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Välkommen till Oxelösundstidningen anno 2014! Vi har
snyggat till oss rejält under jullovet och visar nu med
spänning upp premiärnumret av magasinet OXD.

EVA
WESTBERG

Själen från vår Oxelösundstidning är
kvar, men vi vill lyfta fram Oxelösund
med känsla och fina bilder. Dessutom
skall flera av våra reportage ta mer
plats så ni förhoppningsvis får flera
goda läsupplevelser.
Vi har lite premiärnerver och undrar
vad ni tycker. Det här gör vi med Oxelösund i fokus – så skriv gärna till oss
och berätta vad som är bra och vad vi
kan göra bättre. Och vi vill gärna veta
vad ni vill att vi skriver om.
Stort tack till chef och kollega Torbjörn Dahlström att jag nu får ta över
här på sidan två framöver. För er som
inte riktigt vet vem jag är så är jag
”hon norskan” som har ”jobbat på
tidningen” i snart 10 år. Ja, så är det
– nästan lika länge som jag har bott
i Oxelösund. (I stort hus tillsammans
med maken, två pojkar, hamster och
en hel del dammråttor)
Nu har äntligen det ”vita guldet” kommit till alla barns stora förtjusning
(och alla butiker som står med välfyllda lager av vinterprylar). Vi märkte
skillnad på barnen direkt från den ena
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Säljare
076 048 87 22
eva@media-mix.nu

gröngråa dagen till den andra
när snön äntligen lade sig som
en vacker heltäckningsmatta
och skapade en efterlängtad
stämning.

SANNA
WALKER

Snabbt fick husets pappa gå ut i
garaget för att gräva fram alla pulkor och snowracers (varför staplade vi dom längst in…), på med
stövlar, termobyxor och vantar
(bara vänstervantar, vart är alla andra?) och ut med dom små människorna. Borta var de. I flera timmar.
(När hände det senast?) Äntligen fick
all elektronisk utrustning i hemmet en
välförtjänt vila.

Art Director
076 403 62 62
sannaw@media-mix.nu

SANNA
DAHLSTRÖM

Skribent
070 759 98 77
sanna@media-mix.nu

Att snön kom blev rena ljusterapin efter den långa hösten och mörkgröna
julen. Nu njuter jag av att dagarna blir
några minuter längre för varje vecka
som går och att vi faktiskt kan önska
februari välkommen.

OXD - EN PRODUKT AV
Mediamix Event & Media
Nästa OXD kommer ut 2/3 2014
Omslagsfoto: Peter Lundström
Tryck: Sörmlands Grafiska
Distribution: Svensk Direktreklam
Upplaga: 8.000, distribueras till
samtliga hushåll i Oxelösund

Mina favoriter i vinter i Oxelösund?
Att grilla på Femöre och fika på Café
Källan efter en långpromenad.
Kristin Mordal Spaarf
Projektledare OXD

Ansvarig Utgivare:
Torbjörn Dahlström 070 433 43 32
tobbe@media-mix.nu

www.oxd.nu
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Möt Peter Zetterdahl
hästbiten segelfantast och ny fastighetschef på Kustbostäder
Vem är du?
- Jag är född och uppvuxen i Norrköping. Gift
och har 3 barn och 5 barnbarn.
De två äldsta sönerna har skaffat egna familjer
och yngste sonen läser spelutveckling vid Örebros universitet.
Fritidsintressen?
- Jag har ett stort intresse för
segling, jag har dock inte seglat
sen barnsben utan blev lockad
av kompisar i vuxen ålder. Första
båten var en IF som faktiskt köptes här i Oxelösund. Under åren
har vi bytt båt och även provat
på att ha båt tillsammans med
andra familjer. Det har blivit
många turer runt om i vår
vackra skärgård.
- Vi har även seglat till
Danmark och
Åland
och så har vi gått Göta
Kanal, det så kallade
skilsmässodiket tre
gånger, och vi är fortfarande gifta. I somras
tog vi oss lite längre och
besökte Finland och Estland.
- Ett annat intresse som väckts i vuxen ålder
är mitt hästintresse. Min fru och son red och
lockade med mig till stallet och idag har jag ett
stort engagemang i Norrköpings Fältrittklubb
där jag även är ordförande. Det är en aktiv
klubb med cirka 300 medlemmar och jag lägger en hel del tid där.
Vad har du gjort tidigare i din karriär?
- Jag har jobbat med fastigheter i närmare 30
år. Mitt första jobb var på Byggnadsstyrelsen,
med drift och förvaltning, därefter gick jag över
mer mot fastighetsförvaltning på Vasakronan i
Linköping. Arbetet innebar förvaltning av bland
annat statliga byggnader med stor variation,
allt från fängelser till slott.
- 1997 var jag tillbaka i Norrköping som fastighetschef på Stenvalvet med ansvar för fastighetsbeståndet i Östergötland. 2001 blev Stenvalvet uppköpt av General Electric, när GE
senare valde att sälja beståndet i Östergötland
blev mitt arbete mer riktat mot projektutveckling, upphandlingar och internutbildningar.
När trivs du som bäst på jobbet?
- När jag ser resultatet av ett lyckat arbete, som
till exempel efter en ombyggnation och när jag

får uppskattning för mitt arbete. I min föregående tjänst ingick att leda internutbildningar
och det var med något jag trivdes bra med.
Jag tycker om att jobba med människor och ha
personalansvar.
Vad lockade med tjänsten
hos Kustbostäder?
- Jag såg en chans att återigen få jobba med
personalansvar vilket var något jag saknade
på min föregående tjänst. Såg även en möjlighet att komma närmare kunden i den dagliga
verksamheten i och med att det är en mindre
organisation.
- Det verkar vara ett bra gäng som jobbar här och jag ser fram emot att
komma igång ordentligt med
jobbet.
Tidigare koppling till Oxelösund?
- Jag har
ingen
direkt
koppling
till Oxelösund men som
jag sa tidigare så
köpte vi vår första
segelbåt här och
vi har under åren
seglat förbi och
tillbringat några
nätter i gästhamnen.

Vad
föredrar
du?
LANDET
KATT
morgon
hemmakväll
vinter
KOMEDI
BIO
sport
CAMPING
LÄGENHET

stan
hund
KVÄLL
UTEKVÄLL
SOMMAR
action
tv
KULTUR
charter
villa
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Kultur och nöje

Ung och begåvad vår
på Koordinaten
Koordinatens konsertscen erbjuder sin vana trogen musik
bortom allfartsvägarna. Det som sticker ut lite extra i vår är
antalet unga talanger som briljerar inom musikstilar som
kanske inte i första hand förknippas med att vara ung idag.
Marie Anstadius, som bokar Kultur
och fritids musikprogram på Koordinaten, är väldigt nöjd över vårens
artistuppställning.
ȃ Publiken får
möta oerhört
duktiga musiker inom flamenco, blues,
bluegrass och
svensk
folkLisa
musik.
Lystam
Och så blir det
27/3
en minst sagt
rytmisk resa genom trummans historia med slagverksgruppen Komodo,
som gjort sig kända för sina under-

hållande och halsbrytande shower.
Det är dessutom ovanligt många unga
talanger i vårens program och det är
extra roligt!
ȃ Vissa Oxelösundare kanske skulle invända att de aldrig
hört artisternas
namn förut och
därför låter bli
att gå?
ȃ Jag hoppas
att de som ännu
inte
upptäckt
vår scen ska ta mod till sig och våga
testa något nytt. Vi har inte kapacitet
att ta hit kändisar i någon större ut-

Konserter på Koordinaten

Aire de Vida

Bjäran

torsdag 6 februari 19.00

torsdag 3 april 19.00

Flamencosångerskan Ellen Pontara, dansaren Pia Pohjakallio och
gitarristen Per Lenner trollbinder
och berör sin publik med lekfulla
och rytmiska flamencostycken.

Tungt, rytmiskt och svängigt. Med
en okuvlig energi levererar Bjäran
folkmusik med fokus på ös. Mottagare av Benny Anderssons pris
”Årets unga folkmusikband” 2012.

Komodo

Spinning Jennies

tisdag 11 mars 19.00

onsdag 23 april 19.00

Den showande slagverksgruppen
Komodo tar med publiken på en
humoristiskt och ekvilibristisk resa
genom trummans historia, från
trästocken till bromstrumman.

Den unga bluegrasskvintetten levererar korsning mellan svensk lyrik
och nordamerikansk bergsmusik,
till bredden fylld av hjärta, smärta
och explosivt hillbilly-sväng.

Lisa Lystam band

Ulrika Bodén band

torsdag 27 mars 19.00

tisdag 13 maj 19.00

Lisa Lystam är det nya stjärnskottet på den svenska blues- och
rootshimlen. Blott 21 år gammal
har hon gjort succé på festivaler
och bluesklubbar.

En av landets främsta folksångerskor och hennes färgstarka band
avslutar vårens konsertserie med
kärlekssånger i medryckande och
förförisk folkton.

Slagverksgruppen Komodo kommer till Koordinaten den 11/3.

sträckning och det är heller inte målet. Jag vill ge människor möjlighet
att upptäcka nya artister och förälska
sig i musik som de inte visste att de
tyckte om. Kanske får man chansen
att lära känna en artist innan alla andra gör det.
En sådan artist är med stor säkerhet
Lisa Lystam som kommer till Koordinaten med sitt band den 27 mars.
Den blott 21-åriga bluessångerskan
har på kort tid gjort sig ett namn
inom den svenska bluesscenen.
I hennes band ingår dessutom en annan ung talang, Micke Fall, nyligen korad till världsmästare i munspel. Lisas
konsert i Katrineholm är redan utsåld
och Marie hoppas det blir det samma
i Oxelösund.

- Lisa sjunger blues med en sån ärlig
självklarhet, utan krusiduller och uttjatade manér. Jag tror vi kommer att
höra mycket av och om henne i framtiden.
Andra unga akter som besöker Koordinaten i vår är bandet Bjäran som
kammade hem utmärkelsen Årets
unga folkmusikband 2012 och bluegrassbandet Spinning Jennies från
Stockholm som spelar klassisk amerikansk bergsmusik med svenska texter.
ȃ De är alla fantastiskt duktiga musiker och det känns riktigt roligt att låta
dem möta Koordinatens entusiastiska
och lyssnande publik.
Hela Koordinatens konsertprogram
finner du i kalendariet nedan.

Evenemangstips i februari

En röd tråd

Lv 2 knit

Koordinaten
2 februari 13.00 och 18.00

Galleri K, 1 - 25 februari

Föreställning med Teater Royale
- Koordinaten Ungs teatergrupp.

Unik och fantasieggande skulpturstickning signerad konstnären
Vivianne Edorson.

Slipsar
Galleri O, 1 - 25 februari
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Jan-Olof Erikssons ställer ut sin
glada och brokiga slipssamling.

Seniorcafé
Måndagar och torsdagar
10.00-12.00, Koordinaten
En mötesplats för alla seniorer.
Torsdagsprogram i februari:

13 februari - Gullmar och Johanna Bergman spelar och sjunger.

Runtikring Mozart
15 februari 18.00
S:t Botvid
En omväxlande och lättlyssnad
orgelkonsert med Mikael Wahlin.

20 februari - ”Tango Visa Vals”,
Scenkonst Sörmland.

27 februari - Stigtomta fritidskör
underhåller.
(6 februari inställt)

Du har bostaden
vi har köparna.
<ƵƌƌĞŵĞĚĨĂŵŝůũůĞƚĂƌĨĞďƌŝůƚĞŌĞƌƐƚƂƌƌĞǇƚŽƌ͘ůŝƌĚĞƚĚƵƐŽŵƐćůũĞƌ
ƟůůĚĞŵ͍ůůĂŵćŬůĂƌĞŬĂŶŚŝƩĂŶĊŐŽŶƐŽŵćƌŝŶƚƌĞƐƐĞƌĂĚĂǀĂƩŬƂƉĂ͕
ŵĞŶǀŝŚĂƌŇĞƌĂŵƂũůŝŐĂŬƂƉĂƌĞǀŝůŬĞƚƂŬĂƌĚŝŶĂĐŚĂŶƐĞƌƟůůĞŶƌŝŬƟŐƚ
ďƌĂĂīćƌ͘'ĞŶŽŵĂƩĂůůĂǀĊƌĂϮϯϬďŽďƵƟŬĞƌƐĂŵĂƌďĞƚĂƌŚĂƌǀŝƐŬĂƉĂƚ
ĞŶŐĞĚŝŐĞŶŝŶƚƌĞƐƐĞůŝƐƚĂƂǀĞƌŬƂƉĂƌĞĨƌĊŶŚĞůĂůĂŶĚĞƚ͘sćůŬŽŵŵĞŶƟůů
EǇŬƂƉŝŶŐƐŽĐŚKǆĞůƂƐƵŶĚƐůĞĚĂŶĚĞŵćŬůĂƌĞ͘
svenskfast.se/nykoping

NYKÖPING'Z'dEϮϭd>ϬϭϱϱͳϮϬϵϱϴϬSVENSKFAST.SE/NYKOPING

TRÄNING NÄRA DIG

269 kr/mån

*

Öppet hus: Onsdagar kl 18-20
Välkommen!
P&T Oxelösund
Järntorget 1
www.pulsochtraning.se
*Gäller vid tecknande av årskort på P&T Oxelösund. Inträdesavgift tillkommer.
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JUST DO IT
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Runtikring Mozart

00

Orgelkonsert med Mikael Wahlin.
Orgelkonsert med Mikael Wahlin. Han bjuder på ett omväxlande och
lättlyssnat program. Förutom musik med direkt anknytning till Mozart
och musik som på olika vis sätter Mozart i relief, blir det förstås musik
av mästaren själv. Mikael Wahlin, är en av våra mest framgångsrika
organister med en mycket bred och spännande repertoar, som rymmer
allt från barock till 1900-talets musik.

Entré 100 kr. Pensionär & studerande 50 kr. 0-18 år gratis.
Utställning i S:t Botvid 1/2-24/3
Peter Lindahls andra utställning.
Bilderna är från fängelsemiljö och har
en andlig underton.
5/2 kl 18-21 Du vet väl om att du
är värdefull Öppet samtal med
Ylva Sjöberg som samtalsledare.
Det handlar om att bygga tillit.
Inget är för litet eller för stort att
prata om. Fika 20 kr. Även 19/2.
Församlingshemmet.
9/2 kl 18 Lovsångsmässa i S:t
Botvid Sven Björkborg, Jocke Fors,
Åsa Sjölund.
12/2 kl 13.30. Dagledigträff i
församlingshemmet ”Världen runt
på 50 minuter” - över land och hav
går färden på sångens vingar ut i
världen. Kaja Ålander, frilansmusiker,

och Carin Ödquist, skådespelare och
sångerska, bjuder sin publik på både
kända och mindre kända sånger och
texter. Deltagaravgift 20 kr. Kaffe
ingår. Syjuntan har lotteri till förmån
för Räddningsplankan.
26/2 kl 13.30 Dagledigträff i
församlingshemmet. ”Hultins
pianobar”. Leif Hultin tar oss med på
en högkvalitativ resa med uppsluppna
funderingar, drömmar om livet och
universum och annat tänkvärt att
fundera över.

S:t Botvids kyrka

En sevärd kyrka som är öppen för besök
alla dagar 9-16. Välkommen in!
OXD FEBRUARI 2014

Ögonblick som
förändrar livet
Föreläsning med Annika
Östberg i S:t Botvid lördag
8/3 kl 11-13.
Annika Östberg satt 28 år
i ett amerikanskt fängelse,
dömd för mord. Vi får höra
om fängelsetiden, den tuffa
miljön och hierarkierna bland
fångarna men även om vänskap.
Gratis inträde till föreläsningen
men ge gärna en gåva till
Räddningsplankan, kyrkans
akutkassa för Oxelösundsbor i
behov av ekonomiskt stöd.
Från 10.30 spelar Jocke
Forss soft musik på flygeln.
Föreläsningen följs av kort
fruktpaus och frågestund.
Självklart är föreläsningen öppen
för både män och kvinnor.
Foto o cop.r. Björn Henriksson Björnbild

Tack för din hjälp!

Det är mycket värdefullt att få ge vidare kläder till vännerna
på Jollen, och många har vi kunnat hjälpa. Nu är de förråd
vi har fulla, och vi kan inte ta emot mer, undantaget tjocka
vinterjackor och vinterskor, i synnerhet till män. Om du har
möjlighet att hjälpa oss med förråd, eller känner till någon som
kan, får du gärna meddela oss. Tel. kyrkans exp. 0155-293400.

På klippan ovanför torget i Oxelösund står
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Internationella
kvinnodagen

Guideanläggning finns med
information på olika språk. Kyrkans
aktiviteter finns på sn.se/guiden
www.oxelösundsförsamling.se

S:t Bo

tv

21/2id

kl 20.

00

E mässa
En
ä
i istiden!

Gratis inträde.
Lägg gärna en peng
i mjölkkannan till
Räddningsplankan!

Oxelösundin
Ruotsinsuomalaisen
seurakuntatyön
3/2 13.00-15.00 Kuoroharjoitus,
S:t Botvid
4/2 17-19 Ompeluseurat,
seurakuntakoti
9/2 15.00 Messu S:t Botvidin
kirkko. Kirkkokahvit. Kirkkotaksi
pätee.
11/2 9.30-11.30 Laulukahvittelut,
Sjötången
12/2 17.30-20.00 Aikuisten
askarteluilta, seurakuntakoti
13/2 18-20 Naisten sauna,
Stjärnholm
14/2 9.30-11.30 Laulukahvittelut
Björntorp
14/2 15-17 Kerhotunnit 0-6v.
seurakuntakoti
17/2 13.00-15.00 Kuoroharjoitus,
S:t Botvid
18/2 17-19 Ompeluseurat,
seurakuntakoti
24/2 klo 10.00
Ruotsinsuomalaisten päivä.
Kipinä, Suomiseura ja Seurakunta
tarjoaa kakkukahvit Kipinässä.
Alstigen 10.
24/2 13.00-15.00 Kuoroharjoitus,
S:t Botvid
25/2 9.30-11.30 Laulukahvittelut,
Sjötången
27/2 18-20 Naisten sauna,
Stjärnholm
28/2 9.30-11.30 Laulukahvittelut
Björntorp
28/2 15-17 Kerhotunnit 0-6v.
seurakuntakoti

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

TEXT BIRGITTA RINGSHAGEN FOTO JOCKE FORSS/ TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Kultur och Nöje

Tessan
Cambrant Berg
 en energikick i laget
Tessan har just kommit tillbaka från sin mammaledighet.
Från första januari är hon på plats igen som barn- och ungdomsledare i Oxelösunds församling.

Tessan Cambrant Berg är flitigt anlitad som allsångsledare. Hennes driv och entusiasm smittar av sig på besökarna som kommer till sommarens allsångskvällar på
torget i Oxelösund.

Tessan vid resterna av ett träd som sågats ner utanför församlingshemmet. Stubben
med korset är tillverkat i ett stycke av Rikard Eriksson efter en idé av Alexander Ceder.

med att köra igång med att skapa en
Det stämmer inte helt för visst
ny musikal i ungdomsteamet tillsamtjuvstartade du lite?
mans med Betongbarnen, som är vår
 Ja det gjorde jag. Julen kom emelungdomsgrupp i kyrkan.
lan. Kyrkans anställda
har under många år spe Påsken närmar sig med
lat julspel tillsammans
stormsteg även om det
med en del frivilliga och
inte känns så, nu när
jag har en tid varit jättevintern äntligen kommit
sugen på att uppgradera
... vi spelade
med kyla och snö till alla
och förnya julspelet.
som gillar att åka pulka.
för knökfull
Vi fick blodad tand efAlla tände på idén, så jag
kyrka flera
ter julspelet så nu är
fick gå in lite tidigare för
det dags att ändra våra
att få till spelet före jul.
gånger.
påskvandringar, som vi
Hitta nya låtar och förunder många år haft i
bereda ny scenografi och
församlingshemmet för
regi. Det blev kanon! Alla
skolbarnen. Nu vill vi göra
var med på tåget.
påskspel i kyrkan. Kyrkan fylldes av både unga och gam Någonting som vi strävar efter mer
la och vi tog även med spelet till ett
och mer är att ha flera av våra aktiäldreboende.
viteter i själva kyrkan. Kyrkan är en
maffig byggnad där man kan både
 Det kan vara lätt att fastna i att ”så
dansa och sjunga, tända ett ljus elhär har vi alltid gjort”, men nu kändes
ler bara få vara. Arbetslaget har ett
det skönt med en förnyelse. Det blev
nytt projekt på gång. Det går under
en kick för hela arbetslaget, berättar
namnet ”Hängkyrka” men det får vi
Tessan och citerar sin arbetskamrat
berätta om en annan gång.
Jocke Forss, som är kyrkomusiker och
en i ungdomsteamet.
 När man jobbar i kyrkan, oavsett
om man jobbar med barn, ungdomar,
 ”Om alla sjunger tillsammans fanns
flyktingar eller andra, är det nånstans
det inga krig”
viktigt att få vara medmänniska, säger Tessan. Alla behöver någon, och
Fler projektidéer?
för den som inte har någon så kanske
 Det närmaste är att vi ska göra en
kyrkan är en trygghet.
”JUST DO IT” on ice i S:t Botvid den
21 februari kl 20.00. Från början tänkte vi spola is utanför kyrkan men när
vi såg ungdomarnas livrädda blickar
insåg vi att vi fick skippa skridskor
och köra inomhus, dvs i S:t Botvid.
 ”JUST DO IT” är en serie mässor
med olika teman och som vi har på
olika platser i Oxelösund. Hamnen,
Lokastallet, i och utanför kyrkan. En
av våra ” DO IT” mässor utvecklades
till en musikal som hette Vem bryr
sig? Den spelade vi för knökfull kyrka
flera gånger. Den handlade om att
behandla andra som man själv vill bli
behandlad. Nu är vi i startgroparna

JUST DO IT
- on ice
E mässa
En
ä
i istiden!
S:t Botvid

21/2

kl 20.00
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Full fart framåt

Oxelösund
 en liten kommun
med stor potential

Magasinet OXD har inför sitt premiärnummer träffat kommunalrådet Catharina Fredriksson för en pratstund om hennes egna tankar kring Oxelösund – nuläget, framtidsvisioner
och hennes personliga relation till kommunen.
– Det går bra för Oxelösund just nu,
ekonomin är god och befolkningstillväxten är över förväntan, berättar
Catharina glatt. Förra
året fick kommunen fler
nya invånare än vad man
kunnat ana, och efterfrågan på bostäder i alla former är ständigt hög.

områden, och det är låga avgifter på
fjärrvärme, vatten och el. Många väljer dessutom i dagsläget att göra om
fritidshus till permanentboende, vilket förändrar
strukturen på många av
de
fritidshusområden
som idag finns, men också för med sig positiva
... kanske en
aspekter i form av nya
Exempelvis hade det nya skärgårdscamping invånare och satsningar
trygghetsboendet Vitsippfrån kommunens sida.
med café på
an, som invigdes i början
någon av våra
av förra året, över hundra
– Vi försöker alltid att se
vackra öar!
sökande till de 37 lägenvar efterfrågan är störst
heterna.
för bostäder i kommuHyresrätter generellt är
nen. Ofta fungerar det
alltid attraktiva, och där är det planebäst att komplettera redan existerat att bygga fler inom de närmaste
rande områden med fler boenden,
åren för att kunna möta efterfrågan.
eftersom det där redan finns kom– I den frågan är det Kustbostäder
munikationer, el, vatten och så vidare,
som ansvarar för att ta fram förslag
förklarar Catharina och menar att en
efter behov, sedan får vi på kommustadig inflyttning till kommunen är en
nen ta ställning till var de nya bostäviktig förutsättning för den fortsatta
derna skall byggas, säger Catharina.
utvecklingen av Oxelösund.
Kommunen har många ansvarsområÄven att köpa sitt boende i Oxelösund
den, och det är viktigt att alla delar
är populärt. Priserna är konkurrensfungerar så bra som möjligt, oavkraftiga jämfört med närliggande
sett om det gäller kommunikationer,
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bostadsfrågor eller skolväsendet.
– Från höstterminen 2013 har vi berett plats för 43 nya barn i skolan som
vi inte hade räknat med, vilket gör att
kommunen nu får planera för fler nya
platser, säger Catharina och menar
att det är ett angenämt problem att
lösa.
– Något vi också är väldigt stolta
över är vår ”nattis”-verksamhet. Eftersom kommunen
har många skiftarbetare så har det varit
viktigt för oss att få
fram ett fungerande
koncept som klarar
av att hantera det
speciella
behovet
hos våra invånare.
Idag är vi faktiskt
den kommun som
satsar mest i hela
landet på den här typen av verksamhet!

det

avsban
Kanot i H

Skärgårdsidyll

Oxelösund gör också
sitt bästa för att vara
en del av den moderna e-världen. Att
se till att det finns
bra och korrekt information och dokumentation på kommunens hemsida
är en viktig del, alla sammanträden i
kommunfullmäktige sänds också på
webben.
– Våra invånare är dessutom bland de
bästa i landet på att e-deklarera, trots
att vi har många äldre i kommunen,
så vi går emot fördomen gällande i
vilken åldersgrupp man är som mest
aktiv på internet, berättar Catharina.
– En kommun ska vara bra på att vara
just en kommun, att ge våra invånare
en så bra vardag som möjligt är vårt
ständiga mål, både inom de självklara
basresurserna men också i form av
olika mervärden.
När det talas om mervärden kan man
bland annat nämna renoveringen av
Ramdalens sportcenter, samt den investering som gjorts för att rusta upp
utebaden. Stenviksbadets bryggor
och lekutrustning byttes ut under år
2013, och fler upprustningsarbeten
kommer att utföras under året – vilket
både gynnar kommunens invånare såväl som besökare.

Femöre h
uvud

Ett annat framstående mervärde är
det arbete som görs hos Kultur- och
Fritidsförvaltningen, där faktiskt Koordinaten med sitt bibliotek och övriga
aktiviteter blev 2013 års andra mest
besökta bibliotek i Sverige.
– Koordinaten har bevisligen ett vinnande koncept med sina olika verksamheter som lockar dit många besökare, säger Catharina.
Något som alltid är i ropet i en skärgårdsstad som Oxelösund är besöksnäringen. På Jogersö görs till exempel
en seriös satsning tillsammans med

Susann Borg som skall ta campingen
till fyrstjärnig status. Catharina vill
gärna se en allmän utveckling av skärgårdsturismen.
– Kanske en skärgårdscamping med
café på någon av våra vackra öar, fler
sätt för folk att ta sig ut i skärgården –
eftersom hela 85 % av kommungränsen vetter mot havet så är det en ovärderlig resurs för oss att kunna utnyttja
samtidigt som vi vill
bevara den genuina
skärgårdslivsstilen.
När skribenten ber
Catharina
nämna
tre saker som hon
anser är utmärkande för Oxelösund
så kommer skärgården med dess natur
och kultur som ett
snabbt svar. Dessutom lyfter hon gärna
fram
företagarna
och
industrierna,
med stora aktörer
som SSAB och hamnen i frontlinjen,
men lägger också
till att småföretagare i Oxelösund
också är en enormt viktig del i kommunens företagsklimat.
Nummer tre funderar Catharina några
sekunder på.
– Jag vill nog avslutningsvis säga begreppet ”närhet”. Både inom kommunen, vi är trots allt Sveriges sjunde
minsta kommun till ytan vilket gör att
vi har nära till allt här hemma, men
jag vill också framhålla det faktum
att vi ligger nära många stora viktiga
städer och en internationell flygplats.
– Får man sedan drömma lite för kommunens räkning så vore det fantastiskt att i framtiden kunna bli en del
av Ostlänken, det skulle verkligen underlätta pendlingen till och från kommunen. Men hur som helst så måste
vi hitta fler sätt att möta det ökade
trycket från Stockholmsområdet vad
gäller bostadsökande, och självklart
fortsätta att marknadsföra Oxelösund
som en fantastisk plats att bo och
leva på!
Catharina själv är född och uppvuxen
i Oxelösund, vilket gör det extra roligt
för henne att leda kommunens arbete
och vara delaktig i kommunens utveckling.
– Jag ser det som min kommun på
mer än ett sätt, och mitt Oxelösundshjärta finns alltid med mig i min
yrkesroll såväl som i privatlivet, säger
hon och menar att hon aldrig haft en
längtan att bo någon annanstans.
– Visst är det roligt att åka på semester eller att fara iväg till Stockholm
över en dag, men det känns alltid bra
när jag närmar mig Oxelösund igen –
då vet jag att jag är hemma där jag
trivs som bäst!
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SÄTT KROMKANT PÅ
VARDAGEN MED EDITION 50.
,§UI\OOHU7R\RWD§UL6YHULJHRFKɬUDUPHG(',7,21H[WUDXWUXVWDGHPRGHOOHUWLOOMXELOHXPVSULVHU
9¦ONRPPHQLQRFKSURYN¸URFKKLWWDGLQIDYRULW

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 eller efter ök
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

Nyhet
Låna hem vår provlåda och testa hur
en modern och snygg belysning skulle
se ut i din trädgård.

DAGS ATT LYSA UPP
TRÄDGÅRDEN?

RING
oss för
kostnadsfri
OFFERT!

=POHYL[[[YL]SPN[ZVY[PTLU[H]ILlysUPUNZZ[VSWHY]pNNHYTH[\YLYVJOYHIH[[ILS`ZUPUNHY=POQpSWLYNpYUH[PSSTLK
WSHULYPUNVJOMYZSHN

Kompetens och kunskap, det hittar du hos oss!
Behöver ni hjälp att installera ett nytt vägguttag eller laga
[]p[[THZRPULU&=POHYÅLYHK\R[PNHLSLR[YPRLYZVTQVIIHY
TLKZLY]PJLLSPUZ[HSSH[PVULYPUK\Z[YPPUIYV[[ZSHYT
VJOmycket mycket mer.
Tveka inte, välkommen in till oss!

MER ÄÄN
N 50 ÅR I BRANSCHEN

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.

Vi har
öppet alla
vardagar!

8 -17
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Vi finns med Dig i
företagets alla faser!
För dig lokalt i Nyköping!

MyBusiness förenklar din vardag!

Vi kan hjälpa Dig med Ditt företagande i alla faser,

Som kund hos oss får Du tillgång till vår affärsplattform

oavsett om Du ska starta, driva, utveckla eller avyttra.

MyBusiness som hjälper Dig att hålla reda på siffror och

Av våra kunder är 9 av 10 små och medelstora företag.

dokument och ger Dig en snabb överblick över hur Din

Det gör att vi vet en hel del om den vardag som Du som

verksamhet mår och går. MyBusiness finns även som en

företagare lever i. Till Ditt förfogande står ett landsomfat-

mobilapp, vilket gör att Du kan hantera din ekonomi var

tande nätverk av 3 800 specialister.

Du än befinner Dig.

Revisorer.
i
F
Från
å vänster:
ä t Himn
Hi
D
Dagemir,
i S
Sara K
Keyser och
h
K
Kommunal
lS
Sektor.
kt F
Från
å vänster:
ä t Marie
M i Lindblad,
Li dbl d K
Kerstin
ti K
Karlstedt
l t dt R
Björn Carlsson
och Annika Hansson

Hej!
Jag heter Robert Söderlund, och är ansvarig för PwC:s verksamhet
i Nyköping med omnejd. PwC är marknadsledande inom revision,
redovisning, skatt- och affärsrådgivning på 130 kontor runt om i
landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 66 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst
lokala företag samt den offentliga sektorn.

Den lokala verksamheten inkluderar både ”traditionella” tjänster

Redovisningskonsulter.
Från vänster: Emma
Hallkvist, Linda Wallman, Mattias Wahlberg, Tobias Lundkvist
och Helene AckerstedtAndersson

såsom revision, redovisningstjänster och skatterådgivning. Vi har
dessutom lokala medarbetare som arbetar med företagsvärdering
samt rådgivning vid köp och försäljning av företag. Vårt tjänsteområde Kommunal Sektor, som arbetar bland annat med verksamhets-

Skattekonsult
Kristina Berlin

Administratör
Caroline Westerberg

Skattekonsult
Carl Nordblom

och redovisningsrevision på uppdrag av kommuner och landsting,
är en annan spetskompetens som finns lokalt på kontoret.

Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa
Dig och Din verksamhet!
/Robert Söderlund

Västra Trädgårdsgatan 41, 2tr
Nyköping 010-213 02 00
OXD FEBRUARI 2014
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Königs kåseri

Vovven en riktig luspudel
Vovven blickar ängsligt på husse.
Det gjorde han om inte annat vid den geHan tycks ana att det är fara å färde.
mytliga VM-finalen på Råsunda 1958.
Det har han jäkligt rätt i. Det är dags för
Det var den inte alltför kvickfotade Parling i
hundbad. Och vovven avskyr vatten.
och för sig allt annat än ensam om.
Tråkigt för honom. Visst. Men nu är det så
Brassarna kollrade alldeles bort våra
fiffigt ordnat här på planeten Tellus att det är
blågula grabbar fastän 52 000 åskådare enflockledaren som bestämmer.
tusiastiskt viftade med filthattarna
Det råkar just i detta fall vara jag.
och flitigt tjoade
Må vara att vovven och jag
Heja Sverige friskt humör.
långtifrån alltid är överens om den
rangordningen.
Bekymret var nu inte humöret.
Tvärtom tar den fyrbente luspuDet vågar jag påstå efter att
Jag hade
deln varje tillfälle i akt att underha studerat TV:s journalfilm från
gräva mitt ledarskap genom egna
finalmatchen.
haft mer
exkursioner i grannskapet vid våra
Det var snarare att svenskarna
dagliga promenader.
utbyte av en rörde sig i slow motion på planen.
Det vill säga för egen del begagDetta vid en tid när slow motion
vandrande
nar jag cykel. Dock inte av lättja,
inte ens var uppfunnet.
om ni tror det.
Lika lite som Zlatan Ibrahimovic.
pinne.
Det är ett nödvändigt ont nu
Eller andra fotbollsgudar täta
när kroppens smörjolja sinar och
som Joakim von Anka, kinkiga som
åldersstelheten måste lindras med
Prinsesssan på ärten och till synes
varma vetekuddar.
stamkunder hos Tattoo Jack.
Eller hemkokt hästliniment.
Verkar jag avundsjuk? Nejdå. Jag har så det
Vissa påstår sig bli hjälpta av en tuting.
räcker till blodpuddingen på bordet.
Min varning i det avseendet är att alltför
Åtminstone den här månaden.
mycket tutande kan ge biverkningar.
Tatueringar har jag också. Flera stycken på
Till dessa brukar räknas överdriven uppbåda benen. Ser det ut som i alla fall.
spelthet, bristande balans och ett i störsEgentligen är det åderbråck.
ta allmänhet tossigt pladdrande.
Vanligt förekommande hos gravida kvinnor
Du blir i klartext rejält på kanelen.
har jag läst på internetdoktorn.se.
Det oaktat är jag tämligen övertygad om att
Ni kanske undrar vilket namn vovven
jag tillhör det manliga könet.
lystrar till. Det gör faktiskt jag också.
Vad jag vet är jag heller inte gravid.
Vad jag lärt mig med tiden är att han inte
lystrar alls. Definitivt inte på husse.
Vovven försöker med vädjande ögon och sloDäremot har kanaljen ifråga förfinat sin
kande svans slippa den kvalfulla vandringen
talang att låtsas vara lomhörd vid mina allt
till Golgata. Eller om man ska vara noggrann
högre och ilsknare kommandorop.
till husets slitna duschkabin.
I familjen går han annars under namnet
Den gubben går nu inte. Bestämt är en
Peps. Det är efter förslag från mig.
gång bestämt. Eller borde i alla fall vara.
Det är kort och snärtigt. Och fungerar, som
Den sorgsne och mindre välluktande uppensagt, alldeles charmant uschligt vid försök till
barelsen får mig i sista stund att förvandlas
inkallning av nämnda exemplar.
till den barmhärtige samariten.
Det är nu ingen garanti att han lystrat
Jag vet. Jag är svårt chockad själv. Jag har
bättre om han fått heta Sigge, vilket matte
vanligtvis inget till övers för pjosk.
lanserade som ett lämpligt namn.
– Det säger du, säger Peps matte och låter
Svårt att veta hur hon tänkte där.
vasst påskina att hon hört det förr.
Det är väl ändå ett personnamn.
Tydligen är min trovärdighet på den punkten
Den mest bekante för mig är den före detta
obetydlig hos den kvinna jag delar glädje,
fotbollsknossen Sigge Parling. Han var messorg samt elräkning med.
tadels Djurgårdare vilket visar att även den
Det kan säkert bero på att jag gärna klanbäste kan hamna fel här i livet.
kar på andras sjåpighet men ogärna vill höra

NATURKÄNNARE – Hans Rydberg
Biologen och mykologen som
lämnat sin första rapport om
strandinventeringen av Oxelösunds
skärgård. Finns på nätet.
12
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UPPSLAGSVERK – Sörmlands flora
Oxelösundsaktuelle Hans Rydberg arbetade i 21 år med att sammanställa
boken, tjock som en bibel
med sina 776 sidor.

talas om mitt eget sjåpande.
Det räcker att jag småhuttrar lite för att jag
starkt ska överväga att ringa 112.
Det kan ju vara en pandemi i vardande.
Det har nu aldrig varit fallet. Hittills. Desto
oftare har det handlat om snuva.
Eller ett hastigt väderomslag.
Vädret är såklart inget att göra affär av. Det
är heller inget jag kan påverka.
Förmodligen inte SOS Alarm heller.
Badandet skjuts nu upp på obestämd tid.
Det är inget beslut jag är glad över.
Det finns det däremot andra som är.
Den benådade vovven är inte sen att skyndsamt sätta sig i säkerhet under köksbordet.
Plötsligt påtagligt pigg igen.
Det dröjer heller inte innan det hörs ljudliga
snarkningar från golvregionerna.
Det är tacken det,
mumlar jag missnöjt.
Vilket åbäke till
sällskap. Jag hade ur
den aspekten haft mer
utbyte av en vandrande
pinne. Säkert mer
lättskött också.
Och betydligt
lydigare. Kan man
tänka.

TEXT LEIF KÖNIG
E-POST leifkonig@telia.com

TIDNINGSDÖDEN – Lokalredaktioner
I flera decennier hade både SN och
Folket bemannade lokalredaktioner i
Oxelösund. Nu har även SN övergivit
kuststaden.

Semlor
med lyxig mandelfyllning.
Klassiska och
blandade.
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Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986
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Vi söker

pletterat
Nu har vi komemmelmed Minis 55:tårtor för
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Kom ihåg
Alla Hjärtans
Dag 14/2

Välkommen på
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Titta in så
b e r ä t t a r vi m e r !

Vi ses i Mediamixs lokaler på Östra Kyrkog 24, Nyköping
(ovanpå Theodoras Drömmar)
,ZWSHUHKLU7YPZTHU
=pZ[LYWVY[:[LUR\SSH 
^^^IPYNLYZZL

013 - 12 12 93 • 013 - 12 12 94 • 019 - 17 05 90 (växel)

www.bergslagsgardar.se

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

Kreativt hantverk
behöver inte kosta skjortan!
behöv

”Ring oss!”
Välkommen till Linhus AB!

ens
Månad
!
Linslus

Vi är specialister på Kök & badrum, inredningssnickeri, golv- och trapprenoveringar och vi utför samtliga i branschen förekommande uppdrag
åt både privatpersoner, kommunal och statlig
förvaltning.
Vi erbjuder kvalitativa hantverkstjänster med
tillhörande material och underhållsprodukter av hög
kvalité utan dyra mellanhänder.

För mer tips
och trix
besök vår
hemsida

linhus.se

Vi har fem anställda där alla har bred kompetens
och många års erfarenhet av ny-, om- och tillbyggnationer.
Vänd er med trygghet till oss! Vi levererar kvalité! Ett samtal,
en kontaktperson, tydliga avtal samt pris och kvalitétsgaranti!
/Peter Hardö, VD

www.linhus.se • info@linhus.se • Blommenhovsvägen 26, Nyköping • 0155-520 50

För 50 år
sedan –
det var utgångsläget för att söka i
Oxelösundsarkivets bildskatt till det
första numret av OXD.

Då såg det ut så här vid Folkegatan
27-29 Snekåken, Tolvan, Fagersta och
Långkatekesen. Husen revs 1964-65.

IFK:s fotbollskillar födda 1964. Stående fv Jan Berg, Anders Gustavsson,
Magnus Åbrink, Bernt Pettersson, Johan Falk, Jörgen Forsberg, Egil Schröder och Dan Olsén. Knästående: Jan Rydstrand, Tommy Kjellberg, Kenneth Rutström, Jan Granlund och Kenneth Ivarsson och framför dem ligger
Magnus Larsson.
En historisk dag
var det den 25 juni
1964 då Sovjetunionens president
Nikita Chrustjev
och hans maka
Nina besökte Oxelösunds järnverk.
Till vänster ser vi
landshövding Bo
Hammarskjöld, i
bildens mitt Nikita
Chrustjev, till höger
statsminister Tage
Erlander och fru
Nina Chrustjev.

SU
N
SUNDA
DA
sare tider...
Nu går vi mot lju

månad
Under februari
erbjudande:
har jag följande
eller permaVid färg-, slingbjuder jag på
nentbehandling
bryn.
plock och färg av
älsningar,
Välkommen! H
Gunilla

Nya Sundasalongen • Sundstigen 12 613 36
3 Oxelösund • Telefon 0155 - 334 40
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President Chrustjev eskorteras ut ur
staden efter avslutat besök. Färden går
via Föreningsgatan och Hamnbron.
Bakom konvojen syns polisstationen.

Gör något som ingen annan har!

•
•
•

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

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

Medlem i målaremästarna

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

Den 30 september 1964 var Husmodersskolans elever på studieresa i Ripsa. Foto Ulla Jonsson.

Gatubilder som förändrades. Utsikt mot Föreningsgatan - Esplanaden och utsikt från Norra Malmgatan 6. Till vänster Föreningsgatan 25 följt av nr 23 och
21. Andra huset från vänster är Esplanaden 19. I förgrunden till höger ligger
Esplanaden 17 och bakom det huset nr. 22-24. Esplanaden 17 som ägdes av
Oxelösunds järnverk, revs onsdagen den 16 december 1964. I bakgrunden till
vänster syns Punkthusen. Foto Olle Jännebring
OSK:s handbollslag 1964.
Stående från vänster Sture
Andersson, Bengt-Åke
Hedmalm, Torbjörn
Larsson, Sverre Schröder,
Kaj Wirmola och
Sören Hedström.

+bqb²8È
ÊbµÂYµ8²È
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@@
FY¢ÊbµÂY
¢µbbb²
ÉÉÉ¢ÊbµÂ
Y¢µb
8²²8²½
*uµ}8ub
ÊbµÂYµ8²È
b½
0155-383 52

Knästående från vänster
Åke Larsson, Karl-Göran
Andersson, Rolf Pettersson, Sture Segerberg
och Lennart Eriksson.

EN RIKTIG TYGBUTIK I CENTRUM - VÄLKOMMEN IN!

Kökshanddukar
Halvlinne

10:st

Stans
största
sortering av
gardinkappor

Gardin- Örngott
lufter
Från

Kuddfordral

Ingen väg…
...är för
lång för...
...ett besök hos

Från

Från

98:- 10:- 59:st

st

V. Trädgårdsgatan 35,
Nyköping
0155-28 89 10
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Nytt år, ny vikt!

,*- 4 $+-

Hudhälsan

Oxelösund
Hudhälsan ekosalong.
Järntorget 1, tis-fre 10-17

Verksamhet
IPL/Laserbehandling för permanent hårborttagning,
}ÂYn²Ëu²uV8ObVub½q<O8²O}Ë½u8FY<²¢
8F²Yub2½²u²8¢
(²bµb½FÂ½¢
8µµ8ubV}ÂYÈ@²YV8ubÈ@²YO}8µ½µFb}8Yu8²¢

Nyköping
Hudhälsan ekosalong. Skjutsareg. 25
Drop in måndagar 12.00-18.00
Tel 0155-30 311
www.hudhalsaneko.se

Adress/Kontakt
<²½²ub½V ÊbµÂY¢
,bbnÏpp¾Ï¾VÉÉÉ¢}ÂY}8µ8b¢µb

Nu är det vinter och
cykeln den slinter!
Köp dubbdäck till cykeln så
bjuder vi på monteringen!

Öppet Oxelösund
,µY8un²bY8uÏ¢ÏÏ¸¢ÏÏ¢
Övrigt
+8ubY ½<¢ ÊbµÂYµbY8nb@²¢
Â<ÈbËuV+ Â½µ8²bu8½8ÁpV@Y8u8²
Ág¢ ²n² 8F²Yub2½²u²8¢²(º8µb²
u<b²½YµFu¢

0155-45 10 00 • Järntorget, Oxelösu
nd
www.cykelonyckel.se

I topp för sjätte året i rad!
I Svenskt Kvalitetsindex (SKI) senaste mätning av
kundnöjdhet i olika servicebranscher fick vår
mottagning - tillsammans med övriga Praktikertjänstmottagningar - betyget 86,5 av 100!
Undersökningen bygger på 6 000 intervjuer där
patienten har fått ange hur nöjd man varit med
sitt tandläkarbesök, tandvård och andra tjänster.

86,5

Tack för förtroendet!

Tandläkare Göran Herbring
0155-316 60
Torggatan 13, Oxelösund

bb8V8µµ8ubO}8ubÈ@²Y¢

Blomster Design
Butiken med de ekologiska
g
alternativen.

Hantverket & kunskapen

MÖTESPLATS
KUPAN SECONDHANDBUTIK
G:a Oxelösundsvägen 2 • Öppet tisdag-fredag 10.00-16.00

Snart kommer våren!
Vi har ekologiska fröer för
säsongens odling.
Välkommen in!

Odlad
dl d med
d kärlek!
k lk
16
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Öppet: Mån-Fre 09.00 - 18.00 Lör 10.00 - 14.00
Järntorget 4 , Oxelösund • 0155 310 52

REA 50 %

på skor och vinterkläder (ej tillverkat)
Lördagsöppet 10.00-14.00 1/2, 1/3, 29/3
VÄLKOMMEN!
Oxelösund Tunabergs Rödakorsetkrets
Tel 070-355 73 54 - www.redcross.se/oxelosund

Välkommen till
Apoteket Ejdern

ekosalong

FÖRKYLD?
Apoteket Ejdern
Järntorget 2 Oxelösund
0771-760 760
www.apoteksgruppen.se

Lägenheter för dig & mig
24 h Trygghetsjour
Fastighetsjour
Företagshotell
Gallerior
Kontorslokaler

Hyr dig fri!

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

+8Y²88YVÂYÈ@²YV(º8µb²O} 8F²Yub2½²u²8¢

Öppettider
mån-fre 09.30-18.00
lör 10.00-13.00

Södra malmgatan 16, Oxelösund
0155 - 20 51 30  www.kungshem.se

LOKAL PERSONLIG SERVICE
• Kameror • Datorer
• Tillbehör • Skrivare
• Mobiltelefoner
• Bläckpatroner

ID- och
körkortsfoto
på bara några
minuter!

Anderssons Hemelektronik AB

Järntorget 1, Oxelösund. Tel: 0155-374 72

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

Må-Fre 10.00-18.00 lunch 14.00-15.00 Lö 10.00-13.00
OXD FEBRUARI 2014
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ANNONS
TEXT YLVA SANFRIDSSON FOTO PETER LUNDSTRÖM

Turism

Oxelösund

 en pärla vid havet
Oxelösund lockar besökare såväl sommar som vinter. Besöksmål som erbjuder sol och bad är naturligtvis självskrivna under varma lata sommardagar, men så finns ju också
faktiskt Sörmlands största havsbad Jogersö här, vars sandstrand lockar tiotusentals badsugna varje sommar.
Många som besöker Oxelösund blir
Jogersö är mer än bad. Campingen
väldigt överraskade över hur fint det
lockar långväga och återkommande
faktiskt är med havet och alla naturbesökare, liksom bakluckeloppisen
områden och det kanske
och bilbingon. Jogersö
inte alla gånger överensär också ett centrum för
stämmer med den bild
friluftsliv och motion med
de hade innan. Sen är det
bland annat motionssom så att det ger bra
spår, triathlonbana och
inkomster för företagen
startpunkt för kajakturer
... Oxelösund och föreningarna inom
i skärgården.
näringen och det i sin tur
är ett
genererar skatteintäkter
Hela Oxelösund med sin
besöksmål
till kommunen.
närhet till skärgård och
vacker natur lockar både
som
Just turismen är en tillinflyttare och besökare.
överraskar.
växtnäring och Sverige
Lägg därtill Oxelösunds
och Sörmland satsar på
unika kombination av
att fördubbla besöksnätung industri och härligt
ringens omsättning fram
skärgårdsliv som skapar
till 2023. Det vill ju vi också gärna
häftiga kontraster!
vara med på!
Erik Lindhe är turismansvarig i OxeVilket besöksmål lockar flest turislösunds kommun. Vad är det turister?
terna kommer hit för att uppleva och
 De enskilda besöksmål som lockar
göra?
flest besökare är äventyrshuset Boda
 Besökarna kommer främst för närBorg och det underjordiska kalla
heten till havet och skärgården med
krigsmuseet Femörefortet. De är bägbad, båtturer och andra havsnära
ge fantastiska anläggningar som är
upplevelser som vandring och paddstarka reseanledningar till att besöka
ling. Men sen är det många fina beOxelösund. Just Boda Borg bidrar
söksmål som lockar besökare utifrån
också till att locka hit besökare vid sioch de flesta lockar allt fler besökare.
dan om den tradtionella högsäsongen
En stor del av besöken är dagbesök
på sommaren.
och där har bland annat Gamla Oxelösund växt. En stor del av turismen
Sommartid lockar dock ett besöksmål
är också affärsresande och kontakten
som Jogersö väldigt mycket besökare.
med de större företag som finns i OxeMen överlag har vi väldigt många olika
lösund.
typer av besöksmål och det är en bra
mix på upplevelser. UtvecklingspotenVar kommer turisterna från?
tialen finns ju i att ta tillvara på de
 De svenska besökarna kommer
möjligheter som finns med närheten
främst från närregionen inom cirka
till havet, men också skapa upplevelen timme från Oxelösund. Mycket
ser utanför högsäsongen på sommafrån Stockholm och Mälardalen, men
ren.
även från Östergötland. Ser man till
de utländska besökarna är det främst
Förmår Oxelösundarna uppskatta sin
tyskar och från våra grannländer bestad tycker du?
sökarna kommer.
 Det varierar nog mellan vilka man
pratar med, men överlag tycker jag att
Varför ska vi ha hit turister?
det ändå finns en stolthet över plat Framförallt för att få visa upp allt
sen man bor på. Då framförallt för hur
fint som Oxelösund har att erbjuda!

Erik Lindhe, Turismansvarig i Oxelösunds kommun.

vackra miljöer man omgärdas av och
i synnerhet närheten till havet. Det är
en otrolig tillgång vi har när det kommer till att locka besökare, men också
framtida invånare.
Vi jobbar ju dagligen med att visa upp
en attraktiv bild av Oxelösund och
genom att synliggöra de fina miljöer
som finns och allt som finns att uppleva tror jag det bidrar till att stärka
stoltheten för platsen.
Oxelösund sitter på en jättepotential
både vad gäller besöksnäringen, men
också i möjligheten att locka fler som
vill bo här.

Vilket är ditt eget smultronställe?
 Det går ju inte att bortse från Femöre med dess fantastiska natur och
närhet till havet. Men det är svårt
att inte charmas av skärgården, Hävringe, slottsparken vid Stjärnholm,
Gamla Oxelösund, de underbara havsbaden och så vidare... Jag tycker överlag att Oxelösund är ett väldigt trevligt
besöksmål som överraskar.
De kontraster som finns i Oxelösund
är också något som är väldigt häftigt.
Det märker man inte minst vid en båttur i skärgården.

ANTAL BESÖKARE 2013
Allaktivitetshuset Koordinaten
Boda Borg
S:t Botvids kyrka
Femörehuvud

215
50
35
25

000
000
000
000

DE EVENEMANG SOM LOCKADE
FLEST BESÖKARE 2013
Oxelö Marknad
Bakluckeloppisar/bingo vid Jogersö
Julmarknaden Ljus och Värme

19 000
5000
2000

www.visitoxelosund.se
OXD FEBRUARI 2014
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TEXT LEIF KÖNIG E-POST leifkonig@telia.com FOTO PETER LUNDSTRÖM

Hamnen i fokus

Ny fartygsrutt
i hamn
NAMN: Erik Zetterlund, 60 år.
FÖDD: Den 11 juni 1953.
BOR: Villa i Sundaområdet i Oxelösund.
FAMILJ: Karin Zetterlund, 60 år. Tre vuxna söner.
UTBILDNING: Bergsingenjör KTH, Kungliga Tekniska högskolan.
”Efter utbildningen fortsatte jag några år som forskarstuderande på KTH.”
ARBETE: Verkställande direktör Oxelösunds hamn sedan 2003. Tidigare i
många år logisticchef på SSAB Oxelösund.
UPPDRAG: Ordförande i Östsvenska Handelskammaren, ledamot i Onyx Näringslivsutveckling.
FAVORITOMRÅDE: Utvecklingsfrågor. ”Jag är positiv till att slå ihop Oxelösund och Nyköping till en enda kommun. Jag ser inget mervärde i att vara
två skilda kommuner. Det kommer man heller inte ha råd med i en framtid.”
Det är en fråga som måste ställas till en
hamnchef. Har du egen båt?
– Inte nu längre. Jag har haft både segelbåt
och motorbåt tidigare.
Nu håller du dig alltså kvar på
landbacken?
– Njae, jag har ju en liten Buster som vi kan åka ut och bada
med. Det är annars havskajak
som gäller för vår del numera.
(Buster är en aluminiumbåt av
enklare modell och lite av båtarnas
folkvagn.)
Du har en bergsingenjörsexamen. Hur hamnade du på det
traditionstunga spåret?
– Tanken från början var att jag
skulle läsa kemiteknik på KTH
men där var betygskraven högre
än till utbildningen som bergsingenjör.
Beteckningen bergsingenjör
avskaffades i Sverige 1996. Du
verkar å andra sidan inte fästa
så stor vikt vid fina titlar.
– Nej, jag ser mig som företagsledare för Oxelösunds Hamn
AB. Det är ju vad jag är.

Det visste du
inte om Erik:
 Jag gillar att
spela teater,
medverkade i
studentkårens
kårspex när
jag gick på
KTH i slutet
av 1970-talet.

Den som kallar dig hamnkapten och förväntar sig att du bär en tjusig
kaptensmössa har således blandat ihop
grynnorna på sjökorten.
– Ja, vi har en särskilt tillsatt hamnkapten
som vakar över ordningen i hamnen, tillser
20

OXD FEBRUARI 2014

att hamnordningens föreskrifter följs, för
journal över fartygens ankomst och avgång
o.s.v.
Du har varit hamndirektör i
Oxelösund i tio år. Hamnen har
med dig vid rodret förvandlats från en ganska nedsliten
inrättning till ett affärsverk och
aktiebolag.
– Vi har stärkt varumärket, bytt
ut gamla kranar och kajer och
infört ett nytt moderniserat arbetssätt där vi också har dagliga
utvärderingar av vad som varit
bra och dåligt.
Hamnen kan lagom till starten
av 2014 presentera en ny affärspartner, SCA Logistics, som
trafikerar London-RotterdamOxelösund.
– Rederiet valde oss tack
vare vår unika infrastruktur.
Via Oxelösund nås Stockholm,
stora delar av Mälardalen och
Östergötland på drygt en timme.
Det är självklart intressant för
varuägare som importerar gods.

Du får ytterligare fem meningar
för att lyfta fram fördelarna
med Oxelösunds hamn.
– Vi har satsat på att vara en bulkhamn som
lossar och lastar oförpackat material. Vi är
också en djuphamn och alla fartyg som kan
ta sig in vid tröskeln Stora Bält och trafikerar
Östersjön kan även ta sig in i Oxelösund.

Vad händer med planerna på nya hamndelar
vid Stegeludden och Norra Brannäs?
– Bra fråga. Det är inte aktuellt idag. Efter
finanskrisen 2007-2008 har planerna legat
på is. Hamnen vid Stegeludden är tänkt att
vara under tak, som ett båtgarage. Det är i så
fall en investering på en halv miljard kronor.
Det finns en potential
att öka godstransporterna i Sverige till
sjöss. Där har Oxelösund ett strategiskt
läge på ostkusten.
Eller hur?
– Ja. Varför ska gods
köras på järnväg eller
landvägen från ostkusten till västkusten
för att skeppas ut från
Göteborg när godset
lika väl kan gå sjövägen från Oxelösund?
”Vi är redo. Var är
malmtågen?” Den retoriska frågan är från
Hamnens hemsida.
Ja, hur går det med det tänkta samarbetet
med Grängesbergsgruvorna som ska öppnas
på nytt?
– Gruvbolagen har svårt att hitta finansiering för att kunna köra igång. Bolagen behöver mer kapital, en stor säck pengar.
Hamnarbetare har sin egen jargong. Vad
betyder stiff och stuff på vanlig svenska?
– Det kallas att stiffa en container, fylla den
med gods. Stuffing är att lossa.
Det tog 100 sjåare tre dagar att lasta ett
fartyg på 10 000 ton med malm i början av
1900-talet. Hur snabbt går det 2014?
– Det klarar tre man på sju åtta timmar.
Hamnen har sju bergrum som totalt rymmer
en miljon kubik olja, ungefär som en och en
halv Globen. Var mer exakt finns det lagret?
– Bergrummen ligger i berget vid Gamla
Oxelösund (läs: Café Bygdegården).
Det kringflygande stoftet från malmhögarna
i hamnen utgör ett elände för Oxelösundsbor
med hus, fritidsbåt och vitmålade trädgårdsmöbler. Hur resonerar ni runt detta?
– Vi skiljer på vanligt skit som är en olägenhet men ofarligt och vad som är farligt stoft
som består av skadliga ämnen.
Hur jobbar ni med den saken i praktiken?
– Vi följer noggrant värdena över stoftnedfallet genom uppsatta mätstationer som finns
placerade runt om i Oxelösund.
Hur ser resultatet ut? Vad är analysen?
– Mätningarna visar att vi ligger långt under
uppsatta gränsvärden. Det är säkert betydligt
hälsovådligare att befinna sig på trafiktäta
platser som exempelvis Hornsgatan i Stockholm eller Västra Kvarngatan i Nyköping.
Genom åren har Oxelösunds hamn haft färjeoch persontrafik till bland annat Gotland,
Polen och St Petersburg. Vad händer där?
– Det är ingen fråga vi jobbar med. Det blir
nog aldrig mer aktuellt. Vi är en profilerad
bulkhamn idag och koncentrerar oss på gods.

Varför har det aldrig varit en bra idé med en
Gotlandslinje i Oxelösund?
– Gotlänningarna vill inte komma hit utan
vill komma till Stockholm. Å andra sidan ska
man förstås aldrig säga aldrig.
Hamnarbete är ett fysiskt jobb. I Oxelösund
har stuvarna av tradition ofta visat sig dugliga som atleter i bandy, boxning, fotboll och
inom kuststadens idrott i största allmänhet.
– Ja, det fanns tidigare ett Hamnens IF,
som nu är ombildat till en personalförening,
en mycket aktiv sådan, som anordnar både
idrottsliga och kulturella aktiviteter.
Hamnens årliga personalfest brukar aldrig
vara en traditionell trerättersmiddag följt av
styrdans till Stig–Björnz orkester.
– Nej, vi har haft olika teman, som bland
annat Blues Brothers, Alperna och Hawaii
och vid ett tillfälle även byggt upp ett mindre
nöjesfält i ett av hamnens magasin.
Stuveriarbete på fartyg från främmande länder har av vana inte alltför sällan kopplats
ihop med spritsmuggling. Hur är det idag?
– Det är i stort sett borta, vad jag vet. Vi
är en alkoholfri hamn. Vi informerar också
fartygsbefälen om att vi ser ett eventuellt
överräckande av en spritflaska, som en gåva
och ett tack, som en ovänlig handling.
Det är inte alltför länge sedan folk kunde
strosa fritt i Hamnen, passera under transportbandet och riskera att få en koksbit i
skallen och fiska strömming vid någon kaj.
– Katastrofen vid World Trade Center den 11
september 2001 ändrade synen på säkerhet och terrorrisken vid svenska hamnar och
andra stora anläggningar i landet.
Nu är det stängslat runt hela Hamnen.
Besökare måste föranmäla sig och ska alltid
åtföljas av en ledsagare inne på området.
– Det är säkerhetskrav som ställs idag. Vi
ska kunna skydda fartygen och det ska vara
ordning och reda i hamnen.
Turister och andra obehöriga får med andra
ord hitta mindre farliga besöksmål.
– Ja, det är bingo för oss ur säkerhetssynpunkt men tråkigt för pimpelfiskarna.

TEXT LEIF KÖNIG
E-POST leifkonig@telia.com

Antecknat i marginalen
Mötesplats: Hamnkontoret.
Fikabröd: Erik Zetterlund och Foto-Peter nöjer sig med varsin mugg automatkaffe. Skribenten avstår all form av
stimulantia.
Övrigt: Hamn-vd Erik Zetterlund vill
helst inte prata om sin egen person.
”Det saknar intresse”, gör han direkt
klart. Han är rak i kommunikationen
med tydliga åsikter i frågor som rör
utvecklingen av Hamnen och det lokala
näringslivet. Det visar sig även gå bra
att sticka in en och annan fråga av
privat karaktär. Medievant tar vd:n sig
också tid för bildtagning.
OXD FEBRUARI 2014
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KÖKSHELG
VÄLKOMMEN TILL
DIN PUUSTELLI BUTIK
SE ÖPPETTIDER:
WWW.PUUSTELLI.SE

Ärver jag
min sambo?

LÖ-SÖ
11-15
8-9 FEB.
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U
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H
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Var rädd om dig och
din familj!

Med hjälp av våra jurister kan du öka familjens trygghet.

WWW.PUUSTELLI.SE

• TESTAMENTE
• SAMBOAVTAL
• BODELNING
• ÄKTENSKAPSFÖRORD

• GÅVOBREV
• ARVSKIFTE
• BOUPPTECKNING

Välkommen att kontakta oss!

KÖKSÅRETS
BÄSTA
INVIGNINGSERBJUDANDEN:

TILL DE 50 FÖRSTA

IITTALA KASTRULLSET

PÅ KÖPET
50 FÖRSTA
KÖKSKUNDERNA FÅR
IITTALA KASTRULLSET
PÅ KÖPET.
VÄRDE 3.395,-

AEG- OCH SIEMENS MASKINPAKET, BLANCO HOAR,
GROHE KÖKSBLANDARE, AIRFORCE SPISKÅPA ...

TA DEL AV INVIGNINGSERBJUDANDEN
GENOM ATT BOKA DITT HEMBESÖK

EL
MP
EXE
L
L
I
T

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

Café och Butik

- MASSOR MED OTROLIGT FINA ERBJUDANDEN
TILL DE SNABBASTE KÖKSKUNDERNA!

-30 %

PÅ UTVALDA LUCKOR

med ekologisk inriktning

rgåsar
ö
m
s
k
ä
r
a
d
o
Superg

AEG MASKINPAKET COMFORT

Återbruk
Loppis  Syservice
Hushållstjänster

INDUKTIONSHÄLL, INBYGGNADSUGN, DISKMASKIN

13.985,Prova vår Morotskaka eller
Toscatårta, de är två av
många goda bakverk!

TILL DE 200 SNABBASTE KÖKSKUNDERNA.

VÄRDE 28.516,-

KOM IN SÅ BERÄTTAR VI MER!
STOCKHOLMSVÄGEN 10
611 33 NYKÖPING
0155-28 78 58
22

Vad händer när
någon av oss
går bort?
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Öppet: Mån-fred 11-16
Skogsvägen 22, Frösäng

Beställ hembakat!
Bröd, smörgåsar, smörgåstårtor, pajer, bakelser mm!

PENSIONÄRSPRISER

på tisdagar och torsdagar
Öppet Vard 10-18, Lö 10-13
Sälgstigen 3, Frösängs Torg,
Oxelösund

VI BRINNER FÖR EKOLOGISK HÅLLBARHET
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Mercedes-Benz Privatleasing
Enklaste vägen till din Mercedes!
Mercedes-Benz Privatleasing är väldigt bekvämt och enkelt.
Du betalar en fast månadskostnad där service ingår. Vi har
tänkt på allt så att du kan fokusera på körupplevelsen. Efter
avtalets slut lämnar du bara tillbaka bilen.
Läs mer på mercedes-benz.se/privatleasing

GLK fr:

4.495

kr/mån.

B-Klass fr:

3.295

0 kr kontantinsats.
Fast månadskostnad.
Service ingår.
kr/mån.

A-Klass fr:

3.095

Ringvägen 58, Nyköping

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.

995:-
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Volta U4602
Dammsugare
1800 wa
Hepa ﬁlter

A+, 5,5 kg,
1100 varv
Kontrollpanel
med digital
display

Cylinda Diskmaskin
DM296
A++, 14 kuvert, 42dB

Whirlpool
Kyl/frys
WBE3116W
Kyl 194 liter
Frys 113 liter
H:175 B:60 cm
A+

:5
9
39
)
(4495:

Cylinda Tvämaskin
FT384E, A+++, 8kg,

5:9
54
)
:
5
599

0155 - 44 31 00
www.bilcenter.com

9) :69
(899:-

Whirlpool
AWE7520
Toppmatad
tvämaskin

kr/mån.

1400 varv

:5
9
54
)
:
(5995

:399-5
)

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

(4995:

Cylinda TVP337 Torktumlare A+, 7kg,
Energisnål värmepumpsteknik

Elektro Helios
TK7519
Sensorstyrd
torktumlare
7kg

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

TEXT SANNA DAHLSTRÖM FOTO VERONICA JOHANSSON / BODA BORG

Aktiv fritid

Boda Borg
 En populär upplevelse
som sätter Oxelösund på kartan
Med sina 50 000 besökare var Boda Borg den överlägset
största betalda attraktionen i Oxelösund år 2013. Företaget,
som funnits i Oxelösund i nio år, har sedan starten haft en
tillväxt på 3-4 % per år. Under 2014 görs en miljonsatsning
för att tillväxtsiffran istället ska bli 10 %  och därmed även
locka fler besökare till kommunen.
På Boda Borg i Oxelösund finns idag
kommer de 21 banorna att utökas till
21 spännande banor där totalt 350
25 stycken, dessa planeras att vara
personer kan vara i huset samtidigt.
i bruk senast under höstlovet – även
Varje bana består av melom de självklart kommer
lan två till fyra rum, där
börja användas allt efterdeltagarna i lag om tre till
som de blir klara under
fem personer skall lösa
året.
olika typer av problem
– De fyra nya banorna
tillsammans.
Banorna
kommer öka vår kapacihar tre olika svårighetstet med 20 %, det bety... 21 banor
grader och uppgifterna
der framförallt att vi kan
ska bli
varierar stort – detta gör
ta emot fler besökare
att det finns något för alla
under de mest populära
25 banor
typer av problemlösare,
dagarna på året, menar
2014.
gammal som ung. BesöStefan och berättar att
karna på Boda Borg är i
under 2013 var ungefär
ålder mellan 770 år och
60 dagar helt fullbokade.
snittåldern ligger på cirka 30 år.
Den andra stora satsningen görs på
– Förra året omsatte vi 14 miljoner
marknadsföring. Att marknadsföra ett
och hade en vinst på cirka en miljon,
så pass brett koncept som Boda Borg
det möjliggör en fortsatt ökad satsfaktiskt är, det är inte det lättaste. De
ning från vår sida, berättar Stefan
fyra största målgrupperna för verkKemi som tillsammans med Yvonne
samheten är dock klassresor, företag,
Kemi driver verksamheten.
familjer och föreningar.
– Den bästa marknadsföringen sker
År 2014 kommer främst två stora
ändå genom att våra nöjda gäster besatsningar att göras. För det första så
rättar om oss för sina vänner, därför

Stefan Kemi driver Boda Borg i Oxelösund
tillsammans med sin fru Yvonne.
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kommer vi att införa en fribiljett som
våra besökare kan ge bort efter sin
vistelse hos oss, berättar Stefan.
– Klart att det är en liten morot om
man redan har en biljett till en aktivitet!
Stefan vill även gärna lyfta frågan gällande hur olika aktörer i Oxelösund på
bästa sätt tillsammans tar hand om
alla besökare.
– Hela 94 % av alla våra gäster har
rest mer än sju mil för ett besök hos
oss, och 25 % av gästerna köper också boende i Oxelösund eller Nyköping
i samband med sin vistelse, självklart
vore det roligt om vi kunde hålla kvar
fler personer och dessutom för en
längre period.
– Vi på Boda Borg skulle så gärna vilja
vara med och verkligen sätta Oxelösund på turistkartan, helt enkelt utveckla Oxelösund till en Destination
värd en resa. Det kommer att ta tid,
säkert 10 ȃ 15 år, så ju förr vi börjar
desto bättre, säger Stefan. Han menar
att för att lyckas så behövs utveckling
inom redan existerande turismföretag
men också nyetableringar – fler företag som blir ekonomiskt hållbara,
anställer personal, skapar paket för
olika målgrupper, är bokningsbara på
nätet, visar sig vara duktiga på marknadsföring och framförallt förstår värdet av sälj och värdskap.
– I första hand är det fler upplevelser
som behövs, både inom- och utomhus, och en allmän höjning av värdskapet. Upplevelser kan vara äventyr,
kultur, natur och så vidare. Ju större
bredd desto bättre! I andra hand behövs ett större utbud av billigare logi,
typ vandrarhem, Bed & Breakfast,
stugor med mera. Hotell och Restaurangkapaciteten som redan finns bör

räcka långt, tror många inom de
två områdena skulle jubla över
att få ännu mer gäster, menar
Stefan och tillägger;
– Vi har så bra förutsättningar, en företagarvänlig kommun, motorväg
fram till stadens port,
över 3 miljoner människor kan nå oss
med bil och buss på
mindre än 2 timmar.
Krydda det med
havet, naturen och
Skavsta Flygplats.
Det som behövs
nu är fler entreprenörer och eldsjälar
som är villiga att
satsa!
Under året är det
också tänkt att Boda
Borg kommer att satsa
på att nå en ännu större
marknad. I sommar öppnar de därför ett Café ute
på Boda Camp, Femöre – en
plats som varje vår och höst
besöks och upplevs av cirka
8 000 barn på klassresor.
– Vi kommer att hålla öppet alla dagar
under juli månad 11 ȃ 19 oavsett väder, vi har omkring 100 sittplatser inomhus utöver de cirka 200 som finns
utomhus, så vi är inte alls väderberoende, berättar Stefan.
Kallare dagar är det också tänkt att
Campens bastu kommer att vara öppen, så att de som vill ta ett bad även
i sämre väderlek har någonstans att
värma sig efter sitt dopp i havet.
– Vårt koncept är att ha ett våffelcafé
där man själv kan styra tillbehören,
oavsett om man vill ha en klassisk söt

våffla eller
en lite matigare
variant, säger Stefan och
tillägger att ambitionen är att ha upp
emot 50 olika möjliga kombinationer
för våfflorna.

– Det är viktigt
för oss att få bjuda
på en härlig upplevelse, det är en
förutsättning för att man sedan ska
vilja komma tillbaka som gäst, avslutar Stefan.

Innan verksamheten öppnar för allmänheten är det tänkt att bjuda in
lokala föreningar i Oxelösund under
några dagar för att visa upp det nya
caféet.

HAVE A BALL! Det går inte att besöka
Boda Borg utan att prova på åtminstone
en utmaning. Nedan ser ni skribenten
som med skräckblandad förtjusning tar
sig an banan Bollkoll tillsammans med
rutinerat sällskap.

OXD FEBRUARI 2014
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NYA PEUGEOT 3O8

SKAPAD FÖR
NYA UPPLEVELSER

Sportig och trygg
- med fantastiska vägegenskaper
Provköra en Peugeot? Ja, varför
inte, det var länge sedan jag åkte
runt i min lilla Peugeot 104. Det
kan vara spännande att se hur utvecklingen gått framåt.
Kör så mycket du vill var förutsättningarna
som Nico gav mig. Och det har jag verkligen gjort, med följd att jag verkligen testat
bilen. Stadskörning, landsvägskörning och
faktiskt även på små skogsvägar.
De genomgripande intrycken är att jag provat en sportig och trygg bil med mycket

goda vägegenskaper. Pigg dessutom, den
svarar snabbt när jag accelererar vid omkörning.
Direkt när jag kliver in i bilen känner jag
att det här kan bli kul. Den lilla ratten i
kombination med de skålformade stolarna
ger en sportig och behaglig känsla.
Sträckan Nyköping - Stockholm på en
moddig och tidvis hal vägbana prövar
verkligen bilens vägegenskaper. Men färden
blir lugn och trygg. Bilen uppträder mycket

stabilt, även om jag håller ner farten på
grund av väglaget.
En stor display är centralt placerad med
navigeringssystem inbyggt. Härifrån styrs
även övriga funktioner som till exempel
värme och ljudutrustning i bilen. Lätt åtkomlig och tekniskt avancerad.

Det stora panorama-glastaket ger rymd åt
den relativt lilla bilen och höjer den behagliga känslan att köra bilen.
Helhetsintrycket blir positivt. Det har de½RMXMZXWOIXXIRWXSVYXZIGOPMRKWIHERQMR
Peugeot 104 som jag körde på 80-talet.
Peugeot 308 utmärker sig som en sportig,
pigg bil med otroliga vägegenskaper. Den
ligger som klistrad vid vägbanan och är
riktigt rolig att köra.

När vi öppnar bagageluckan för att lägga in
medhavda väskor blir vi överraskade - det
var betydligt större än vi trodde. Den "lilla" bilen klarar även en transport av paket
från besöket på IKEA, tack vare möjligheten att fälla baksätet.

Torbjörn Dahlström,
Mediamix Event & Media

Örjan Wessberg vann en vecka som testpilot
med nya 308:an genom att gilla och dela inlägg på
www.facebook.com/Stenbergs-Bil-i-Bettna

– Touchskärmen
sköter i
stort sett
allt!

1..
2..
3.

Cockpit
och touchskärm
26
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Örjan
Wessberg
Teknisk chef, Scania

Är Stenbergs företaget med den personliga servicen?

ANNONS

Vi har haft ett Facebookevenemang
där olika företag och privatpersoner
har fått provköra vår nya Peugeot 308.
Deras totala upplevelser presenteras nu här.

Frågorna som ställdes till vår testkörare var följande:
1: Vad tycker du om Designen på nya Peugeot 308?
2: Hur upplevde ni den innovativa 7.9” touchskärmen?
3: Hur var bilen att köra, ljudnivå, komfort?

– Ville ald- 1..
rig lämna
nycklarna
ifrån mig... 2..
aldrig
någonsin! 3.

– Gott
1..
om plats
trots mina
långa ben. 2..
3.
Marie
Engman

Är Stenbergs företaget med den personliga servicen?

Kirurg

Kristian Bartos
Producent
Bartos Media

– Mjukt
och tyst.
Härligt
bakom
ratten.

– Kärran 1..
är verkligen
fullspäckad
2..
med
gadgets,
passar mig 3.
perfekt.
Linus
Öhman

Är Stenbergs företaget med den personliga servicen?

2..
3.

Gustav
Engvall

Är Stenbergs företaget med den personliga servicen?

– Det har
varit en
trevlig bekantskap,
imponerad av all
teknik.

– Touch1..
skärmen
är perfekt
2..
för mig
med långa
3.
naglar.
Är Stenbergs företaget med den personliga servicen?

Säljare, MTG Radio

Benita
Vikström

Är Stenbergs företaget med den personliga servicen?

1..
2..
3.

Är Stenbergs företaget med den personliga servicen?

– Den
känns rätt
i tiden!

– Ville inte 1..
lämna bilen
och köra
den egna. 2..
Nintendo
vs Commo- 3.
dore 64.
Sara
Rudolfsson

1..

VD, XL Bygg

Mobil/Data, Elgiganten

Mariah
Ring

Är Stenbergs företaget med den personliga servicen?

1..
2..
3.

Erik
Olofsson

Är Stenbergs företaget med den personliga servicen?

Krögare

Säljare, MTG Radio

– Det lilla 1..
vi upplevde ihop
va faktiskt 2..
riktigt
3.
trevligt!
Lars Björkman
Producent
Bartos Media

Är Stenbergs företaget med den personliga servicen?

Strömsborgsv 3, Bettna, 0155-76 440
www.stenbergsbil.com

Vi hjälper er med en
lyckad mediamix!
Eva Westberg heter jag, östgötskan från Linköping som valsat runt i både Stockholm och
Japan men som trivs bäst i Nyköping och bor
¡͚͛¤Ǥƪ¤¤ ¡Ƥningen är ett stort plus när jag hjälper mina
ǡǡơÚǤ
Jag arbetar nu som projektledare på magasinet
NYK och som säljare på OXD tillsammans med
min goa kollega Kristin. Vi jobbar hela tiden
med att utveckla NYK och OXD så har du några
funderingar, tips eller vill synas med ditt företag
så kontakta mig.
̻ǦǤ͘͘͟͞Ǧ͚͚͜͟͠͠

Jag heter Sanna Walker och är Art Director &
Ƥ¤Ǩ
Jag har alltid älskat att segla och njuter mycket
av att vara ute i skärgården. Med rötter i Stock Ú¤ƪ͠
¤¤͘͡ǦǤ ¤¡
Sverige igen med en hel familj.
Design har alltid legat mig varmt om hjärtat
 ơ¤
reklambyrå/tidningsbranschen. Kontakta mig så
¡Ú¤Ǩ
̻ǦǤ͚͚͛͘͘͟͜͞͞͞

Jag heter Torbjörn Dahlström (Tobbe). Jag äger
och driver Mediamix Event & Media och har
Ú͙͘͡͡Ǥ¡
stora intressen fotboll och musik.
Sedan ett år tillbaka har vi kontor i både Nyköping och Oxelösund. I Nyköping har vi fyra
duktiga tjejer som sköter verksamheten medan
jag själv tillbringar mest tid i Oxelösund tillsammans med Peter. Just nu står vi inför en spännande utmaning då Oxelösundstidningen blir
magasinet OXD och därmed ett systermagasin
till NYK i Nyköping. Vi har också planer på nya
event under 2014.
̻ǦǤ͘͘͟Ǧ͚͛͛͛͛͜͜

Hej, jag heter Peter Lundström och är nybliven
tvillingpappa. Jag har arbetat som pressfotograf sedan mitten av 80-talet. Jag är uppvuxen
i Norrköping men har bott i Nyköping i 14 år.
Förutom fotograferingen jobbar jag dessutom
med bildbehandling i Photoshop och Illustrator.
Privat är musik mitt stora intresse. Jag har spelat gitarr och skrivit egna låtar ända sedan jag
Ƥ ͟¤¤Ǥ
Med nära 30 år i branschen har jag stor erfarenhet av fotografering och bildbehandling. Jag får
även vara ”Macexpert” här på Mediamix.
̻ǦǤ͘͘͟Ǧ͙͛͘͟͟͠͡

ǨKristin Mordal Spaarf, norskan, här. Bosatt
i kuststaden Oxelösund med familjen i 12 år. Nu
är jag projektledare för magasinet OXD och arbetar också med systermagasinet NYK tillsammans med kollega Eva. Som säljare möter jag
många spännande människor och företag, och
har därför massvis med kunskap om den lokala
marknaden. Jag är gärna en idèspruta, för det
Ƥ¡Ú
ger nöjda kunder.

Sanna Dahlström heter jag – även känd som den
skogsgalna skribenten som älskar friluftsliv i alla
dess former. Mina uppgifter på Mediamix, utöver mitt skribentarbete, är att hantera sociala
medier och tävlingar. Tidigare har jag arbetat
tio år inom hotell- och restaurang, utbildat mig
till massör samt läst högskolekurser inom matoch måltidskunskap, historia, geovetenskap och
Ǥ ¡Ƥ Ȃ¡Ú
jag också utmärkt med mitt jobb där jag stän¤¡ơ¡¡farenheter. Har du något tips på vad du tycker
 ȂÚǨ
sanna@media-mix.nu

̻ǦǤ͙͚͘͘͘͟͟͞͡͞

facebook.com/mediamixnykoping

Mediamix
event & media
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www.nyk.nu www.oxd.nu
Östra Kyrkogatan 24, 311 33 Nyköping

Höjdgatan 24, 611 33 Oxelösund

Uppskattade möte
n mellan
förskolebarn och
äldre

Fler medarbetare
inom vård- och
omsorg i Oxelösund har nu
formell kompetens

Varje tisdag traska
r barn och pedagoger från Oxelö
förskola för att
hälsa på och umgå
s med sina ”nya
kompisar” på Sjöt
ångens äldreboende. Det är trevlig
t när barnen
kommer tycker de
boende. De
sprider glädje och
är så spontana.
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sportlovet v8

på Sportlovet

Ti, to, lö, sö

10:00-21:00
Må, on, fr

10:00-16:00

75 medarbetare från
Oxelösunds kommun har
gått en utbildning vid
sidan av sina ordinarie
jobb under två år för att
få formell kompetens för
omvårdnads- och omsorgspersonal. Nu är de
klara med utbildningen!
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RYSSBERGS
BACKEN

Skidskola!
Kontakta Sofia
Eriksson 13
3
07 -513 55
0155-28 20 90
friluftsframjandet.se/nykoping

Nyköping
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Fritidsresor återkommer
till Skavsta
Antalya, Turkiet FOTO Fritidsresor / Tor Nilsson

Nytt år och nya resmöjligheter! En glad nyhet för 2014 är att chartern återkommer till Skavsta i och med

att Fritidsresor kommer att arrangera charterresor till Palma de Mallorca och Antalya i Turkiet från Nyköping i
sommar. Det blir en avgång i veckan till respektive destination fr o m 15 juni t o m 10 augusti. En annan nyhet
är att Wizz Air utökar sin trafik till Budapest från tre till fem avgångar i veckan.

BARCELONA

Barcelona är verkligen ett komplett resmål – här finns allt! Fina
stränder, vackra och annorlunda
byggnader, kultur och historia, god mat och dryck, många
sportaktiviteter mm, listan kan
göras lång. Ett tips är att köpa
biljett till en s.k jump on – jump
off-buss, du hinner då många
sevärdheter på en dag. Missa
heller inte att flanera längs

Casa Milá, ritat av Antoni Gaudí, Foto: Lena Josefsson

Den mer än 1200 år gamla staden Bremen i norra Tyskland är
väl värd ett besök. Här kan man
njuta av livets goda på de över
1000 caféer, barer och restauranger som finns i staden. På
det gamla torget Marktplatz ståtar Rådhuset, som finns med på
UNESCOS världsarvslista, och
i vars källare mer än 600 olika
tyska vinsorter finns samlade.

Ta en tur längs floden Wesers
strandpromenad
”Schlachte”
och stanna till på någon av de
många uteserveringarna. En tur
till grannstaden Bremerhaven
vid Nordsjökusten är också att
rekommendera.

BREMEN

Flyg till Bremen avgår två dagar
i veckan med Ryanair året om.

SATSA PÅ DIN HEMMILJÖ!

*

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

Restips!

Las Ramblas och strandpromenaden i La Barceloneta, åka
bergbana upp på berget Mont
Juïc, se en fotbollsmatch på
Camp Nou, eller att ta tåget till
någon av vin- eller cavagårdarna
i Barcelonas omgivningar.
Flyg till Barcelona tre dagar i
veckan med Ryanair.

Välkommen till oss för råd och vård,
din hälsa är vår främsta prioritet!
Vårdcentralen Oxelösund
0155-24 70 01
Vi ligger mitt i stan, med fri parkering och nära till apotek.
Här ﬁnns också familjecentralen med BVC. Välkommen!

www.landstingetsormland.se/oxelosund

Din hjälp i vardagen!
Aktuellt: Snöskottning?
Trädgård

Hemmet
Hantverk
Företag

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

äEDvOlXaD
T
M

TÅRTOR
Två vinnare får
varsin tårta från
ICA Kvantums
bageri.
För att vara med och tävla vill
vi att du svarar på frågan och
även berättar för oss varför
just du är sugen på tårta.

Lycka till!
Fråga;
Nämn två tårtor och
två limpsorter som
ICA Kvantum säljer
i sitt bageri.

Tillsammans
är vi oslagbara!
Jag bor i Nyköping och har sommarstuga i Oxelösund. Jag jobbar både i Nyköping och Oxelösund. Jag upplever det som att jag
bor och jobbar i regionen Nyköping ȃ Oxelösund. För mig flyter
det ihop, jag ser ingen gräns mellan kommunerna. Däremot är
det två kommuner med helt olika förutsättningar och möjligheter.
Varje kommun har sina egna unika möjligheter. Tillsammans utgör de en oslagbar kombination.
Ungefär så har vi tänkt när vi nu startar upp OXD. Tillsammans
med systermagasinet NYK utgör de en oslagbar kombination.
OXD berättar om Oxelösund och NYK om Nyköping. Allt vi skriver om i magasinen ska ha direkt eller indirekt anknytning till
Oxelösund i OXD och Nyköping i NYK. Båda magasinen distribueras samtidigt, OXD till samtliga hushåll i Oxelösund och NYK på
samma sätt i Nyköping. Tillsammans når de 31 000 hushåll. När
vi lägger till de magasin vi ställer ut i ställ på välbesökta platser
blir den totala upplagan 35 000 exemplar.
Som annonsör kan du annonsera i båda magasinen, med gemensam distributionsdag, till förmånliga priser. Den höga upplagan
ger låga kontaktkostnader. Magasinens format och kvalitet i papper och tryck gör att de sticker ut och läses. Det är vi övertygade om.
Vi jobbar nära dig som kund, sam-arbetspartner och läsare. Vi har
närvaro i både Nyköping och Oxelösund. Våra säljare, skribenter,
formgivare och fotografer är aldrig
längre bort än ett telefonsamtal.
Vi finns lokalt. Vi anser att affärer
bygger just på att skapa långsiktiga förtroenden. Det gör vi genom att arbeta med seriositet och
kundnytta som ledstjärnor.
Våra magasin kan du läsa var
som helst i lugn och ro. En
stunds avkoppling där du kan
läsa om Oxelösund och Nyköping, få lite historisk förankring,
läsa om vad som händer idag
och vad som kommer att hända
i framtiden. Vår tanke är att vi ska
bidra till att känna en stolthet över
att bo och verka i kommunerna Nyköping och Oxelösund.
Tillsammans är vi oslagbara
ke.
ȃ en behaglig och högst relevant tanke.
Med vänliga hälsningar, Torbjörn Dahlström,,
ansvarig utgivare NYK & OXD

Vi vill ha ditt svar senast 20 februari. Skicka ditt bidrag till info@media-mix.nu
eller Mediamix, Höjdgatan 24, 613 30 Oxelösund. Märk ditt svar med namn,
adress, telefonnummer och gärna e-post. Vinnarna kontaktas sedan inom kort.

I samarbete
med:

Östra Kyrkogatan 24, 611 33 Nyköping
Höjdgatan 24, 613 30 Oxelösund
www.media-mix.nu
facebook.com/mediamixnykoping
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Välkommen till din
naturliga matvarubutik!

Nu bakar vi själva
i eget bageri!

– Prova våra
Kvantumsemlor!

Anna bakar tårtor.

Med vår egen konditor Malin i
spetsen bakar vi nu själva sju
dagar i veckan. Bakelser, stubbar, tårtor, biskvier, semlor med
egen fyllning samt mycket annat. Godsaker som ni självklart
även hittar i vårt café.

Vå
år kondito
ittorr Mallin
in b
ba
akka
ak
arr sseem
mlor!

Vi tar även emot
specialbeställningar.
Ring oss gärna och beställ det du vill ha, slå
0155-29 15 50 och fråga efter brödavdelningen.

mlor
Kvantumm-selfyelln
ing.

med egen se
varor och
Bakade med äkta rå
mycket kärlek.

GILLA oss på Facebook
www.facebook.com/
icakvantumoxelosund
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