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Skillnad med soligt sinne
Jag är på besök i Linköping och har för avsikt
att ta föräldrarnas strävhåriga tax på en skön
morgonpromenad. Taxen tänker annorlunda.
Högst motvilligt låter hon sig släpas in i hissen.
När dörren slår igen bakom oss och taxen
förstår att husse och matte är kvar i värmen
med doften av nybryggt kaffe och hembakat
bröd blir det tvärstopp. Att en så liten krabat
kan vara så svår att få med. Det blir spår,
som när sopmaskinen tar gruset på våren,
efter taxens alla fyra små tassar och en ganska stor taxbak i gruset. Taxen är som taxar
är, alltid hungrig. Titta! En kiiissssssse, ropar
jag och pekar i den tänkta promenadriktningen. Visst intresse glimmar till i taxens blick,
innan hon snabbt förstår att jag luras, dum
är hon inte.
Jag ger mig inte, Kiissssee, Hussssee, Godiiiiisssss lockar jag. Taxen tar ingen notis
om mig utan försöker vända mot dörren och
värmen. Hon tittar tjurigt under borstiga
ögonbryn och liksom anklagar mig för att
sådär drar man minsann inte i en tax! Ok,
tänker jag, här får man ta till skådespelartalanger. Jag tittar i fjärran och låtsas få syn
på något mycket intressant och utbrister;
Men vad är det!! Titta, oj oj oj, säger jag och
pekar, sträcker på mig och låtsas vara riktigt exalterad. En gnista av intresse tänds i
den lurviga hundens ögon, det kan ju vara
en schäfer som hon ska sätta på plats, eller
varför inte en rottweiler. Motvilligt reser hon
sig och börjar tveksamt följa med. En hundägare, som sett hela uppvisningen, ler mot
mig. Men med en pudel som hans har han

naturligtvis inte samma problem
med promenaderna som jag.
Vi går längs Tinnerbäcken och
jag känner att det är vår på
gång, härligt. Taxen, som nu
är betydligt mer vänligt inställd till promenaden, bjuder till och med på ett riktigt
taxfnatt. Hon springer i åttor
så fort hon kan med ryggen
i båge och svansen som en
krok. Vårkänslor och soligt
sinne hos en liten envis tax,
tänk att det skulle sitta så
långt inne.
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Vi ger av vår tid och marknadsför
konserten i båda våra magasin.
Rädda liv, kom till Culturum
den 11 mars och upplev
”En konsert för livet”!
Eva Westberg
Projektledare NYK

Kungshem är ett litet familjeföretag med stora
resurser som sätter kunden i fokus!

PRESENTERAR
Trubadur Annika Lindberg
Goliat (fd 12 Bar Blues)

KRISTIN
MORDAL SPAARF

Solig i sinnet blir jag också vid
tanken på att vi kan få sprida
glädje till någon som behöver det.
Såg du ”En resa för livet” på TV4?
På initiativ av Uno Svenningsson
som var en av fyra artister på besök i
Filippinerna och fick se hur vissa barn
har det i värsta verkligheten arrangerar
vi, Mediamix, ”En konsert för livet”. En
välgörenhetskonsert till förmån för SOS
Barnbyar där alla jobbar gratis och försöker få in så mycket pengar som möjligt för
att fler barn ska få ha det bra.
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Club Zer

Projektledare & Säljare
076 048 87 22
eva@media-mix.nu

SNART
VÅR IGEN!
Boka dina trädgårds- och
Hantverksjobb redan nu.
Aktuellt just nu: Trädklippning

Hemmet
Trädgård

Oppebygårdsvägen 269, Nyköping
0155 - 20 51 30  www.kungshem.se

Företag
Hantverk

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

Du har bostaden
vi har köparna.
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FESTEN FORTSÄTTER
MED EDITION 50!
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AURIS EDITION 50
Jubileumspris: 179.900 kr
Ord.pris 197.900 kr
Fördelslån 1.829 kr/mån
Prenumeration 3.390 kr/mån

AURIS TOURING
SPORTS EDITION 50
Jubileumspris 187.900 kr
Ord.pris 205.900 kr
Fördelslån 1.910 kr/mån
Prenumeration 3.465 kr/mån

ÖPPETTIDER:

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

RAV4 EDITION 50
Jubileumspris: 270.900 kr
Ord.pris 282.800 kr
Fördelslån 2.754 kr/mån
Prenumeration 4.180 kr/mån

Spara upp till
25.000 kr

YARIS EDITION 50
Jubileumspris: 137.900 kr
Ord.pris 160.700 kr
Fördelslån 1.402 kr/mån
Prenumeration 2.595 kr/mån

Industrigatan 10, Nyköping 0155-21 71 70

EDITION 50 JUBILEUMSPRISER GÄLLER T O M 30 APRIL 2014 OCH KAN EJ KOMBINERAS MED ÖVRIGA RABATTER ELLER AVTAL.*KAMPANJRÄNTA 3,95 % GÄLLER END. KREDITANSÖKNINGAR PÅ EDITION 50, FÖRDELSLÅN/LEASING 24–36 MÅNADER FROM 27 JAN TOM 3 FEB 2014 VID FINANSIERING VIA TOYOTA FINANCIAL SERVICES. PRISEX BASERAD PÅ FÖRDELSLÅN, 36 MÅNADER, 30 % KONTANT/INBYTE, 40 % RESTSKULD. ORD RÖRLIG RÄNTA (5,49 % 01 JAN-14). EFF RÄNTA 5,12 %. PRENUMERATION INKL LEASINGAVG, MOMS, SERVICE OCH FÖRSÄKRING, 36 MÅN, 1.500
MIL/ÅR, DEPOSITION 5.000 KR. UPPLÄGGNINGS- OCH AVIAVG TILLKOMMER. BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH CO2 UTSLÄPP VID BLANDAD KÖRNING: AURIS TOURING SPORTS 3,7–6,2 L/100 KM OCH 85–143 G/KM, AURIS 3,8–6,1 L/100 KM OCH 87–140 G/KM, YARIS 3,5–5,4 L/100 KM OCH 79–124
G/KM, RAV4 5,6–7,3 L/100 KM OCH 147–176 G/KM. MILJÖKLASS EURO5/HYBRID. BILARNA PÅ BILDERNA KAN VARA EXTRAUTRUSTADE. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR, AVVIKELSER OCH TRYCKFEL.
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Königs kåseri

Rapport från en drickaback
Det ligger en hög med kläder på stolen.
Tidningsurklippen upptar min idrottskarriär.
Det ser slarvigt ut. Tänk om man får besök.
Den var vare sig lång eller framgångsrik.
"Vem skulle det vara?" fnyser sambon som
Det framgår av att ungefär tre fjärdedelar av
uppenbarligen inte förstått det fina i kråksånurklippsbokens sidor är blanka.
gen med ett rart boende bortom allfarvägen.
Det viktigaste urklippet är i alla fall inklistHälsar på gör ju mest bara Broman.
rat. Om än nödtorftigt.
Det är dock en man att lita på.
Det får skyllas på att det inte
Han dyker upp varannan onsdag.
fanns superlim vid den här tiden.
Säkert som ett tjälskott i april.
Vi fick hålla till godo med BjörnkDet är Broman som kör sopbilen.
lister. Lika hållfast som vattenfärg
Mentalt markerar jag persedlarpå en grindstolpe i hällande regn.
na på stolen med ett orange band.
Men gott luktade Björnklistret.
Vi fick hålla
I trafiken betyder det viltolycka.
Det skadade viltet ska rapportetill godo med Urklippet visar svart på vitt att
ras, spåras upp och avlivas.
jag vunnit ett OS-brons 1965.
Det är det inte frågan om nu.
Björnklister. Det var väl inga olympiska spel
Här innebär det istället att kläddet året påpekar säkert en och
Lika hållfast annan petnoga statistiker.
högen på stolen måste åtgärdas.
Till skillnad mot det förra går det
Sörmlandsolympiaden.
som vatten- Jodå,
senare inte längre att skjuta på.
Där placerade jag mig som trea i
Bortglömd under plaggen påträfpingisturneringen som avgjordes i
färg . . .
far jag jag en gammal drickaback
sporthallen i Eskilstuna. Åtminstoav trä.
ne som jag kommer ihåg det.
Välkomna till my place.
Det kan ha varit i Flen också.
Jag är själv överraskad över vad som kan
Men där finns ingen sporthall. Eller fanns
döljas under en ostruken flanellskjorta och
inte då. Däremot en skjortfabrik.
ett par långkalsonger med uttänjd midjeresår.
Det kan ju ha ändrat sig på 50 år.
Människan kan flyga till månen. Däremot
Såväl det ena som det andra.
verkar det stört omöjligt för Kappahl att sy
Hur som haver med den saken. Bronsett par långkalsonger med stärkt midjeresår.
medaljen visar jag upp på bild i tidningen
Jädrigt irriterande. Nu tvingas jag i tid och
Folket.
otid stanna till och hala upp långkallingarna.
Urklippet har jag bevisligen sparat.
Det är inte lätt att vara till någon nytta då.
Medaljen vet i tusan var den tagit vägen.
I det fall jag skulle komma på den tanken.
Jag är ganska hundra på att den finns i en
kartong i ett av uthusen här hemma.
Det förhåller sig nu så att oförglömliga
Brydsamt nog tycks kartongen ha hamnat
minnen i mitt liv sparats i den där återfunna
under en bläckfläckad skolpulpet från bereddrickabacken. Vilket jag i och för sig glömt.
skapsåren och en 25-kilos säck cement.
Jämmerligt kan verka. En mansålder av
Skolpulpeten är ett auktionsfynd. Det hävupplevelser hopskrapat i en ynka drickaback.
dar i alla fall min sambo. Att det är ett fynd.
Det tyder ju på ett liv föga mer innehållsrikt
Jag brukar kontra med att det bästa fynd
än en flaska avslagen påskmust.
hon någonsin kommit över är undertecknad.
Jag tycker mig också se ordet loser i stora
Det får henne att skratta högt. Och länge.
bokstäver på den grönmålade backen.
Oroväckande högt. Och länge. Kan jag tycka.
Det visar sig trots allt vara en synvilla.
Cementsäcken är bra att ha. Man kan aldrig
Det står Pripps. Och Apotekarnes.
veta när det behövs en säck cement.
Länge säljande dryckesmärken innan lanHittills under alla år har det aldrig behövts.
dets bryggarhästar permitterades för gott.
Hur många svenskar såg för övrigt inte
Vi är sex medaljörer på Folket-bilden.
Pripps Blå som synonymt med sommar, sol
Jag är tre huvuden längre än övriga olymoch hav och sångfågeln Tomas Ledin.
pier som stelt radat upp sig inför fotografen.
Eller om det möjligen var tvärtom.
Det var det året jag rände iväg på höjden.
När jag börjar rota bland prylarna i dricka"Kors i taket", utbrast min mor. "Ungen är ju
backen hittar jag en urklippsbok.
snart lika lång som Erlander", fortsatte hon.

ELDSJÄL 1 – Åke Ryberg
Friluftsfrämjandets 76-årige veteran har i decennier ansvarat för
aktiviteterna på Hovrasjöns is och
lärt folk åka långfärdsskridsko.
4

NYK MARS 2014

ELDSJÄL 2 – Bernt Karlsson
78-årige Karlsson i Frisksportklubben
sköter varje söndag den populära
tips- och bingopromenaden vid Torpet och har gjort så i alla tider.

Min far nickade bifall. Så var det nog.
Typ, det blir säkert något stort av grabben
när han blir stor. Eller något ditåt.
Det är i och för sig min egen tolkning av
situationen. Den kan vara överdrivet positiv.
Troligare är att min far hade svårt att hetsa
upp sig över om äldste avkomman växte sig
längre eller kortare än landsfader Erlander.
Eller alternativt ungefär lika lång.
Det är ju dessutom visat inom andra områden att längden saknar betydelse.
Den gamla drickabacken rymmer mer än
gulnade urklipp. En del klenoder faktiskt.
Jag fingrar nyfiket på ett vackert etui.
Det är inte utan att innehållet får mig att
snurra ett par varv på pianostolen jag sitter.
Ett par manschettknappar i guld.
Nåja, det där med guld kan diskuteras. Eller
glöm förresten den saken helt.
Detsamma gäller eventuella frågor om
varför jag är i besittning av en pianostol.
Men jag förstår om ni
undrar.
Allt som glimmar är
inte guld. Det visar sig
i hög grad stämma in
på manschettknapparna. Det är istället
golden steel. Det låter
finare än det är.
Priset är överkomliga 79 kronor i en
webbutik på nätet.
Tanken var att
jag skulle ha
manschettknapparna vid ett större bröllop jag var
bjuden på pingsten
1998.
Nu blev det inte
så. Jag hittade
aldrig skjortan som
skulle vara till.
Inte förrän härom
dagen. Den låg underst i klädhögen på
stolen.

TEXT LEIF KÖNIG
E-POST leifkonig@telia.com

ALLTID PÅ BANAN – BK Dimico
Nyköpings livaktiga bowlingdamer
fyllde 40 år i fjol. Här finns ingen åldersspärr utan tanter och tonårstjejer trivs och rullar klot tillsammans.

Var rädd om dig och
din familj!
Vad händer när
någon av oss
går bort?

Ärver jag
min sambo?

Om- & tillbyggnader • Kök & badrum • Inredningssnickeri • Försäljning
Trapprenovering • Golvläggning • Golvslipning • Solskydd • Städ

Kreativt hantverk
är vår specialitet

Med hjälp av våra jurister kan du öka familjens trygghet.
• TESTAMENTE
• SAMBOAVTAL
• BODELNING
• ÄKTENSKAPSFÖRORD

• GÅVOBREV
• ARVSKIFTE
• BOUPPTECKNING

Välkommen att kontakta oss!

020-SPARBANKEN / 0771-350 350 – sormlandssparbank.se
Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker

Vi har alla ett ansvar att värna
om vår planet, detta är vårt sätt.

Vi har fått diplom!
Förutom råd, vård och behandling när du är
sjuk erbjuder vi också hälsofrämjande insatser
- så bra att vi är diplomerade hälsocentraler!
Vårdcentralen Bagaregatan
Vårdcentralen Ekensberg
Vårdcentralen Åsidan

0155-24 56 70
0155-24 55 40
0155-24 52 11

Vi använder konsekvent så miljövänliga produkter som möjligt.
Satsa på ett golv av hög kvalite - trägolv blir med rätt skötsel
och vård bara vackrare med åren.
Vi erbjuder bra golv och underhållsprodukter som är hållbara
för hälsa och miljö. Tillslut behöver dock ett golv slipas om vårt råd är att alltid välja ett
golv med slitskikt som klarar ett
par omslipningar.

– Kom till monter nr B8
på Bomässan den 15-16
mars på Rosvalla.
Vi har mässerbjudanden
du inte vill missa!

l

rta va
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Miljösm

I möjl
möjligaste
ö
mån
använder vi klimatsmarta
kli
produkter och vi rekommenderar våra kunder att välja de miljövänligaste materialen.
I vår webbshop

Våra levnadsvanor har stor betydelse för hur vi mår.
Har du funderingar kring fysisk aktivitet, matvanor,
tobak, alkohol eller
psykisk hälsa
hälsa -- vänd
vänd dig
dig till
till oss!
oss!
och psykisk

www.landstingetsormland.se

www.linsupply.se
har vi ett stort utbud av miljösmarta val.
Inför varje projekt planerar vi inköp och transporter för att minimera miljöpåverkan.
Vi återanvänder så mycket material vi kan,
vi källsorterar alla avfallsprodukter och
lämnar så lite som möjligt till deponi.

www.linhus.se • info@linhus.se
Blommenhovsvägen 26, Nyköping
0155-520 50
NYK MARS 2014
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TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM FOTO PETER LUNDSTRÖM

Bakom rubrikerna – ett samtal med

Anne-Marie Wigertz

Hon är oppositionsråd och kommunalrådskandidat till höstens val. Anne-Marie Wigertz är en trotjänare inom det politiska livet i Nyköping. Första uppdraget fick hon redan 1979.
– Jag var på ett föredrag som moderaterna höll om ekonomi. Några veckor
senare blev jag uppringd och fick en
förfrågan om jag ville engagera mig
politiskt. Jag tackade ja och började
arbeta i vad som då hette Lokala Fastighets- och Taxeringsnämnden.
Anne-Marie har bott i Nyköping
hela sitt liv.
– Min far var flygtekniker och flyttade hit när F11 grundades 1941. Han
var bland de sista som lämnade när
flottiljen lades ner 1980. Jag är väl
förtrogen med flygplan som Tunnan,
Lansen och Draken, och har dessutom provat på både segelflygning och
fallskärmshoppning.
Skoltiden tillbringade Anne-Marie på
Östra Skolan, Slottsskolan och Nykö-

pings högre allmänna läroverk.
– På grund av de stora kullarna på
1940-talet startades en provisorisk
skola vid Slottet, granne med nuvarande vandrarhemmet.
Tidigt föddes ett intresse hos
Anne-Marie för människor.
– Jag bestämde mig för att utbilda
mig till sjuksköterska och var borta
från Nyköping några år. Efter studierna återvände jag och började jobba
som sjuksköterska på Nyköpings lasarett. Jag hade även en tjänst som
distriktssköterska på akutmottagningen under en period.
Livet skulle dock ta en helt annan
riktning för Anne-Marie i samband
med att hon mötte kärleken.
– Min blivande man drev ett eget

företag ihop med sin far, Wigertz Fastighetsförmedling. En av de anställda
skulle sluta och jag fick frågan av min
svärfar om jag ville sadla
om till mäklarbranschen.
Nu
bestämmer
sig
Anne-Marie att helt byta
spår och bli mäklare.
– Jag utbildade mig och
när svärfar gick bort gick
jag in i firman och blev
delägare. Nu stod jag
inför en helt ny tillvaro
som egen företagare.

... jag har
hela livet
gått till
mitt arbete
med ett
leende.

Från sjuksköterska till
mäklare och så småningom politiker.
– Att vara politiker är för
mig ett privilegium, säger
Anne-Marie övertygande.
Ett förtroendeuppdrag att vara stolt
över men också ett stort ansvar då vi
jobbar på uppdrag av våra medborgare.

Samtalet glider över på fritidsintressen. När frågan ställs kommer svaret
blixtsnabbt.
– Segling är mitt liv. Jag har skepparexamen och älskar även livet runt
själva seglingen. Jag har bland annat
varit med och byggt upp Kryssarklubben Sörmland. Segling är för mig
en livsstil. Vi har båten i Oxelösund
vid Östersviken och tillbringar gärna
mycket tid i den Åländska skärgården.
Jag har seglat tolv Arkö Runt i rad, när
vi började segla på 80-talet var vi inte
så många kvinnliga skeppare på båtarna.
Vi går vidare på ämnet fritidsintressen.
– Långa hundpromenader i naturen är
en favoritsysselsättning. Annars hinns
det inte med så mycket på fritiden,
politiken tar minst tre kvällar i veckan
i anspråk för möten av olika slag. Jag
skulle dock vilja nämna något som
betyder mycket för mig. Jag är med
i Zonta-international som är ett kvinnligt nätverk som finns över hela världen och som arbetar med att stärka
kvinnors rätt i samhället.
När vi börjar prata om personen
Anne-Marie Wigertz kommer några
udda färdigheter fram.
– Jag är praktiskt lagd. Jag syr egna
kläder sedan tonåren. Jag var faktiskt
den som införde kort-kort kjol på
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läroverket, minns hon och ler. Jag är
duktig på att måla och tapetsera och
kan vinterkonservera båtmotorer. I övrigt tycker jag att jag står
stadigt med båda fötterna på jorden och upplevs
nog som en ganska eftertänksam person.
– Jag är även bra på
att laga mat, fortsätter
Anne-Marie på ämnet
personliga
färdigheter.
Gärna fiskrätter, och jag
brukar få bra betyg av
mina gäster, säger hon
med glimten i ögat.
Undertecknad hakar på
direkt och får Anne-Marie att lova ett förslag
på tre-rätters meny till
NYK:s läsare. När menyn
dyker upp ser man direkt att det inte
är någon nybörjare som har satt ihop
förslaget.
Just nu pågår förberedelserna för valet i höst.
– Vi lägger strategin för att kunna
trycka på knappen och köra hårt i vår.
Nyköping har en fantastisk potential
med sitt läge, med Skavsta flygplats
och den kommande Ostlänken. Nu
gäller det att våga förändra, säger Anne-Marie med glöd i rösten och växlar
snabbt om från privatperson till politiker.
Anne-Marie ger ett lugnt och ödmjukt
intryck.
– Jag är positivt laddad och försöker
alltid se det goda hos alla människor.
Vet jag att jag har rätt kan jag driva
frågan hårt och strida för min åsikt.
Jag tycker om att jobba och har hela
livet gått till mitt arbete med ett leende.
Det får bli slutord från Anne-Marie
Wigertz i vårt samtal. Förhoppningsvis har alla läsare fått en bild av personen Anne-Marie bakom rubrikerna
och bakom rollen som politiker i Nyköpings kommun.

Läs mer på nästa sida
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Anne-Marie trivs bland stekpannor och
pepparkvarnar i sitt kök.

Meny à la
z
Anne-Marie Wigert

FÖRRÄTT
Chèvregratinerade
päronpuckar med
rödlöksmarmelad
HUVUDRÄTT
derlax
Kokos-och korian
Crabsticks,
körsbärstomater
Pressad potatis
DESSERT
dglass
Hemlagad chokla
er
med pistaschnött
Hallonsås

Mars

Stor Seans med
Vendela Cederholm

18:00

mat o seans 320 kr

26

HANDLEDAR
KURSER

!

Boka

April

19
15:00

nu

förrätt + varmrättsbuffe 375 kr

tisdag - fredag 1130 - 14
lördag 1130 -15 söndag 11 - 14

jogersövägen  613 51 oxelösund
0155-36540  info@kallanrestaurang.se
8

400:- inkl böcker, fika och syntest.

Påsk Middag med
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the source for good food

Källan

Västra Kvarngatan 26, Nyköping, 0155-21 08 50, info@albertsons.se
www.albertsons.se

ÖPPET
HUS
på Högstadiet

Våren knackar
på dörren

Välkomna till oss!
Lördag 8 mars kl 10-13
Östra Kyrkogatan 20
... och med den
kommer energin
och lusten att måla
om hemma.
För visst är det väl så?
Våren gör oss mer sugna
att färgsätta med pigga
kulörer!
En av vårens trender
är just pasteller. Matta

Kontakta oss på 0155-28 29 00 eller nykopings.friskola@pysslingen.se
Läs mer om oss på www.pysslingen.se/nykopingsfriskola
Följ oss även på Facebook
Nyköpings Friskola • nykopings.friskola@pysslingen.se • 0155-28 29 00

Campus Nyköping

pasteller ihop med en
vit eller grå bas, trärena
möbler och ljusa golv.
Tillsammans med
mässing, guld eller
koppardetaljer är du helt
rätt i inredningsdjungeln.
Vill du höra och se mer
av vårens nyheter är du
välkommen att besöka

oss i butiken. Vi erbjuder
tjänsten färgsättningshjälp för dig som vill
ha ett helt färg och
tapetförslag.
Titta gärna in på vår
facebooksida, där delar
vi med oss av tips, idéer
och en och en annan
tokighet.

Brunelius färg
Ö. Längdg. 5, Nyköping 0155-21 00 08
Mån-Fre 7-18, Lö 9-14
www.bruneliusfarg.se

Campus Oxelösund

Svetsutbildning
– En yrkesutbildning med goda möjligheter till jobb
Förkunskapskrav: Grundläggande svenska/
svenska som andraspråk eller motsvarande.
Sista ansökningsdag: 7/3
Kursstart: 31/3
Kurslängd: 30 veckor med uppehåll under sommaren.
Mer information ges på Utvecklingscenter
Friskola i Oxelösund den 5/3 kl 17-18.
Varmt välkomna!

NYK MARS 2014
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TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM FOTO SOS BARNBYAR SVERIGE

Musik

En konsert för
barnen och livet
– Det kändes självklart att jag ville göra något mer när jag
kom hem för att hjälpa alla utsatta barn. Precis när vi åkte
kom en tyfon och drog in över landet. Det kändes så orättvist, de hade nog med bekymmer ändå.
Uno Svenningsson reste tillsammans
med Eagle Eye Cherry, Sophie Zelmani och Darin till Filippinerna och Manila för att spela in ”En resa
för livet”, en programserie
producerad av TV4.
En gripande berättelse
om barns levnadsvillkor i
Filippinerna. Men också
en ljus skildring om hur
SOS Barnbyar kan förändra och rädda liv.
– Det var mycket känslor
man hade med sig från
resan. Precis när jag kom
hem var det dags för en
intensiv julturné. Det är
först nu när känslorna
sjunkit ner man förstår
vidden av vad man upplevt, säger Uno.

också ut på landsbygden och in till
kåkstäderna för att se den tuffa och
hårda verklighet som många barn lever i där fattigdom, barnprostitution och ett liv på
gatan är en del av vardagen. En omvälvande och
känslofylld resa, fylld av
både glädje och sorg.

Allt

överskott
från
konserten går
till
SOS-Barnbyars
arbete.

I TV-programmet besökte artisterna
SOS barnby i Manila, men de reste

– Vad vi än hade för förväntningar innan resan,
var det inget som stämde. Vi blev mottagna som
kungar av alla barn som
var överlyckliga när vi
kom. Dagen efter besökte vi Smokey Mountain,
en fruktansvärd stank
låg över hela området,
en soptipp där folk lever
och dör.

Uno Svenningsson har nu tagit initiativ till en konsert till förmån för SOS
Barnbyar och deras arbete. Allt över-

skott från konserten går till SOS Barnbyars arbete.
– Valet av spelplats föll på Nyköping
och Culturum. Målet är att samla in
så mycket pengar vi kan och vi är
mycket tacksamma över alla som ställer upp och hjälper till.
– Kul att Uno och SOS Barnbyar väljer Nyköping som spelplats, säger
kommunstyrelsens ordförande Urban
Granström. Vi hälsar välkommen till
Nyköping i detta angelägna ärende,
som vi självklart är med och stöttar
från Nyköpings kommun.
– De riktiga hjältarna i barnbyarna är
”mammorna” som har hand om 1012 barn var, fortsätter Uno. De ser
sitt arbete som ett kall och har vigt
sitt liv åt detta. Barnen får mycket
kärlek, men också en uppfostran av
mammorna.
Alla artister hade i uppdrag att skriva
varsin låt under resan. Unos låt heter

SOS BARNBYAR
KÄMPAR FÖR UTSATTA BARN

De finns i 133 länder och driver över 500 barnbyar runt om
i världen. Fler än 8 000 kvinnor
arbetar som mammor i SOS
BARNBYAR.
Tillsammans med alla som
stödjer verksamheten bildar
man Världens största familj.
Arbetet är inriktat på de barn i
världen som har det allra sämst
– barn vars liv hänger på en skör
tråd. Dessa barn får inte bara
hjälp för dagen; de får en familj
och därmed en framtid.
Föräldralösa och övergivna barn
får ett hem och en familj i någon
av barnbyarna. Där får de en
mamma, syskon och möjlighet
att gå i skolan. Målet är att alla
barn ska få en trygg och kärleksfull uppväxt.
10
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”Vilken dag det kommer att bli”.
– Vi fick följa varsin familj i byn och
en av flickorna hette Trichia. Hennes
syster skulle komma till barnbyn, det
födde idén till låten.
Även Sophie Zelmani, som var med på
Filippinerna, dyker upp på Culturum
och spelar låten hon skrev under resan, ”To Earn Your Name”.
– Vi hade en trevlig tid tillsammans,
alla underbara artister som var med,
säger Uno med värme i rösten.
På plats under konsertkvällen kommer också representanter från SOS
Barnbyar att finnas och informera om
sin verksamhet.
Genom att gå på konserten kan du
bidra till att rädda liv. Biljettpriset är
200 kronor och hela överskottet går
oavkortat till SOS Barnbyar Sverige.

RAR
MIX EVENT & MEDIA PRESENTE
DIA
ME
H
OC
ON
SS
NG
NI
EN
SV
O
UN
AR SVERIGE
TILL FÖRMÅN FÖR SOS BARNBY

TISDAG

11
MARS
KL 19.00

CULTURUM

UNO SVENNINGSSON
Kompbandet
Strictly People

Sophie
Zelmani
Gästar och sjunger
”To earn your
name” från skivan
SOS Barnbyar
- En resa för
livet
VKORTAT TILL SOS BARNBYAR
OA
R
GÅ
N
TE
ER
NS
KO
ÅN
Å
FR
T
TE
HELA ÖVERSKOT
RUM, KOORDINATEN,
KOPING.SE/PROGRAM, CULTU
NY
:
TER
JET
BIL
P
KÖ
:200
4 89 88.
TRÉ
5-2
EN
BILJETT: 015
NYKÖPINGS TURISTBYRÅ. BOKA

OXELÖSUNDS FÖRSAMLING

LOKAL
ARRANGÖR

Mediamix
event & media
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Nordea Bank AB (publ)

+HPEDNDWÀND/XQFKHUÉODFDUWH&DWHULQJ

NU ÖPPNAR VI

Är du nöjd
med din
bank?

för luncher och beställningar from 3 Mars!

6lVRQJHQV
I|UVWD

TRUBADUR
KVÄLL

29/3

kl 18.00

LUNCHBUFFÉ

11.30-14 Måndag-Fredag
2 varmrätter, soppa,
stor salladsbuffe, 89 kr
Välkommen till
säsongen 2014!

Mariane Jonsson
0155-280607
mariane.jonsson@nordea.se

Gör det möjligt

PHG7LGOXQG
RFK:LN
sailor@femoremarina.nu

Funderar du på att byta bank? Välkommen att
kontakta mig. Jag berättar gärna om vad Nordea kan
erbjuda just dig. Kanske är det betydligt mer än din
nuvarande bank? Vi ses!

0155-334 50 / 070 213 40 61

Nyköping
Östra Storgatan 12
0771-22 44 88
nordea.se

VI BJUDER PÅ
INTRÄDE TILL
NYKÖPINGS
BOMÄSSA
15-16 MARS
när du tecknar serviceavtal
med oss under mars månad.
9LÀQQVLPRQWHU%(UEMXGDQGHWJlOOHUPD[ELOMHWWHU
per hushåll.

9LXWI|USURIHVVLRQHOODHQHUJLRFKYDWWHQERUUQLQJDUVDPW
LQVWDOODWLRQHUDYYlUPHRFKYDWWHQDQOlJJQLQJDUVRPWLOOYDUDWDUQDWXUHQVHJQDUHVXUVHUSnHWWPLOM|ULNWLJWVlWW
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0155-571 80, info@akerberg-son.se
Björnbäcksvägen 6
611 70 Jönåker
www.akerberg-son.se

FANTASTISKA DOFTLJUS
Från 56 kr
Glasklart, Ö. Storgatan 9
0155-940 80

MONARK VIP
3.695 kr
www.hagacykel.nu

Ju
st
N

VÅRENS
BALKLÄNNINGAR

u!

Stort utbud
för alla smaker.
www.brudofestkammaren.se

HUND- OCH
KATTKUDDAR
från 295 kr
Teodoras Drömmar
www.theodorasantikt.se

SLIPAD GLASKUPA
Att sätta i ljusstakar.
Stor 65 kr, Liten 45 kr
www.detlillahusetpastenbro.se

VILKA PROJEKT SKA DU

INTE GÖRA SJÄLV I ÅR?

För dig som inte vill, kan eller har tid lanserar vi
nu Monterat & Klart. Behöver du nya dörrar, fönster, ett
nytt tak eller golv så kontaktar du bara ditt närmaste XLBYGG. Med hjälp av hantverkare som vi jobbar med på din ort
utför vi jobbet från början till slut. Du slipper hantera olika
aktörer och får en riktig helhetslösning på en faktura.

SÅ GÅR DET TILL

• Kom till oss och berätta för våra bollplank vad du vill
göra. Tillsammans tittar vi på leverantörer, konstruktioner och priser – det bästa alternativet för dig.
• Kostnadsfritt hembesök. Vi kommer hem till dig och ser
vilka arbetsmoment det är som behövs. Vi fotograferar
också för framtida garantier.
• Klar och tydlig oﬀert. Du får ett fast pris på hela jobbet
där du ser mate-rial- och arbetskostnader och även vad
ett eventuellt ROT-avdrag innebär för totalpriset.
• Startdatum och montering. När du bestämt dig får du en
tid då vi påbörjar jobbet – och tidsplan för när allt kommer
att vara klart.

BESÖK OSS
PÅ NYKÖPINGS
BOMÄSSA!
ELLER BESÖK VÅR
UTSTÄLLNING
PÅ IDBÄCKSVÄGEN 10.

• Gemensam slutbesiktning. När arbetet är utfört och färdigt kommer vi hem till dig för att tillsammans genomföra slutbesiktning. Det slutförda projektet fotograferas
för dina garantiers skull.

EN RIKTIG

BYGGHANDEL

• Allt på en faktura. Fakturan kommer från oss på XLBYGG. Tillsammans med fakturan får du all dokumentation och garantihandlingar.

XL-BYGG NYKÖPING • Må-Fr 6.30-18, Lö 9-14 • Idbäcksvägen 10, 0155-578 00, www.xlbygg.se/nykoping
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TEXT SANNA DAHLSTRÖM FOTO VERONICA JOHANSSON

Classe Jarding
och Niklas Läth

Krydda och Arom

Virå Bruk
– Mat och bildning i det vilda köket

Några mil väster om Nyköping, gränsande till Katrineholms kommun, ligger Virå Bruk. Faktum är att om man ska vara
riktigt petig går faktiskt kommungränsen rakt igenom själva huvudgården på Virå. Man kan tydligt se var gränsen går eftersom denna utgörs av en å, sprungen ur sjön Virlången som återfinns ett stycke längre bort på markerna. Det var just tack
vare de fina vattendragen, tillsammans med de massiva skogsområdena i trakten, som beslutet om att uppföra Virå Bruk
togs under tidigt 1600-tal. Den dåtida bruksherrgården med tillhörande mark anlades av den tyske adelsmannen Gert
Störning, som sedan också kom att uppföra Stafsjö Bruk. Från Virå levererades järn som bland annat gick till kanontillverkning. Under rysshärjningarna år 1719, då stora delar av Nyköping brändes ned, drabbades även Virå. Bruket förstördes då
det brändes ner av de ryska styrkorna, men återuppfördes sedan igen kort därefter.
Idag är Virå Bruk en unik och fascinerande mötesplats med stort fokus
på vilt. Gårdens cirka 2000 hektar
innefattar en enastående
jaktanläggning inklusive
jakthandel, där du kan
införskaffa såväl vapen
och ammunition som
kunskap inför din egen
framtida jaktupplevelse,
dessutom ett framstående viltkök som förutom
god mat även erbjuder
kurser i exempelvis styckning och matlagning.

– Besöker man oss så kan man inte
missa detta, det är en så stor del av
vår verksamhet, berättar Classe och
placerar skribenten, beväpnad med ett gevär, i
ett 25 meter långt rum
med en stor filmduk
längst bort. En film med
älgar som graciöst flyter
fram i vacker skogsmiljö
börjar rulla på skärmen
och innan hon vet ordet
av har skribenten skjutit
sitt livs första virtuella
älg. Med beröm träffsäkert enligt experterna,
kan tilläggas.

I december
serverade
vi julbord
för 800
personer.

När NYK möter upp Classe Jarding, en av två duktiga viltkockar på Virå,
blir både skribent och fotograf direkt
lotsade in i jaktanläggningen. Kanske
inte det vanligaste sättet att påbörja
ett matreportage, men fullkomligt naturligt på Virå Bruk.

Virå Bruks skjutbio
14
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De flesta av filmerna som
spelas upp i den så kallade skjutbion
är filmade på Virå Bruks marker. När
skjutbion invigdes i augusti 2010 var
den först av sitt slag i Sverige, sedan
dess har det byggts fler liknande an-

läggningar i landet. Skjutbion ackompanjeras av två skyttetunnlar, hundra
respektive tvåhundra meter långa, där
det även finns möjlighet att testskjuta
de vapen som säljs i jakthandeln.
Det vanligaste viltet på Virå är kronvilt och det skjuts cirka 70 djur per
år på markerna. Allt kött tas tillvara i
Virås verksamhet – men trots det ses
djuret som mest värdefullt när det är
levande.
– Har vi inte nyttjat djuret minst sex
gånger när det skjuts, då har vi nästintill gjort något fel, menar Classe.
Han förklarar att de i sin verksamhet
kan använda sig av viltet på så många
fler sätt än att ”bara” lägga det på
tallriken.
Filmerna i skjutbion är ett exempel,
viltspaning med gäster ett annat. Det
märks tydligt att viltet är högt respekterat hos de anställda på Virå.

Både Classe och hans kollega i köket, Niklas Läth, är utbildade jägare.
Niklas tog sin jägarexamen efter det
att han blivit anställd på Virå Bruk för
något år sedan, Classe däremot har
jagat i många år och även gått en tvåårig folkskoleutbildning inom vilt och
naturvård. Han och Niklas träffades
då bägge arbetade på Restaurangskolan i Nyköping, och de insåg snabbt
att de kom väl överens. Numera arbetar de alltså tillsammans på Virå
Bruk.
– Här har vi stor frihet att skapa olika
koncept och vi är under ständig utveckling, menar Niklas. Lokalen där vi
hittar kök och matsal kallas för Viltköket. Denna byggnad uppfördes år
2012 och Classe hade förmånen att
få vara med och rita lokalen.

Läs mer på sidan 16
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– Vi har skapat en multifunktionell lokal där vi kan ändra utseende utefter
hur behovet ser ut för stunden, säger
Classe och visar några av de olika
varianterna. I dagsläget står där ett
gäng mobila kök där man kan bedriva
matlagningskurs, medan resten utgörs av en klassisk restaurangmatsal.
Men det är snabbt gjort att ställa om
lokalen till att vara mer av det ena eller det andra om så önskas.
Kurser av olika slag tar stor del av
kockarnas tid, något de också trivs
bra med. De är också återförsäljare
för diverse köksutrusning, vilket gör
att de kan ge sina gäster en extra
hjälp på vägen, till exempel genom att
de kan köpa med sig kniven eller en
speciell krydda som de använt sig av
under kursens gång.
– Att utbilda folk i viltmatlagning är

väldigt givande, vår ambition är att
få folk att laga mer mat hemma – att
våga prova nya saker och att tänka
själva, kanske göra om ett recept efter
vad som finns hemma, säger Niklas.
Kurser och mindre konferenser är
onekligen de vanligaste anledningarna att besöka Virå. Men det händer
också att kockarna öppnar upp kök
och matsal för allmänheten i mer traditionell restaurangstil. I december
serverades det julbord för 800 personer när Niklas och Classe dukade
fram sina viltspecialiteter – självklart
var alla kötträtter tillverkade av kött
från Virå! Utöver julborden presenteras fler tillfällen under året att besöka
Virås viltrestaurang, Niklas och Classe
tipsar den nyfikne att hålla koll på deras facebooksida för vidare information.

t

Recepte

Kronvilt à la Virå
KRONVILT

Cirka 600 gram kronviltsinnanlår från
Virå Bruk, Salt och peppar
Putsa köttet fritt från senor. Krydda
med salt och peppar. Bryn i het panna och baka färdigt i 80 graders ugn
tills innertemperaturen är 57 grader.
Låt vila.

POTATIS- & SVARTROTSPURÉ

500 gram potatis, mjölig sort
100 gram svartrot
Cirka 2 dl ekologisk mjölk 3 %
100 gram ekologiskt smör
Salt och nymalen svartpeppar
Skala potatisen. Skala svartroten så
att den är helt vit. Dela potatis och
svartroten i mindre bitar och koka tills
de är mjuka. Sila av vätskan och pressa potatisen och svartroten. Tillsätt
smör och därefter mjölk till önskad
konsistens. Smaka av med salt och
nymalen svartpeppar.

SU
FRITERAD SVARTROT

Fem kilometer från Viltköket ligger Jaktcampen, där ett enklare boende erbjuds Virå
Bruks gäster i rustika stugor vid strandkanten.

ÄR DU UNDERSKÖTERSKA MED
ERFARENHET FRÅN HEMTJÄNST?
Har du körkort och ett gott ordningssinne?
Välkommen med din ansökan
Omgående anställning tillsvidare och timanställning
(provanställning tillämpas alltid)
Lön: Individuell lönesättning inom ramen
för kommunals kollektivavtal
ANSÖKAN ENDAST VIA JOBB@VIONORD.SE

Skala svartroten och lägg den i kallt
vatten. Skala med potatisskalare tunna strimlor och fritera i 180 graders
olja tills de är gyllenbruna. Salta.

16
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4 pers

200 gram bogkött från kronvilt
1 st morot
1 st gul lök
1 st klyfta vitlök
3 dl viltbuljong
2 dl rött vin
Salt och svartpeppar
Tärna ner bogen i små bitar och bryn
bitarna ordentligt. Tillsätt tärningar av
morot, lök och vitlök. Tillsätt rödvin
och buljong och låt koka tills köttet
faller sönder. Smaka av.

CHAMPINJONER FRÅN BJÖRKVIK
Dela champinjonerna och bryn i smör.
Tillsätt hackad vitlök och salt.
Toppa rätten med krasse på slutet
– lycka till och smaklig måltid!

Att dricka till
RÖTT VIN: Le Bertille Rosso di Montepulciano (nr 2380), Italien, 99 kr

ALKOHOLFRITT:

Äppelmust från Sörmland
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Mercedes-Benz Privatleasing
Enklaste vägen till din Mercedes!

Jonas Tips!

0 kr kontantinsats.
Fast månadskostnad.
Service ingår.

Se till att ditt batteri är fulladdat under vintersäsongen
– så blir livslängden betydligt längre. Ett dåligt laddat
batteri fryser till is på vintern och tar då inte laddning
som det ska, när batteriet sedan tinar upp faller
sulfateringsrester ner och minskar batteriets livslängd.

JUST NU
ingår vinterh

jul

värde
350 - 445 kr/m
ån

Läs mer på mercedes-benz.se/privatleasing

Gäller t.o.m.
31/3.

Du vet väl om att du kan boka service
och reparationer på vår hemsida
www.bilcenter.com
GLK fr:

15%

4.495

kr/mån. B-Klass fr:

3.295

A-Klass fr:

kr/mån.

3.095

kr/mån.

på startbatterier
samt på C-tec
batteriladdare

Gäller
t.o.m.
31/3-14.
Jonas Nord,
Servicetekniker

Öppettider:
Bilförsäljning
Må - Fr: 9 - 18
Lör: 10 - 14
Reservdelar / Verkstad:
Må - Fr: 7 - 17

Markslöjd
Vägglampa
Jonna

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.

Ringvägen 58, Nyköping
0155-44 31 00
www.bilcenter.com

Ringvägen 58, Nyköping
0155-44 31 00, info@bilcenter.com

Aneta Taklampa

3705:-) :-

Halva priset!

Floke Ø 40 cm
vit eller svart

(75

vit utomhusbelysning

9:-) :14
9
9
(2

Halva priset!

1499:-) :-

OBH Nordica Pannkakspanna
Ø 24 cm, Non sck

(24

5(999:-:) -

199:(399:-

)

Byt din
kolsyra
hos oss!

Halva priset!
OBH Nordica
Stavmixer
Två hasgheter
400 wa

:5
9
39
)
:
5
(599
9:-) :39
9
4
(7
Electrolux strykjärn
EDB5120AW 2200 wa, auto-oﬀ

Bosch Diskmaskin
SMU50M62 SK
44 dB, energi A++
5 program, 13 kuvert
Flexibel inredning,

:5
9
79
)
:
(8995
Husqvarna
kyl och frys
201 cm, Energi A+
No frost!
QRT4630W
285 liter kyl
76 liter frys

Flera räntefria alternav, fråga i buken!
Med reservaon för sluörsäljning!

BRA KÖP
Råd och Rön

Blommenhovsvägen 24, Nyköping
0155-29 13 00 • Vardagar kl. 10-18. Lördagar 10-14
www.hushallsgruppen.se
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Antik

Antikmässan 2014
ZEVQ]GOIXZmPFIW}OXmZIRMoVQIH}ZIV
YXWXmPPEVI (IXIVFN}HWERXMOZMXIXIV
ERXMOHIWMKR OSRWX ZMRXEKI OYVMSWESGL
F]KKREHWZoVH
4VMWIX²dVIXWQSRXIV²KMGOXMPP1SHIVRMX]
ZMPOIXX]HPMKXZMWEVXVIRHIREXXXE
PIX LEV XEKMX KVITTIX }ZIV HI OPEWWMWOE
ERXMOZMXIXIVRE (IX mV NY mZIR ZmPHMKX
MRRI EXX FPERHE HIX QSHIVRE QIH HIX
ERXMOE
4o%RXMOQmWWER ½RRW QoRKE I\TIVXIV
SGL NEK LEHI FPERH ERREX XYVIR EXX
WTVMRKE To /RYX /RYXWWSR WSQ RM EPPE
WmOIVPMKIR OmRRIV MKIR MJVoR %RXMOVYR
HERToXZ

HÖRNAN

/RYX/RYXWWSRSGL
4IXVM.}VWXoPTo%RXMOQmWWER

3.500:750:-

Insänd av Elisabeth Eriksson
Fråga: 1MR TETTE WSQ mV  oV LEV HIR LmV FMPIR M
FSOL]PPERSGLLERYRHVEVSQZmVHIX
Svar: ,mPWE TETTE EXX LERW FMP 7GLYGS 7XYHMS 6EGI
'EV 2S 1IVGIHIW +VERH 4VM\  mV XMPPZIVOEH
To XEPIX SGL 7GLYGS 7XYHMS ZEV J}VIXEKIXW
QIWXOmRHESGLWoPHEPIOWEOWFMP8MPPZIVORMRKIRF}VNEHI
WIHEROSQIXXOVMKMZmKIR HIF}VNEHISQMKIR
ToXEPIX 1mVORMRKIR1EHIMR97>SRI+IVQER]
ERZmRHIWToXEPIX :mVHIXQIHLIPYVZIVOW
QSXSV mV  OV SVMKMREPFS\ SGL ZIVOX]K L}NIV
ZmVHIX ,NYPIRKoVEXXZmRHEToWSQW]RIW FPoESGL
V}HEIOVEV

Insänd av
Carl, Bryngelstorp
Fråga:
F
Fr
råga:
åga
åg
a:: )RTMWXSPSGLIRWEFIP½RRWMQMRmKS
)R TMWWXS
)R
XSPS
SSGGLIR
I WEFFIP
IP ½RRRRWMQ
QM
QMR mK
m SSJ}VWmOVMRKWZmVHI
J}V
} WmOV
WmmO MRKWZm
ZmVH
Zm
m HI
I
TTo
o HIW
IWWEE J}V
}VIQoP
IQooPP#
IQ
ToHIWWEJ}VIQoP#
Svar:
S
Sv
var
ar: 4MWX
44M
4MWXSPIRmVIRWZIRWO*PERO}VTMWXSPQQIHWPEKPoWJ}V
MWX
WXSP
SPIRR mV
SPIR
VIRR WZI
Z RW
RWO
RWO
O**PPERRO}
O}VT
VTMMWWXXSSPPQ
Q
Q


 QIHH WPEEKP
KPooWW J}V
}V
}V
OEZEPPIVMIX7OYVIXVYXQ}RWXIVToOSPZIRHmVmZIRIRP}WOSPZOEROSTTPEW
*}VWmOVMRKWZmVHIQIHJYRKIVERHIQIOERMWQmVOV
*MREI\QIHP}WOSPZOSWXEVGEOV (MRWEFIPmVIR*oRKZoVHWLYKKEVI
QJ}VJoRKZoVHIR9XERFEPNESGLFmVPmHIVmVZmVHIXOV

1.250:-

1.250:-

Fråga: ,YVQ]GOIXmVQMR
0MWE0EVWSR½KYVZmVH#
Svar: (MR .SLERRE JVoR
0EVWSRWYRKEVWSQHIWMKRE
HIW  mV ZmVH YRKIJmV
OV8MPPZIVOEHM
FVYRWXIRKSHWPIVESGLHIPZMW
KPEWIVEH +YWXEZWFIVKKNSVHI
.SLERRE
Insänd av Kerstin, Arnö

750:Insänd av Kerstin, Arnö
Fråga: ,EVQMRKEQPE7XVMRKL]PPERoKSXZmVHIMHEK#
Svar: (MR L]PPE mV WOETEH EZ EVOMXIOXIR SGL JSVQKM
ZEVIR2MPW²2MWWI²7XVMRRMRK  SGLLERWJVY
/ENWE WSQ IXX XmZPMRKWFMHVEK M IR XmZPMRK ERSVHREH EZ
&SRRMIVW*SPOFMFPMSXIO+MZIXZMWZERRHIVEWFMHVEK
4VMWIXMHEKTomPHVIL]PPSVFIVmOREWQIHGEOVTIV
HIPHZWOVJ}VHMRL]PPE)RR]OSWXEVOV*mV
KIVQEXIVMEPSGLWOMGOEZK}VTVMWIXSGOWo

2.750:-

Insänd av Nils, Stigtomta

Fråga: .EK LEV JoXX HIR LmV 6IGSVHVYP
PPIREZQMRJEVSGLNEKXVSVEXXLERO}TXI
HHIRMF}VNEREZXEPIX:EHmVZmVHIXYXER
ZZmWOEVYPPIRJYROEVFVE#
Svar: 8EGOJ}VFVEFMPHIVmZIRToYRHIV
S
WWMHER(MR6IGSVH7YTIVXMPPZIVOEHIW
 To%& 9VJEFVMOIR 7ZmRKWXE SGL
ZZEV HIR H]VEWXI SGL ½REWXI 6IGSVHVYPPIR
1SHIPPIR ½RRW M XVI ZEVMERXIV (IR J}VWXE
1
JJ}VILEVXZoTYROXWYTTLmRKRMRKTVI
GGMW WSQ HMR VYPPI SGL WIVMIRYQQIV TPYW
XXI\XIR 1%() -2 7;)()2:mVHIX YXER
ZZmWOE mV SQOVMRK OV JYRKIVERHI
QIHZmWOESGLXMPPFIL}VOV

Maila din fråga med bild till petri@media-mix.nu eller posta till Mediamix ”Antikhörnan” Östra Kyrkogatan 24, 611 33 Nyköping
OBS! Bilder returneras inte. Utvalda bidrag publiceras här varje nummer.
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Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd

Johanna Thell
Trollkarlen från OZ:
Ekström.
Ulrica Andersson, Jan
Linhus: Lisa Skog.

Grattis från oss

V i s ö ke r f l e r

FAMILJEHEM

på Mediamix!
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NYK & OX
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Familjehem
och Kontakt-

om/m

facebook.c

Vill Ni bli familjehem för barn, ungdom eller vuxna ?
013- 12 12 93 • 013- 12 12 94 • 019- 17 05 90 (växel)

www.bergslagsgardar.se

KÖR bara KÖR

128.900:-

154.900:Dethleffs St-6249-06
Husbil, Diesel, 3.500 mil

319.900:-

Mazda 6 2.0 Limited Edition -07
Kombi, Grå 7.000 mil
99.000 kr
Peugeot 207 1,4 95hk -10
Ljblå 3.100 mil
99.000
Peugeot 207 95hk -10
Mgrönmet 6.800 mil

kr

88.900 kr

Peugeot 308 1,6 Hdi Sport -12
12
Röd metallic 1.793 mil

Din beg.bil
½RRWM&IXXRE
hos Stenbergs!

Peugeot 3008 1,6 Hdi Prem -10
Webasto, Brun 13.300 mil

Peugeot 307 XS 1,6 Kombi (=06) -05
Nya Fronten +Mkt Mer
Mgrå 16.500 mil
49.900 kr

Subaru Legacy 2,5i Automat AWD -11
Silver 2.640 mil
199.900 kr

Peugeot 308 1,6 Hdi Premium -11
Grå 3.300 mil
126.900 kr

&MSKEWWMXW
Silver 4.900 mil

Peugeot 308 CC 1.6T Allure -11
Skinnklädsel,Svart 6.000 mil 179.900

Volkswagen Touran 2,0 Ecofuel CNG

109.000 kr

kr

Peugeot 3008 1,6 HDi MCP Premium,
Drag, Glastak -11
Brun 11.200 mil
134.900 kr

Peugeot Nya 308 1,6 HDi Sky Pack -13
5d, Svart 45 mil
210.000 kr

Peugeot 3008 2,0 Hdi Allure Drag -11
Svart 5.500 mil
179.900 kr

Peugeot 308 SW 1,6 T Premium + -08
Mgrå 13.100 mil
78.900 kr

Peugeot 307 SW Griffe Automat -06
Mgrå 13.500 mil
64.000 kr

Peugeot RCZ 2,0 Hdi Fullutrustad -10
Mörkgråmet 6.500 mil
199.900 kr

Strömsborgsv 3, Bettna, 0155-76 440
www.stenbergsbil.com
NYK MARS 2014
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TEXT SANNA DAHLSTRÖM

Boende och utveckling

Nytt på Nyköpings
växande bostadsmarknad
Allt fler väljer att bosätta sig i Nyköping – vi är nu över 53 000 invånare! Detta gör även att frågor kring bostäder och byggnadsprojekt i kommunen är ständigt aktuell. Invånarantalet växer, så måste även bostadsbeståndet. Ett angenämt problem
för kommunen, som planerar för framtiden i den nya fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort, där tanken är just
att ”täta till” avstånden mellan stadens centrala delar och ytterområdena.
– Hyresrätter är, som alltid, hett på
marknaden och det finns en stor efterfrågan på den typen av bostäder,
berättar Anna Swanson, fastighetssäljare på Mark och Exploatering i
Nyköpings kommun. Ofta är det mer
attraktivt för byggföretag att välja att
bygga bostadsrätter, då dessa ger
snabbare turnover och kan ses som
den ”enklare” lösningen – att bygga
hyresrätter innebär en mer långsiktig
förvaltning.
– Därför gäller det även att bygga rätt
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sorts hyresrätter, och att byggföretagen arbetar aktivt med prisbilden lokalt, menar Anna.
Vidare anses det viktigt att också skapa en bra mix mellan hyresrätter och
bostadsrätter, varför det är önskvärt
att det byggs både och i nya exploateringsområden. Fördelningen beror på
efterfrågan samt byggherrarnas egna
ambitioner.
Vid den gamla återvinningscentralen
på Lennings väg uppförs under de

närmaste åren kv. Förrådet, där det
totalt är planerat för fyra bostadskvarter. Tre av dessa är planerade
att byggas i etapper som hyresrätter
till Nyköpingshem, det sista är i nuläget ännu inte planlagt. Troligt är
dock att det blir bostadsrätter som
byggs, åter igen i strävan mot en bra
mix av bostadstyper i samhället. Ett
annat område som även det är under
ombyggnad är Marieberg, där vi Nyköpingsbor just nu kan följa det pågående arbetet.

– Först ut i omvandlingen är omdragningen av Stenbrovägen som kommer
ledas in på Brandkärrsvägen efter
motorvägsbron, säger Anna Swanson.
Hon berättar också att det kommer
att byggas ett torg, samt flertalet nya
bostäder, i det attraktiva området
intill naturreservatet Hållets vackra
skogar.

Referensbild kv. Folkbåten.
FOTO: Svenska Hyreshus AB / Wec360 AB

Ny aktör bygger hyresrätter på Brandholmen
Företaget Svenska Hyreshus, baserade i Stockholm, påbörjar snart sitt
första projekt i Nyköping. Svenska
Hyreshus målsättning är att skapa ett
bra boende för så många människor
som möjligt, och de anser att nyproduktion skall ske i bra lägen i kommuner med underliggande bostadsbrist.
Stor vikt läggs vid långsiktig hållbarhet, driftsekonomi och effektiva finansieringslösningar. Företaget har även
projekt i exempelvis området Kneippen Syd i Norrköping.

Misha Moeremans d´Emaus, Svenska
Hyreshus AB. FOTO: Svenska Hyreshus AB

I kvarteret Folkbåten på Brandholmen
kommer det snarast, troligen redan
under mars månad, att inledas markarbeten för vad som skall bli fem

flerbostadshus. Dessa uppförs i fyra
våningar med 12 hyreslägenheter i
vardera hus, alltså totalt 60 nya lägenheter. Lägenheterna finns i 1 rok
om 35 kvm, 2 rok om 54,9 kvm eller
3 rok om 76,1 kvm.
– Vi har i flera år aktivt sökt lämplig,
attraktiv mark i kommunen för att
bygga såväl bostadsrätter som hyresrätter. Kommunen är strategisk
välplacerad som tillväxtort och vi tror
att efterfrågan långsiktigt kommer
att vara stor på den typen av prisvärda bostäder som vi bygger, berättar
Misha Moeremans d´Emaus, VD för
Svenska Hyreshus.

Samtliga lägenheter som är planerade har rymliga balkonger och lägenheterna med 3 rok har dessutom en
stor indragen balkong. De har helkaklade badrum, trägolv och en ovanligt
generös takhöjd på 2,70 m samt en
utformning som ger ett modernt och
ljust boende. Lägenheterna beräknas
vara inflyttningsklara innan sommaren 2015.
– Vi hoppas snart kunna komplettera
detta projekt med ett nytt och gärna
i närheten, men vi noterar också att
andra byggherrar på några få år har
tillfört många bostadsrätter på orten,
vi är därför försiktiga vad gäller den
upplåtelseformen, menar Misha.

Flexibla bygglösningar med lokal förankring
Kompletta hus i Nyköping startades i
höstas av Jesper Andersson, utbildad
byggnadsingenjör och Per Nilsson,
logistiker som arbetat
med husförsäljning i
många år. Företagets
affärsidé föddes efter
att Jesper själv byggt
hus och insett att det
fanns utrymme för en
ny typ av husleverantör
på den expansiva Nyköpingsmarknaden.
– Vi tror på att arbeta
uteslutande med lokala leverantörer och entreprenörer,
samt att erbjuda en flexibilitet till
kunderna under projektets gång, berättar han.
Varje hus som ritas och byggs är unikt
i sitt slag, då det skräddarsys efter
kundens önskemål samt byggs på
lösvirke, inte i färdiga moduler. Just
det faktum att det är lösvirke som
används innebär att det också finns
utrymme för kunden att faktiskt kunna justera planeringen en del under
bygget om så önskas.
– Att ha möjlighet att flytta en vägg

eller på annat sätt kunna justera i den
ursprungliga planen kan vara nog så
viktigt för att kunden ska bli nöjd med

sitt hus i slutänden, menar Jesper.
Man kan också välja hur stor del av
arbetet med husbygget man vill ha
hjälp med – hela projektet, eller delar
av det.
Som kund har man också stor valfrihet att själv välja inredning och utseende, då inga specifika leverantörer
är förbestämda. Kompletta hus i Nyköping projektleder varje unikt bygge
från start till mål, vilket innebär trygghet och personlig service för kunderna. Alla byggen är lika viktiga, stora
som små.
– Vårt jobb är att hjälpa kunden hitta

de leverantörer som kan erbjuda bäst
lösningar i varje enskilt fall, vare sig
det gäller ett utedass eller ett slott,
säger Jesper leende.
Företaget har sin bas i Nyköping
och fokuserar, åtminstone till en
början, sina uppdrag på staden
med omnejd.
Under våren öppnas ett
kontor/showroom
på
Fruängsgatan 19, och
på Bomässan kan
man besöka Jesper
och Per i deras
monter.

Jesper
Andersson,
Kompletta hus
i Nyköping HB.
FOTO: Peter
Lundström

SATSA PÅ DIN HEMMILJÖ!
Vi säljer och monterar kök, badrum, golv, kakel och klinker!
PÌ(PMWNBUFSJBMJ/ZLÚQJOHÊSWJJOUFCBSBFYQFSUFSQÌHPMW7JLBOEFTTVUPNEFUNFTUBPNLÚL LBLFMPDI
WÌUVUSZNNFO0DIWJMMEVJOUFHÚSBKPCCFUTKÊMWTÌIKÊMQFSWÌSBEVLUJHBIBOUWFSLBSFHÊSOBUJMM.FEGBTUBPGGFSUFS 
305BWESBH HSBUJTIFNCFTÚLPDIQSPGFTTJPOFMMBZSLFTNÊOLBOEVWBSBTÊLFSQÌBUUEJUUIFNCMJSFYBLUTÌmOU
TPNEVUÊOLUEJHPDIFYBLUUJMMEFUQSJTFUTPNWJIBSLPNNJUÚWFSFOTPN

a
r stor
Se vå
lning!
utstäl

)FNHÌSETWÊHFOt/ZLÚQJOH
5FMt½QQFU.ÌOGSF
-ÚStwww.golvmaterial.se

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

I Oxelösund är det alltid nära till havet!
/HGLJDWRPWHU¿QQVEODQGDQQDW
på Vallsundsvägen, Lastudden,
Inskogen och Femöre. Läs mer
på www.oxelosund.se/

Utmed Esplanaden påbörjas en ombyggnad av det
gamla ungkarlshotellet till
9 hyreslägenheter.

Här på Segelvägen
planeras för 4
seniorvillor.

Det är en förmån att få bo
och leva i Oxelösund.
För drygt 11.300 invånare innebär det
livskvalitet och frihet. I Oxelösund
är livet behaglig och tempot lugnare
med skolor, barnorsorg, arbete och
allt man behöver på bekvämt avstånd.
Dessutom är Oxelösund är en cykelvänlig stad med över 4 mil cykelbanor.
Vardagen är helt enkelt enklare här
och det är nära till allt.

Utmed Femörevägen
färdigställs 8 hyresOlJHQKHWHULQÀ\WWningsklara i maj.

Läget vid havet fantastiska möjligheter till havsbad, segling, kajakpaddling
och skärgårdsnatur. Det är nära till
både badplats och båtplats och oavsett om du föredrar att bo i villa eller
lägenhet så har du skogen och havet
alldeles inpå knuten. På kartan ser du
några av de bostadsprojekt som är
aktuella just nu.

Vid kanalen planerar
PEAB 14 enplanshus i
2 olika storlekar.

Här på Villabacken planerar
PEAB två
20-23-våningshus.
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En klassisk
tygaffär i centrum!
dral
Kuddfo
från

69:-

Dags att byta ut
dina gamla element.
(QHUJLHƪHNWLYNRPIRUWY¿UPHPHG
svensktillverkade Pax radiatorer.
-XVWQXHUEMXGHUYLIULLQVWDOODWLRQ Q¿U
GXE\WHUXWPLQVWIHPDYGLQDJDPOD
HOUDGLDWRUHUPRWQ\D3D[UDGLDWRUHU
*¿OOHUYLGXWE\WHDYEHƬQWOLJWLQVWDOOHUDGHHOUDGLDWRUHUWLOO
3D[UDGLDWRUHURFKYLG527DYGUDJ

Passa på!
Fri installation
YLGNÑSDYPLQVW
5 st Pax radiatorer*

Öppettider:Vardagar 10-18, lördagar 10-14
4
V:a Trädgårdsgatan 35, Nyköping • 0155-28
8 89 10

Torggatan 19, Oxelösund. Tel. 0155-306 20, info@kvistsel.se
Måndag – torsdag 8.00 – 18.00 Fredag 8.00 – 16.00

a
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Sveriges g gers Konditori
hos oss på Bir

Fantastisk semmelbulle
fylld med godaste
mandelfyllningen och
äkta vispgrädde.
*LYHWYLVÀQQVlYHQ
våran mycket populära
Blandsemla.

*Gäller under februari och mars 2014 vid köp av Hoyas ID-glas.
Kan ej användas tillsammans med andra erbjudanden

r även
Vi tillverka
ig som
d
r
fö
n
semla
t innehåll.
vill ha anna
aniljkräm,
V
Varför inte
ädde
Laktosfri gr
fritt?
n
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G
eller

Esplanaden 305 31 • Prisman 305 50
Västerport 26 84 00 • Stenkulla 26 94 00
www.birgers.se
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TEXT LEIF KÖNIG E-POST leifkonig@telia.com BILDMONTAGE PETER LUNDSTRÖM

Vid idylliska Söra Gård störtade en Draken från F11 i februari 1967.

Historia

Oväntat besök i sörgårdsidyll
Det ska senare visa sig vara en S 35 Draken
Molnen hänger över den idylliska nejden.
med hemmabas på F 11 utanför Nyköping.
Tidvis snöar det lätt över markerna.
Den ”lämnade” S 35:an girar i nästa stund
Lantbrukaren Sven Andersson är i skogen
kraftigt och hotar istället att
och hugger. Han är arrendator
krascha på kullen med bostadsvid Söra gård.
husen tillhörande Söra gård.
Plötsligt hörs en kraftig smäll.
Sven Andersson kan från vägen
Han tittar förskräckt upp.
inte avgöra var planet slår ned.
Det är tidigt på eftermiddagen
Han hör bara dånet.
en gråmulen onsdag i februari
Sedan blir det tyst. Nästan
1967.
... ”etta i
fridfullt tyst.
Husen vid Söra gård ligger
tjänsten och
Tjock svart rök bolmar upp från
vackert belägna på en liten kulle
haveriplatsen och lägger sig över
intill Hovrasjöns strand.
etta
utom
trakten.
Ett av husen är arrendatorboBostadshusen står inte längre
staden.
tjänsten.”
att upptäcka.
Det är Sven Anderssons barnSven Andersson är i chock när
domshem. Arrendet tog han över
han rusar hem till gården. Han
efter sina föräldrar.
befarar det värsta.
Han gick heller inte över ån efter vatten för
Kvar hemma i huset är makan Dagmar med
att som giftasvuxen hitta sin maka Dagmar.
lillpojken, fyraårige sonen Stefan.
Hon hade tjänst på Helgona ålderdomshem
som i flera decennier var inhyst i den rymliga
huvudbyggnaden på Söra gård.
Huvudbyggnaden vid Söra gård är sedan
Tycke uppstod och makarna Andersson ska
något år tillbaka privatbostad för trädgårdsmed tiden komma att få tre barn.
anläggare Louis Segato med familj.
Den 40-årige Andersson lämnar skogsredDen här eftermiddagen är han sysselsatt
skapen och springer ut på en timmerväg.
med att putsa bilen på gårdsplanen med
Det drama som ska utspelas inför hans
ettårige sonen Mikael tultande runt benen.
ögon gör honom i det närmaste panikslagen.
Hjälper till med sysslorna gör familjens åttaDen kraftiga smällen kommer sig av att en
åriga tvillingflickor Anne och Birthe.
fältflygare skjutit ut sig från sitt plan.
Plötsligt upptäcker Segato till sin häpnad
Det obemannade mullrande planet fortsätett flygplan närma sig platsen på låg höjd.
ter på låg höjd mot den isbelagda Hovrasjön.
Det står ganska snabbt klart för Segato att
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något är fel på planet. Allvarligt fel.
Han inser att planet kommer att störta. Han
ser bilden av hur planet kraschar på gårdsplanen där han och hans tre barn befinner sig.
Katastrofen verkar oundviklig.
Louis Segato och hans tre barn svävar i
livsfara. Familjen flyr längst in i huset.
Detta i ett försök att komma undan.
Gunnar Hägg kommer från Adelsö. En handfull mil bilvägen från Kungliga huvudstaden.
Han kallas skämtsamt Stockholmsraggaren
av kamraterna på flygflottiljen F11.
Häggs bästa ämne är inte tråkiga rutiner.
Det skojas om att den 23-årige fältflygaren
checkar av checklistan i överljudsfart och är
på väg ut på startbanan innan rotekamraterna knappt ens hunnit sela fast sig i kabinen.
Det är som förare i den ensitsiga S 35 Draken och i luftrummet han trivs bäst.
Kungliga Södermanlands flygflottilj, F 11, är
flygvapnets största. Flottiljen sätts upp 1941.
Den första chefen är överstelöjtnant Birger
Schyberg. Ett stort namn inom flygvapnet.
Det är den unge flottiljchefen som myntar
uttrycket ”De båda ettorna i F 11 ska stå för
etta i tjänsten och etta utom tjänsten”.
Meriterade Birger Schyberg omkommer vid
ett flyghaveri utanför Söderhamn 1953.
Spaningsflottiljen F 11 ska med åren komma att omfatta fyra flygande divisioner samt
en markbunden divison.
Det är Nyköpings största arbetsplats och

syssselsätter som mest nära 1 000 personer.
Flottiljen avvecklas och läggs ned 1980.
Idag har lågprisflyget Ryanair tagit över och
flygplatsen är omdöpt till Stockholm-Skavsta.
Den flygande personalen på flottiljen utanför
Nyköping upplever nu jetåldern. Och spaningsversionen av S 35 Draken.
Propellerepoken är över för gott.
Efter en spaningsövning är fältflygaren Gunnar Hägg på väg tillbaka till F 11-basen.
Sikten är dålig vid inflygningen.
Det är en så kallad PAR-landning. Det innebär att trafikledningen kan ”prata ned” planet
med god precision.
Hägg är på ett avstånd av 10 kilometer från
basen. Farten är 400 kilometer i timmen.
Han har klartecken att landa.
Det är i den stunden fältflygare Hägg via instrumenten i S 35:an får en brandindikering.
Varningslampan för brand i motorn tänds.
Lampan slockar efter några sekunder men
tänds kort därefter på nytt.
Hägg rapporterar det inträffade till trafikledaren, drar på gas och börjar en stigning.
Då brandvarningslampan inte slocknat efter
30 sekunder återstår bara att lämna planet
enligt instruktionerna vid indikering på brand.
Fältflygare Gunnar Hägg skjuter ut sig med
katapultapparaten på 450 meters höjd.
Den herrelösa Draken störtar på Hovrasjöns
is, kanar en bit över sjön innan maskinen
stoppar mot strandkanten och exploderar.
Det är mindre än 100 meter till närmaste
bostadhus vid Söra gård.
Det brinnande vraket alstrar en enorm
värme som gör fönsterrutorna glödheta i

arrendatorbostaden där Dagmar Andersson
med sonen Stefan på armen blickar ut genom
ett av fönstren. Hon och pojken har änglavakt.

Flyget lockade unga män
infördes i flygvapnet
• Fältflygare
1950 och avskaffades 1986.
ansågs inom flygvapnet betydelse• Det
fullt att rekrytera och utbilda unga

•
•

flygförare i 20-årsåldern inför
jetåldern och en ny teknik.
Fältflygaren skulle vara av ”rätta
virket”, fysiskt och psykiskt. Rätt egenskaper var mod, djärvhet och ungdomlig entusiasm. Svaghet eller feghet i
tjänst sågs inte med blida ögon.
Haverier med omkomna fältflygare
under flygtjänst var återkommande
under främst 1950-talet och första
delen av 1960-talet.

Grannen Louis Segato manar sina barn att
stanna kvar inomhus. Han rusar ned mot vraket i övertygelse om att föraren hjälplös sitter
kvar i det rykande planet.
Lyckligtvis är kabinen tom,konstaterar han.
Det stiger en mäktig svart rökpelare mot
himlen. Rökpelaren syns vida omkring.
Kraftiga smällar hörs då och då från vraket.
Efter en stund dyker den utskjutne fältflygaren Gunnar Hägg upp på platsen.
Han har fått skjuts av en bonde från trakten.
Hägg har dumpit ned i fallskärm på ett gärde vid granngården Ekeby, sökt upp gårdsfolket och fått hjälp att larma räddningskåren.

På den smala och snösörjiga vägen upp till
Söra gård råkar räddningskåren köra på en
telefonstolpe och fordonet hamnar i diket.
En halvtimme efter den dramatiska räddningen befinnner sig Gunnar Hägg på sjukan
vid F 11 för sedvanlig läkarundersökning.
Fältläkaren hittar inga skador av något slag.
Hägg får klartecken att gå upp i luften igen.
Det blir dock inget mer flygpass den dagen.
Haverikommisionen och utkommenderad
militär hyr under en längre tid in sig i huvudbyggnaden hos familjen Segato.
Det skänker spänning till barnen på Söra
gård där livet annars mest går sin gilla gång.
Vrakdelarna bärgas med helikopter.
Även arrendator Sven Andersson anlitas för
att forsla bort skrotdelar med gårdstraktorn.
För detta får han en slant av flygvapnet.
Det är knappa året sedan Draken införlivades med flygplansparken på F 11. Det är den
första störtningen med S 35:an vid flottiljen.
Planet värderas till fem miljoner kronor eller
40 miljoner kronor i dagens penningsvärde.
Väcker uppmärksamhet gör att det är det
första lyckade uthoppet med S 35:ans raketstol (även kallad katapultstol).
Haverikommisionens rapport är kortfattad.
Knappt ett halvt A4-ark.
Slutsatsen ryms i en enda mening: ”Orsaken har sannolikt varit falskindikering”.
Det kunde inte gärna fältflygare Gunnar
Hägg veta. Eller våghalsigt chansa på.
TEXT LEIF KÖNIG
E-POST leifkonig@telia.com

Lindqvist Gummiverkstad
Personlig service och kvalité

Snart är det dags!

Komplett däckverkstad
Alltid däck i lager

Kom in och prata
sommardäck med oss!

Förskollärare

www.lindqvistgummi.se
/LQGTYLVW*XPPLYHUNVWDGBåggatan 14, Oxelösund Tel 0155-329 00

Vi erbjuder dig underbara barn
och roliga kollegor. Utbildningsförvaltningen söker förskollärare
till Dalgångens förskola.
Vi arbetar projektinriktat
med ett gemensamt tema,
för närvarande ett läsprojekt
riktat till de yngre barnen.

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

Välkommen med din ansökan!

www.oxelosund.se

www.enars.se
Mastvägen 19 Ƚ 613 35 Oxelösund Ƚ 0155 – 315 00 Ƚ info@enars.se
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TEXT SANNA DAHLSTRÖM

Kultur och folkbildning

NBV

– Frivillig och kreativ bildning
i trygga miljöer

År 1971 bildades NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, i en sammanslagning av tre studieförbund inom
nykterhetsrörelsen. Ett av dessa tre, Godtemplarordens
Studieförbund, bildades redan 1894 – vilket innebär att
verksamheten i år firar 120 år av nykter bildning.
Hos NBV är trygghet ett viktigt ledord. Sprungen ur nykterhetsrörelsen
är organisationen en betydande del i
livet hos många personer som av olika anledning valt ett liv utan alkohol.
Man behöver inte vara nykterist själv
för att ta del av NBVs studiecirklar,
men däremot är det viktigt att känna till
de värderingar som organisationen har.
– Alla är varmt välkomna att bilda sig
hos oss, men det är också angeläget

att de som söker sig till oss kan känna
sig lugna i att vår verksamhet bedrivs
i en helt alkohol- och drogfri miljö, säger Ulrika Hagen, studiekonsulent och
verksamhetsutvecklare på NBV ÖrebroMälardalen (där Nyköping ingår).
Bildningen sker i cirkelform, en stil
som passar många olika typer av teman och därmed också NBVs verksamet, som är väldigt varierad. Det

Bengan och Ulrika på NBV. Foto: Peter Lundström.

krävs minst tre deltagare för att starta en studiecirkel.
– Studiecirklar används när man tillsammans vill bilda sig en uppfattning,
ett mål kanske finns bestämt men
vägen dit är mer flexibel, berättar
Ulrika. En ledare måste alltid finnas,
någon som kanske är lite mer insatt
än de andra samt sköter kontakten
med NBV, prickar av deltagarlistor
och så vidare. Men det är också viktigt

att gruppen som helhet är delaktig i
processen under cirkelns gång. Ulrika menar även att det är viktigt att se
hela gängets potential, och inte bara
ha duktiga ledare – något som gör att
studiecirkeln som sätt att lära sig är
olikt den mer klassiska utbildningsformen med lärare och elever.
– Ingen bär på hela sanningen, utan
vi tycker att bildning är som bäst när
man även kan lära sig av varandra.

Pwned by gravity, med bandmedlemmarna Alvin Blomberg, Tim Licke, Elias Selander och Axel Widebeck, bjuder på glad och dansant indiepop med egenskrivna låtar och är ett
av de band som är aktiva på Slakthuset. FOTO: Anders Blomberg.
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FOTO: FotoFagerstedt

Ett roligt exempel på en studiecirkel
hos NBV är den med tema Läs och
Res. En av de föreningar som NBV
samarbetar med har valt att bilda sig
om, och sedan resa till, Gotland.
Målet med cirkeln är därmed satt gemensamt, men vägen dit kan se olika
ut för deltagarna. Vissa kanske föredrar en klassisk faktabok att hämta
ut på närmaste bibliotek, andra vill
googla sig fram till svaren. Men även
mer ovanliga studietekniker används
– vid något tillfälle kanske cirkeln träffas och lagar typisk gotländsk mat, en
annan gång kanske det blir en bokcirkel med skönhetslitteratur som utspelar sig på Gotland. Slutligen – resan
till Gotland, som avslutar det hela.
– Det är studiekonsulentens uppgift
att finnas till och höra dessa behov
och önskemål, hjälpa dem att tillsammans skapa en så bra studiecirkel
som möjligt, säger Ulrika. Hon berättar att all utbildning hos NBV är just
fri och frivillig, vilket även innebär att
alla som deltar i studiecirklarna själva
har gjort ett aktivt val att bilda sig.
– Självklart innebär det också att de
flesta är engagerade i det de gör, vilket gör mitt jobb till både roligt och
utmanande!

NBVs verksamhet i vårt närområde är
som sagt brett och varierande. Utöver
sina studiecirklar har NBV också ett
brett kulturprogram där
det erbjuds bland annat författarkvällar och
föreläsningar med olika
teman. Den mest populära cirkelverksamheten
bedrivs inom musik och
dans, där det finns ett
flertal aktiva grupper i
varierande ålder. Vissa
studiecirklar hänger kvar
länge medan andra blir
mer kortvariga. De flesta
grupperna hittas i Nyköping, men det finns även
en del aktiva i Oxelösund – efter egna
initiativ.
– Jag fick faktiskt ett samtal från en
förälder i Oxelösund som hade önskemål om att vi skulle starta en grupp
med barndans i kommunen, detta
utökades sedan till två grupper eftersom det blev populärt, berättar Ulrika
och menar att de ständigt får många
förslag och idéer på nya cirklar – och
många av dem blir sedan också till
verklighet.

ening som erbjuder aktiviteter inom
fritid, musik och teater. Sedan år
2009 driver föreningen också arrangemanget Typ En Festival,
ett helt alkohol- och drogfritt evenemang som varit
populärt bland ungdomar
i kommunen.

Många av utbildningarna drivs med
olika samarbetspartners. En viktig
sådan i Nyköping är Ung Kraft, en för-

Bengt-Åke Ohlsson, även kallad Bengan, arbetar som musikkonsulent på
NBV och har ett nära samarbete med

... i år firar
vi 120 år
av nykter
bildning.

Musik, dans och teater är
stort hos NBV i Nyköping.
På orten finns ett tjugotal dansgrupper, främst
inom streetdance och
streetjazz, dessutom närmare tio grupper i området Trosa/Vagnhärad.
Den populära och kreativa teatergruppen Nyköpings Stads
Teater, som bland annat är kända
för sina dramatiska stadsvandringar,
samverkar med NBV – så även barbershopgänget Coastline Chorus och
kören Zingazong. Merparten av den
musikaliska verksamheten bedrivs
dock på Slakthuset, där trettio olika
band är aktiva varje vecka. Varje band
är också en studiecirkel – eftersom all
NBVs bildningsverksamhet sker just i
cirkelform.

bland annat just Ung Kraft. Ett arbete
som, enligt honom, är toppen på alla
sätt och vis.
– Varje band väljer själva sin egen inriktning och ambitionsnivå, men det
är vanligt med musikstilar som metal,
klassisk hårdrock och indiepop. Det
kan vara en rätt så omtumlande hörselupplevelse en repkväll på Slakthuset, säger Bengan med ett skratt och
menar att det är väldigt givande att
få vara delaktig i bandens utveckling.
Syftet med dessa musikaliska studiecirklar är att ge banden motivation
och olika verktyg för att utvecklas – till
exempel att våga ta spelningar och att
uppträda inför publik.
– På Slakthuset finns lokaler både med
och utan musikutrustning att hyra av
Ung Kraft, vi på NBV hjälper till med
delar av kostnaden för lokalerna till
våra studiecirklar, dessutom erbjuder vi utvecklingsmöjligheter av olika
slag, berättar Bengan. Under mars
kommer det bland annat att hållas
en bandledarutbildning på Slakthuset, där en bandmedlem kan förkovra
sig inom exempelvis marknadsföring,
gruppdynamik och musikbranschen i
stort, och sedan dela med sig av sina
nya lärdomar till resten av bandet – i
sann studiecirkelanda.
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VI FICK KÖKET VI VILLE HA!

”

Bemötandet avgjorde

Familjen Gustavsson i Trosa planerade att byta kök.
- Vi tittade på lite olika alternativ, men efter att köksinredaren
Anne-Marie Fredriksson hade varit hemma hos oss var det
klart. Vi anlitade Puustelli - och det har vi inte ångrat!

Carina Gustafsson, Trosa

”

Kommunicerade
hela tiden

:M½GOLIPEXMHIRMRJSVQEXMSRLYVTVSNIOXIX
JSVXP}TXI(IWWYXSQWXmQHIHIEZRmVEPPX
var klart att vi var helt nöjda. Vi valde även
själva en NCS-kod på den fräcka gröna färgen
ToPYGOSVSGL¾mOXOoTE

”

Jag rekommenderar Puustelli
till mina vänner!

”

Trevlig snickare

”

Beställde
mer jobb

:M½GOIRJERXEWXMWOWRMGOEVI
(ERMIP2MPWWSRFoHIOYRRMKSGLXVIZPMK,ERZMWEHISGOWoWXSV¾I\MFMPMXIX
och kom med förslag på nya lösningar
under resans gång. På så sätt blev vi
delaktiga på ett positivt sätt utan att
det kändes jobbigt.

- Vi tyckte snickarna
gjorde ett så bra jobb
att vi beställde ett jobb
till. Mot fast pris byggde
de in vår trappa till
övervåningen.

Det glada teamet på
Puustelli Kök och Bad
i Nyköping.
Ägaren Mats
Paulsson med
köksinredarna
Anne-Marie
Fredriksson
och Marie Selstig

”

”

Tog hand
om allt

- Vi valde att låta Puustelli
ta hand om allt. Till ett
fast pris. Riva och bygga
upp. Anlita andra hantverkare. Och inte minst;
driva på och samordna
arbetet.Vi kunde sjunka
ner i soffan i vardagsrummet och behövde inte
bry oss alls.

De håller vad
dom lovar

- Tidsplanen på två veckor höll hela vägen.
Och det bästa av allt. Priset vi ½GOMSJferten stämde med fakturan. Inga överraskningar.

ANNONS

Många eluttag

Självrengörande ugn

Nya rymliga lådor
med 30-års garanti

När du anlitar Puustelli bestämmer du själv hur mycket du vill göra själv eller överlåta till oss. Alltid till
ett fast pris. Vill du så kan du få hjälp med allt från början till slut, vi kallar det ”All inclusive”. Tryggt och
FIOZmQX:MZMPPOYRREFIXNmRENYWXHMKWo¾I\MFIPXWSQQ}NPMKXKIRSQLIPEHMRO}OWVIRSZIVMRK(YLEVIR
IKIRTVSNIOXPIHEVImRHEJVoRTPERIVMRKSGLQoXXEKRMRKXMPP½RERWMIVMRKXVERWTSVXIVQSRXIVMRKSGLVIRSvering. Resan är inte slut förrän du är 100% nöjd.
STOCKHOLMSVÄGEN
STOCK
Ä
10, NYKÖPING
Ö
• 0155 28 78 58 • info@puustelli.nykoping.se • www.puustelli.se • Öppet: Mån - Fre 10-18, Lör 10-14

Våren är på
ingång
och med den växer
reslusten!

Valletta på Malta Foto: © viewingmalta.com

Vem vill inte möta våren lite tidigare under en weekendtripp någonstans i Europa? Varför inte upptäcka några lite ovanliga resmål som
t ex Warszawa, Bryssel eller Bremen! Här nedan tipsar vi om resmålen Belgrad och Pisa. Det är även dags att boka sommarresan!
Ryanair flyger till många resmål runt Medelhavet under sommarhalvåret – och till bl a Cypern, Malta och
Barcelona året runt! Ni har väl heller inte missat att Fritidsresor flyger charter till Mallorca och
Turkiet från Skavsta i sommar?

Restips!

BELGRAD

PISA

Café på Donau Foto: ©Tourist Organization of Belgrade

Belgrad – betyder den ”Vita
staden” på serbiska, ligger på
gränsen mellan öst och väst och
har snabbt seglat upp som ett
populär t besöksmål under de
senaste åren. Där floden Sava
möter Donau ligger staden med
anor 6000 år tillbaka, med sina
ungdomliga invånare – nära
hälften av invånarna är under 45
år. Här möts man över en

SNART
VÅR IGEN!
Boka dina trädgårds- och
Hantverksjobb redan nu.
Aktuellt just nu: Trädklippning

Hemmet
Trädgård

Företag
Hantverk

Ring 0155-400 409 eller besök
www.veteranpoolen.se
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kopp kaffe på någon av stans
många caféer och barer och
längs flodernas kajer finner man
mycket av stans nattliv. Shopping finns för alla smaker och
priserna är mycket humana. Missa inte heller ett besök på en av
Belgrads många matmarknader.
Flyg med Wizz Air till Belgrad
2-3 dagar i veckan året om.

Det lutande tornet i Pisa
Foto: ©De Agostini Picture Library

Gör något som ingen annan har!

t

Flyg till Pisa avgår tre dagar
i veckan med Ryanair från
april till oktober.

Club Zer

PRESENTERAR
Trubadur Annika Lindberg
Goliat (fd 12 Bar Blues)

DEKORATIV MÅLNING
ĞƚćƌďĂƌĂĚŝŶĨĂŶƚĂƐŝƐŽŵƐćƩĞƌƐƚŽƉƉ͘
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eller skiss som just Du önskar.
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MÅLARƵƚǀćŶĚŝŐƚŽĐŚ
ŝŶǀćŶĚŝŐƚ
TAPETSERING

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

Pisa ärr en perfekt
utgångspunkt
gspunkt om man vill utforska det vackra Toscana. Ett
besök vid landmärket det lutande tornet i Pisa är förstås
ett måste, men i området finns
mycket mer att utforska. T ex
ett besök i Toscanas huvudstad
Florens, eller en utflykt till den
vackra ön Elba. Regionen flödar
över av konst- och kulturhistoria,
och många av Italiens främsta
författare och konstnärer kommer från Toscana, bl a Dante,
da Vinci, Machiavelli och Michelangelo.
Till Toscana reser man gärna
om man vill avnjuta god mat och
dryck. Särskilt kända är traktens
olivolja och tryffel, samt vindistrikten som t ex Chianti och
Montepulciano. Ta ett par extra
dagar och åk en sväng till Cinque Terre – många fototillfällen!

7

mars kl 20-23

Medlem i målaremästarna

Peter Johansson 0730 - 69 58 84
Sjögatan 22A, 613 33 Oxelösund

Västra Trädgårdsgatan 2, Godtemplargården, Nyköping
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Förklädd Gud

Lyrisk svit opus 24 av Lars-Erik
Larsson med text av Hjalmar Gullberg..

Internationella
kvinnodagen

kl 18.
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00
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Entré 200 kr. Pensionär & studerande 100 kr. 0-18 år gratis.
OBS höjd entréavgift. Endast vid detta tillfälle.

Barnlördagsliv
på Koordinaten
Lördag
5 april
kl 10-15
Nu fyller vi
Koordinaten med
ballonger, pyssel,
ansiktsmålning
mm.

Gratis ﬁka
till alla barn!
Pippi, Åsnan,
Hönan & Björnen
kommer och
överraskar.
Alla barn får en
ny bok med sig
hem.

Alla är välkomna till kyrkans öppna
aktiviteter PMYZHTSPUNZOLTTL[VJO
P:![)V[]PKWr)QYU[VYWVJOWr
:Q[rUNLU!
Utställning i S:t Botvid
T.o.m. 24/3 Peter Lindahls andra
utställning¹2]PUUHU¹)PSKLYUHpY
MYrUMpUNLSZLTPSQVJOOHYLUHUKSPN
\UKLY[VU
27/3 - 5/5 David Fischer1LY\ZHSLT
Söndagar kl 18.00 Mässa i
S:t Botvid.
Allsång och kaffe på Sjötången
VUZKHNPQpTU]LJRH
Musik och andakt på Sjötången
[VYZKHN\KKH]LJRHRS"
)QYU[VYW[VYZKHN\KKH]LJRH
Stickcafé måndagar 18-20.30.
Målarkväll [PZKHNHY
Syjunta [PZKHNPQpTU]LJRH
KörsångVUZKHNHY
Oxelbären pensionärskör[VYZKHNHY
 :![)V[]PKZR`YRVRY
Pilgrim, samtal och vandringar,
RS
Internationell mötesplats,ZWYrRJHMt
MYIHYUVJO]\_UH RS
Lek och pyssel MYTPUPVYLYrY

Betongbarnen tisdagar
+YVWPUTLSSHURS
-YZHTSPUNZOLTTL[,UWSH[ZKpY
THURHU]HYHZPNZQpS]7YH[HYOHY
R\SYLZVYT\ZPRT\ZPRHSLY2S
SHNHY]PTH[[PSSZHTTHUZ

Barnlördagsliv på Koordinaten är ett
samarbete mellan Oxelösunds kommun
Kultur och fritid, Lions, Rotary, ICA
Kvantum och Svenska kyrkan.

19.19 i S:t Botvid.
4/3 Alltid första
tisdagen i månaden.
Musik, måltid, samtal.
1VJRL-VYZZ=LYVUPJH
3PUKNYLU@S]H:QILYN
f]LU

Ögonblick som
förändrar livet
Föreläsning med Annika
Östberg i S:t Botvid lördag
8/3 kl 11-13.
(UUPRHkZ[ILYNZH[[rYPL[[
HTLYPRHUZR[MpUNLSZLKTKMY
TVYK=PMrYOYHVT\[HUMYZRHW
KYVNLYRYPTPUHSP[L[MrUN]rYKKLU
[\MMHTPSQUOPLYHYRPLYUHISHUK
MrUNHYUHTLUp]LUVT]pUZRHW
6T]HSPSP]L[ZVTPU[L]LYRHY]HYH
SP]ZH]NYHUKLTLUZVTpYKL[
.YH[PZPU[YpKL[PSSMYLSpZUPUNLU
TLUNLNpYUHLUNr]H[PSS
9pKKUPUNZWSHURHU
Från 10.30 spelar Jocke
)RUVVVRIWPXVLNSnÁ\JHOQ
-YLSpZUPUNLUMSQZH]RVY[
MY\R[WH\ZTLKT\ZPRVJO
MYrNLZ[\UK:QpS]RSHY[pYMYL
SpZUPUNLUWWLUMYIrKL
TpUVJOR]PUUVY

5/3 kl 18-21 Du vet väl om att du
är värdefull. kWWL[ZHT[HSTLK
@S]H:QILYNZVTZHT[HSZSLKHYL
+L[OHUKSHYVTH[[I`NNH[PSSP[0UNL[
pYMYSP[L[LSSLYMYZ[VY[H[[WYH[H
VT-PRHRYf]LU 
-YZHTSPUNZOLTTL[

Tre tuffa tanter
DagledigträffPMYZHTSPUNZOLTTL[
RS4[[YLH]
3pRHYTPZZPVULUZMHU[HZ[PZRH
TLKHYIL[HYL/YKLYHZILYp[[LSZL
VTPU[YLZZHU[HOQpSWPUZH[ZLYP]pYSKLU
+LS[HNHYH]NPM[RY2HMML
PUNrY:`Q\U[HUOHYSV[[LYPTLK
TrUNH]PUZ[LY[PSSMYTrUMY
9pKKUPUNZWSHURHU

Våren i närbild

26/3

kl 13.
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Foto o cop.r. Björn Henriksson Björnbild

Oxelösundin
Ruotsinsuomalaisen
seurakuntatyön
9/3 15.004LZZ\:![)V[]PKPU
RPYRRV7HWWP1`YRP4`OpULU
2PYRRVRHO]P[2PYRRV[HRZP
Wp[LL2HO]P[[LS\UQpSRLLU
:\VTLURPLSPZLUZL\YHR\U[H[`U
]\VZPRVRV\ZZL\YHR\U[HRVKPZZH
2/4 17.30-20.00(PR\PZ[LU
HZRHY[LS\PS[HWppZPpPZHZRHY[LS\H
ZL\YHR\U[HRV[P
1/4 13.00-15.30=PLYHPS\;VYZOpSSHU
QH,ZRPSZ[\UHUZL\YHR\UUHZ[H
2VY]HH6TWLS\ZL\YHU:VWWHQH
2HO]PRYRHO]P[[LS\HSH\S\H
`OKLZZpVSVHQHRPYRRVRP]HH=PPT
PSTW]3PZp[PL[VQH/LSLUPS[p
20/4 12.007ppZPpPZSV\UHZ
RY=PPTPSW]
RPYRRVOLYYHU]PYHZ[VVU:P[pZL\YHH
OHY[H\Z[HUNVU[HO[PPURSV

Den RpUKLUH[\YMV[VNYHMLU

Ingmar Skogar

]PZHYZP[[IPSKZWLS¹=rYLUP
UpYIPSK5pY:]LYPNLpYZVT
]HJRYHZ[¹+LS[HNHYH]NPM[
RY2HMMLPUNrY:`Q\U[HU
OHYSV[[LYPTLKTrUNH
]PUZ[LY[PSSMYTrUMY
9pKKUPUNZWSHURHU
Kyrkans expedition
tel. tid. må, ti 9-12 & 13-15, on 13-15,
to 9-12 & 13-15. Vxl. 29 34 00
Församlingshemmet Kyrkogatan 12
Kyrkogårdens expedition
Kyrkogårdsvägen 4, 0155-29 34 20

7rRSPWWHUV]HUMY[VYNL[P6_LSZ\UKZ[rY

S:t Botvids kyrka
,UZL]pYKR`YRHZVTpYWWLUMYILZR
HSSHKHNHY =pSRVTTLUPU

.\PKLHUSpNNUPUNÄUUZTLK
PUMVYTH[PVUWrVSPRHZWYrR 2`YRHUZ
HR[P]P[L[LYÄUUZWrZUZLN\PKLU
www.oxelösundsförsamling.se
NYK MARS 2014
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Välkommen till din
naturliga matvarubutik!

Frukt och grönt för hälsans skull

Intresset för frukt och grönt
växer i takt med att vi tänker
mer och mer på vår hälsa.
Våran nu dubbelt så stora
Lasse, Annki och Anna-Lena
avdelning för frukt och grönt
gör att vi kan tillhandahålla ett mycket brett
sortiment. Hos oss hittar du det mesta inom
frukt, grönt och bär. Saknar du något, säg till
så löser vi det.
Vi jobbar även hårt med att tillhandahålla ett bra
sortiment av ekologiska produkter.

GILLA oss på Facebook
www.facebook.com/
icakvantumoxelosund

ALLA DAGAR

8-21

