällan. Men vill man engagera sig  

 mer så finns det stort utrymme även för detta i och med att 
det finns olika medlemskap.

Under hösten och vintern finns många tillfällen att ta del 
av Qoola Qvinnors aktiviteter i Nyköping och Oxelösund. 
Fikaträffar på Hellmanska gården i Nyköping och ”Netwalk” 
– en promenad med nätverkande i friska luften på Jogersö 
är ett par exempel på återkommande sammankomster dit 
alla är välkomna.

– Den 26 november kommer vi även att ha ett event på 
Pelles Lusthus som vi kallar ”Julmingel och minimässa”, 
berättar Gunnel. Tanken är att samla så många som möjligt 
av de lokala Qoola Qvinnorna som utställare, oavsett vad de 
sysslar med. Det kommer också bjudas på modevisning och 
lättsam underhållning och caféet håller öppet med möjlighet 
att köpa glögg och fika.

– Det är fri entré och alla, även män i det här fallet, är 
välkomna att besöka oss och ta del av vad våra trevliga 
kvinnliga utställare har att visa upp, avslutar Gunnel.

Gunnel Thunström

En Netwalk med Qoola Qvinnor i härligt höstväder på Jogersö.
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En julmarknad med mycket ljus och värme
Lördag 30 november är det dags för 
årets event Ljus & Värme på Järn-
torget i Oxelösund. 

Torget fylls av knallar och barntivoli. 
Oxelö Gille dansar med alla barnen 
och på Koordinaten blir det julpyssel 
och ljusstöpning samt utställning av 
hantverkare. Givetvis finns både tom-
tefar och tomtemor på plats.

Julallsång 
Under eftermiddagen finns möjlig-
het att sjunga med i en  julvariant av 
allsång på torget. 

Luciatåg
Elever från Ramdalsskolan och Oxelö-
sunds Musikskola bjuder på traditio-
nellt luciatåg.

Eken tänds
Som avslutning på dagens aktiviteter 
tänds den stora eken på torget.

Konsert i S:t Botvids kyrka
Traditionsenligt avslutas Ljus & 
Värme med en konsert i S:t Botvids 
kyrka, där halva entréintäkten går till 
Räddningsplankan, som är Svenska 
kyrkan i Oxelösunds akuta hjälpkassa 
för de som har det svårt i Oxelösund.

I år är det Staffan Hellstrand och Idde 
Schultz som uppträder under temat 
”Sånger i adventstid”. 

För mer information om Ljus & 
Värme, se annons sidan 29.

Köp värdecheckar - bidra 

till Räddningsplankan och 

ha chansen att vinna jul-

mat för 3.000 kronor!
Tomten kommer till Ljus & Värme...

Martina kommer till Ljus & Värme 
och sjunger allsång...

Staffan kommer till Ljus & Värme 
och sjunger i kyrkan...

Från och med måndag 25 november kan 
du köpa värdecheckar hos handlarna 
runt Prisman. Priset för samtliga checkar 
är 20:- och alla pengar går oavkortat 
till Räddningsplankan. Totalt säljs 200 
checkar.

Dessutom fungerar checkarna som en 
lott och du deltar i en utlottning i samband 
med allsången, där du kan vinna julklap-
par från handlarna samt en högvinst som 
består av en värdecheck från ICA Kvantum 
på julmat för 3000:-.

Här kan du köpa checkarna!

Salong 
HEDDI

Passa på att boka en spa-dag 
för dig, eller ge bort 
en i gåva!
Olika paketlösningar 

Tilltugg och dryck med 

 

Spa-dagar!

Esplanaden 14, Oxelösund 
0155-34 000

Astrids Väv & Garn

Team Sportia

Svedlinds Herr & Dam

Hälsoboden

Birgers Konditori

Hudhälsan

Ottildas Fasoner

Anderssons Hemelektronik

Cykel & Nyckel

Blomsterdesign

Hotell Ankaret

Apoteket 
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Anderssons Hemelektronik AB
Järntorget 1, Oxelösund

Dags att beställa
Julkort & Fotoalmanackor 

0155-374 72  anderssons.hemelektronik@gmail.com

Kom in till oss 
så berättar vi mer.

Julklappar, Senap och Saffran...

Återbruk
Loppis  Syservice
Hushållstjänster

Trädgårdstjänster

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

Ekologisk 
Café och Butik

Egentillverkning 
av ekologiska 
produkter!

ekologiska Café till nya lokaler på 
Sälgstigen 3 i Frösäng.

Välkommen in!

Blomster Design
Butiken med de ekologiska alternativen.          Hantverket & kunskapen

Vi har jul 
hos oss!

Odlad med kärlek!ddll d d k l k! Öppet: Mån-Fre 09.00 - 18.00 Lör 10.00 - 14.00 

www.cykelonyckel.se

Nu är det vinter och 
cykeln den slinter!

Timmermansgatan 6

Adventsbelysningen 
hittar du hos oss!

Eljusstake

129:-
 

179:-
Isbjörn 

379:-
Stjärna på träfot 

99:-

Julklappserbjudande

Hudhälsan
ekosalongekosalong

Skjutsaregatan 25, Nyköping
Järntorget 1, Oxelösund

Boka på 0155 - 303 11
www.hudhalsan.nu

dej

S
J

Klassisk 
massage 

60 min 

500:- 
(ord.pris 595:-)

Present-
korten 

gäller från 
1/1-2014

Klassisk 
ansikts-

behandling 
60 min 

500:- 
(ord.pris 595:-)

Välkommen!

Nu finns vi även på 

Skjutsaregatan 25 

i Nyköping!

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

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

Ett kök kräver omsorgsfull 
planering.

Vi har kunskap och 
erfarenhet som vi kan dela 
med oss av, så att du kan 
förverkliga ditt drömkök.
Ditt Puustelli kök planeras 
individuellt och anpassas 

noggrant efter dina önskemål.

Våra egna snickare kan ta hand 
om hela din köksrenovering.

 

NYTT KÖK MONTERAT OCH KLART MED ETT AVTAL!

KOM IN ELLER RING OCH BOKA TID 

MED OSS PÅ 0155-28 78 58

VÄLKOMMEN 
TILL DIN PUUSTELLI BUTIK

STOCKHOLMSVÄGEN 10, NYKÖPING
TEL. 0155 28 78 58

            

MARIE SELSTIG
KÖKSINREDNING

MATS PAULSON 
BUTIKSCHEF / KÖKSINREDNING

ANNE-MARIE FREDRIKSSON
KÖKSINREDNING

20.000 KR 
VÄRDECHECK ÅRET UT VID KÖP AV ETT KOMPLETT KÖK

MÅN - FRE 10 - 18, LÖRD 10 - 14

Naturen anropar 
mänskligheten

Det doftar mossa, barr och ull. I 
Koordinatens Galleri K har skogen 
dragit in och tagit över. Här härskar 
numera ormarna, fåglarna och träden 
och det verkar som de har något viktigt 
som de vill berätta för oss. 

Att kliva in i rummet är som att kliva 
in i en annan värld. Det annars så starkt 
upplysta konstgalleriet vilar i halvdunkel. 
Kring ett runt bord har en grupp djur 
samlats med korpen som ordförande. Ett 
urtidsdjur i samlingen vänder sig mot 
betraktaren med en oändligt sorgsen 
blick. På bordet lyser ett rött äpple, en 
urgammal symbol för kunskap. 

- De håller ett rundbordssamtal om 
mänskligheten, säger ullkonstnären 
Karin Nilsson som tovat de stora 
djurskulpturerna. - Om en varg river 
ett får så ska den genast skjutas men 
samtidigt överutnyttjar vi människor 
naturen hänsynslöst och dödar djur 
får vår egen vinnings skull. Om djuren 
hade en röst, vad skulle de göra med 
mänskligheten då?

Karin Nilsson har skapat utställningen 
Världen vi lever tillsammans med 
fyra konstnärsvänner som var och en 
bidragit med sitt perspektiv på naturens 
och människans förhållande till 
varandra. Glasblåsaren Jesper Eklunds 
vattendroppar bryter mot naturlagarna 
och droppar upp mot himlen, Mona 
Halldins vita klänning svävar fram över 
mossan och på en målning av Irem 

Babovic skymtar klänningens ägare 
vandrande fram genom en skövlad skog. 
Annica Edwalls rakubrända skulpturer 
skildrar naturväsen och en teknikberoende 
mänsklighet. Hon och Irem har också 
bidragit med ett antal dikter utifrån temat.

- Den här utställningsidén har jag gått 
med länge men när jag fick erbjudande 
om att ställa ut på Koordinaten tyckte jag 
inte att jag kunde fylla det stora rummet 
med bara ull, det behövdes fler uttryck 
och material så att det skulle uppstå 
spännande kontraster. De övriga kom 
in en efter en och bidrog med sina verk 
utifrån min grundberättelse och sedan har 
jag byggt upp scener med dessa. 

Karins tovade väggbonader skapar en 
fond åt berättelsen och överallt närvarar 
djuren, några av dem är nästan kusligt 
levande, trots att till och med ögonen är 
gjorda av ull. Längst in bakom en vägg av 
växtlighet vakar en katt och en fågel över 
ett guldägg. Vad döljer sig i ägget? Det är 
upp till betraktaren att fundera på.

- Jag vill få betraktaren att reflektera 
över vår roll som människor och hur vi 
far fram med vårt jordklot. Hur vi lever 
i världen och hur vi lever upp den, därav 
namnet på utställningen, ”Världen vi 
lever”. Men man kan förstås också uppleva 
utställningen som en stunds vila från 
världens larm eller som en rolig utflykt 
i fantasin. Det har den även varit för oss 
som gjort den.

Marie Anstadius

Utställningen Världen vi lever pågår till och med den 8 januari. Foto: Mona Halldin

Julmarknad på Björntorp
Den 28/11 kl 10-15 är det Julmarknad på Björntorp med Handarbetsförsälj-
ning, Chokladhjul, Lotterier mm. Glögg & Kaffes serveras och för underhåll-
ningen står Gullmar Bergman både förmiddag & eftermiddag.
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Dag Bergentoft, gruppledare M
070-567 66 55

dag.bergentoft@oxelosund.se

Vi ska vinna valet,
med din hjälp!
Förra valet var Alliansen nära att få majoritet i 
Oxelösund. Nästa år ska vi vinna.
Därför behöver vi redan nu blivande politiker; 
unga, äldre, kvinnor, män... alla som vill vara 
med och utveckla Oxelösund!
Ring eller skicka ett mail om du är intresserad.

mellan kl 17 och 18.

    Välkommen!

H
yr dig fri!

Lägenheter för dig & mig

24 h Trygghetsjour 
Fastighetsjour

Företagshotell
Gallerior

Kontorslokaler

K
u
n

gshem
 är ett litet fam

iljeföretag m
ed stora 

resu
rser som

 sätter ku
n

den
 i foku

s!

Oppebygårdsvägen 269, Nyköping
0155 - 20 51 30

www.kungshem.se

Tidningens färg viktig

Det är lätt att välja tidning i Oxe-
lösund. Lojaliteten avgör.

Arbetarna läser Folket.  
Borgerligheten föredrar centerpartis-

tiska organet Södermanlands Nyheter.
Den politiska färgen är viktig.
Där har socialdemokratiska Folket 

länge ett försteg i det röda Oxelösund.
Det är ortstidningens storhetstid i Sve-

rige under 1950- 1960- och 1970-talen.
 Redaktör på Folkets redaktion i Oxe-

lösund är Arnold Adolfson.
Den svurne rivalen under nära tre de-

cennier är redaktör Ruben Seger, plats-
chef på konkurrenten SN i hamnstaden.

Två självlärda skribenter som med 
åren ska komma att bli institutioner i 
Oxelösund och betraktas som något av 
stadens alldeles egna journalister.

Men något tidningskrig är det aldrig.
Tvärtom synes förhållandet tillfreds-

ställande mellan lokalredaktörerna.
Det händer att kvällsuppdragen delas 

upp. Oftast betingat av praktiska skäl.

Redaktör Seger kan ta in sportresul-
taten medan kollega Adolfson går på 
ett symöte i kyrkan. Sedan delger man 
varandra matchresultat och referat.

En väl fungerande journalistisk logistik.
Arnold Adolfson är född Oxelösundare 

och förblir hemstaden trogen. 
Familjen Adolfson är barnrik och an-

talet syskon hela tolv till antalet.
Den 17-årige Arnold börjar sin yrkes-

bana på Oxelösunds kolimport och blir 
senare förman på kokssorteringsverket.

Han visar anlag för skriveriet och kon-
sten att i skrift återge goda berättelser.

Det gör att Arnold Adolfson 1950 
anställs som lokalredaktör på Folkets 
redaktion i Oxelösund, där han blir kvar 
i drygt 30 år till dess han går i pension. 

Han är samhällsmedveten och står 
socialdemokratin i hamnstaden nära.

Journalistisk objektivitet tar ingen 
så allvarligt på utan Arnold Adolfson 
kan under en tioårsperiod fungera som 
sekreterare i kommunens fritidsnämnd.

Arnold Adolfson (1920-2005) var i flera decennier tidningen Folkets lokalredak-
tör i Oxelösund. Här (stående) i samspråk med bland andra socialdemokraternas 
kommunalråd Sven Zetterström. Bild från 1979. Foto Oxelösundsarkivet

Hans livslånga intresse ska komma att 
bli båtliv, fiske och sjöfågeljakt. Och för 
all del det trivsamma ljugandet vid den 
egna sjöboden intill Femöre kanal.

Viljan att berätta får redaktör Adolf-
son utlopp för under signaturen John på 
Skäret där han i kåserande stil skildrar 
skärgårdslivet och den tidens bosatta på 
öarna utanför Oxelösund.

Ruben Seger är uppväxt i Små-
lands glasrike och inflyttad till 
hamnstaden. Han börjar som 

glasskärare vid Oxelösunds glasverk på 
1930-talet.

Ruben Seger har en skrivarådra som 
han håller vid liv genom att medverka i 
ortspressen med notiser och referat.

Det slutar med att han blir journalist.
Till en början på Folket i grannstaden 

Nyköping innan Ruben Seger tillträder 
en befattning som platschef på SN:s 
redaktion  i Oxelösund 1948, där han 

verkar fram till sin pensionering 1976.
Redaktör Seger är en ordekvilibrist.
Under sitt alias Jim Kox skriver han i 

sin egen spalt i SN lätt bitskt och roande 
om stort och smått i hamnstaden.

Uppdragen sköter SN-redaktören ge-
nom att trampa staden runt på en cykel.

Till dess att han inhandlar en moped.
Vid sidan av jobbet är Seger aktiv i 

Oxelösunds fotoklubb och schackklubb.
Vid ett tillfälle på 1970-talet träffar 

Ruben Seger av en slump på en bräd-
seglare i vattnen utanför Gamla Oxelö-
sund.

Brädseglare har ingen hört talas om.
Den perfekta scoopet.
Den aftonen cyklar redaktör Seger 

hem nöjd. Det är inte varje dag lokalre-
daktionen kan leverera en pangnyhet av 
det slaget.

                     Text och research Leif König

Valsverket muras. Fr.v. disponent Carl Sebardt, ingenjör Carl Alexandersson 
(skymd), direktör Ivar Kull, lokalredaktör Ruben Seger (1910-1998), valsverkschef 
Yngve Appelgren och direktör Nils Bonthron. Bild från 1958. Foto Arnold Adolfson
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Mitt i Oxelösund ligger den gamla vackra Sjömanskyrkan. För många är kanske byggnaden mera känd under 

som berättar något om husets rika historia.

År 1919 realiserades planerna på att bygga Sjömanskyrkan. Järnvägsbolaget 
skänkte en tomt och grunden lades 1920. Arbetslösa församlingsmedlemmar 
hjälpte till med planeringsarbetet av tomten och, i mån av förmåga, även med 
själva byggnadsarbetet. Kyrkan invigdes 1922 och verksamheten bedrevs av 
Oxelösunds Baptistförsamling.

Vigsel i Sjömanskyrkan 1935. Brudparet är Brita Hellberg och Curth Sjöström. 
Brita var en av fem systrar Hellberg. En annan av dem var Gerty, gift Sonesson, 
som sitter närmast brudgummen.

Oscar Carléns begravningsgudstjänst 
i Sjömanskyrkan 1933. Förrättare var 
pastor Hjalmar Rangman.

sjömansmissionens verksamhet.

Körrepetion i Oktaven, som blev det 
nya namnet på Sjömanskyrkan. 
Vid pianot sitter körledaren Arne 

Foto Bildgruppen Fantasia

Se Oxelösundsarkivets bilder på Internet!
Gå in på: bild.oxelosund.se 

eller 
på kommunens hemsida www.oxelosund.se

 
Oxelösundsarkivet - Karin Granrot Ringshagen, tel: 0155-383 52, Helena Elisabet Nordström och Josef 

Emanuel Kindahl i Sjömanskyrkan.
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Det började med en jubileums-
tidning när Oxelösund 

 
Året efter föddes Oxelösundstidningen och 12 år senare är det dags att ta ett 
steg till i utvecklingen. 
Från och med 2014 år blir Oxelösundstidningen ett magasin som vi kort och 
gott förkortar OXD. Det blir ett kvalitetsmagasin i både papper och tryck. 
Vi kommer självklart att fortsätta berätta om Oxelösund, under rubrikerna 
”Dåtid, Nutid och Framtid”. 
Vår förhoppning och ambition är att OXD ska bli ett magasin som marknads-
för Oxelösund som en attraktiv plats att besöka, att etablera företag och att 
bosätta sig i.

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

www.media-mix.nu

26 januari  2014 
www.ot.nu
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www.ot.nuOXD
Lisa Nilsson

Premiär!
Oxelösundstidningen blir 

Magasinet OXD

Med vänliga hälsningar, 
Torbjörn Dahlström, ansvarig utgivare
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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 ungdoms-
verksamhet, konsumentinformation, 
gallerier, Oxelösundsarkivet, café och 
evenemang. 
Mån-tors 9.00–19.00
Fre 9.00–18.00
Lör 10.00–14.00, sön 12.00–15.00 
Telefon 0155-383 50
www.koordinaten.se 
www.visitoxelosund.se
Koordinaten Ung
Mån–tors 15.00–21.00
Fre 15.00–18.00, 19.00–23.00
 

Vi tar det ofta för självklart att vi får 
vara med och tycka till och påverka 
åt vilket håll vi vill att samhället ska 
utvecklas. Demokratin utgår från den 
allmänna rösträtten. Det är själva fun-
damentet för en demokrati. Allt för ofta 
ser vi också försöken att sätta demo-
kratin ur spel. Vare sig det handlar om 
tårtkastningar på någon som man inte 
delar åsikt med eller att man försöker 
förhindra att något skrivs om i media, 
så är det ett allvarligt hot mot de demo-
kratiska rättigheterna.

I Oxelösund är vi bra på e-demokrati. 
Statistiska centralbyråns undersökning 
visar att vi ligger på 14:e plats bland 
Sveriges kommuner när det gäller 

sociala medier, vi direktsänder kom-
munfullmäktige digitalt och alla mö-
teshandlingar till nämnder, kommun-

att ta del av på Oxelösunds kommuns 
hemsida.

Just nu arbetar en demokratiberedning 
tillsatt av kommunfullmäktige. Upp-
draget till beredningen är bland annat 
att utveckla former för samverkan 
och dialog med invånarna. Uppdraget 
innebär också att komma med förslag 
på utvecklingsområden och föränd-
ringsförslag för en bättre dialog med 
invånarna. Vi vet med bakgrund av den 
medborgarundersökning som gjordes 
under våren att vi behöver bli bättre på 
att informera om hur man som invå-
nare i Oxelösund kan vara med och 
påverka det som sker i kommunen.

Som invånare kan du framföra dina 
åsikter om kommunen på många olika 

till för dig. Du kan kontakta samtliga 
politiker via telefon, mail, eller brev.
Du kan använda dig av funktionen 
”Säg vad du tycker” på Oxelösunds 
kommuns hemsida. Där kan du ställa 
frågor och delge dina synpunkter på 
våra verksamheter.

Vi behöver dina synpunkter så att vi 
tillsammans kan göra Oxelösund till en 
ännu bättre kommun att besöka, verka 
och bo i.

Catharina Fredriksson
Kommunstyrelsens ordförande

Demokrati måste 
ständigt vinnas!

Visste du att…
 

antalet oxelösundare 
fortsätter öka och att 

vi nu är 11 371  
invånare?

Lördag 30 november, på evenemanget 
Ljus&Värme, erbjuder elever på 
Campus dig att smaka på delikatesser 
från olika delar av världen. Kom och 
prova vår mattallrik med bland annat 
eritrianska, tanzanianska, afghanska, 
thailändska, iranska, ukrainska och 
polska rätter.

Du hittar oss på Koordinaten mellan  
11 och 13. Välkommen!

Smak på världen
12 december 2013 – 13 januari 2014 
kan du söka till vårens kurser på 
Campus. Kursstart är 27 januari. Till 
exempel kommer våra populära utbild-
ningar i Vård- och omsorg samt Svets 
att starta. Yrkesutbildningar som leder 
till jobb. Håll utkik på hemsidan för mer 
information om kursutbudet på 
www.oxelosund.se/campus 

Lördag 30 november, på evenemanget 
Ljus&Värme, står Campus på Koordi-
naten för att berätta om verksamheten 
och svara på frågor. Välkommen!

Kontakta gärna Campus på campus@
oxelosund.se om du har några frågor 
om eller önskemål.

Studera på Campus

Vill du bli klar med SFI?
Jobbar eller praktiserar du?
Känner du att du inte har tid 
att komma till skolan?

På Campus Oxelösund kan du läsa 
SFI på distans. Du kan alltså studera 
när och var du vill. Du får även stöd 
och handledning av SFI-lärare i skolan.

Läs mer på www.oxelosund.se/campus

SFI Flex – Lär 
dig svenska när 
det passar dig

Följ oss i  
sociala medier!
Gilla oss på sociala medier och ta del 
av de senaste nyheterna från Oxelö-
sunds kommun. På vår hemsida hittar 
du en förteckning över vilka sociala 
medier kommunen är aktiv på. Surfa 
in på www.oxelosund.se/kommun-och-
politik/sociala-medier/

Nedan följer ett urval:

Facebook
Oxelösunds kommun
facebook.com/oxelosundskommun

Visit Oxelösund -  
Oxelösunds turistbyrå
facebook.com/visitoxelosund

Koordinaten
facebook.com/koordinaten

Musikskolan
facebook.com/oxelosundsmusikskola

Twitter
Visit Oxelösund -  
Oxelösunds turistbyrå
twitter.com/visitoxelosund
 
Instagram
Visit Oxelösund -  
Oxelösunds turistbyrå
instagram.com/visitoxelosund

Biblioteket
instagram.com/oxelosundsbibliotek

Kommunfullmäktige sammanträder 
onsdag 18 december 18.00 i Event-
salen, Koordinaten. Allmänheten är 
välkommen att närvara.

Handlingar till kommunfullmäktiges 
-

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

Kom och lyssna på 
kommunfullmäktige
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Öppet dygnet runt – året runt!

BERÄTTA, LEKA, LÄSA  – 
Unikt projekt för 1-3-åringar på Oxelö Förskola

Läsrörelsen är en ideell förening 
med mottot ”Ge dina barn ett 
språk”. Nu har projektet Berätta, 
Leka, Läsa startat på Oxelö För-
skola. Projektet genomförs under 
hösten 2013 i samarbete med Ko-
ordinaten. Oxelösund är en av de 
första kommunerna i satsningen 

-
sund deltar.

 Läsrörelsen har under drygt 10 år 
drivit många projekt där det lek- och 
lustfyllda erövrandet av språket står i 
centrum. Språkutvecklingen börjar när 
vi föds. Men är det möjligt för så små 
barn att ta till sig språket? Javisst! Arbe-
tet sker, efter ett pilotprojekt i Strängnäs 
2009, i samarbete med förskolor och 
bibiotek. Genom berättande, sjungande, 
lekande och läsande stimuleras barnens 
kommande språkutveckling. I projektet 
ingår bland annat två halvdagars inspi-
rations- och utbildningskonferenser för 
förskolepersonal och bibliotekarier som 
arbetar med de yngsta barnen. Alla barn 
får dessutom en bilderbok. 

Minskad läsförståelse bakgrunden
 Bakgrunden till projektet är att 
läsförmågan och läsförståelsen har gått 
ner hos många barn. Från att 70 procent 
av småbarnsföräldrarna för tio år sedan 
läste varje dag för sina barn, läser i dag 
bara 35 procent av föräldrarna varje dag. 
Undersökningar har visat att särskilt 
pojkar brister i språk- och läsförmåga.

Målen med projektet
 Målen med projektet Berätta, Leka, 
Läsa är att nå småbarnsavdelningar, öka 
förskolornas och bibliotekens kunskap 
om barnlitteratur och litteraturpedago-

Oxelö Förskola är en kommunal för-
skola som arbetar efter förskolans 
läroplan (Lpfö 98), men inte efter 
någon bestämd inriktning. 

Förskolan är mångkulturell med 

72 barn som tillsammans har unge-
fär 35 olika språk som modersmål. 

Förskolan består av fyra avdelning-
ar: Lilla Beten, Stora Beten, Lilla 
Femöre och Stora Femöre. Barnen 
som går i förskolan är mellan 1 och 
5 år gamla. 

Det här är
Oxelö Förskola

Varför heter det 
inte dagis?

1-3-åringar på Oxelö Förskola är med i ett unikt projekt i samarbete med Läsrörelsen och Koordinaten i höst. På bilden 
syns även Johanna Berg, en av ansvarspedagogerna som har hand om projektet på förskolan.

gik för små barn, stimulera föräldrarnas 
engagemang samt utöka och stimulera 
små barns tidiga möten med litteratur.

Oxelösund en av de första
 Projektet som omfattar 31 kommuner 
i Sörmlands, Västmanlands och Örebro 

medel från Allmänna arvsfonden. 

 Projektet pågår i fyra terminer och 
Oxelösunds kommun är inbjuden att 
delta i den första terminen, det vill säga 
nu under hösten. Alla förskolor erbjöds 

projektet slår väl ut i de tre länen kom-
mer det  eventuellt att bli nationellt.

Samarbete förskola – bibliotek
 Johanna Berg är ansvarspedagog på 
Oxelö Förskola och en av de är ansvariga 
för projektet där.  Tidigt i höstas var hon 
med på en konferens i Nyköping tillsam-
mans med ytterligare en ansvarspedagog 
från förskolan, Marie Johnsson. Biblio-
tekarierna Kerstin Forsell och Malin 
Göthberg från Koordinaten deltog också. 

 Johanna berättar att Oxelö Förskola 
valt att arbeta med den av de tre böck-
erna som ingår i projektet som handlar 
om kroppen. Kanel och Kanin heter den.  

Hittills har barnen fått upptäcka såväl 
navlar som fötter, och näst på tur står 
ögonen. Man pratar om en kroppsdel i 
taget.

Många olika språk 
 Arbetet sker mycket genom bilder. 
Detta både för att barnen är så små, och 
för att de har så många olika språk som 
modersmål. På en av väggarna sitter 
foton av barnens navlar. Dessa kommer 
sedan bli en del av den slutrapport och 
utställning som presenteras på Koor-
dinaten när projektet är slut. Man har 

– Barnen tycker att det är roligt. När vi 

tårna, berättar Johanna. 

 Barnen pratar fortfarande om gub-
barna fast de avslutat den delen av 
projektet och vill ha ansikten ritade på 
sina tår. På tur står nu ögon som blir den 
sista kroppsdelen man tar upp i det här 
projektet.

– Vi har bara valt 3 områden, berättar 
Johanna. Vi tycker att det räcker efter-
som barnen är så små och alla inte är här 
alla dagar.

Oxelösund är den kommun i Sverige 
som satsar mest på barnomsorg på 
obekväm tid i förhållande till folk-
mängd.* Stenviks förskola har öppet 

vars vårdnadshavare arbetar kväll, 

natt och/eller helger. Ett 40-tal skolbarn 
är inskrivna kvällar, nätter och helger 
när föräldrarna arbetar. Skolbarnen är 
6–12 år och går på kommunens alla tre 
F–5-skolor. 

 1998 kom en läroplan för förskolan. 
Den ska garantera att alla barn får en 
lika bra förskola, oavsett var de bor. 
I samband med detta bestämde man 
också att sluta kalla verksamheten för 
daghem (dagis) eftersom det var ålder-
domligt och missvisande. 

 I och med att förskolan har en läro-
plan är det alltså en egen skolform med 
en pedagogisk verksamhet. Skollagen 
slår fast att utbildningen i förskolan syf-
tar till att barn ska inhämta kunskaper 
och värden. Den ska främja alla barns 
utveckling och lärande samt en livslång 
lust att lära.

*Statistik från tidningen Kommunalarbetaren.



0155-302 10
Järntorget, Oxelösund

Varmt & 
mysigt

Välkommen in!
MED STIL

10% 
av lördagens 
kassa går till 
Räddnings-

plankan!

Våra bästa julklappstips!

Torggatan 9, Oxelösund   

0155-309 40   www.ottildas.se

Julpriser 
tom 23 december!

på Make up från Isadora 
och Max Factor 

t ex alla läppstift 100 kr/st
100:-

per st

Helena                   Sandra

IPL/LASERBEHANDLING
En mycket effektiv metod för
permanent hårborttagning & 

hudföryngring mm.

Hudhälsan Ekosalong, 0155-303 11
Skjutsaregatan 25, Nyköping

Järntorget 1, Oxelösund
www.hudhalsan.nu

STJÄRNBOX 
159 kr

LYXIGT DOFTLJUS 
149 kr

Salong Miracel Hair & Home
0155-333 53

AVSLAPPNINGSSKIVOR
129 kr/st

Apoteket Ejdern
Järntorget, Oxelösund

ÅRETS JULKLAPP 
FRÅN GOLDWELL 

Dualsenses Color Shampo 
& Conditioner samt 
Elixir Oil Treatment

299:- 
Salong Miracel Hair & Home

0155-333 53

FÖRFÖRISKA DOFTER 
I SNYGGT INSLAGNA PAKET 

Ottildas Fasoner
0155-309 40

www.ottildas.se

MÅNADSÄNGLAR
”DECEMBER”

Nääsgränsgården
Astrids Väv & Garn

0155-358 20

JULBLOMMOR OCH 

JULDEKORATIONER

Blomsterdesign

0155-0155 310 52
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Källan
the source for good food

Dagens Husman
tisdag 
samt 

 

förbokning

ka
lla

n.
res

ta
ur

an
g

Boka upp kvällarna f.r.o.m  7/12 samt 
11/12, 12/12, 13/12, , Tid: , 

glögg serveras från kl18.30. 
Söndagen den 15/12 från kl , 19/12 från 

kl . 5/12 kl18.00 serveras julltallrik! 
Samt söndagar fram till 8/12 åter i Januari. 

Se & gilla oss på facebook!

julbord
traditionellt med 

nya inslag
och upplägg.

 inkl 
glögg och kaffe.

HÖRLURAR
Läckra hörlurar i tuffa färger. Fungerar även 

som headset till mobil. 299 kr/st
Anderssons Hemelektronik 0155-374 72

PINEWOOD SKJORTOR
Finns i flera färger

249 kr/st
Team Sportia

www.teamsportia.se

BLODTRYCKS-
MÄTARE
Omron
1.200:-

Apoteket Ejdern
www.apoteksgruppen.se

YCKS-
RE
on
0:-
Ejdern
gruppen.se

VÄRMANDE, LUGNANDE 
GOSEDJUR OCH
VETEVÄRMARE

Hälsoboden 
0155-318 15SÄKRA CYKELTUREN 

I VINTER 
Dubbdäck 

från 399:-/styck
Cykel & Nyckelservice

0155-45 10 00

OBH NORDICA RUSTIC EVOLUTION 
i lätt gjutjärn, Från 695:-

Eliassons Järn 0155-350 60
www.bolist.se

OBH NORDICA RUSTIC EVOLUTION

GOTTEGRISAR AV HÖGSTA KVALITÉBirgers Konditori
Esplanaden och Prisman www.birgers.se

KÖP ETT PRESENTKORT 
SOM ÖKER I VÄRDE 

MED 25 %
Sörners optik
0155-362 20

www.sornersoptik.se

ORAL-B TRIUMPH 5000
1.200 kr 

Finns i munapoteket på 
alla våra kliniker. 

www.folktandvardensormland.se

17      
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0155-33450 / 070 213 40 61

JULTALLRIKS-
LUNCHER 

Onsdagar - Fredagar from 4/12 
11.30-14.00, 150 kr

1 kall & 1 varm tallrik samt glögg, 
kaffe med pepparkaka

KLASSISKT 
JULBORD 

Onsdagar - Fredagar from 4/12 18.00 
Lördag 12.00 & 18.00, Söndag 17.00

250 kr, Barn 0-3 år: Gratis 
Barn 4-12 år: 100 kr

JULTALLRIK 
70/80-tals tema

 7 december
DJ, Anders Berglund
En överraskning till dem 
som kommer utklädda 

i tidsenlig klädsel!

14 december
TRUBADUR

Tidlund & Wik

 7 DEC kl 18.00 150:-

Ringvägen 58, Nyköping  

0155 - 44 31 00
www.bilcenter.com

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.

Enklaste vägen till din Mercedes!

0 kr kontantinsats.

Mercedes-Benz Privatleasing

Fast månadskostnad.
Service ingår.

Läs mer på  mercedes-benz.se/privatleasing

GLK GLK fr:fr: kr/kr////mån.mån. B-KlB Klass ass fr:fr: kr/kr////mån.mån. A-Klass fr: kr/kr////månmån....mån

– Ingen bussig hälsning

Anmärkning i kanten:

Leif König

BRA

 Idrott

BÄTTRE
-

Lek och spel 

BÄST

-
-

Friluftsliv 

• Enligt gjorda hastighetsmätningar 
-

-

-

Mullret från den kromade -

-

-
-

-

-

Jag trivs med att leva sakta.

Enligt mitt sätt att se ser bilister
-

-

-

-

-
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Fråga juristen!

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

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

Alla frågor behandlas anonymt i tidningen. 

Jag har fått en del frågor om testamente den sista tiden och har samlat 
ihop några av frågorna så denna gång kan man säga att det blev ett 
testamentestema. Hör gärna av er med fler frågor. 

Fråga
Hej! 
Jag undrar hur jag ska ge mina barn pengar under tiden jag lever, som ett 
förskottsarv. Jag och min man ska sälja vår villa och flytta in i en billigare 
bostadsrätt och överskottet vill vi dela mellan våra två barn. Hur går jag tillväga? 

Svar 
Hej! 
Eftersom gåvoskatten idag inte finns kvar behöver du inte tänka på några 
skatteeffekter. Vill du att gåvan ska utgöra enskild egendom bör du upprätta ett 
gåvobrev där det framgår att gåvan ska utgöra enskild egendom för gåvotagaren. 
Det är viktigt att båda barnen erhåller varsitt personligt gåvobrev. 

Fråga
Min man och jag har ett testamente som vi skrev över 20 år sedan. Gäller 
testamentet fortfarande eller måste vi skriva ett nytt? 

Svar
Ert testamente gäller så länge det upprättats på korrekt sätt enligt formalia i 
Ärvdabalken.  Ett testamente blir inte för gammalt men jag vill dock påpeka att du 
och din man kanske inte har samma önskemål som ni hade för tjugo år sedan. Se 
över skrivningen så att det verkligen stämmer överens med era önskemål. 
Är testamentet upprättat innan 1988 skall ni absolut se över skrivningen i 
testamentet. Arvslagen avseende bl.a. makar ändrades 1988. Tidigare ärvde 
makar aldrig varandra vilket de numera gör om de har gemensamma barn.  Det 
är vanligt att de testamenten som skrevs innan 1988 ger även gemensamma 
barn rätt att erhålla sin laglott. Vid en eventuell tolkning av ett testamente är det 
arvlåtarens önskan som ska gälla, dock kan man inte tolka tvärtom ordalydelsen i 
ett testamente. 

Fråga
Ärver make även enskild egendom? Jag tycker att jag ser olika på olika ställen. 
Ibland ärver man enskild egendom och ibland inte, hur är det egentligen? 

Svar
Makar som har gemensamma barn ärver även enskild egendom. Makar som enbart 
har särkullbarn ärver inte varandra överhuvudtaget. De ärver alltså inte heller 
enskild egendom. Enskild egendom har betydelse främst i bodelningen mellan 
makar. Makar kan skriva testamente som reglerar hur arvet ska fördelas. 

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.

Kontakta din rådgivare redan idag!

GÖR ETT PROVBOKSLUT

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.

Annette Granqvist 
Aukt. Redovisningskonsult
Tfn 0155-773 13

Christina Andersson  
Aukt. Redovisningskonsult
Tfn 0155-773 23

Susanne Flood 
Aukt. Redovisningskonsult
Tfn 0155-773 24

Arne Westerlund 
Aukt. Redovisningskonsult
Tfn 0155-773 15

www.lindqvistgummi.se

Lindqvist GummiverkstadLindqvist Gummiverkstad

 

 

ALLA BEHÖVER 
ETT TESTAMENTE
82 % av Sveriges befolkning har inte tagit steget att skriva ett testamente. 

ÄR DU EN AV DE 82 %? 

FRÅGOR SOM MAN BÖR TÄNKA PÅ
 –
egendom?

 – Ärver sambo om man inte skrivit testamente?
 – Kan man ändra sitt testamente?

www.lrfkonsult.se/nykoping
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Det händer i Oxelösund!
Ett urval av aktiviteter under kommande månad. 
För fullständigt program, se www.visitoxelosund.se

Måndagar och 
torsdagar 10.00-12.00 

Seniorcafé
Koordinaten

Koordinatens Seniorcafé 
är en mötesplats för alla seniorer. 
På torsdagar är det alltid någon form av 
program i Eventsalen. 

Program närmaste månad:

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

Torsdag 5 december
Allsång med Ulf Melinlick.

Torsdag 12 december
Kvintett ur Brassox ”Brassklang från sju 
sekler”. 

OBS! Fredag 20 december
Avslutning med Scenkonst Sörmland
”Julens klassiker”.

Senior

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

Synas här?

16 november - 8 januari

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

Tedans - nytt datum!
Koordinaten, Eventsalen
Tedansen med The Liptones den 7 decem-
ber som annonserades i förra numretav OT 

Tisdag 3 december 19.00

Om ryssen kommit 
- Sverige och Kalla kriget
Koordinaten, Eventsalen
Del 2: Försvaret av Oxelösund och Bråvi-
ken - en föreläsning med Per Rödseth med 
anledning av Föreningen Femörefortets 
tioårsjubileum. 

9 november - 8 januari

Tretton hus 1913-2013
Galleri O, Koordinaten
Lokalhistorisk utställning av Jeanette 
Ljunggren om egnahemsrörelsen gestaltad  
i tretton hus på Nytorgsgatan i Oxelösund.

Utställningar

Lördag 30 november 10.00-15.00

Ljus och värme
Järntorget, Koordinaten och S:t Botvid
Julmarknad på Järntorget med knallar, 
julmusik, Luciatåg och dans med Oxelö 
Gille. Rotary delar ut stipendiet Årets eld-

stöpa ljus och handla hantverk. Rodricks 
lys- och mässingsglansband spelar jazz i 
Eventsalen. 
17.00 är det dags för julkonsert i S:t Botvid 
med Staffan Hellstrand och Idde Schultz.  

OBS!

Fredag 13 december 18.00

S:t Botvids kyrka

i kyrkan med elever från Breviksskolan 
under ledning av Bo Strid. 

Söndag 1 december 14.00

Adventsshow med 
Stjärnholms Ryttarförening
Ridhuset, Stjärnholm
Uppvisning med Stjärnholms ryttarfören-
ings elever. Ponnyridning efter showen. 
Fikaförsäljning. 

Evenemang

Söndag 24 november 10.00-14.00

Skärgårdsmuseets lilla 
julmarknad
Skärgårdsmuseet, G:a Oxelösund
Upplev gammaldags julstämning på Skär-
gårdsmuseets årliga julmarknad i Grantor-
pet! Här kan du köpa hantverk, hembakat, 
julpynt och göra loppisfynd. Glögg och 
pepparkaka kan köpas för en guldpeng. 

Evenemang

Fredag 13 december 20.00 - 22.00

Julshow
Koordinaten
Koordinaten Ung arrangerar en julshow 
tillsammans med några av ortens 
ungdomar för alla i åk 6 och äldre. (Yngre 
kommer in i målsmans sällskap)
Drogfritt, förstås.

Nyårsafton 18.00 samt 3, 4, 10 & 11 
januari 19.00

Oxelörevyn 2014, O-klart
Tärnan
Nu är biljetterna släppta till Oxelörevyn 
2014! Revyensemblen i A.K.N.E. levererar 
årets lokala nyheter med sanslös humor, 
vass satir, sång och en hel del trams.

Den 2:a advent släpps biljetterna till 
vårens kulturupplevelser! Köp dem 
på Koordinaten, Culturum samt på 
webben, www.visitoxelosund.se.



November 2013  OXELÖSUNDSTIDNINGEN  21
ANNONS

Huvudkontor Järntorget 7, 613 30 Oxelösund Tel 0155-29 69 80 E-post info@vinterklasen.se Hemsida www.vinterklasen.se
Lokalkontor Storgatan 38, 643 30 Vingåker (”Bananhuset” på baksidan) Tel 0151-370 370

Bäste  läsare av OT.

Det finns ett intresse för vad 
som ska hända med Oxelösunds 
Folkets hus i framtiden. 

I Oxelösund har Folkets hus i 
decennier varit en allmän mö-
tesplats för kultur- och nöjese-
venemang och aktiviteter i nära 
anslutning till arbetarrrörelsen.

För några år sedan försattes 
Folkets husföreningen i Oxe-
lösund i konkurs efter att en 
längre tid ha visat underskott 
i verksamheten, trots årliga 
driftbidrag på miljontals kronor 
från den socialdemokratiskt 
styrda kommunen. 

Fastighetsbolaget Vinterklasen 
AB köpte Folkets hus 2012. 
Ambitionen är att få fastigheten 
lönsam, ett grundläggande mål 
för all kommersiell verksamhet 
som tänker sig överleva längre 
än till morgondagen.

Som vd på Vinterklasen AB är 
det min övertygelse att ett före-
tag hela tiden måste utvecklas, 
då kan heller inte utvecklingen 
bromsa in i den kommun där 
företaget finns. Därför ser vi 
förvärvet av Folkets hus som ett 

långsiktigt ägande och vill för-
ädla fastigheten på ett sätt som 
även är till gagn för Oxelösunds 
kommun. 

Tanken är en ombyggnad av 
byggnadens västra del till ett 
seniorboende, 14 lägenheter, 
alla med balkong, tillgång till 
reception, gym och attraktiva 
uteplatser, samt att marknads-
föra den östra delen som ett 
allaktivitetshus som kan nytt-
jas av kommunens kultur- och 
föreningsliv.

Vinterklasen AB ser en sådan 
utveckling av Folkets hus som 
en win-win-situation för såväl 
Vinterklasen, som ägare av 
fastigheten, som för Oxelösunds 
kommun och dess invånare.

Vinterklasen AB är idag markä-
gare där en gång- och cykelväg 
passerar på baksidan av Fol-
kets hus. Gång- och cykelvägen 
innefattades i det köpavtal 
som skrevs vid försäljningen av 
Folkets hus till en privatperson 
2006 utan att kommunen för-
säkrade sig om servitut för den 
aktuella vägen.

Vid en ombyggnad av Folkets 
hus till ett modernt seniorbo-

ende är området där gång- och 
cykelvägen idag finns tänkt att 
iordningsställas till uteplatser 
och gröna oaser för hyresgäs-
terna vilket skulle höja attrak-
tionen och värdet på boendet. 

Dock är Vinterklasen AB villig 
att avstå planerna på uteplatser 
och även i framtiden låta Oxe-
lösundsborna fritt disponera 
gång- och cykelvägen mot en 
rimlig ersättning från kom-
munen då en sådan eventuell 
uppgörelse sänker standarden 
på boendet och framtida hyres-
intäkter.

Vinterklasen AB har föreslagit 
alternativa möjligheter för att 
lösa situationen runt gång- och 
cykelvägen vid Folkets hus, 
möjligheter som hittills avvisats 
av Oxelösunds kommunen. 

Vilka investeringar Vinterkla-
sen AB kan göra i Folkets hus är 
avhängigt av hur en uppgörelse 
om gång- och cykelvägen kan 
komma att se ut. Till dess en 
sådan träffats står planerna på 
ett seniorboende och allaktiv-
tetshus i Folkes hus stilla. 

Åke Holmström, 
vd Vinterklasen AB

– Vi vill erbjuda Oxelösundarna 
ett seniorboende i Folkets hus

Fakta
1956. Folkets hus byggs 
med biografen Tärnan 
med plats för 300 besö-
kare, Cupol som rym-
mer 800 personer samt 
lokaler för Oxelösunds 
kultur-, förenings-, orga-
nisations- och affärsliv.

2000. Socialdemokratiskt 
styrda Oxelösunds kom-
mun betalar ett drift-
bidrag på 1,3 miljoner 
kronor per år till Folkets 
hus som går med förlust.

2006. Folkets hus säljs 
till privatpersonen Sven 
Hermelin efter en allt 
högljuddare kritik mot 
det kommunala mil-
jonbidraget till driften. 
Trots kritiken fortsätter 
kommunen att betala ett 
omfattande driftstöd, nu 
till nye ägaren Hermelin.

2007. Föreningen Fol-
kets hus går i konkurs 
på grund av obetalda 
skulder och uteblivna 
kommunala bidrag.

2012. Folkets hus köps 
av Vinterklasen AB med 
huvudkontor i Oxelösund. 
Vd Åke Holmström vill 
bygga om fastigheten 
till ett seniorboende och 
allaktivitetshus.

2013. Ombyggnaden av 
Folkets hus har stan-
nat upp i väntan på en 
lösning mellan markä-
garen Vinterklasen AB 
och kommunen om den 
gång- och cykelväg som 
passerar fastigheten.

Folkets hus utgör ett 
dominerande inslag vid 
Järntorget i centrala 
Oxelösund. Här vill Vin-
terklasen AB uppföra 
ett seniorboende, med 

-
tek och vårdcentral,  i 
fastighetens västra del 
och även se ett allak-
tivitetshus i den östra 
delen av byggnaden.
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Flytta med Länsförsäkringar!

lansfast.se/nykoping
Monica Ländin Birgitta SandlundPär NilssonJoel Frändberg

Populära Seniorvillan kommer till Oxelösund
För dig som vill ha ett enklare bo-
ende, men ändå bo i ett eget hus med 
trädgård, finns konceptet Seniorvil-
lan – en del av LB-hus. Husformen har 
byggts på flera ställen runt om i länet, 
bland annat i Nyköping, och nu påbör-
jas det första projektet i Oxelösund.

– Tanken är att sälja och bygga fyra 
hus på Segelvägen, där kommunen har 
tomter till salu, säger Karin Lindstén på 
LB-hus. Hon menar att det är realistiskt 
att planera för inflyttning under hös-
ten 2014. Seniorvillans ledord är att det 
ska vara enkelt, tryggt och bekvämt. Är 
man intresserad så kontaktar man LB-
hus och får då hjälp från början till slut.

– Man inleder med att titta på tomten, på 
egen hand eller tillsammans med oss, vi in-
formerar då också om priser, driftskostnad 
och inredningsalternativ, berättar Karin. 
Kunden köper sedan tomten från kommu-
nen med färdigt bygglov samtidigt som ett 
entreprenadkontrakt skrivs med LB-hus.

– Vi sköter allt det där som kan anses 
jobbigt och tidskrävande med att bygga 
ett nytt hus från grunden, till och med 
trädgården är i ordning när huset lämnas 
över till ägaren, menar hon. När huset le-
vereras bjuds husägaren över för en vis-
ning – och en skål i champagne! När huset 
väl är på plats tar det cirka 20 veckor för 

LB-hus att färdigställa det sista, sedan får 
kunden en nyckel i handen till ett nytt och 
fräscht boende, inrett efter egna önskemål.

Hustypen som skall byggas på Segel-
vägen kallas Villa Daniel, ett hundra 
kvadratmeter stort hus med två (eller 
om man så önskar, tre) sovrum och en 
härlig uteplats under tak med utgång 
från köket. Carport och ett stort för-
råd finns också i anslutning till huset.

Karin Lindstén och Daniel Hartzell på 
LB-hus

Fyra Seniorvillor kommer att byggas på Segelvägen i Oxelösund

– Vi arbetar med välkända märken såsom 
Gustavsberg och Ballingslöv, så det är kvali-
tetsvaror kunden får i våra hus, säger Karin.

Även om husen heter Seniorvillan så 
skall man inte känna sig avskräckt om 
man råkar tillhöra en annan ålderska-
tegori. Karin menar att husen också är 
mycket väl lämpade för barnfamiljer – och 
dessutom har de ett högt andrahands-

värde den dagen det är dags att sälja.

– Vi skulle väldigt gärna vilja etablera 
oss mer i Oxelösund, för vi tror på vårt 
koncept i den vackra miljö som finns 
här, med närhet till de flesta servicefa-
ciliteter – nu handlar det mest om att 
hitta fler passande tomter, avslutar Karin.

Efterfrågan på bostäder växer - allt fler vill flytta till Oxelösund
Utöver Seniorvillorna på Segelvägen 

planeras det för fler bostadsbyggen i 
kommunen. Många söker i dagsläget 
ett boende i Oxelösund, de som sö-
ker är både folk bosatta utanför kom-
munen men även invånare som vill 
byta ut sin nuvarande bostadsform. 
Därmed behövs det både fler lägen-
heter men också tomter och villor.

– Till år 2022 planeras det för att bygga 
mer än 400 nya bostäder i olika former 
i Oxelösund, berättar Gunilla Marklund 
som är mark- och exploateringsstrateg i 
kommunen. Hon menar att det är viktigt 
att få fram olika typer av bostäder för att 
möta det ökade behovet, ungefär en tred-
jedel av vardera av de nya bostäderna 
planeras vara hyresrätter, bostadsrätter 

respektive egna hem (exempelvis villor).
På Oxelösunds kommuns hemsi-

da finns mycket information för den 
som är intresserad av de bostäder 
som planeras. Här annonseras även 
lediga tomter ut, och det finns kon-
taktuppgifter till respektive enhet.

– Den som önskar är välkom-

men kontakta kommunen. Exem-
pelvis bygglovshandläggarna är bra 
samtalspartners när det gäller att 
få uppgift om vad som får byggas på 
de olika tomterna, menar Gunilla.

Baltic Harmony’s Hjulshow – i år blir det åka av – häng med!
Den 7-8 december ger Baltic Harmony 
sin julshow på Nyköpings Teater. I år får 
ni följa med på en magisk bussresa med 
många spännande och oväntade stopp i 
både tid och rum, precis allt kan hända!

Årets gästartister är Pwned by Gravity, en 
ung lovande Nyköpings grupp med svängig 
repertoar.

Sedan 1991, med några få undantag, har 
kören satt upp sin julshow i början av 
december. Det har blivit en kär tradition. 
”Julstämningen infinner sig inte förrän 
jag varit på Baltic Harmony›s  julshow”, 
säger en av våra många trogna besökare.  

För er som ännu inte gjort Körens 
bekantskap kan vi berätta att Barbershop 
sjungs i fyra stämmor à Capella (även om 
vi frångår det med komp i vissa av låtarna 
på julshowen). Vår repertoar innefattar allt 

från Folkvisor till Musical, Jazz och Pop. En 
och annan Rap brukar också finnas med(!)

Vi har så otroligt roligt tillsammans 
och vi älskar att showa – och som alltid 
när det gäller Barbershop så är det 
devisen ”more is more” som gäller! 

Missa inte tillfället! Föreställningar 
lördag 7/12 kl. 17:00 samt söndag kl. 
15:00 och 18:00. Kassan öppnar 1 timme 
innan föreställning. Förköp görs på www.
culturum.com eller på Nyköpings Bibliotek. 

Text: Sanna Dahlström Foto: LB-hus
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Vill du ha bättre  
betalt för din bostad?

svenskfast.se/viharkoparna

NYKÖPING/OXELÖSUNDSBUTIKEN 
SVENSKFAST.SE/NYKOPING

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

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

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

material som marmor, koppar, exem-
pelvis ser man bestick i nattsvart titan, 
samtidigt som det är många billiga 
material med ”Do it your self-känsla”, 
som obehandlat trä och omålade 
spånskivor. Materialet och ytstrukturen 
är viktigare än färgen.

Orientaliska inslag, i form av 
träornament, rustikt trä, blandade ma-
terial,  grova miljöer med fina detaljer.

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

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

Lek med färger och 
stilar inför julen

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

VD Onyx och Näringslivsansvarig 
Oxelösunds Kommun

Vad händer just nu i Oxelösund 

för företagare? 

– Mina två bästa tips för att få 

information är att gå in på vår 

hemsida onyxnaringsliv.se 

och komma på våra Företags-

luncher. På luncherna. Första 

lunchen 2014 är den 22 januari 

och då får du möta spännande 

personer, höra senaste nytt och 

mingla. Kontakta mig om du 

inte varit med tidigare och vill 

ha en inbjudan

STARTA FÖRETAG
STEG FÖR STEG

Steget till Eget
5 kurskvällar

Gör en Affärsplan

Rådgivning

Registrering
www.verksamt.se

Mentor under 1 år
Vilken skillnad kan du som 
mentor göra?

Arbetsplats på 
Företagslabbet

Bokföringskurs
Seminarier onsdagar
Informationsmöten

Medlem i Club Eget

Birgit 
Båvner

Rådgivare på Nyföretagarcentrum

Vilka är det vanligaste frågorna 

du får?

– Tror du på min Affärsidé? och 

– Hur hittar jag kunderna?

För att få svar på frågan om 

affärsidén gäller det att göra 

konkurrentanalys och behovsin-

ventering. 

Det finns så många sätt idag att 

hitta kunderna och det går vi 

igenom på kursen ”Steget till 

Eget”.

Anna
Bergkvist

Jurist LRF Konsult

Vad innehåller din öppna före-

läsning om Affärsjuridik den 4 

december kl 1800?

– Jag kommer att prata om fa-

miljerätten, vad händer om nå-

gon går bort, vad händer med 

företaget om vi skulle separera, 

vad gäller för sambor, makar, 

särkullbarn osv. 

Jag kommer även ta upp aktieä-

garavtal/ kompanjonavtal och 

kort om anställning och SIG.

Yamini 
Someshwar
Startade idébyrån +46 

och adept i mentorprogrammet

Du hade Tell Mellander, ordfö-
rande i Företagarna som men-
tor, vad innebar det för dig? 

– Han var en utmärkt mentor 
och han gav mig 3 ord som är 
de viktigaste jag fått - ting tar 
tid.

– Det som var viktigt när jag 
funderade på att starta eget var 
att jag måste ha ett stort eget 
driv och passion för det jag gör. 
Mitt företag är ett design- och 
kommunikationsföretag. Dessut-
om har vi kurser inom Business 
English, eftersom vi ser ett stort 
behov bland företagen.

STEG

1
STEG

2
STEG

3
STEG

4
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X
Oxelö Krog
Bygdegården

Café - Sjökrog - Butik
Gamla Oxelösund

Välkomna!

Lördagar & Söndagar

SUND
SUNDSUND

 Välkommen!

finns här 

onsdagar

HUR MÅR 
DITT HÅR?

Lycka till!

O.T I samarbete med:

BILJETTERTävla 
MED OT

För att vara med och tävla så 
måste du ge oss det rätta svaret 
på tävlingsfrågan - samt berätta 
för oss vem/vilka du skulle vilja 
ta med dig till revyn och varför.

Tävla med O.T 
och vinn biljetter 

till Oxelörevyn 
10 eller 11 januari 

2014!

Vi vill ha ditt svar senast den 8 december. Svara till info@media-mix.nu eller skicka 
ett vykort till Mediamix, Höjdgatan 24, 613 30 Oxelösund. Märk ditt svar med fullt 
namn, adress, telefonnummer och gärna e-post. Ange gärna önskemål på dag (10 
eller 11 januari). Vinnaren kontaktas sedan inom kort. 

Fråga: 
Vad heter de två 
kända revyartisterna 
(från Galenskaparna) 
bröderna Eriksson 
i förnamn?

Teatergruppen A.K.N.E

JULKLAPPSTIPS 
från tandläkaren som bryr sig om!

Tandläkare Göran Herbring
0155-316 60

Torggatan 13, Oxelösund

Oral-B 3000 
Professional eltandborste 
750:-
Vi önskar alla en 
 riktigt vit jul!
 Göran med personal!
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T

från 20:- Betalterminal för korteller kontantbetalning

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

 

Julmarknad
på Sjötångens äldreboende 
den 3 december kl 12.00-16.00 

Försäljning av handarbeten, 
julkort, tomtar m m. 
Även försäljning av glögg 
och pepparkakor.

Nya Hårstugan
JUL
 FIN

Välkommen önskar Michael!NNNNyyyyyyyyyNNyyy
 Boka tid till jul 
   eller köp ett presentkort!

Vinterns vackraste 
badrumserbjudande

Tvättställsblandare 
2710F Optima från Oras895 kr

OXELÖSUNDS RÖR AB  Torggatan 24, Oxelösund  Tel 0155-304 25
Öppettider: Måndag – Torsdag 9:00 – 18:00, Fredag 9:00 – 17:00

info@ox-ror.se

WC Ifö Sign 6860 från Ifö. 
Med mjukstängande hårdsits. 
Kampanjpris 2 695 kr. 
Ord. pris 5 730 kr.

Tvättställsblandare 2710F Optima från Oras med 
en användarvänlig spak som är enkel att greppa. 
F = flexibla anslutningar. Blandarens vattenvägar 
är endast i kontakt med innovativa blyfria material.
Kampanjpris 895 kr. Ord. pris 1 575 kr.

WC-stol 
Ifö Sign 6860 från Ifö2 695 kr

V. Trädgårdsgatan 35, Nyköping

0155-28 89 10

...ett besök hos

...är för
lång för...

Ingen väg…

EN RIKTIG TYGBUTIK I CENTRUM

Köks-
handdukar

10:-st

Halvlinne

Gardin-
luft

98:-

Stor
sortering
juldukar

och
julförkläden

Julkudd-
fodral

49:-
FrånFrån

Julgardin-
kappor

79:-
Från

/m
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”Kyrkan bör få större plats i den 
moderna kriminalvården”

Birgitta Ringshagen

Det säger Peter Lindahl, 45, som 2009 
dömdes till ett långt fängelsestraff. 
Birgitta Larsén, Oxelösund, känner 
Peter från tiden han var intagen 
på Arnöanstalten i Nyköping. De 
träffades i en av de målarkurser 
som hon ledde där. Birgitta såg hans 
talang och novemberutställningen 
i S:t Botvids kyrka är ett resultat av 
deras kontakt. Bilderna härstammar 
från fängelsemiljö och har en andlig 
underton. 

Birgitta Larsén och jag besökte Peter på 
den kriminalvårdsanstalt där han finns 
idag. Vi hade bett att få se hans bilder 
inför en tänkt utställning.

Peter tog med oss till ett källarrum 
inrett till kyrksal. Han tände ett av 
altarljusen och satte det på fikabordet 
mellan oss. - Här sitter vi ostörda, sa han 
och började berätta.

- Jag häktades 2008 och hela mitt 
liv rasade samman.  Under rättegångs-
perioden, tre väldigt jobbiga dagar, fick jag 
ett andligt besök i min cell på häktet. 

Jag kan bara förklara mötet som ett 
själsligt samtal med Jesus. Jag var häktad 
i 9 månader.

- Efter en tid på häktet började jag 
rita. Jag hade vid tillfället en bläckpenna 
och några randiga kollegieblockspapper. 
Häktets präst, Maria, övertalade mig 

att delta i en konsttävling som Nav 
inom kriminalvården var inblandad i. 
Deltagarna var interner från 47 olika 
länder i världen. Jag skickade in mitt 
bidrag och ca ett år senare fick jag brev om 
att jag var en av tre svenskar som kommit 
på tredje plats. Nu hänger mitt bidrag på 
en galleria i New York. Vid det laget hade 
mitt skapande i färg och i toner kommit i 
gång på allvar. Jag satt nu på Österåker, en 
klass 1 anstalt som tillhör Stockholms län. 

- På min fritid jobbade jag med att 
färdigställa min första bok, ”På besök”, 
avsedd för barn som har en förälder i 
finkan. Kriminalvårdens huvudkontor 
nappade och nu finns den på manliga och 
kvinnliga anstalter i hela landet. Under 
fängelsetiden har mitt konstnärliga och 
musikaliska intresse gjort att jag haft ett 
flertal teckningskurser och fått interner 
att börja skapa i färg och form. Jag har 
lyckats få de anstalter jag passerat att köpa 
in instrument för att kunna genomföra 
gitarrkurser för dem som velat lära sig 
spela. Idag har jag kontakt med ett flertal 
av mina elever och får ofta höra att jag 
påverkat deras liv på ett positivt sätt. 

- Mitt sista år av straffet kommer jag 
att delta i något som heter Kulturklivet, 
en verksamhet med teater och annan 
estetisk inriktning, som riktar sig till dem 
som är i behov av hjälp när man kommer 
ut ur fängelset. Det ser jag fram emot. 
Jag har också börjat illustrera teckningar 

till mindre tidsskrifter som 
”Filen” och X-cons”. 

- Utställningen i S:t Botvid 
är ett mindre urval av alster 
jag gjort under min tid i 
fängelse. När jag blir frisläppt 
kommer jag fortsätta med 
både utställningar och 
föredrag om min resa på 
kåken. Tiden i fångenskap 
kan orsaka hjärnspöken 
och negativa energier. 
Därför menar många, som 
har erfarenhet av långa 
strafftider, att en utvecklande 
kultur och idrottsverksamhet 
är ett måste för att vården ska 
vara motiverande i längden, 
säger Peter, som vill ha igång 
debatten. 

- Det är inte ovanligt att 
man blir troende på kåken, 
berättar Peter, som också ger 
uttryck för det i sina bilder. 
Han menar att kyrkan bör få en större 
plats i den moderna kriminalvården.

- Besluten man tar under sin tid på 
anstalt, är ofta avgörande för inställningen 
till livet, när man släpps ut eller muckar. 
Varför satsar inte kriminalvården mer på 
12-stegsbehandling och liknande? Högre 
murar eller mer sluten miljö för interner 
gör inte samhället tryggare, tvärtom säger 
Peter. 

- Jag är så tacksam för alla som sett 
mig och lyssnat, för uppmuntran och 
bekräftelse. Jag känner mig stark och 
vill dela med mig av det. Det känner jag 
tacksamhet och glädje över varje dag. Jag 
har nu suttit i fängelse i 5 år och har inte 
släppt taget om min penna än.

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

Öppet Hus 
27 november kl 17-20

En gratislott till alla besökare, fyndlådor med blandat 
smågodis, en väggkalender till varje familj (begränsat 

antal) Kaffe, pilsner och tilltugg serveras.

Välkomna till oss på seglarafton!

Kom och prata segel, dynor, kapell, båtar och tillbehör med oss!

Asperö Handel Bainbridge segelduk och båttillbehör.
Oxelösunds Båt & Motor  Beneteau och Lagoon segelbåtar.
Seldén Mast   Master, bommar, rullfockar, tillbehör. 
Teufelberger  Tågvirke, skot, fall och visar splitsning.
Holk-Tord  Kunglig hovleverantör med 
 fågelholkar och fågelmatare

Besök oss på www.enars.se

INBJUDAN TILL  
SAMRÅD ANGÅENDE 
NY DEPONI

11 DECEMBER 2013
SSAB EMEA AB i Oxelösund inbjuder härmed
till samråd enligt Miljöbalken.

TID
Onsdagen den 11 december kl. 18.00 - ca 20.00

PLATS
Huvudkontoret SSAB Oxelösund, Utbildningens föreläsningssal, ingång från parke-
ringen öster om huvudkontoret, märkt ”Utbildningsavd.”

BAKGRUND
SSAB EMEA AB i Oxelösund har för närvarande två aktiva deponier (Ålödeponin och 
Brannäsdeponin) och ser nu ett framtida behov för anläggandet av en ny deponi.

SAMRÅD
Syftet med samråd är att informera om den påverkan på människor och miljön som 
anläggandet och driften av en ny deponi innebär och vilka åtgärder som vidtas för 
att minska denna påverkan. Vid samråd ges även möjlighet till dialog kring företa-
gets miljöarbete, samt att ställa frågor och komma med synpunkter.

DAGORDNING
Presentation av SSAB och SSAB Merox.
Redovisning av lokaliseringsutredning för ny deponi.
Presentation av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).
Tidplan för ansökan.

Välkomna!
www.ssab.com
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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? 

Behöver du prata 
med någon? 

Ångest, depression, missbruk?
Jag erbjuder 2 ”prova-på-

samtal” till halva priset.

Välkommen!

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

Ring mig! 070 534 89 87

Blommenhovsvägen 24, Nyköping

Husqvarna 
Dubbelugnsspis 
QSG6225W 

Elektro-Helios Spis 
SK6554

Bosch Assistent MUM6N22 

Bosch Diskmaskin 
SMU50M62SK 

Electrolux Strykjärn 
EDB5120AM 

-

Braun Oral-B 
eltandborste PC600 

4995:-
(6.495:-)

4995:-
5.995:-)

1995:-
(2.995:-)

399:-
(499:-)

Electrolux 
Dammsugare 
ZE320A  

Hus
Dub
QSG

9.995:-
(11.495:-)

399:-
(749:-)

899:-
(1.295:-)

NOVEMBERKLIPP
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S:t Botvids Kyrka 18.00

Staffan Hellstrand
Idde Schultz

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

 

Dessutom under dagen

En riktig mataffär

mediamix
IDÉ, SÄLJ & PRODUKTION AV GRAFISKA PRODUKTER 

mediamix

Arrangörer: Oxelö Energi och Kustbostäder i samarbete med 
Mediamix Event & Media

29

”Sånger i 
adventstid”

Hälften av entréintäkterna går till Räddningsplankan, 
Svenska kyrkans akuta hjälpkassa för människor i nöd i 
Oxelösund. Biljetter: Förbutiken ICA Kvantum. Pris 150:-

Jul-Allsång med 
julklappsutlottning 

Köp värdecheckar - 
vinn julmat för 3.000:-
Läs mer på sidan 8

Mediamix
event & media
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På assietten

Namn Malin Vestberg Ålder 32 år. Född den 1 oktober 1981 Familj Gift med Tobias Vestberg, 37. Gemensamma sönerna Casper 11, Jonathan 9, Mio 7 och Colin 
ett och ett halvt år Bor Stort radhus på Nyponvägen i Sundaområdet Aktuell som Företagare inom barnomsorg och utbildning i Oxelösund.  Verksamheten 
bedrivs  i egna bolaget Malins Montessori AB som innefattar Regnbågens och Havsgläntans förskolor. ”Bolagsnamnet Malins Montessori är lite missvisande ef-
tersom vare sig Regnbågen eller Havsgläntan är montessoriförskolor. Däremot är jag utbildad montessorilärare och vi plockar delar ur den pedagogiken.” Kort 
om Malin Utbildad kock. Aupair i USA 2001. Övertog som 24-åring Oxelösunds montessoriförskola 2005 (numera Regnbågens förskola i Sunda).

– Jag gillar att driva projekt 

Möt Malin Vestberg – som driver 
två privata förskolor i Oxelösund 

Birgers kondisbitar är inte 
Malin Vestbergs grej. 
Hon nöjer sig med en 
Coca-Cola Zero. Skri-
benten kör för tillfället 
5:2-dieten och tar en 
kopp citronte efter-
som det är svältdag. 
Foto-Tobbe satsar på 
kaffe och Norra Euro-
pas minsta biskvi.
Leif König

Låt oss börja med att reda ut en form-
sak. Det anges i ortspressen att Regn-
bågen och Havsgläntan är montessori-
förskolor. Hur är det med den saken?

– Nej, det är fel. Vi är inga montesso-
riförskolor men vi använder oss av det 
som är bra även med den pedagogiken.
Bra. Då råder inga missförstånd om 
detta. Vem är förresten Malin Vestberg?

– Jag gillar att starta och driva projekt. 
Det förstås. Men hur är du till kynnet?

– Glad och envis. Och snurrig.
Det där med snurrig kan väl vara pro-
blematiskt som egen företagare?

– Ja. Jag måste ha allt antecknat i  ka-
lendern i min mobil om det ska fungera. 
Vad är det mest galna du varit med om?

-
jar och klappa krokodiler och spindlar i 
Kolmårdens tropicarium.
Du äger Oxelösunds två enda privata 
förskolor. Verksamheten bedrivs i ak-
tiebolag. Till och från kritiseras privata 
aktörer på området för att plocka ut 
miljonvinster på verksamheten.

– Jag har vanlig lön och tar inte ut 
några vinstandelar alls, och har inga 
planer på att göra det framöver heller. 
Den eventuella vinsten som blir återin-
vesterar jag istället i verksamheten.
Vilken typ av investeringar kan det vara?

  – Vi köpte senast ett höj- och sänk-
bart skötbord till en av förskolarna. Det 
kostar runt 20 000 till 30 000 kronor.
Du tog i höst över lokaler, personal 
och verksamheten vid konkursade 
Saltkråkan som nu fått det nya namnet 
Havsgläntans förskola. Hur går det?

– Det är självklart mycket jobb. Vi 
dubblerade på kort personalen från sju 
till 14 anställda och likaså dubblerades 
antalet barn upp till ett 60-tal barn.
Saltkråkans förskola drevs som ett 
föräldrarkooperativ och försattes i 
konkurs när misstankar om ekonomis-
ka oegentligheter uppdagades.

– Det är andra gången samma sak 
händer, att någon misstänks ha för-
skingrat pengar på Saltkråkan. Det är 
ett av skälen till att vi bytte namn till 
Havsgläntans förskola för att inte sam-
manknippas med det som förekommit 

tidigare när vi tillfrågades av barnens 
föräldrar om att ta över verksamheten.
Du ansökte om att få involvera Salt-
kråkans verksamhet som en del i ditt 
bolag. Hur noga kontrollerade kommu-

– Kommunen granskade bolagets eko-
nomi och har även vid en tillsyn i höst 
kontrollerat att vi har en hög kvalité på 
verksamheten.
Tur det. Hur ser du själv på den snabba 
utveckling din förskoleverksamhet fått?

– Vi värnar om ett gott rykte. Vi kopie-
rar nu över den höga kvalité på verk-
samheten som vi sedan tidigare har på 
Regnbågens förskola till Havsgläntan. 
Vad ville du bli när du var liten tjej?

– Jag drömde om att bli mamma. Nu 
lever  jag i den drömmen.
Det kan  man säga. Du är fyrbarnsmor 
och driver förskolor med 60-talet barn!

– Jag har på senare år också skaffat 
mig en förkärlek för barn med sär-
skilda behov och lärt mig mer på det 
området.
Du måste vara rätt person att fråga. I 
vilken ålder ska ett barn få en iphone?

– Hemma har vi haft en åttaårsgräns 

var sju år. Det var enklare att ringa och 
höra var han var än att gå ut och leta.
Vad gör du på din egentid? Kanske en 
dum fråga. Du kan väl inte ha någon.

– Vi är några tjejkompisar som för-
söker träffas en gång i månaden, prata 
och äta lite gott . Jag har annars inget 
jättestort behov av egentid. Jag älskar 
att vara hemma med min familj.
Hur många manliga förskollärare har ni?

– Just nu är det en manlig. Det är svårt 
överlag att hitta förskollärare.
Hur är det med det här med att man 
ska visa utdrag ur belastningsregistret?

– Det måste alla göra vid en anställ-
ning, inte bara män. Och även vikarier.
Maten som serveras brukar vara en 
viktig fråga för barnen i skola och för-
skola. Hur ser det ut hos er?

– Vi har en egen kokerska som lagar 
maten på Havsgläntan och tar mat från 
PA Catering i Oxelösund till Regnbågen.
Godis är ett annat kärt ämne. Vad är 
eran ståndpunkt i den frågan?

– Vi är sockerfria förskolor. Vi har 
till exempel ingen ketchup, sylt eller 
fruktyoghurt och krämer som innehål-
ler mycket socker. 
Det verkar onekligen sunt. Och i tiden.

– Barnen vänjer sig fort. Det går fak-
tiskt att göra festliga anrättningar vid 

socker. Socker får ju ofta barnen i sig så 
det räcker ändå hemma.
Till slut alla förskolors mardrömsscena-
rio: magsjuka. Hur ser beredskapen ut?

– Vi har noggranna rutiner vid mag-
epidemier. Vi spritar, klorinerar, tvättar 
leksaker och sängkläder och så vidare. 
Vi är även stenhårda på att barnen ska 
vara hemma 48 timmar efter tillfrisk-
nandet för att undvika smittorisken. 
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Lussetider!
Nu har vi bakat härliga 
Lussekatter och 
Pepparkakor.

Kom och smaka!

Nu har bagarna 
tagit fram en ny 

fantastisk limpa med surdeg och skållning, 
givetvis är den 

stenugnsbakad!
HÄVRINGE-

LIMPAN!



MÖTESPLATS
KUPAN 

SECONDHANDBUTIK
G:a Oxelösundsvägen 2
Öppet tisdag - fredag

10.00-16.00

Lördagen den 30 november 
har vi julöppet mellan 

kl. 10.00-14.00 med bl.a. 
kaffeservering, lotterier och 

julförsäljning.
Behållningen från dagen 

skänker vi till Gungbrädan, 
Svenska Kyrkan.

VÄLKOMMEN!
Oxelösund Tunabergs 

Rödakorskrets. 
Te. 070-3557354

www.redcross.se/oxelosund

Adress: Höjdgatan 24, 613 30 Oxelösund

Telefon: 0155-28 21 00

Telefax: 0155-28 55 22

Ansvarig utgivare: Torbjörn Dahlström

070-433 433 2, tobbe@media-mix.nu

Annonser: Kristin Mordal Spaarf

076-172 00 96, kristin@media-mix.nu

Eva Westberg 076-048 87 22

eva@media-mix.nu

Distribution: SDR  

Tryck: Mittmediaprint

Nästa OT:  Söndag 15 december

OT.

Grattis Alexandra Eriksson Green 
och Siw Svensson, som vann varsin 
princesstårta  i förra numret av OT.  
För mer info, ring 29 15 62.

Vinnare av 
princesstårta

En riktig mataffär

En produkt från Mediamix 
Event & Media
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Vinn en jul-
skinka från 
ICA Kvantum

KOM IN OCH

PROVKÖR 
DIN NYA BIL 
Just nu har vi mängder av erbjudnaden och nyheter.

Industrigatan 10, Nyköping 0155-21 71 70  

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

Verkstad och  Mån-Fre 07-17
Reservdelar

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: 
282,800kr
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 ben-
sin 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

Lycka till!

O.T I samarbete med:

JULBORDTävla 
MED OT

För att vara med och tävla, svara på 
tävlingsfrågan och berätta för oss 
vilka dina favoriträtter på ett klas-
siskt svenskt julbord är.
 
Vinsten gäller julbord för två per-
soner på restaurang Läget i Oxelö-
sund under december 2013. Dryck 
till maten ej inkluderat. Vi vill ha 
ditt svar senast den 29 november.

Vinn ett Julbord för två personer på 
restaurang Läget i Oxelösund, 
till ett värde av 500 kr!

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

Fråga: 
Vad kallas den 
potatisgratäng med 
ansjovis som är 
vanligt förekommande 
på julbord i Sverige?

En produkt från  
Mediamix Event och Media 

Höjdgatan 24, 613 30 Oxelösund
info@media-mix.nu

O.T
Eva                                 Sanna W       
          

        Magdalena                      Sanna D

Tobbe                      Kristin

www. media-mix.nu

Till nästa månad har 1 vinnare chansen 
att vinna en färdigkokt julskinka på 3 
kg. 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 OT.



Välkommen till din 
naturliga matvarubutik!

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

Nu bakar vi i 
eget konditori!
I vårt nya konditori bakar vi nu 
tårtor, bakelser, stubbar, bis-
kvier och mycket annat. 
Godsaker som ni även 
hittar i vårt café. 
Vi tar även emot 
specialbeställningar. 
Ring oss på 0155-29 15 50, 
fråga efter brödavdelningen. Välkomna till oss! Anna, Malin och Sarah

Aktuellt läge i 
Stryktipsmästaren!

Välkomna till oss!Ann M

akar vi nu 
bar, bis-
at. 

n 

alalin in och Sarah

Efter tre omgångar är ställningen följande... 

1a.  Peter Renfors, 27 rätt
2a.  Mattias Sjöblom, 26 rätt
3a.  Gösta Börne, 26 rätt




