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Sidan 4

Nu blir Oxelösundstidningen OXD
Det startade som en jubileumstidning år 2000. Året efter föddes Oxelösunds-
tidningen. Efter nyår blir Oxelösundstidningen OXD, ett modernt magasin i 
nytt format, nytt papper och med kvalitetstryck. OT:s redaktör tittar tillbaka 
och minns. Sidan 2
.

Sidan 7

Hitta ditt eget namn 
bland skidresultaten 
Februari är snörik i Oxelösund vintern 
1955. D-skolan arrangerar skoltävlingar 
på skidor för klasserna 4-7. OT presen-
terar hela resultalistan. Vem vet, där 
kanske du hittat ditt eget namn.

”Tydligen 
gäller det 
även mig.”
OT ska få ett nytt fräscht utseende till 
första numret 2014. Möjligen så även  
tidningens kåsör Leif König.

Sidan 10

Sidan 14

Från ett oroligt Serbien 
till Oxelösund 

oroligt Serbien till Oxelösund för åtta år 
sedan. Nu har hon och familjen etablerat 
sig i vår kommun.

Mycket folk på Ljus 
& Värme 
Många sökte sig till torget och aktivite-
terna under årets Ljus & Värme som gick 
av stapeln den 30 november. Dessutom 
samlades mycket pengar in till välgö-
rande ändamål.

Sidan 8

Nyinkomna foton från 
Oxelösundsarkivet
I det här numret presenterar Oxelö-
sundsarkivet lite nya bilder som kommit 
arkivet tillhanda. Bland annat bilder på 
Rune Lindberg och hans verksamhet på 
50-talet.

99:-
Kungsgran
från 

299:-
Rödgran
från Nyhuggna

Granar

Passa på!

Fotbollskille tillbaka i moderklubben OIK
Den som sett 27-årige Alexander Jansson spela fotboll känner till Oxelösundskillens kvickhet och hårda vänster-
skott. Efter en sejour i Nyköpings BIS är han tillbaka i moderklubben OIK till säsongen 2014. Läs mer om Alex 
under vinjetten Fikarast på sidan 22. Foto: Torbjörn Dahlström

God Jul & 
Gott Nytt År!
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Allt har en början. I slutet av 90-talet fick jag besök av en god vän som ville att jag skulle 
räkna på vad det skulle kosta att göra en månadstidning som skulle följa jubileumsåret 
2000 i Oxelösund. Oxelösund skulle fira 50 år som stad och 100 år som municipalsamhälle. 
Efter rätt tuffa förhandlingar bestämdes det att mitt företag fick uppdraget. Oxelösunds 
Jubileumstidning var född. 

Tidningen blev populär, så populär att vi 
efter en läsarundersökning beslöt att starta 
Oxelösundstidningen, senare förkortat till OT. 

Nu blir OT, OXD, ett modernt magasin med 
nytt format och betydligt bättre kvalitet i tryck 
och papper. Jag har i vårt sista nummer av OT 
valt att låta nostalgin ta över och satt mig ner 
och tittat igenom ett axplock av alla tidningar 
vi producerat de tio första åren. Jag låter 
tankarna och minnet löpa fritt.

Jubileumstidningen/Oxelösundstidningen 
år 2000-2001

”Det här året ska vara början på vårt nya liv. 
Vi ska med stolthet berätta om vad Oxelösund 
kan erbjuda” Så skrev Benita Vikström i det 
första numret.  

Under jubileumsåret och i det första numret 
av Oxelösundstidningen kunde vi bland annat 
läsa om att Tom Jones kom till stan och Jogersö, 
att grabbarna tar över på ICA Kvantum 
och att norrmännen tar 
över Oxelösund. Jo, 
Tom Jones kom, trots att 
det regnade konstant 14 
dagar innan konserten, 
Jonas och Mathias tog 
över efter pappa Curth 
och mamma Inger och 
norrmännen köpte ett av 
husen på Ramalshöjden.

Jag liksom många andra, 
var genant okunnig om 
Oxelösund och alla dess 
fördelar innan jag fick chansen 
att lära känna staden och 
många av dess invånare. Idag 
har Oxelösund en stor plats 
i mitt hjärta, jag tillbringar 
mycket tid här, bor här sommartid och umgås 
gärna med alla fantastiska människor jag lärt 
känna i staden.

2002. Intresset för gamla bilder i 
tidningen växer. Håkan Linderyd och Karin 
Granroth berättar historien kring bilder från 
gamla miljöer och människoporträtt från 
Oxelösundsarkivet.

En intressegrupp har bildats för att bevara 
den gamla försvarsanläggningen Femörefortet. 
Lars Hansson och Håkan Linderyd intervjuas 
i tidningen. Idag är Femörefortet en stor 
turistattraktion i Oxelösund.

Drakbåtsfestivalen lever fortfarande i 
Oxelösunds Kanotklubbs regi. 47 lag är 
anmälda i 2002 års tävling, rapporterar 
drakbåtsgeneralen Anders Lindberg.

Kulturnatten lever också, Det skulle bli 
kultursekreterare Lars Midbjers sista projekt 
innan han lämnade Oxelösund för ett jobb 
på Pelles Lusthus. Lars återvände senare till 
Oxelösund innan han flyttade till Åland för ett 
antal år sedan.

Markoolio och Nationalteatern kommer till 
Jogersö. Innan konserten avgörs ON-kampen 
mellan Nyköping och Oxelösund i en mycket 
spännande fotbollsdrabbning. Tomas Ravelli 
gästar och står i mål för respektive lag varsin 
halvlek.

Kustbostäder kämpar hårt för att lösa det 
stora antalet tomma lägenheter i staden. 
Med Lorraine Costelius och Gunnar Carlsson 
i spetsen lyckas Kustbostäder gå från 259 

tomma lägenheter till att hyra ut samtliga 
lägenheter under ett par års hårt arbete.

2003-2004. Skolan är i fokus. Oxelösunds 
kommun genomför ett skolting. Samtidigt 
lämnas C-skolan, Thams Villa och Oktaven 
(Sjömanskyrkan) ut till försäljning.

Oxelösunds kommun hade som mest cirka 
15.000 invånare. När invånarantalet sjunker 
krävs en anpassning som inte alltid är så enkel.

Femörefortet öppnas den 26 juni 2003. 
Turerna har varit många men tack vare ett gäng 
stora entusiaster kan Femörefortet öppna. En 
stor turistattraktion för Oxelösund även i dag.

Gallerian i centrum har öppnat och Katarina 
Hoffman flyttar in med sin verksamhet. Bland 
centrumhandlarna

tar Lars Bergman över Svedlinds och Marie 
Edh tar över Atrids Väv & Garn. Hotell 
Ankaret tas över av paret Börje och Inger 
Helsing. Jogersökonserterna fortsätter med 
Glennmark, Eriksson & Strömstedt, GES.

I december 2004 skriver vi om att en ny 
kommunchef har utsetts, Uld Lindelöw. Ett 
nytt äventyrshus etablerar sig i Oxelösund, 
Bodaborg. En av de fem delägarna, Stefan 
Kemi tror på succé. - Kommer det inte 60.000 
besökare andra året vi har öppet så lovar jag 
ro runt Hävringe, uttalar han sig kaxigt. Idag 
är Bodaborg ett stort och etablerat turistmål 
i Oxelösund och Stefan har fått mottaga ett 
antal priser för sin verksamhet.

Den 17 augusti 2004 kommer Gyllene Tider 
till Jogersö och drar 13.500 besökare, ett 
rekord som säkert blir svårslaget. 

2005-2006. Stora byggplaner på gång i 
Oxelösund. Vid Femöre Kanal planerar Peab 
bygga nya bostadsrättshus och nya ägarna 
av hotellet planerar bygga på höjden med ett 
antal våningar. Femöreprojektet är nu byggt 
men av hotellets planer blev det inget av. Ulf 
Rohlén tillträder som ny VD för Oxelö Energi 
och Kustbostäder. 

Biblioteket byggs om och kommer att 
inrymma en fritidsgård, så Briggen flyttar upp. 
De nya lokalerna, som får namnet Koordinaten, 
invigs i september 2006. 

Teatergruppen 
A.K.N.E firar 10 år. 
Det som började av 
en slump blev en 
populär teatergrupp 
som fortfarande 
håller i oförtrutet. 
Havets Källa invigs på 
Valborgdmässoafton 2005, 
nu uppbyggt efter branden 
med fullskaligt restaurangkök, 
relaxavdelning och konferensrum.

Sören Forsén har sålt skor i över 40 år, 
2006 tvingas han stänga butiken i Prisman. 
Gert Thorén arrangerar för första gången 
Femöre Visfestival med artisterna Ewert 
Ljusberg, Lasse Tennander, Sofia Karlsson 
och Per Myhrberg. Idag lever visfesten 
vidare i Gerts anda under namnet ”Visor vid 
vattnet”.

2007-2008. Kungshem köper Åke 
Holmströms fastighetsbestånd i Oxelösund. 

Oxelösundstidningen gör en profil på 
Stickan Kjellberg, som arbetat över 40 år 

inom fotbollen i Oxelösund utan 
att tjäna en spänn. 

Vid Restaurang 
Läget anordnas 
en hamnfestival 
sommaren 2007 
med The Ark som 
dragplåster.

I maj 2007 firar 
Oxelö Marknad 25 år. 
Arrangerande Lions 
har så långt dragit 
in 2,4 miljoner till 
välgörande 
ändamål 
under 
åren.

I november 
2008 arrangeras 

Ljus & Värme för första gången. Ola och 
Sandra Dahlberg finns bland artisterna.

2009-2010. En mäktig bild tornar upp sig 
när Oxelösunds hamns nya kran Xiao Ping, 
anländer till Oxelösund efter 83 dygn till sjöss. 

Oxelösunds kommun, SSAB och Oxelösunds 
hamn har gjort en gemensam satsning på 
friskvård och byggt om Ramdalens Sport 
& Friskvårdscenter. En unik och värdefull 
satsning på folkhälsan. 

Benita Vikström slutar efter 12 år som 
kommunalråd i Oxelösund.

Oxelösundstidningen firar 10 år. 

Det var ett axplock av vad vi skrev om de 
första tio åren. Vår ambition har hela tiden 
varit att lyfta fram positiva saker, personer 
och händelser som har direkt eller indirekt 
anknytning till Oxelösund. 

Den historiska vandringen vi gjort i 
tidningen har alltid varit mycket populär. Den 
tar vi självklart med oss i vår nya satsning.  
 
Till sist; det finns några personer som 
förtjänar ett extra tack när man summerar 
OT:s utveckling från 2001 och framåt.

Tack Benita Vikström, utan din entusiasm 
och tro på Oxelösundstidningen hade det inte 
blivit något.

Tack Håkan Linderyd och Karin Granroth 
(och Oxelösundsarkivet) som producerat de 
historiska sidorna under alla år.

Tack ICA Kvantum, Mathias och Jonas, som 
varit med och annonserat varje nummer från 
den första tidningen, ni får symbolisera alla 
trogna annonsörer som varit lojala med oss 
under åren.

Tack Leif König som bidragit med ett antal 
jordnära och läsvärda artiklar genom åren. 
Tack Kristin Mordahl Spaarf som kämpat vid 
min sida i många år.

 Tack alla andra som under åren bidragit 
till OT:s utveckling. Ingen nämnd och ingen 
glömd.

Nu ska vi fira jul och nyår. Sedan tar vi ny 
sats. Med nya idéer. För Oxelösunds bästa. 

God Jul!
Torbjörn Dahlström
Stolt ansvarig utgivare av 
Oxelösundstidningen

Ett axplock ur 
minnenas arkiv

ll stan och Jogersö, 
CA Kvantum 

a,
m 
ess
en 

och 
dag

plats 
ngar 
martid och umgås
människor jag lärt 

l bild i

vattnet”.

2007-2008. Kunngshe
Holmströms fastigghetsb

Oxelösundstidniingen
Stickan Kjellberg, som 

inom fotbbolle



December 2013  OXELÖSUNDSTIDNINGEN  3ANNONS

God Jul & Gott Nytt År!

Vi tackar våra kunder och samarbets-

partners för ett fantastiskt 2013!

Vi fortsätter att förenkla Oxelösun-
darnas vardag och under 2013 har 
bland annat följande hänt.

Oxelösunds stadsnät har anslutit över 
400 villor till stadsnätet under 2013. 
Under januari skickas beställningar för 
2014 ut. 

20-års jubileum för våtmarken i 
Oxelösunds Kommun 
1993 invigdes Brannäs våtmark i 
Oxelösund som den första våtmarken 
i Sverige. Reningsprocessen är väldigt 
effektiv och vi har lyckats överträffa 
kraven för både fosfor och kväve.

Nya elledningar. Luftledningar har 
bytts ut till markförlagd kabel och en ny 
nätstation har byggts i Danvik för att få en 
säkrare elleverans. 

Vår årliga loppmarknad gav 4 368 kr
i intäkter som oavkortat går till 
Räddningsplankan i Oxelösund. 

Det nya Trygghetsboendet Vitsippan 

månad. Ett projekt som även lett till ett 
ökat invånarantal i Oxelösund.

Nyanslutningar till VA-nätet. I Danvik 
har vi anslutit 65 fastigheter till det 
allmänna vatten- och avloppsnätet.

1 300 m ny belysning. Vi har klätt eken 
på torget med 1,3 km ny belysning.

Det ska vara lätt att göra rätt! 
Samlaren, ett miljövanligt avfallskåp för 
småelektronik, batterier och glödlampor 

Utökat samarbete. Vi har snyggat upp 
på Återvinningscentralen med nya skyltar 
och utökat samarbetet med Myrorna. 
Du kan nu även lämna mindre saker som 
kläder, husgeråd, porslin med mera till 

Skattkistan blev Ramdalens 
förskola. Vi har på uppdrag hanterat 
ombyggnationen av förskolan Skattkistan 
som utökat sina lokaler och nu kan ta 
emot cirka 90 barn. 

Oxelösunds Stadsnät har levererat 3180 
TerraByte till sina kunder och transporterat 
857 TerraByte från sina kunder under 
2013.

Vi har deltagit i projekt på nationell 
nivå för en hållbarare miljö, som
skräpplockardagen, världstoalettdagen, 

Sveriges kampanjer.

Återvinningscentralen kommer att ha 
haft cirka 29 500 besök innan årsskiftet.

Under en treveckorsperiod fram till mid-

13 500 sommarblommor.

Blinkande ”Herr Gårman-skyltar” har 
på uppdrag monterats vid Thamsväg-
Bergvägen.

Energibesparing. Vi har slutfört den sista 
etappen för armaturbyten av kommunens 
gatubelysning vilket totalt ger en 
besparing på 1 miljon kwh per år. 

Upprustat bad. På uppdrag av 
kommunen har vi byggt en ny brygga och 
lekpark vid Stenviksbadet samt installerat 
en ny fontän i Breviken. 

styrelse har tagit beslut om att ytterligare 
tre stycken hissar ska byggas på 
Hagvägen 8,10 och 12.

Fjärrvärmepersonalen har gjort 890 
servicebesök hos våra villakunder med 
serviceavtal. Ett större projekt under året 
har varit att byta ut fjärrvärmeledningarna 

Belysningsstolparna på gång-och 
cykelvägen vid Norra Peterslund har 
utökats med sex nya stolpar.

Nytt HBV-boende
på uppdrag av kommunen byggt om en 
fastighet till ett nytt HBV-boende.

Förbättrad leveranssäkerhet. 
Förläggning av högspänningskabel 
har skett i Gamla Oxelösund och på 
Södra Femöre för att ge en förbättrad 
leveranssäkerhet.

Vi har fortsatt med våra evenemang för
att få ett levande torg. Vi har  förutom 

under juli, transportdag och avslutningsvis
en julmarknad med efterföljande konsert
i kyrkan.

Oxelösundarna kommer att förbruka 
cirka 1 533 000 000 liter vatten under 

-
vatten kommer att ha spolats genom våra 
ledningar innan det renats och runnit ut i 
havet efter att ha passerat våtmarken.

Oxelö Energi har levererat 68 000 000 
kwh till våra 7304 elnätskunder.

 

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.

Undvik fastfrusna sopor
För att undvika fastfrusna sopor, lägg en tidning eller äggkartong i botten och skaka 
kärlet då och då.

respektive jour. I övrigt öppet enligt ordinarie öppettider.

Öppettider julhelgen
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Edinas dröm förverkligades i Oxelösund
Edina Celi kom med sin make och två döttrar till Sverige från ett oroligt Serbien för 
åtta år sedan. Utan vare sig släkt eller tidigare bekantskaper i det nya hemlandet 
var läget tufft för familjen. Nytt språk, nya seder och en lång väg att gå för att nå det 
slutgiltiga målet – att bli svenska medborgare och hitta ett tryggt hem där barnen 
kunde få växa upp i en stabil miljö.

– Det var vårt stora mål med flytten, 
att barnen skulle få en så bra uppväxt 
som möjligt, vi hade hört mycket gott 
om Sverige, berättar Edina. Yngsta 
dottern var bara några månader när 
familjen kom till Sverige, och ett par år 
därefter föddes även en son.

Under tiden som Edina var hemma 
med barnen passade hon på att lära sig 
det svenska språket – i princip helt på 
egen hand.

– Jag visste att det skulle bli svårt att 
hinna med skola samtidigt som jag var 
hemma med barnen, men jag ville ändå 
lära mig svenska så fort som möjligt för 
att vara redo att börja arbeta när barnen 
blev äldre, säger Edina. Hon spenderade 
mycket tid med lexikon och enklare 
böcker, samt besökte öppna förskolan 
i Oxelösund där hon fick möjlighet att 
träna på att tala svenska.

Familjen bor idag vid Stiftsgården 
Stjärnholm, och barnen går i skola 
och förskola i Oxelösund. Edina talar 
mycket varmt om det bemötande som 
familjen fått i sin nya hemstad. På 
Stjärnholm har de fått en ny form av 
familj i de människor som arbetar och 
bor på Stiftsgården. 

Barnen i familjen har funnit sig väl 
tillrätta med sina nya ”familjemedlem-
mar” och allt vad den svenska skolan 
innebär med skolpersonal och klass-
kompisar.

– Alla lärare som barnen haft har varit 
helt fantastiska, tålmodiga och hjälp-
samma, menar Edina.

I Serbien arbetade Edina som frisör, 
med en dröm att en gång kunna öppna 
sin egen salong. Hon kände dock redan 
då att det skulle få vänta tills efter hon 
fått barn och de blivit lite äldre. Nu har 
drömmen äntligen blivit verklighet. 
Efter att ha arbetat i Nyköping ett tag så 
öppnade hon i november salong Stiil på 
Esplanaden, i de lokaler där salong Rön-
nen tidigare fanns.

– Frisöryrket är verkligen det jag 
älskar allra mest, att få möta nya män-
niskor att prata och skratta tillsammans 
med är toppen, säger Edina med ett 
stort leende.

Text: Sanna Dahlström  Foto: Torbjörn Dahlström

Edina Celi i sin salong i Oxelösund

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

JuJuJuJuJuuustststststststststtt nnnnnnnnnnnnnuuuuuuuuuu u u u u hahahahahahahahahahahahahahaharrrrrrrrrrrrrrr vivivivivivivivivivivivivivivi mmmmmmmmmmmmmmäääänänänänänänänänänänänän dddddddgdgdgdgdgdgdgdeerererer aav erbbjudnaden och nyheter.

YARIS 1 33Y AURIS RAV4 AVENSISAA

SLUTSPURT KAMPANJEN 
AVSLUTAS 31/12
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Välkommen till Campus Oxelösund, 
vi finns för dig också!
Nu är det dags att söka till vårens kurser på Komvux!

Ansökningsperiod
12 december 2013 till och med 13 januari 2014

Kursstart
27 januari 2014

Vård- och omsorgsutbildning
Vi startar även vår populära vård- och omsorgsutbildning 27 januari 2014. 
Du kan läsa den på heltid eller deltid, på dagtid eller distans med möjlighet  
till handledning. Tillsammans skapar vi ett upplägg som passar dig. 

Läs mer om hela vårt utbud på vår hemsida www.oxelosund.se/campus  
eller kom och besök oss. 

Utbildningssamordnare Katharina Lundgren, telefon 0155-386 36, katharina.lundgren@oxelosund.se
Studie- och yrkesvägledare Anita Hansson, anita.hansson@oxelosund.se
www.oxelosund.se/campus

 
 

Högtid att sälja.

svenskfast.se 
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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

Till dig som kramar okända människor på stan
Tack för det. Tack för att du är 

någons kompis.

Tack för det du lägger i bössan. 

Tack för gåvan som din 

organisation, din förening, ditt 

företag skänker. Tack säger vi i 

Oxelösunds församling som får 

förvalta dina kramar. 

Det du gör är en kram till en 

okänd människa på stan. Det är 

en kram till Gud själv!

”Herre när såg vi dig hungrig 

och gav dig mat, eller törstig 

och gav dig att dricka? När såg 

vi dig hemlös och tog hand 

om dig eller naken och gav dig 

kläder? Och när såg vi dig sjuk 

eller i fängelse och besökte dig?

Kungen skall svara dem:

Sannerligen, vad ni har gjort för 

någon av dessa mina minsta, 

som är mina bröder, det har ni 

gjort för mig.” Matteus 25:37-41

Kram tillbaka och TACK!

Elisabeth Volden
Kyrkoherde

Ma 16/12, 20/1, 27/1 13-15 
Kuoroharjoitukset St.Botvid 
Ti 14/1, 28/1 9.30-11.30 Yhteinen 
kahvittelu Sjötångenin tiloissa 
Ti 7/1, 21/1 17-19 Ompeluseurat 
srk-kodissa 
Ti 21/1 19.00 Johtokunnankokous 
srk-kodissa 
To 19/12, 16/1, 30/1 18-20 Naisten 
Sauna, Stjärnholm 
To 16/1 klo 17.30 aikuisten 
askarteluilta srk-kodissa 
Pe 17/1, 31/1 9.30-11.30 Yhteinen 
kahvittelu Björntorpin kahvilassa 
Pe 17/1, 31/1 15-17 Kerhotunnit 
srk-kodissa   
Ke 25/12 klo 09.00 
JOULUKIRKKO St.Botvid  
Kirkkotaksilla pääsee. 
To 26/12 klo 16.30-18.00 
TAPANINKAHVI Seurakuntakoti 
30kr. Viim.ilm.päivä. ti 17/12. 
Su 12/1 klo 15.00 MESSU 
St.Botvid. Kirkkokahvit. 
Kirkkotaksilla pääsee.

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

Taizémässa i S:t Botvid
22/12 kl 18.00 Jenny Lingesjö, Jerker 
Rolander, Ann Svensson. Efter nyår 
väntar nya uppdrag för Jenny i Stockholm 
i Hedvig Eleonora kyrka .I kväll 
avtackas hon från sin tjänst i Oxelösunds 
församling. Välkommen att säga tack till 
Jenny.

Barnens mänskliga rättigheter - Funkar 
det i verkligheten?
29/12 kl 18.00 Söndagen efter Jul, mässa 
med Veronica Lindgren, Jocke Forss, Åsa 
Sjölund.

Nyårsdagen - En böndag för fred i hela 
världen
1/1 (onsdag) kl 18.00 Mässa i S:t Botvid 
med Veronica Lindgren, Jan Johansson, 
Marie Nilsson och Calle Hellström. 
Calle har varit volontär som Ung i den 
världsvida kyrkan Under tre månader 
arbetade han i Brasilien. Nu är han 
hemma igen med nya kunskaper och nya 
perspektiv på livet, tron och kyrkan. Calle 
och Veronica kommer att ha ett samtal i 

stället för predikan. Kom gärna till kyrkan 
och hälsa Calle välkommen tillbaka.

Berättelsen om Guds hus och den 
sjuarmade ljusstaken
5/1 kl 18.00 söndag efter nyår, mässa, 
Magdalena Öhrling, Susanne Forslund.

Hallå alla barn och vuxna!
Tomten kommer till S:t Botvid 

Trettondedag Jul.
6/1 kl 14.00 Stjärnfest i S:t Botvid med 
fest för alla. Tomten kommer och dansar 
kring granen och han har lovat att ta sin 
stora säck med sig. Välkomna till kyrkan 
hälsar Elisabeth, Jocke och Åsa.

12/1 kl 18 Taizémässa i S:t Botvid.
Elisabeth Volden.

”Erfarenheter från mitt första år som 
präst”
15/1 kl 13.30 Dagledigträff i 
församlingshemmet. Hör Magdalena 
Öhrling berätta.

Månadens konsert i S:t Botvid
18/1 kl 18.00 Erik Sunnerstam, flöjt. 
Maria Sidorova, harpa. Entré 100 kr. 
Pensionär och studerande 50 kr. Under 
18 år gratis.

S:t Botvids kyrkokör sjunger
19/1 kl 18.00 Mässa i S:t Botvid på 
Bibelns dag, Magdalena Öhrling, Susanne 
Forslund, Mari Nilsson.
Avtackning av Magdalena Öhrling, som 
avslutar sitt första år som präst med 
placering i Oxelösunds församling. 

Starttider för öppna grupper i 
församlingshemmet. 
17/1 Miniorer 7-11 år, kl 15-17. Även 
31/1.
20/1 Stickcafé kl 18-20.30 måndagar.
21/1 Syjunta kl 13-16 varannan tisdag.
22/1 Du vet väl om att du är värdefull? kl 
18-21.
11/2 Målarkväll kl 18-21.

”Gamla svensktopplåtar från 1962 - ”
29/1 kl 13.30 Dagledigträff i 
församlingshemmet med Ingvar Nyberg 
och PRO-kören från Buskhyttan. 

29/1 kl 17.30-19.30. Pilgrim. Lennart 
Hellenberg föreläser om ”Vandring till 
Fatima.” Församlingshemmet

Jul i S:t Botvid
24/12 Julafton
kl 10.00 Samling kring julkrubban. Familjegudstjänst där 
barnen är med och bygger krubban med alla figurer och 
sjunger julens sånger. Jenny Lingesjö, Jocke Forss, 
Gunilla Östberg medverkar. 

Ulla Börjars sjunger i julbönen
kl 17.00 Jenny Lingesjö, Susanne Forslund.

Sofia Hertz sjunger i midnattsmässan
kl 23.30 Övriga medverkande: Magdalena Öhrling, 
Jocke Forss, Gunilla Östberg.

25/12 Juldagen
kl 7.00 Julotta i Stjärnholms gamla kyrka
kl 9.00 sverigefinsk julotta i S:t Botvid.

26/12 Julkonsert Annandag Jul 
kl 18.00 Månadens konsert i S:t Botvid. En traditionell julkonsert med S:t Botvids kyrkokör, Nicopiakören och Voice Mail, 
som ger julstämning till besökarna under ledning av Susanne Forslund. Sopran Christin Ankarswärd, flöjt Sara Wirkvist, Pia 
Karell. Elisabeth Hermansson, piano. Hela entréavgiften går till Räddningsplankan för att sprida ljus och värme i Oxelösund. 
Entré 100 kr. Pensionär och studerande 50 kr. Under 18 år gratis.

Familjen Ekmans fantastiska 
pepparkaksversion av S:t Botvid
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ÖPPET: alla tisd 
kl 9-12, (Julafton och 
Nyårsafton stängt), 
torsd kl 17-20, samt 
sönd kl 11-15. Grup-
per alla dagar efter 
överenskommelse. 
Skolungdom
simulator 20 min för 
100 kr under jullovet. 

SPÄNNANDE 

Köp present-
kort på 
simulatorerna 

-
satser på 
F11 Museum!

FLYG VIGGEN 
OCH CESSNA 
ELLER BYGG 
EN SPITFIRE

ÅRETS
JUL
KLAPP!

Galleria Axet, Nyköping  076 - 007 40 66  www.mobilizera.se
Vi har mobiltelefoner, surfplattor, dator samt tillbehör. Vi hjälper även dig med problem och frågor på redan inköpta produkter.

HALVA PRISET
Paketet inkluderar 

hörlurar, 
billaddare, 
usbkabel, 

mobilväska 
och en touchpenna 

för telefon/
surfplatta.

399:-

ERBJUDANDE 
FRAM TILL 15/12

Tillbehörspaket (värde 1200kr)

på alla tillbehör 
tom 15/12!

Reijo skidkung i skolan
Segrarens pris är en jordglob.

Snabbast av alla i spåren vid 
D-skolans skolmästerskap på 

skidor är 14-årige Reijo Luoto.
Han tar stolt emot tävlingsvinsten.
Snötillgången i Oxelösundstrakten är 

god i slutet av februari 1955.
Skolbarnen ivrar för att åka skidor.

-
dor där skidspetsarna måste böjas upp 
för att man inte ska ramla framstupa.

Bindningarna är heller inte att lita på.
Rätt som det är lossar bindningen och 

skidorna börjar leva sitt eget liv i snön.
Valla har ännu inte kommit på modet.

Oxelösunds folkskola har vid den här 
tiden ingen ämneslärare i idrott.

Det är magister Lars-Åke Bergqvist 
som håller i det skolmästerskap som 
avser årsklasserna 4-7 på D-skolan.

Bergqvist är nyutexaminerad folkskol-
lärare, hård och noga med disciplinen.

Han är tillika gymnast och slår under-
stundom frivolter i skolans korridorer.

Och inhöstar jubel bland eleverna.
Det är sammanlagt över 150 pojkar 

Tävlingsspåren, den längsta rundan är 
2,5 kilometer, är dragna i skogsterräng-
en vid sidan av Oxelösunds kyrkogård.

Det är en bit utanför stadsbilden.
Byggnationen av bostadsområdet Frö-

Under 1950-talet är det Sixten 
Jernberg och Veikko Hakulinen som 
ständigt jagar varandra i skidspåren.

Dueller som kan följas i radion.
Svenskarna hejar på tvärviggen Sixten 

Två storrännare i var sitt land.
Just den här vintern och i dessa febru-

aridagar är det dock skrinnaren Sigge 
Ericsson som är hjälten för stunden.

Svensken är nybliven världsmästare 
sammanlagt vid skridsko-VM i Moskva.

Skrinnar-Sigge blir i ett skär folkkär.
Fyra år gammal har Reijo Luoto med 

-
staden expanderar och arbetskraftsin-
vandringen från främst Finland är stor.

Familjen Luoto är från Lahtis.

Fjärde plats. Bengt Berglund, 
bandy- och fotbollsspelare i 
OSK, korpgeneral i Oxelösund 

Fjärde plats.

-
tra Frölunda i Göteborg.

Tredje plats. Tommy ”Tompa” 

Femörekanalen i Oxelösund 
och musiker med elgitarr som 

Tredje plats. Barbro Eriksson, 

Oxelösund och OS-deltagare i 
simning i Rom 1960.

Sjätte plats.
-

på Ramdalens idrottsplats 
under en lång period.

Första plats. Ingemar Urborn, 

-

Numera omdöpt till Caterham.

Här är resultatlistan 
från Oxelösunds 
skolmästerskap 
på skidor år 1955

Där har Reijo lärt sig åka skidor så fort 
han lärt sig stå och gå. Om inte innan.

Han vinner i överlägsen stil skolmäs-
terskapet i den äldsta pojkklassen.

Tyvärr får sig den jordglob som är 
segerpriset en törn och råkar spricka.

Lite malört i segrarens bägare.
Skidtalangen Reijo Luoto blir aldrig 

någon ny Veikko Hakulinen i spåren.
Ingen simmare heller, trots att Reijo 

vid tävlingar vid Stenviksbadet utklas-
sar allt motstånd på 100 meter frisim.

Han skaffar en Silverpilen istället.
Men resultatlistan från skoltävlingarna 

i Oxelösund 1955 har Reijo sparat.
Den kan ni läsa här ovan.
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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 God Jul!
 Göran med personal!

0155-302 10
Järntorget, Oxelösund

Mjuka klappar 
”till båd herre o fru...”
Vi önskar eder alla 
en fröjdefull jul!

Ljus & Värme lockade mycket folk

Det blev en mycket lyckad lördag när 
Ljus & Värme gick av stapeln den 30 
november. 

Det var femte året som evenemanget 
genomfördes och många valde att be-
söka Järntorget under dagen. 

- Koordinaten räknade in cirka 2000 
besökare och totalt med alla aktiviteter 
på torget och kvällens konsert i kyrkan 
uppskattar vi att det var cirka 5.000 
besökare under dagen, säger Julia Berg-
man från Kustbostäder, en av arrangö-
rerna.

Julmarknad med många knallar, 
allsång med julsånger, utlottning av  fina 
priser, besök av tomtefar och tomtemor 
och massor av julaktiviteter på Koordi-
naten stod på programmet. 

- Det fantastiska med Ljus & Värme är 
inte bara att vi får en kvalitativ julmark-
nad med underhållningsinslag och en 
avslutande konsert i S:t Botvids kyrka, 
säger Torbjörn Dahlström, från en av ar-
rangörerna, Mediamix Event & Media.

-  En del av syftet med dagen är 
att hjälpa de som har det svårt runt 
omkring oss i Oxelösund, fortsätter 

Torbjörn. Genom olika aktiviteter under 
dagen samlar vi in pengar till Rädd-
ningsplankan (Räddningsplankan är 
Svenska Kyrkan i Oxelösunds akuta 
hjälpkassa för de som har det svårt i 
Oxelösund. Reds anm.)

- Genom insatser från arrangörerna av 
Ljus & Värme, Röda Korset, ICA Kvan-
tum, Svedlinds Herr och Dam, Ottildas 
Fasoner samt frivilliga bidrag samlades 
det in drygt 50.000 kronor, berättar 
Torbjörn. Fantastiskt,det visar att det 
finns ett stort engagemang i Oxelösund.

Det är alltså Svenska kyrkan i Oxelö-
sund som handhar Räddningssplankan 
och Gungbrädan, som är en akut hjälp-
kassa riktat mot barn.  

- Det går bra när som under året, att 
ge pengar till Räddningsplankan och 
Gungbrädan, säger Birgitta Ringshagen 
från Svenska kyrkan i Oxelösund. 

- I stället för julklapp eller födelse-
dagspresent till  någon, som kanske har 
det mesta redan, kan man ge ett kort 
där man skriver att en gåva har satts 
in  på kyrkans post eller bankgiro och 
öronmärkts till Gungbrädan eller Rädd-
ningsplankan.

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? 
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Julklappar, Senap och Saffran...

www.cykelonyckel.se

Nu är det vinter och 
cykeln den slinter!

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!

Anderssons Hemelektronik AB
Järntorget 1, Oxelösund

0155-374 72  anderssons.hemelektronik@gmail.com

Läckra hörlurar i tuffa färger. 
Fungerar även som headset 
till din mobil.

Julklappstips! 299:-
Enkla och 
prisvärda 
surfplattor i 
många olika 
modeller L

F

899:-
Pris från

 

 

Upplev skillnaden med kraften från Naturen!

Timmermansgatan 6

Borr & Bitssats 

199:-
Stek-
termometer 

199:-

Smoothie 

399:-
 

Borrskruvdragare 

1295:-

Askhink 

165:- 

hieSmooth

Julklappstips!
BÄST I TEST 
Smartson

Blomster Design
Butiken med de ekologiska alternativen.          Hantverket & kunskapen

God Jul & Gott Nytt År

Lö 21/12 10-16, Må 23/12 9-18, 
Julafton stängt

önskar vi alla 
våra kunder!

Öppet: Mån-Fre 09.00 - 18.00 Lör 10.00 - 14.00 

Återbruk
Loppis  Syservice
Hushållstjänster

Trädgårdstjänster

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

Café och Butik 
med ekologisk inriktning

Vi har öppet Vardagar 10-18 
samt Lördagar 10-13

Stängt Jul- och Nyårsafton 
Sälgstigen 3, Frösäng, Oxelösund
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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

Kundtjänst
0771-22 40 00

www.lanstrafiken.se
för oss som är på väg

Nu i december händer det mycket 
 

 

 

Välkommen ombord!

15/12

– Det där är han König

Anmärkning i kanten:

Leif König

BRA

Karl-Axel Nordkvist -

BÄTTRE

Pontus Holmström 

BÄST
Henrik Angelina Lewe-

rissa

• -

Det pratas behind my back. 

-

-

-

-

-

-

-

Förresten kan det vara att skjuta sig 

-

-

-

-

-

Till råga på allt kräver nu redaktionen 
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FA M I L J E M U S I K A L E N

S
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Presenteras av Dröse & Norberg www.drosenorberg.sePresenteras av Dröse & Norberg www.drosenorberg.se

F
O

T
O

: 
P

E
T

E
R
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N

U
T

S
O

N

MARKOOLIO 
TOBBE TROLLKARL

KIM SULOCKI 
ROBERT RYDBERG · STINA ERIKSSON 

BIRGITTA RYDBERG · ANNA-LILL KARLBERG · EMMA RICKFJORD 
SIMEON LINDGREN · BILL SUNDBERG

16-manna barn- & vuxenensemble. Manus & Regi: Robert Dröse

MARKOOLIO 
TOBBE TROLLKARL

KIM SULOCKI 
ROBERT RYDBERG · STINA ERIKSSON 

BIRGITTA RYDBERG · ANNA-LILL KARLBERG · EMMA RICKFJORD 
SIMEON LINDGREN · BILL SUNDBERG

16-manna barn- & vuxenensemble. Manus & Regi: Robert Dröse

Nyköpings Arenor, Rosvalla. Lör 8 mars 14.00Nyköpings Arenor, Rosvalla. Lör 8 mars 14.00

”Markoolio är magisk som lejon”-AB

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

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

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

Nykoping.se/program, Culturum, Koordinaten
Nyköpings Turistbyrå 0155-24 89 88

www.drosenorberg.se

Nykoping.se/program, Culturum, Koordinaten 
Nyköpings Turistbyrå 0155-24 89 88

www.drosenorberg.se
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God Jul &

Järntorget 1, Oxelösund - 0155 358 20

grAstrids
Väv &GarnS

Gott Nytt Å
r

önskar

önskar Jan Erlandsson, naprapat

Torggatan 13, Oxelösund   
Tfn 28 68 00, 070-553 74 68

Boka in vårens 
och sommarens 
renoveringar 
redan nu!

Väl mött!
Robert Lidman

Boka nu!
... våren 
kommer 
fortare än 
du tror!

Vi önskar våra kunder en 

God Jul och 
ett riktigt 

Gott Nytt År!

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar vi  hela 
Oxelösund med 

omnejd!

Hembakat-Luncher
Á la carte-Catering

0155-33450
070 213 40 61

... och ett 
halkfritt Nytt År!

Vi önskar er alla a  God Hjul

från dina  h

Vi på FORIA levererar även en mängd andra tjänster så som till exempel  
bud, flytt, containerhantering, slamsugning och försäljning av jord och  

grus. Välkommen att ta del av vårt utbud på www.foria.se!

Vi på renhållningen i Oxelösund önskar 
alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Tel: 010-

Här å���s 
� �é

h
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GE EN KLAPP 
SOM SYNS

Hjälp någon få en bättre syn 
på det mesta – ge bort en 
värdecheck. Vi förgyller din 
julgåva med 25%.*
NÅGRA EXEMPEL PÅ VAD MAN KAN ANVÄNDA EN VÄRDECHECK TILL:
ögonhälsoundersökning, synundersökning, tåranalys, 
glasögon, solglasögon, kontaktlinser, linsvätska, 
fodral och mycket mer som gör det enkelt att ta 
hand om sina ögon och syn på bästa sätt.

www.sornersoptik.se

*Erbjudandet gäller tom 20 december 2013, och kan 
ej kombineras med andra erbjudanden.

KS Djurvårdscenter ABKS Dj å d t AB

Tack till alla våra 
kunder för 

det gångna året!

God Jul & 
Gott Nytt År

till er alla från 
personalen på

KS Djurvårdscenter

Vi håller stängt 
under julveckan

God Jul 

Önskar vi alla våra gäster! 
Välkomna till oss igen i 2014! Best WesternSUND
SUSUSUUNDUNDSUND

 Välkommen!

TACK 
ALLA GOA FINA 

KUNDER 

Vi önskar alla hyresgärster och 
samarbetspartners en riktigt 

Oppebygårdsvägen 269, Nyköping
0155 - 20 51 30

www.kungshem.se

handlare i Oxelösund

tillönskas alla våra kunder och 
samarbetspartners!

Mvh, Peter och Stefan

tillö k ll ååååå k d h

God Jul & 
Gott Nytt År
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Se Oxelösundsarkivets bilder på Internet!Gå in på: bild.oxelosund.se eller på kommunens hemsida www.oxelosund.se
 Oxelösundsarkivet - Karin Granrot Ringshagen, tel: 0155-383 52, 

Från Oxelösundsarkivet önskar vi med dessa nyinkomna foton alla läsare  
en God Jul och ett Gott nytt år 2014. 

Butiksägare Rune Lindberg en vårdag 1959 framför sin frukt och konfektyr-
affär på Trädgårdsgatan 16. Affären öppnades i det som tidigare varit 
Konsums mjölkaffär. 

Den 13 november 1958 öppnades frukt och konfektyraffären Marzett. Här 
uppvaktar Rune Lindberg den första kunden med en blomsterbukett.

Bakom disken i Marzett står innehavaren Rune Lindberg tillsammans 
med sitt 1:a biträde Majlis Eriksson.

Hantverksföreningen bildades i mars 1934, och den 14 mars1959 

Här är några av 
herrarna från industri- 
och hantverks-
föreningen som tar 
hand om disken. 
Från vänster 
står båtbyggare 
Harry Eriksson, 
skräddarmästare 

en okänd man,  
frisörmästare 

kontorsföreståndare 
Evert Berg.

Hantverksföreningens damklubb tillverkar julprydnader till den årliga  
julmarknaden. Den första marknaden ägde rum 1951 på Salutorget.

Damerna visar upp de färdiga arbetena inför julförsäljningen. Med på bilden 
ser vi bland andra Elsie Berg, Birgit Ljungqvist, Inga Andersson, Linnéa 
Johansson, Eivor Ingegerd Karlsson, Britta Björklund och Berta Söderström. 
Damklubben bildades 1940

Makarna Ingvor och Rune Lindberg 
som Lucia och stjärngosse på1950- 
talet.
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Det händer i Oxelösund!
Ett urval av aktiviteter under december och tips inför nästa år. 
För fullständigt program, se www.visitoxelosund.se

Fredag 20 december kl 10

Seniorcafé - julens klassiker
Koordinaten, eventsalen
Säsongens sista seniorcafé avslutas med en 
musikalisk tomtesäck med många av våra 
mest älskade och kända julmelodier fram-
förda av Olle Persson, en av Sveriges mest 
efterfrågade opera- och konsertsångare.
Förutom Olle Persson medverkar Scenkonst 
Sörmlands musiker på violin, piano, viola 

Ge bort en musikupplevelse till jul! 
Biljetterna till vårens konserter 

på Koordinaten är släppta! 

Aire de Vida
Torsdag 6 februari
Flamencosångerskan Ellen Pontara, 
dansaren Pia Pohjakallio och gitarristen 
Per Lenner trollbinder och berör sin pu-
blik med lekfulla och rytmiska, stundtals 

 

Spinning Jennies
Onsdag 23 april
Den unga bluegrasskvintetten har gett 
sig till känna genom en korsning mellan 
svensk lyrik och nordamerikansk bergs-
musik, till bredden fylld av hjärta, smärta 
och explosivt hillbilly-sväng. 

Nyårsafton 18.00, fre 3 jan, lör 4 jan, fre 10 jan och lör 11 jan 19.00 

Oxelörevyn 2014 - O-klart
Tärnan Estrad
Teatergruppen A.K.N.E. presenterar stolt Oxelörevyn för trettonde året i rad. 
Som vanligt bjuds publiken på sång och musik samt ett gäng vassa nummer 
med utgångspunkt från lokala och världsliga händelser under 2013. 
En ensemble på 17 personer kommer att göra allt för att roa sin publik från 

Culturum och visitoxelosund.se.

Mamma borta 
Lördag 25 januari 13.00, Koordinaten
Lilla Ugglan trillar ur boet och kommer 
vilse i skogen. Boulevardteatern ger ett 
äventyr för alla barn mellan 2-5 år.

Min nattresa
Lördag 29 mars, 13.00, Koordinaten
En nattlig resa fylld av lekfulla funderingar 
med Dockteatern Tittut. För barn 2,5-6 år.

Biljetter: 40 kr. Säljs på Koordinaten, 
visitoxelosund.se och Culturum.

Annandagen torsdag 26 december 18.00 

Annandagskonsert
S:t Botvid
Julkonsert i S:t Botvid med S:t Botvids 
kyrkokör tillsammans med Nicopiakören 
och Voice Mail. Christine Ankarswärd är 
sångsolist, Sara Wirqvist och Pia Karell 

Herrmansson. Dirigent: Susanne 
Forslund. Hela entréavgiften på 100 kr till-
faller Räddningsplankan, som är kyrkans 
akutkassa för människor i Oxelösund i 
behov av ekonomiskt stöd.

Senior

Borde ditt evenemang synas här? 
Då ska du lägga in det på www.visitox-
elosund.se senast 10 arbetsdagar innan 
tidningen kommer ut, så kommer det med i 
mån av plats. Evenemangskalendern pro-
duceras 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.

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
Komodo 
Tisdag 11 mars
Den showande slagverksgruppen 
Komodo tar med publiken på en resa 
genom trummans historia, från trästock-
en till bromstrumman. Burleskt, humoris-
tiskt och framför allt vansinnigt rytmiskt! 

Lisa Lystam band
Torsdag 27 mars
Lisa Lystam är det nya stjärnskottet på 
den svenska blues- och  rootshimlen. 
Blott 21 år gammal har hon gjort succé på 

Bjäran
Torsdag 3 april
Tungt, rytmiskt och svängigt. Med en 
okuvlig energi levererar Bjäran folkmusik 
med fokus på ös. År 2012 mottog bandet 
Benny Anderssons pris för ”Årets unga 
folkmusikband”.

Ulrika Bodén band
Tisdag 13 maj
En av Sveriges främsta folksångerskor 
och hennes färgstarka band avslutar 
vårens konsertserie med kärlekssånger i 
medryckande och förförisk folkton.  

Med Musikpasset får du fyra konserter till nästan halva priset!
I vår väljer du som musikpassinnehavare själv vilka fyra av Kultur och fritids sex 
konserter du vill gå på. Musikpasset tingar dessutom förmånlig rabatt på de övriga två. 
Musikpasset och övriga biljetter säljs på Koordinaten, Culturum eller visitoxelosund.se.

Skaffa musikpass!

Julklappstips!

Barnteater

Evenemang december
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Receptionen kommunhuset
Höjdgatan 26
Växel 0155-380 00
kommun@oxelosund.se 
www.oxelosund.se

Mån, tis, tors  8.00–17.00
Ons 8.00–18.00
Fre 8.00–16.00

Avvikelser under jul och nyår
23/12  8–12
30/12 8–15 

Återvinningscentralen
Föreningsgatan 43
www.oxeloenergi.se

Mån, ons, fre 12.00–16.00
Tis, tors 12.00–19.00
Lör 10.00–14.00 
Stängt röda dagar samt jul- och 
nyårsafton.

Allaktivitetshuset Koordinaten
Järntorget 7–9
Telefon 0155-383 50
biblioteket@oxelosund.se

Jag minns min barndoms jular.
Jag minns hur förväntan byggdes 
upp dag för dag ända fram till den där 
speciella dagen då morfar hämtade 
hela familjen i sin lilla folkvagnsbubbla. 

på kartan. Idag skulle det vara otänk-
bart att 6 personer skulle trängas i 
en bil och till på köpet utan bilbälten. 
Jag minns hur lång jag tyckte vägen 

med släkten. Jag minns min barndoms 
jular med julkalender och hemgjort 
pynt, saffransbröd och knäckkokning. 
Jag tror till och med att burken som vi 
förvarade knäck i fortfarande står kvar i 
ett skåp hemma hos min mor.

Jag minns hur olidlig väntan på 
jultomten var och hur de vuxna bara 
skulle äta och äta och äta. Och jag åt 
också, fast kanske inte det nyttigaste 
som fanns på bordet. Det blev alltid för 
mycket julmust, knäck och choklad och 
nästan varje julafton var det någon av 
oss som åt sig sjuk.

Sedan kom då äntligen tomten med 
paketen. Tomtemasken som morfar bar 
hittade vi härom året när vi städade ur 
mormor och morfars lägenhet. Tänk 

en gammal sliten tomtemask. I paketen 
fanns det hemstickade raggsockor, vir-

och någon större leksak som jag länge 
hade längtat efter. Och alltid en påse 
Twist. Just den där Twistpåsen har för 
mig blivit symbolen för jul.  

I år går julhandeln mot nya rekord. 
Ofattbara 66 miljarder kronor förväntas 
vi spendera på julklappar, mat, dryck, 

Har vi någonstans glömt bort vad julen 
handlar om? En tid av solidaritet och 
empati med dom som är utsatta. En tid 
att umgås och vara tillsammans med 
nära och kära. En tid att förhoppnings-

inför kommande års prövningar. 

En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

Önskar

Catharina Fredriksson
Kommunstyrelsens ordförande

Ingen jul utan 
Twist!

Visste du att…

kommunen finns på  
facebook.com/oxelo-

sundskommun?
Gilla oss!

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 kommun-
fullmäktige

Vi söker kontaktpersoner 
Inom Funktionsstöd söker vi nu 
kontaktpersoner. Kontaktperson är en 
frivillig insats som Funktionsstöd kan 
erbjuda barn, ungdomar och vuxna 
i förebyggande och stödjande syfte. 
Insatsen bygger på ett ömsesidigt 
förtroende mellan kontaktpersonen och 
den som tar emot insatsen. 

Vad innebär det att vara kontaktper-
son?

att vara en medmänniska och vän 
att stimulera till en aktiv fritid
att främja sociala kontakter 
att ge råd och stöd i vardagssitua-
tioner 
att vilja bygga upp en relation som 
varar en längre tid 

En kontaktperson är en medmänniska 
som lyssnar och stödjer individens 
egen utveckling. Det viktiga i kon-

takten är ett ömsesidigt förtroende 
och att båda parter känner trygghet i 
kontakten.  

Vem kan bli kontaktperson?
Det krävs inga särskilda kvali- 

 
säga att kontaktpersonen bör: 

vara tillsammans med andra människor
-

niskor har det

För uppdraget utgår arvode och ersätt-
ning för omkostnader enligt Svergies 
Kommuner och Landstings rekommen-
dationer.

Är du intresserad?  
Kontakta Funktionsstöd på  
telefon 0155-384 05 eller 0155-384 90.Leveranstid? Säker betalning? Ånger-

rätt? Öppet köp? Bytesrätt? Det är 
några frågor du som konsument bör 
ställa inför köp både på internet och i 
butik. Efter köp är reklamationsrätt vik-
tigt att ha koll på. På www.oxelosund.
se/konsument hittar du råd och tips 
inför julhandeln. Konsumentvägled-
ningen i Koordinaten hjälper dig gärna 
både före och efter köp. 0155-383 75 
eller e-post konsument@oxelosund.se 

Julklappar på  
nätet eller i butik?

Nu kan du köpa biljetter till vårens 
scenupplevelser på Koordinaten. Varför 
inte ge bort biljetter i julklapp? Biljetter 
säljs på www.visitoxelosund.se, Koordi-
naten samt Culturum i Nyköping

 

Torsdag 19 december 17.30–19.30  
arrangerar ONYX pojkar -97 tomte-
disco för årskurs 1–5 i samarbete med 
Koordinaten Ung,

Alla med tomteluva på sig får en skum-
tomte! Entré 20 kronor.

Tomtedisco

Biljetter till vårens 
scenupplevelser

Har du tid att göra en insats för 
en medmänniska?

www.koordinaten.se
www.visitoxelosund.se
Bibliotek, turistbyrå, barn- och ungdoms-
verksamhet, konsumentinformation, galleri-
er, 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

Avvikelser under jul och nyår
23/12  9–18
24/12–26/12 stängt
27/12  9–18
30/12  9–19
31/12–1/1 stängt
2/1 9–19
3/1 9-18
4/1–6/1 stängt
 
Koordinaten Ung
Mån–tors 15.00–21.00
Fre 15.00–18.00, 19.00–23.00

Avvikelser under jul och nyår
Se www.koordinaten.se för Koordinaten 
Ungs öppettider under jullovet. 

Öppettider



December 2013   OXELÖSUNDSTIDNINGEN  17

Här vårdas Oxelösunds historia

 I källaren under kommunhuset ligger 
kommunens arkiv. Här förvaras viktiga 
dokument och handlingar som enligt lag 
måste bevaras för eftervärlden. 

nämnder och kommunfullmäktige, 

Det mesta i arkivet är offentligt. Alla 
handlingar som kommer in till kommu-
nen registreras. Handlingarna i kommu-
narkivet redovisas i en förteckning. En 
ofta förekommande fråga handlar om att 

– Det är en av de vanligaste förfrågning-
arna vi får, säger Ellen Stamm, kommun-
arkivarie.

sedan kommer de till kommunarkivet. 

examenskataloger så långt tillbaks som 
1845.

och skickas till kommunen. Formuläret 

-
tik/arkiv/.

Återkopplar alltid
 Ellen Stamm och Pia Rodén, som är 

I Oxelösunds kommunarkiv bevaras 
kommunala handlingar från Oxelö-

1900-1950 och från tiden därefter 
som stad och sedan kommun. Här 

socken eller landskommun, som 
Oxelösund tillhörde fram till 1950.  

-

-
kataloger.  

Arkivets äldsta handling är ett dom-
stolsutslag från 1780.  

I kommunarkivet har också cirka 45 
 

-
narkivet är offentliga och kan bli 
tillgängliga efter överenskommelse 

och arkivassistent. 

Det här är
Oxelösunds  
kommunarkiv

Arne Gustafsson letar fakta om Epidemisjukhuset

    Arne Gustafsson, från Oxelösunds 

-
-

 

de helt enkelt ner i arkivet i källaren och 
letar. Hittar de dokumentet skickar de en 

-

sökta eller inte. Efter överenskommelse 

och titta i originalen som Ellen och Pia 

Prövning vid sekretess
 Det ovan beskrivna förfarandet gäller 
för allmänna, det vill säga offentliga 

-
lagda handlingar är det lite annorlunda. 

görs en bedömning om man får lämna 

fall  är det offentliga handlingar som det 
kommer in frågor om. 

 Ellen och Pia som arbetar med arkivet 
både söker handlingar och ger råd och 
stöd. Den del som handlar om stöd kan 

Framtida utmaningar

handlingar, men eftersom Oxelösunds 
kommun inte har något elektroniskt 
arkiv, e-arkiv, kan man inte bevara den i 

bevara det. 

 Det är bara två kommuner i landet 
som har ett e-arkiv; Ale kommun utanför 
Göteborg och Stockholms Stad. Många 

-
sen.

-
tar Ellen Stamm.

Max 18 grader

och skadlig fukt och brand bland annat. 

35%. Endast små variationer i föränd-
-

het rekommenderas.

-
lingar som ska arkiveras. Det gäller till 

Vill du veta mer?

kontakt med Ellen Stamm, arkivarie 

kontakta kommunens växel 0155-380 00 

Alla kommuner i Sverige måste ha ett arkiv. I arkivet förvaras viktiga 
dokument och handlingar från kommunens olika verksamheter.  De 

medborgare har rätt att läsa och ta del av dem. 

Oxelösundarkivet är ett digitalt bildarkiv 

Koordinaten. Till Oxelösundsarkivet har 
bilder från Oxelösund samlats in sedan 

-
soner, företag, föreningar och Oxelö-
sunds kommun. Du hittar Oxelösunds-

I Oxelösunds- 

På Folkegatan 2 låg tidigare Epidemi-
sjukhuset. Foto från Oxelösundsarkivet: 
Olle Jännebring.

2013

1957

Pia Rodén, arkivassistent, hjälper Arne 
Gustafsson med handlingar från arkivet.

Ellen Stamm är kommunens arkivarie.

1990-talet att leta information om olika 
saker.

-

-

Arne.  

har han bland annat hittat sin morfars 
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Med personligt engagemang, präglat av om-
tanke och valfrihet, hjälper vi dig med allt för en 
stilfull och värdig begravning.

Du får också hjälp att fylla i Vita Arkivet, välja 
gravsten och teckna begravningsförsäkring.

Varmt välkommen till våra kontor!

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

fonus.se

MMed p
tantanke ke o
stistilfulfull ll 

Du D får
gragravsttvstee

VarVarmtmtmt

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

God Jul & Gott Nytt År
önskar vi alla våra läsare och kunder!

Vi ses 2 februari i nya magasinet OXD!
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Fråga juristen!

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

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. 

Annette Granqvist
Aukt. Redovisnings-
konsult

God Jul 
och ett 

Annelie Atte
Aukt. Redovisnings-
konsult

Anna Bergkvist 
Jurist

Ann Kindstrand
Miljörådgivare, 
Lantmästare
(föräldraledig)

Arne Westerlund 
Aukt. Redovisnings-
konsult

Inga-Lill Karlsson
Aukt. Redovisnings-
konsult, Agronom

Helle Reeder
Agronom

Christina Andersson 
Aukt. Redovisnings-
konsult

Sarah Mingert
Jurist

Sanna Borg
Redovisnings-
ekonom
(föräldraledig)

Joakim Aro
Fastighetsmäklare, 
skogsmästare

Rune Svensk 
Aukt. Redovisnings-
konsult

Leif Bjerner 
Kontorschef

Lars Leijon
Lantmästare

Marie Andersson
Redovisningsass.

Iuliana Bolos 
Redovisnings-
konsult

Sören Berglund
Aukt. Redovisnings-
konsult

Elisabet Svensk
Aukt. Redovisnings-
konsult

Susanne Flood
Aukt. Redovisnings-
konsult

Conny Assarp
Aukt. Redovisnings-
konsult

Gott Nytt år 

Brunnsgatan 5, Nyköping, tel 0155-773 00
www.lrfkonsult.se/nykoping

önskar LRF Konsult i Nyköping

Fråga
Jag är ensamstående och bor i en lägenhet. Mina barn har båda flyttat hemifrån och 
jag funderar på att hyra ut ett rum för att få in lite extra pengar. Är det något jag ska 
tänka på innan jag låter någon flytta in? 

Svar
Att hyra ut ett rum kan vara ett bra sätt att få in lite extra pengar. Det är också mycket att 
tänka på inför en uthyrning. Detta är ingen uttömmande redogörelse för allt som du bör 
tänka på men några viktiga punkter. 
Jag tycker att du ska kontrollera kreditvärdigheten hos personen du väljer som hyresgäst 
hos dig. Kontrollera att det inte finns skulder hos kronofogden. 
Det är viktigt att du upprättar ett skriftligt avtal som reglerar vad det är som hyrs ut, vad 
som ingår i uthyrningen, pris m.m. 
Det finns regler om besittningsrätt som du bör känna till, alltså att hyresgästen har rätt 
att bo kvar efter kontraktstidens utgång eller uppsägning.  Om du har en hyresgäst i ett 
möblerat rum bör du fundera på om kontraktet ska sträcka sig längre än 9 månader. 
Skattemässigt får du numera ett schablonavdrag om 40 000 kr vid uthyrning av 
privatbostad eller del av privatbostad. Du kan utöver detta göra avdrag för den del av 
hyran som avser den del av lägenheten du hyr ut. 
Lycka till! 

Fråga
Jag är gift och enda barnet till mina föräldrar och i år har mina föräldrar bestämt 
att de ska ge mig en riktigt fin julklapp, en segelbåt som kostar ca 100 000 kr. Jag 
blir förstås jätteglad! Men vad händer med denna fina gåva om jag senare skulle 
skilja mig? Blir båten del av bodelningen? Hur gör jag för att få behålla båten? 

Svar
Berätta för dina föräldrar att du gärna vill att de villkorar gåvan som enskild egendom. 
Be dem upprätta ett gåvobrev där det framgår att båten, vad som kommer i dess ställe 
(substitut) samt eventuell avkastning av båten är din enskilda egendom.  Enskild 
egendom ingår inte i bodelning mellan makar. 

Fråga
Vad menas med bouppteckning och skiftat bo? När vet jag att ett bo är skiftat? 

Svar
Det kommer mycket frågor om just dödsbon och det är inte lätt att hänga med i alla ord 
och dess betydelse.  En bouppteckning är en redogörelse, översikt, av alla tillgångar och 
skulder som en avliden person äger på dödsdagen. Bouppteckningen innehåller också 
bl.a. uppgift om vem det är som är arvinge och ägare till dödsboet samt vem som är 
efterarvinge. 

Skiftat bo betyder att dödsboet är utskiftat till arvingarna och därmed avslutat. Detta 
kan ske först då bouppteckningen är registerad. Finns det flera dödsbodelägare ska en 
arvskifteshandling undertecknas av samtliga dödsbodelägare, arvskifteshandlingen 
visar hur delägarna har kommit överens om att fördela arvet. 
Finns det enbart en arvinge anses dödsboet vara skiftat i och med registeringen av 
bouppteckningen. Det finns ingen registrering som visar att ett dödsbo är avslutat. 

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. 



OXELÖSUNDSTIDNINGEN December 2013    20

Flytta med Länsförsäkringar!

lansfast.se/nykoping
Monica Ländin Birgitta SandlundPär NilssonJoel Frändberg

En diffus intervju med 
Oxelörevyn 2014

På nyårsafton är det ju premiär för 
den trettonde revyn i Oxelösund med 
A.K.N.E. Vad heter årets Oxelörevy? 

- O-klart 

Har ni inte kommit på något namn 
ännu? 

- O-klart 

Jaha, årets revy heter O-klart.  Är 
det på grund av att det byggs om så 
mycket eller för att politikernas beslut 
varit oklara?

 O-klart 

Vi har hört att årets ensemble är 
ungefär densamma som tidigare år 
men med lite tillskott. Det betyder ju 
att ni är vana att arbeta tillsammans. 
Flyter arbetet på i gamla rutiner?

- O-klart
 

Ni skriver ju all text och musik själva. 
Tidigare har ni gestaltat lokala 
politiker och händelser på scenen. 
Vad kan vi förvänta oss i år? 

O-klart 

Även Nyköpingsbor och andra som 
inte har någon direkt koppling till 
Oxelösund har ju tidigare haft utbyte 

av Oxelörevyn. Nu när Nyköping inte 
har någon revy i år, är det risk för att 
biljetterna blir slutsålda?

 - O-klart 

Premiären är ju som vanligt på 
Tärnan i år där ni tidigare har byggt 
upp alltifrån Järntorget till att ha 
använt er av en snurrscen.  Är årets 
scenografi färdig ännu? 

- O-klart 

Ni har ju planerat att ha premiär den 
31 december och föreställningar den 
3, 4, 10, 11 januari. Har ni planerat 
för några extra föreställningar? 

- O-klart
 

Som vanligt köper man ju sin biljett 
på Koordinaten eller på er hemsida 
Oxelorevyn.se. Är ni laddade för att ta 
emot årets publik på nyårsafton? 

- Åh,  klart! 

Då var vi väl klara här då och så ses 
vi på Oxelörevyn 2014 – O-klart? 

- Självklart!

Varmt välkomna till årets revy! Följ oss 
gärna på Facebook.com/akneteater

V. Trädgårdsgatan 35, Nyköping
0155-28 89 10

EN RIKTIG TYGBUTIK I CENTRUM
Köks-

handdukar

10:-st

Halvlinne

Julhiss-
gardiner

98:-

Stor
sortering
juldukar

och
julförkläden

Julkudd-
fodral

49:-
FrånFrån

Julgardin-
kappor

79:-
Från

/m

Vi önskar alla våra 
kunder en God Jul

och ett Gott Nytt År

I mitten av december öppnar det sociala företaget Ekolågan ett café på Sälgstigen 3 i 
Frösäng. Verksamheten kommer att ha en ekologisk inriktning och allt bröd kommer att 
bakas på plats. Caféets öppettider är vardagar 10-18 och lördagar 10-13 (stängt julafton 
och nyårsafton). 

Ekologiskt café öppnar i Frösäng

Peter Johansson 0730 - 69 58 84Medlem i målaremästarna

Måla om i vår?
Boka tid redan nu!

malare_peter@spray.se
www.pjsmaleri.com

Välkommen!

 

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

PJs Måleri är ett företag med lång 
erfarenhet och stor kunskap. 
Jag erbjuder ett brett utbud av 
målartjänster för privatpersoner, 
företag och bostadsrätter.

PJs Måleri
Sjögatan 22A, 613 33 Oxelösund

Vi önskar 
kunder och 
medarbetare 

God Jul & Gott 
Nytt År!

Nystartat företag i Oxelösund
Chatrin Brander från Oxelösund, har nyss startat upp sitt ett eget företag, Kattis Hus-
hållsnära Tjänster. Hon kommer erbjuda oxelösunds- och nyköpingsbor olika hushålls-
nära tjänster som är kopplade till RUT-avdraget som bland annat städning, matlagning, 
snöskottning och fönsterputs.
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Blommenhovsvägen 24, Nyköping

JULKLAPPAT OCH KLART

Braun 
rakapparat serie3

Elektrolux 
Dammsugare ZE320A

399:-
(499:-)

Braun Oral-B 
El-tandborste 
PC600

399:-
(749:-)

Elektrolux 
Ångstrykjärn 
EDB 5120AM

499:-
(599:-)Bosch 

skärmaskin 
MAS4201N

599:-
(795:-)

1995:-
(2995:-)

Volta 
Dammsugare 
U3910

mi-

499:-
(599:-)

Tefal 
sladdlöst 
strykjärn 
FV9920EO

899:-
(1295:-)

Sodastream Genesis

Sona Fotbad

Bosch köksmaskin MUM6N22

1195:-
(1395:-)

799:-

3st

299:-
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18fikarast

På assietten

Namn Alexander ”Alex” Jansson Ålder 27 år. Född den 23 november 1986 Civilstånd Singel Bor Stor etta på Ringvägen i Nyköping Jobbar Femskift på  SSAB 
Oxelösund. ”Jag kör plåt på Brannäs. Tidigare har jag jobbat på Proplate” (Verkstadsindustri i Oxelösund) Aktuell som Fotbollsspelare.  Alexander Jansson har 
nyligen bestämt sig för spel i moderklubben Oxelösunds IK i fotbollsfyran 2014 efter sju lyckosamma säsonger i nuvarande division I-laget Nyköpings BIS 
Kuriosa 1 Alexanders pappa är tidigare elitlöparen Matts Jansson med bland annat ett  svenskt mästerskap på 10 000 meter (1979)  och en Finnkamp på merit-
listan  Kuriosa 2 I koltåldern vann Alexander vid två tillfällen Knatteloppet ingående i Oxelöloppet. ”Det var säkert farsan som anmälde mig.”

– Jag har gästspelat i Vrena 

Möt Alexander Jansson 
– fotbollsspelare i Oxelösunds IK

Den unge mannen Alexander  
Jansson är väluppfostrad, 
välklädd och vältalig och 
beställer en av Birgers 
välgjorda baguetter med 
skinka och ost, därtill 
en Loka bordsvatten. 
Den mindre eti-
kettsvane skribenten 
tar en kopp påste.
                      Leif König

Du jobbar femskift på SSAB. Vad har du 
med dig i matlådan?

– Jag brukar hämta mat på Moas. Det 
är inte så långt ifrån där jag bor.
(Moas mat är en familjedriven take-
away-butik vid Kungshagen i Nyköping.)

Det verkar praktiskt. Hur är maten där?
– Helt okej. Det händer att jag hämtar 

mat på Moas även när jag är ledig.
Hur tror du dina kompisar skulle be-
skriva dig som person?

– Antagligen som en glad person.
Det är korrekt. Du sägs vara en glad 
kille med nära till skrattet. Vad kan då 
få dig att blir arg, sur eller irriterad?

– Dåliga fotbollsdomare.
Den frågan var förstås öppet mål. Tan-
ken var mer att du skulle avslöja dina 
sämre sidor på det personliga planet.

– Jag har dåligt morgonhumör. Jag är 
annars ganska bra på att hålla masken 
och eventuell irritation inom mig.
Det ryktas även om att du har avslapp-
nad attityd till livet. Hur ska det tolkas?

– Det är nog snarare så att man upp-
fattar mig som trött, är jag rädd för. Jag 
tycker om att sova när jag är ledig. 
Du är som fotbollsspelare världskänd i 
hela sydöstra Sörmland för ditt hårda 
vänsterskott. Hur hårt skjuter du?

– Det vet jag inte.
Nähä. Det är ändå att befara att någon  
skottskadats av dig någon gång.

– När vi spelade sjumanna i unga år 
var det en kille med glasögon som jag 
träffade olycklig i ansiktet med ett skott.
Hur illa skadad blev den stackarn?

– Glasögonen satt ordentligt fast 
bakom öronen och satt kvar även efter 
träffen – men båda glasen hoppade ur.
Vad är hemligheten bakom dina omta-
lade vänsterskott?

– Det är nog till en del medfött i kom-
bination med att vi var ett gäng grab-
bar som nästan jämt cyklade ned till 
Ramdalens IP och körde skotträning.
Du har lirat division I-fotboll i Bissarna 
den här säsongen. Nu väljer du att kliva 
ned i divisionerna och spel i OIK. Varför? 

– Det tar mycket tid att spela i Bis-
sarna och på den nivån. Det är fotboll, 

arbete, mat och sova. Det blir nästan 
ingen ledig tid alls över till något annat.

Du arbetar femskift. Markant olika för-
utsättningar för att prestera på planen. 

– Ja. Det kan vara tufft att gå direkt till 
träningar och matcher efter ett skift.
Hundra mil till en bortamatch mot 
Luleå byts nu mot Enstaberga IP inte 
längre bort än en välriktad frispark.

– Restiden blir lite kortare.
Det synes vara en helt riktig analys. 

– Bortamatcherna på Gotland i tvåan 
var i och för sig värre. Vi åkte färja och 
det kunde blåsa så man knappt kunde 
stå upp och vid ett tillfälle låg målvak-
ten på toaletten och spydde hela resan.

Du är fostrad i OIK. Vilka tränare har du 
trivts bäst ihop med i din moderklubb?

– När jag får den frågan brukar jag sva-
ra Staffan ”Stiffe” Kjellberg och Benny 
Gustavsson som kompletterade varan-
dra på ett bra sätt när vi vann fyran.
(Det var säsongen 2006 som OIK senast 
och i överlägsen stil vann Sörmlandsfy-
ran och avancerade upp till division III.)

Nyrika fotbollsstjärnor brukar över-
trumfa varandra med lyxbilar och tatu-
eringar. Har du något i den vägen?

– Nej, ingen Ferrari , ingen tatuering.
Nej, det framstår ju inte heller som 
speciellt moget. Vad har du istället?

– Jag har en Ford Mondeo. Det är en 
ST-modell så lite sportig är den ändå. 

Det är ju alltid något. Eller hur?
– Den är törstig i alla fall.

Du bor i en ungkarlslya. Kör du med  
plastblommor och rislampa från Ikea?

– Nej, jag har två riktiga blommor som 
är svåra att ta död på. Jag tänker också 

Matlagningen. Hur funkar det med den?
– Jag kan laga mat men det går i perio-

der. Det är ofta smidigare att käka ute.
Kan du tipsa OT-läsarna om en bra och 
prisvärd kvarterskrog i Nyköping?

– Vi är ett gäng som brukar gå på 
Green Spicy. Deras specialité är thaimat.
(Green Spicy ligger på Östra Storgatan.)

Dina hembjudna gäster lär annars vara 
lyriska över din tillagade entrecote.

– Just det. Det är min paradgren. Jag 
är bra på att få köttet lagom stekt, men 
dålig på tillbehören. 

– Köttet är prio ett. Det går att käka 
bara entrecote. Någon gång rör jag kan-
ske även ihop en sallad till köttet.

-
sund på den tiden det begav sig lirade 
du både bandy och fotboll i OIKs A-lag.

– Ja, det var synd att bandyn försvann. 
Jag har faktiskt gjort några gästspel i 
Vrena Tigers under senaste åren.
Du har även oanade talanger inom skol-
idrottens klassiker kast med liten boll.

– Det stämmer. Jag har aldrig torskat 
mot någon i kast med liten boll. 
Det är en rimlig undran varifrån du fått 
det något udda anlaget.

– Knappast från farsan i alla fall.
Vi får sluta där. Allt kan inte förklaras.
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Jultider!
Småbröd, Pepparkakor 
och Julvört, Kavring, 
Lussebullar...

Kom och smaka!

Snart...

 



MÖTESPLATS
KUPAN 

SECONDHANDBUTIK
G:a Oxelösundsvägen 2
Öppet tisdag - fredag

10.00-16.00

Vi stänger för julledighet 
fr o m den 21 december och 

öppnar åter
den 7 januari 2014.

      Första Mötesplats är 
den 22 januari.

VÄLKOMMEN!
Oxelösund Tunabergs 

Rödakorskrets. 
Te. 070-3557354

www.redcross.se/oxelosund

Adress: Höjdgatan 24, 613 30 Oxelösund
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 OXD:  Söndag 2 februari

OT.

Grattis Annelie Ekman, som vann en 
färdigkokt julskinka på 3 kg  i förra 
numret av OT. För mer info, ring 
29 15 62.

Vinnare av 
julskinka

En riktig mataffär

En produkt från Mediamix 
Event & Media
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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

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

PRISVÄRDA
KLAPPAR!

Professional Care 1000 
 – eltandborste för vuxna.

Advance Power Kids 
– eltandborste för barn.

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

300:-

20:-

680:-
Köp 

presentkort 
på tandvård 

och produkter 
i klinikernas 
 munapotek.

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

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

120:-

80:-

0155-40 00 40
www.pensio.se
info@pensio.se
Fruängsg 22, 

611 31 Nyköping

Hinner du inte?
Lugn, vi julstädar hemma hos dig

Ring 0155-40 00 40

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

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

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

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

www.media-mix.nu

Premiär 
2 februari 

2014

Oxelösundstidningen 
blir magasinet OXD

Med vänliga hälsningar, Torbjörn Dahlström, ansvarig utgivare

i 

Gästhamnen
Bryggplatserna dubblastill nästa år. sid 28-30

Ramdalen
Grundskolan i fokus. sid 21-22

Centrum
Kulturhösten i
Oxelösund.  sid 12-14

Lisa Nilsson
Oxelösund . sid 10-11

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

26 januari  2014 
www.ot.nu

OXD
Lisa Nilsson



Välkommen till din 
naturliga matvarubutik!

God Jul & Gott Nytt År!
Önskar Mathias och Jonas med personal

Resultatet av de tre 
bästa deltagarna är... 

Julafton 8.00-13.00
Juldagen  9.00-18.00
Annandag Jul  8.00-21.00
Nyårsafton  8.00-18.00
Nyårsdagen  11.00-16.00

Övriga dagar har vi 
öppet som vanligt 
8.00-21.00

Tack till alla 
som har var 
med i vårt 

julklappslotteri 

på Ljus & Värme! 
Lotterna, glögg- och grötförsälj-

ningen inbringade hela

Pengarna går oavkortat till 

Räddningsplankan/Gungbrädan 

(Svenska Kyrkan i Oxelösunds 

akuta hjälpkassor för behövande 

i Oxelösund).

Våra öppettider under Jul & Nyår

1a.  Bertil Magnusson, 46 p
2a.  Greven, 45 p
3a.  Peter Renfors, 45 p

Stort GRATTIS till 

Bertil Magnusson 
vinnare i Stryktips-
mästerskapet 2013!

P å k t t till

10.850:-

Förbril verksamhet utanför ICA 
på Ljus och Värme!

Ö s a at as oc Jo as ed pe so a
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p

j p

i Oxelösund).


