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Välkommen 
TILL DIN NATURLIGA 
matvarubutik!

      
      

       
     V

älkommen till din naturliga matvarubutik!

8-21VI HAR ÖPPET

ALLA DAGAR

       
        

      G
illa oss på facebook: www.facebook.com/icakvantumoxelosund

Vi erbjuder ett komplett utbud, varor av hög kvalité och 

engagerad personal! Hos oss hittar du vardagsmat och 

delikatesser från när och fjärran. Plus en massa annat. 

Hos oss 
hittar du:

• Nybakat bröd varje dag

• Spel & Café

• Underbara delikatesser

• Havets läckerheter

• Catering och festmat

• Stor härlig köttavdelning

 

Vi är belägna mitt på 

Järntorget och har gratis 

och stora parkerings-

möjligheter.
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Lördagen den 16 augusti arrang-
eras minifestivalen Nostalgiresan 
på och omkring Järntorget i Oxelösund. 
Vårt magasin får ett snack med Per från 
Femörefortet, konsertarrangören Tobbe 
och kommunens kulturkoordinator Marie, 
som i skrivandets stund är fullt uppe i  
planeringen av evenemanget.

Varför gör ni det här?
― Det fi nns ett stort intresse och en stolt-
het över den lokala historien hos många 
Oxelösundare. Det yttrar sig bland annat 
genom fl era aktiva kultur- och teknik-
historiska föreningar, berättar Marie. Vi 
tyckte det var en bra idé att rida på nos-
talgivågen och visa upp allt som fi nns här 
på en gång och dessutom bjuda in nostal-
giker och retrofantaster utifrån.

Vad kommer att hända?
― Då kommer det att vara full fart på 
och runt torget med retromarknad,              
modevisning, mat, musik, veteranbilar 
och tävlingar. 

― Det blir lite militärhistoria också,       
infl ikar Per. 
― Femörefortet och F11-museet medver-
kar med militärbilar och förhoppningsvis 
ett fl ygplan som man kan få provsitta.
Gillar man riktigt stora åkdon så kan 
man ta en åktur med veterantågen som 
kommer att trafi kera sträckan Nyköping –      
Oxelösund. Sörmlands Veteranjärnväg 
kommer även att hålla sina lokstallar 
öppna där besökarna kan bekanta sig med 
lok och vagnar från olika tidsepoker. 
― Sedan så får man ju inte missa jubi-
leumsmatchen i fotboll på torget med  
veteranlirare från IFK Oxelösund och    
Oxelösunds sportklubb, berättar Tobbe. 

Vad händer under kvällen? 
― Då blir det mer fokus på livemusiken. 
Vi har tagit fasta på den lokala musik-
scenen som var väldigt stor och levande 
mellan åren -65 och -80. För publiken blir 
det många kära återseenden både när det 
gäller musiker och låtar. 

En resa i tiden
Nostalgi är inne. Aldrig tidigare har dåtidens bilar, möbler och mode 
varit så heta som nu. I Oxelösund passar föreningsliv, företag och kom-
mun på att dra ihop till en heldagsfest med nostalgiska förtecken. 

Fol j med pa...

Americana Classic Vintage, Styrmansgatan 12Second hand-kläder med mera, direktimporterat från 
USA. Öppet fredagar kl 12-16 och lördagar kl 10-15Stationsloppisen

Torggatan 2 (Oxelösunds gamla stationshus)Möbler, modelltåg, kläder, vinylskivor och teknikÖppet onsdagar kl 14 – 18 och söndagar kl 11 - 16Återbruket, Skogsvägen 22Välgjorda hantverk av gamla saker och sköna loppisfynd. Öppet måndag-torsdag 11.00-16.00. Bakluckeloppis på Jogersö Stor loppis för allt mellan himmel och jord varje tisdag från 24 juli till 19 augusti kl 18-20.Röda Korset Mötesplats KupanGamla Oxelösundsvägen 2. Prylar, böcker, damkläder med mera. Öppet tisdag-fredag kl 10-16

Fixa rätt retrostil Här kan du göra fynd i sommar

Anser ni att det var bättre förr? 
― Nej, jag tror att vi har det bättre än nå-
gonsin idag. Men tyvärr har det fört med 
sig en ohållbar slit och släng-mentalitet. 
Förr byggde man saker för att de skulle 
hålla i en livstid, nu håller de knappt för 
den senaste trenden. Så just den grejen 
var bättre förr, resonerar Marie. Tobbe 
ser tillbaka på Oxelösunds musikliv och 
konstaterar: - Vi har en stark musiktra-
dition i Oxelösund som vi bättre borde 
ta till vara på och utveckla för framtida 
generationer, så jag hoppas på framtiden 
jag. Per är däremot säker på saken: 
― Bättre förr? Ja, ju förr desto bättre!
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Musik i Sommarkväll

 

www.oxelösundsförsamling.se

S:t Botvids kyrka 

Anmälan senast 7/7 till Kyrkans exp. tel 0155-29 34 00 
Måndag, tisdag, torsdag 9 -12. 

7/6 Hasse Appelqvist,
14/6 Daniel Svensson,

12/7 Sofia Hertz, Jocke Forss, 
19/7 Emma Fagerstedt, Per Christofferson, 
26/7 Therese Cambrant Berg, Susanne Forslund,

2/8 Esbornduo. Monica Esborn, 
Lennart Esborn,

9/8 Tunabergs dragspelsklubb.
16/8 Söndagskvartetten

23/8 ”Sydländsk hetta”, Patrik 
Ahlberg, Staffan Sjögren, 

30/8 Pontonerna, manskör.

Stjärnholms 1600-talskyrka 

Sommarmässa i S:t Botvid 
söndagar kl 18.00.

14/6 Daniel Svensson,

Små konserter i Frösängskapellet vid Oxelösunds vackra kyrkogård 
- Här medverkar både lokala och utifrånkommande musikanter. 
Lördagar under juni - aug kl 18 i Frösängskapellet. Fri entré.

Sofia Hertz Jocke Forss Therese Cambrant 
Berg

Emma Fagerstedt

21/6 Susanne Forslund, 
Ola Granrot, Janne Johansson, 
Tompa Bäckström.

28/6 Ulla Börjars,  
Jocke Forss, 

Susanne Forslund Ola Granrot
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 0155-319 00 • www.oxbom.se

Välkommen!

I sjöstaden Oxelösund är båtli-
vet en naturlig del av livet. Här 

-
-
-

ett brett utval av begagnat. 

-
-

-
der under 50 år.

Vi älskar båtlivet!

Skärgårdsturer
Badbåtsturer till 
Beten och Äspskär
Dagliga båtturer kl 10 och 15.30 med 

M/S Fiskeskär från gästhamnen vid Bad-

husviken till de badvänliga öarna Beten 

och Äspskär under perioden 1 juli till 15 

augusti. 

Åk med robotbåten Ystad R142

Följ med på en oförglömlig tur med ro-

botbåten R142 Ystad från Oxelösund till 

Västervik lördag 31 maj eller återresan 

från Västervik söndag 7 juni. Forsa fram 

med det 250 ton tunga fartyget med tre 

gasturbiner i upp mot 40 knop! Boka er 

plats på www.robotbatar.se. 

Kultur- och naturresor 

till Hävringe i juli
Under fyra tisdagar i juli kan du följa 

med på guidad skärgårdstur till ett mäs-

terverk – Sveriges äldsta träbåk som i 

mer än 250 år dirigerat sjöfarare rätt. 

Boka på www.visitoxelosund.se. 

    

Under maj och juni 

kan du följa med Trosa 

Rederi på en naturskön 

resa i Oxelösunds ytterskärgård och få 

chansen att möta sälar på riktigt nära 

håll. Turerna utgår från gästhamnen i 

Badhusviken. Stopp för picknick görs på 

Hävringe eller någon annan trevlig skär-

gårdsö. Boka på www.visitoxelosund.se. 

Bris af Femöre
Bli medlem i föreningen Bris af Femö-

re, och få möjligheten att uppleva  Ox-

elösunds skärgård! Bris av Femöre är 

en nyrenoverad K-märkt segelskuta 

som ligger i Fiskehamnen i Oxelösund. 

Vi skräddarsyr varje skärgårdstur efter  

behov och väder. För mer information 

kontakta: Lajla Menon 070-242 44 07  

eller info@tommyjonsson.se.

Sälsafari i 
Oxelösunds 
skärgård

a 
n

Upplev skärgården!

073-655 18 21
trosarederi.se

SÄL- OCH SKÄRGÅRDSSAFARI, 
TAXIBÅT, 16 MAJ - 15 JUNI
16-18 maj, 23-25 maj, 29-31 maj, 1 juni,
6-8 juni, 13-15 juni, kl 08.00 till ca 12.00.
660 kr/p, 1-16 år 490 kr/p. I priset ingår båttur, 
flytväst, guidning, kaffe & picknick.
Unika och populära turer med spaning efter 
gråsäl och rödlistade fågelarter.

KULTUR- OCH NATURRESA 
TILL HÄVRINGE, TAXIBÅT
v28-32 - 8, 15, 22, 29 juli, kl 11.00 till ca 16.00
660 kr/p, 1-16 år 490 kr/p. 
I priset ingår båttur, guidning, flytväst, 
picknic, kaffe på Hävringe.
Guidad skärgårdstur till ett mästerverk 
– Sveriges äldsta träbåk som i mer än 250 år 
har dirigerat sjöfarare rätt. Upplev Hävringe 
som en natur-, kultur- och arbetsplats.

Bokning: Koordinaten Oxelösund, Nyköpings 
turistbyråer eller www.visitoxelosund.se
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Livskvalitet är att få glida fram närmast 
ljudlöst bland öar och skär ut mot det 
stora blå, i alla fall när man frågar Martin 
Siri Jodha, paddlingsfantast och instruk-
tör på Kajak & Fritid på Jogersö. 

― Oxelösund har en fantastiskt fi n skär-
gård som inte är så känd, så chansen att 
få ostörda upplevelser är stor. Det tar 
bara en halvtimme att ta sig ut till ytter-
skärgården och horisonten men man kan 
också välja att paddla mer skyddat bland 
innerskärgårdens många öar. Här kan man 
hitta spännande miljöer som inte är till-
gängliga med större båtar. 
Alla kan få en fi n paddlingsupplevelse 
enligt Martin, både erfarna paddlare och 
totala nybörjare.                                     

― Till oss kommer både äventyrare och 
människor som knappt sett en kajak. Det 
är möhippor, äldre och barnfamiljer. Om 
man vill känna sig mer säker och hitta 
rätt teknik så erbjuder vi paddlingskurser 

men det går bra att bara hyra en kajak 
och ge sig ut. På vägen får man instruk-
tioner, karta och tips om fi na rutter. Vill 
du ge dig ut på ett längre äventyr fi nns 
tält och campingutrustning att hyra. 

Hur säker är man som 
barnfamilj i en kajak? 
― Våra dubbelkajaker är i princip ovält-
bara. De rymmer två vuxna och ett barn    
alternativt två barn och en vuxen. Det går 
bra att ta med sig hunden i dem också. Vi 
släpper dock inte iväg oerfarna paddlare 
tidigt på säsongen, då rekommenderar 
vi alltid guide eller kurs. Dessutom blir 
upplevelsen härligare om man lär sig rätt 
paddlingsteknik.

Martin arrangerar även gruppaddlingar 
med olika teman, ofta med inriktning på 
inre välbefi nnande i form av yoga eller 
meditation. Även de golfi ntresserade kan 
få sitt lystmäte tillfredsställt: - Vi plane-

Att uppleva Oxelösunds skärgård från sittbrunnen i en kajak är ofta en 
mäktig upplevelse. Utan svallvågor och störande motorljud kommer 
man nära natur och djurliv och kan fi nna egna, avskilda smultronstäl-
len dit ingen annan når.

En halvtimme fran horisonten

Äventyr nära ytan

Du hittar Kajak & fritid strax bortom strandcaféet på Jogersö strand och på webben, www.kajakochfritid.se.

TÄNK PÅ ATT
· Ta med dig dina sopor
· Inte störa djur och boende
· Elda på särskilt utsedda eldnings-
  platser, aldrig direkt på klipphällarna. 
Läs mer om allemansrätten här: 
www.naturvardsverket.se/
allemansratten

rar just nu en utfl ykt som består av padd-
ling ut till ytterskärgården där man får 
öva sin golfsving genom att slå ut fl ytande 
golfbollar i vattnet.

Kajak & fritid fl yttade från Femöre kanal 
ut till Jogersö för ett år sedan och Martin 
upplever många fördelar med fl ytten. 
― Det bästa är att besökaren kan utöka 
kajakturen på olika sätt. Man kan t.ex. bo 
på campingen, ta med sig matsäck från 
Restaurang Källan eller avsluta paddling-
en med middag där och koppla av i bastu-
relaxen efteråt. Att vi numera fi nns vid en 
sandstrand har dessutom fört med sig att 
många barnfamiljer provar på att paddla 
kajak med barnen en stund vid strandkan-
ten, berättar Martin.

Avslutningsvis, vilken är din 
personliga favoritpaddling? 
― När jag paddlar hem efter jobbet till 
Jogersö Bergö, det är helt stilla, himlen 
och vattnet går ihop och bildar en färgspra-
kande palett. Det är obeskrivligt vackert!



Tro inte att du inte kan påverka, för det 
kan vi alla göra, och det ger resultat. Är 
det egentligen inte ganska fantastiskt att 
vi genom att göra så enkla saker som att 
sortera ut vårt avfall och lämna det till 
återvinning sparar på miljön? 

Till exempel kan glas- och metallförpack-
ningar återvinnas hur många gånger som 
helst, vilket sparar på naturresurser och 

på miljön. Papper kan bli nytt papper un-
gefär sju gånger och ett ton returpapper 
motsvarar ungefär fjorton träd.

I Oxelösund är vi duktiga på att återvin-
na, vi lämnar in närmare 74 kg tidningar/
pappersförpackningar per person och år, 
vilket betyder att vi Oxelösundare såg till 
att närmare 11 000 träd fi ck fortsätta att 
växa i naturen. Inte illa!
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-

Om resten av jordens befolkning skulle leva 
som vi gör i Europa, så skulle vi snart behöva 
tre jordklot till! Skulle vi leva som i USA skulle 
vi snart behöva fem jordklot. Men vi har ju 
bara ett.

Vi har ett klot, 
men behöver 
snart tre

k bli

Källan
the source for good food

 

Sommar!

gi
a oss!

Strand Café
f.r.o.m

À la carte

f.r.o.m

Tips fran Oxelo Energi
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Brunelius färg
Ö. Längdg. 5, Nyköping 0155-21 00 08

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

BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ

Ända sedan 1972 har Demidekk 
skyddat svenska trähus. Under 
lika lång tid har vi skaffat oss 
praktisk erfarenhet av hur Demi-
dekk klarar av det skandinaviska 
klimatet. Detta har skett genom 
egen testverksamhet och genom 
kontakter med tusentals nöjda 
Demidekkare. Välj Demidekk 
nästa gång, så kan du njuta av 
den känslan länge. För det kom-
mer att dröja länge tÕls du behö-
ver måla om huset igen.

Demidekkare 
målar gärna.
MEN INTE SÅ OFTA.

Det som du tröttnat på och vill slänga  
blir nytt för någon annan. Det är egentli-
gen bara fantasin som sätter gränser. 
En gammal glasburk blir en vacker glas-
lykta, en LP-skiva blir en skål, gammalt 

porslin förvandlas till en fantasifull lam-
pa och gamla böcker blir vackra dekora-
tioner att smycka hemmet med.  Hitta 
inspiration på nätet, fynda material på 
loppis och gör om! 

Hitta inspiration på nätet...
www.pysslamer.se
www.365slojd.se
www.skapligtenkelt.se
www.ilovepyssel.se 

Tips fran Oxelo Energi

Kustbostäder är Oxelösunds största 
fastighetsföretag med cirka 1250 bo-
städer. Hos oss kan du välja mellan 
att bo i lägenhet eller radhus. Centralt 
eller nära havet. Vi kan även erbjuda 
butiks- och kontorslokaler i attraktiva 
lägen. Kontakta oss på 0155-388 50, 
så hjälper vi dig! 

Kontakta oss på www. kustbostader.se

jobb
fritid

DoRedo – 
Gammalt blir nytt



10 OXELÖSUND SOMMAR 2014 www.visitoxelosund.se

Välkommen in 
i Lokstallarna Oxelösund bjuder 

i sommar på en ny och annorlun-
da turistattraktion. Portarna till 
lokstallarna slås upp. Oxelösunds 
gamla lokstallar berättar om en 
svunnen tid i hamnstadens nära 
150-åriga järnvägshistoria.

Här kommer besökarna att guidas bland 
ånglok, ellok, lokomotorer (mindre 
lok), godsvagnar och personvagnar från 
1930-talet och ännu tidigare.

Dessutom serveras det kaffe i sköra pors-
linskoppar samtidigt som du kan studera 
ett kraftfullt TGOJ-lok.
Eller vila blicken på ett stiligt ånglok.
Du kan även drömma dig tillbaka till  
barndomens tågresor genom att stiga på 
någon av lokstallarnas återställda  per-
sonvagnar, 2 klass, med snickerier, om-
bytt klädsel och putsad mässing.

Vill det sig väl kan det dessutom 
dyka upp en konduktör i tidsen-
lig uniform.
Trafi ken på den så kallade TGOJ-banan 
har till stor del utgjorts av malmtågen 
mellan Grängesberg och Oxelösund. 
Malmtåg med sina karakteristiska ändlösa 
rader av vagnar.

Persontrafi ken på TGOJ-banan har ge-
nom åren varit av mindre omfattning och 
lades ned helt på 1980-talet. Kvar fi nns 
dock Oxelösunds stationshus med biljett-
kontor och vänthall där resenärerna kun-
de invänta rälsbussens avgång till Stjärn-
holm, Nyköping, Stigtomta, Vrena, Flen 
och Eskilstuna.

Bakom öppnandet av lokstallarna står 
Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg, 
FSVJ, med säte i Oxelösund.

Föreningens ordförande och 
drivande kraft är Kai Tamminen: 
― Vi tror det här kan bli en stor turistatt-
raktion och kommer i år att ha visningar i 
en mer organiserad form. 
― Vi räknade ut att vi hade 1 500 besö-
kare vid lokstallarna i fjol trots att vi då 
offi ciellt inte hade öppet utan det kom 
hit folk spontant och ville titta.

Föreningen startades av några järnväg-
sentusiaster i Oxelösund år 2010. Sam-
tidigt införskaffades ett ånglok. För-
eningens första renoveringsobjekt. Det 

Nytt besoksmal
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Tandvård 
nära dig!

Vi ses!

VI HAR ÖPPET 
HELA SOMMAREN

Oxelösund  Biblioteksgatan 2 / 0155-24 70 50 
Nyköping  Ekensberg / Hälsovägen 1 / 0155-24 55 80

Nyckeln Västra Trädgårdsgatan 41 / 0155-24 70 80
Östra Kyrkogatan / 0155-24 56 40

aktuella ångloket gör idag främst tjänst 
vid Oxelösunds årliga marknadsdagar i 
maj och vid föreningens samarrangemang 
med aktören bakom bevarandet av Vrena 
stationshus.

Verksamheten vid Oxelösunds lokstallar 
och föreningens medlemsantal har på 
bara några år vuxit rekordsnabbt.
Varje vecka samlas 20-talet aktiva med-
lemmar för arbetskvällar vid lokstallarna 
intill Oxelösunds bangård.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är under-
håll av lokstallarnas inre och yttre miljö 
samt givetvis restaurering av föreningens 
kraftigt utökade fordonspark.

Föreningen förfogar i dagsläget 
över tre ånglok, två ellok, två 
lokomotorer, tre godsvagnar och 
sju personvagnar.
Verksamheten vid lokstallarna lockar inte 
enbart till sig tåg- och järnvägsfantaster 

utan även personer med intresse av histo-
ria, industriutveckling, trä- och metallar-
bete, måleri etc.
― Den yngste medlemmen är 17 år och 
den äldsta 70 år, säger Kai Tamminen och 
avslöjar samtidigt att föreningens ålder-
man faktiskt är en kvinna.

Då är Lokstallarna öppna 2014
Första söndagen i månaden under 
perioden juli till september har  Oxe-
lösunds lokstallar öppet kl 10 till 16. 
Visning av fordon och fi kaservering.

Kai Tamminen, ordförande i 
Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg.

Möjlighet att åka ånglok i För-
eningen Sörmlands Veteranjärn-
vägs regi fi nns vid Ångans dag 
i Vrena den 26 juli och under   
Vrenadagen den 6 september.

www.femorefortet.se
Oxelösunds Turistbyrå 0155-383 50

UPPLEV  DET  TOPPHEMLIGA  OCH  SPÄNNANDE

Guidade entimmesvisningar för allmänheten:
Öppet lördagar och söndagar: 
17/5 – 15/6 samt 23/8 – 12/10 
Öppet dagligen: 25/6 – 17/8 
Vi tar emot grupper hela året!
Café & Butik med souvenirer & böcker om kalla kriget.

FEMÖREFORTET
GÖMD I BERGET UNDER NATURRESERVATET PÅ FEMÖRE

Du kan hyra 
Fyrvaktarbostaden vid 

Femörehuvud för 
övernattningar, famÕje-

tÕlställningar eller 
konferenser.
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Lindqvist Gummiverkstad

Däck 
till rätt 

pris!

Barnens 
Oxelösund

SkytteKorthållsskytte 
med Oxelösunds 
skyttegille 
Välkommen till Oxelösunds skjut-bana och prova på korthållsskytte 14-19 juli kl 11.00–14.00. Från 12 år.  Kostnad 50 kr. Info: Jari Tupasela, 076-233 82 15. 

Allsång
Varje torsdag i juli 

fortsätter traditionen 

med allsång på Järntorget i Oxelö-

sund för både stora och små. Varje 

allsång inleds med en halvtimmes 

allsång för alla barn. Välkända sång-

er blandas med tävlingar och upp-

trädanden. Start 17.30, slut cirka 

19.00. Välkomna! 

Arrangemanget är gratis.

nen

Al lsang

Segla med 
Oxelösunds segelsällskap
Sommarseglarskola för simkunniga och 

vattenvana barn över 8 år. Främst 

använder vi optimistjolle. Vi följer 

Svenska Seglarförbundets riktlinjer 

för seglarskoleutbildning. Passa på 

att ta ett seglarskolemärke i brons, 

silver eller guld under en upplevelse-

rik sommarvecka! 

Nybörjar- och fortsättnings-
kurser  4–8 augusti 
(v 32) kl 09.00-16.00. Kostnad:          

1 250 kr/vecka. Flera rabattmöjlig-

heter fi nns, bl a vid anmälan före 1 

juni. Plats: OXSS:s jollebas vid 

Österviken på Femöre.

Mer info: www.oxss.nu

med 
l äll k

Lar dig segla

Kanotpaddling med 
Oxelösunds kanotklubb 
Välkommen till någon av följande    
aktiviteter inom OKK sommaren 2014: 
Prova på v 25 (mån-ons) kl 17.30–19.30 
vid kanotklubben. Alla är välkomna, 
vuxna och barn 10 år och uppåt. Testa 
havskajaker, kanoter etc och lär dig lite 
grundläggande paddelteknik. Vi avslu-
tar varje kväll med korvgrillning och lite 
lekar. Ingen kostnad.

Kanotskola v 32-33 (vardagar 4-15 
augusti), kl 10–12 vid kanotklubben.  
För barn 10 år och uppåt, krav är att 
man skall kunna simma minst 200 m. 
Lär dig paddla både polokanoter som 
vanliga kanoter. 
Kursen leds av erfarna kanotungdomar 
som är minst 18 år. Kursen innehåll-
er teknikträning, utfl ykter till öar och 
mycket lek. Deltagaravgift 500 kr/barn 

(för dig som redan 
är medlem 300 kr). 
I avgiften ingår försäkring och medlems-
avgift året ut. Som medlem är du väl-
kommen till ordinarie träningar sommar 
och vinter.

Plaskis och Skvättis, v 33 
(4-8 augusti), kl 10–12 vid kanotklub-
ben. Du skall vara 7-9 år och inte vara 
rädd för att bli blöt. Du kommer att få 
bekanta dig med polokanoter och om 
du vill, testa vanliga kanoter. Kursen 
innehåller i huvudsak teknikövningar i 
form av lekar. Deltagaravgift är 200 kr/
barn.

Badkläder, överdragskläder och ombyte 
är nödvändigt att ha med sig oavsett 
vilken av ovanstående aktivitet man är 
intresserad av. Mer information: Thomas 
Kronhelm, 070-375 78 28, ansvarig ung-
domsverksamhet OKK.

Kanot
Äventyrsvecka 
med OK Måsen
Utomhusaktiviteter med oriente-

ringsinslag för barn från 6 år. 11-15 

augusti kl 17.30 – 19.30 vid Vita Vil-

lan på Jogersö. Kontaktpersoner och 

anmälan: Cecilia Janzon, 070-741 44 

35 eller Pia Westlin, 070-312 42 89.

ecka 
Måsen

Orientering

Prova på 
Frisbeegolf på RamdalenBanbeskrivning och poängkort fi nns att hämta gratis på Ramdalens sport-center och Koordinaten. Har du    ingen egen frisbee fi nns de att köpa på Ramdalens sportcenter. 

f på Ramd

Frisbeegolf

Välkommen till 
Apoteket Ejdern

Apoteket med personlig service

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

Öppettider
mån-fre 09.30-18.00
lör 10.00-13.00



Gumsbackev 6, 0155-20 26 50 www.holmgrens.nu

FÄRG • TAPETER
KAKEL • GOLV

KOM OCH HÄLSA PÅ! 

Må-Fr 06.30-18.00, 
Lö 09.00-14.00  

FriidrottTesta på 
friidrott med SLK

Vecka 33, 11-15 augusti, kan du som 

är 6 år eller äldre prova på friidrott 

på Ramdalens Idrottsplats. Tiderna 

som gäller är måndag till torsdag 

9.30–11.00 och fredag 9.30–12.00. 

Anmäl dig senast 5 aug. 

Pris: 150:-. I priset ingår även start 

i knatteloppet under Oxelöloppet 23 

augusti. För mer info: 

www.laget.se/slk_oxelosund

Bad i alla väder vid Oxelösunds badhus, RamdalenUnder sommaren håller Medley      öppet i badhuset från 23 juni till 17 augusti på vardagar kl 07.00-10.30 och 16.00-19.30 (mån-tors). 

äder vid

Badhuset

Sol & Bad
Sol och bad vid strand 
och klippa
Under varma sommardagar kan det 
vara skönt med ett svalkande dopp vid 
någon badplats. Här fi nns långgrunda 
barnvänliga sandstränder, klippkust och 
stenstränder där du kan leta strand-
fynd, gå på jakt efter fi na stenar och 
”kasta macka”.

Jogersö havsbad
Vid Jogersö hittar du Sörmlands störs-
ta havsbad. Det ligger naturskönt med 
sandstrand, klippor och hundbad. Här 
fi nns även hopptorn, beachvolleyplan, 
minigolf, café/restaurang/glasskiosk, 
relaxrum, motionsspår,camping, stora 
grönytor för spel och lek. 3,5 km från 
centrum. 

Stenviksbadet
På gångavstånd från centrum och gäst-
hamnen ligger det lilla familjevänliga 
badet Stenvik. Bygg fi na sandslott på 
stranden eller gör våghalsiga hopp från 
de nyrenoverade bryggorna.  Det fi nns 
även fi na badklippor, gungor och toalett.

Vivesta havsbad
Ett mysigt litet havsbad, vackert be-
läget invid klipporna. Här fi nns sand-
strand, klippbad, gräsytor för solning 
och aktiviteter. 

Femöre 
Till Femöre kan du kan göra många 
sköna sommarutfl ykter. Upplev havet 
på riktigt nära håll utan båt. Runt hela 
Femöre fi nns fi na badklippor som lock-
ar med sol, bad och picknick. När solen 
går i moln kan du besöka det underjor-
diska och spännande kalla krigsmuseet 
Femörefortet. Ett tips är att ta Lions- 
tåget från centrum.  

Öarna Beten och Äspskär
Med turbåten M/S Fiskeskär tar du dig 
sommartid till de mysiga och badvänli-
ga öarna Beten och Äspskär. På Beten 
fi nns en fantastisk sandstrand, härli-
ga badklippor, grillplats och fi n natur.     
Äspskär bjuder på utmärkta badklippor, 
grillplats och härlig natur. 

TennisSommartennis 
med Oxelösunds 
tennisklubb
Under perioden 16 – 20 juni och   
30 juni – 4 juli kan alla från 5 år och 
uppåt vara med på Sommartennis vid 
Ramdalens idrottsplats. 
Avgift 500 kr/vecka. Utrustning: Ut-
omhusskor, keps, vattenfl aska och 
egen racket om det fi nns.  Informa-
tion: Tobias Lagerberg, 073-723 37 
00 eller Patrik Njuki, 073-521 13 13.Oxelö 

Sommarcamp
Ramdalens idrottsplats

23 juni - 27 juni kl 09.00-16.00.

Sommarläger för dig som är född   

00-04. Prova på olika aktiviteter med 

våra föreningar. 

Pris: 250 kr för aktiviteter, frukost, 

lunch och mellanmål. Arrangörer: 

Kultur- och fritidsförvaltningen. 

Bokning och betalning på Koordina-

ten, 0155-383 50

arcamp
lens idrottsplats

Sommarcamp

Sjöklar 
Sea Camp – 
prova på båtlivet
3-dagars dagläger för dig som går i 
mellan- eller högstadiet. Du kommer 
att få prova en mängd olika aktivi-
teter, som t.ex. segling, paddling, 
rodd, motorbåtar och GPS-navige-
ring. Daglägret arrangeras av Sjöklar 
Kustakademi och Promarina i sam-
arbete med Oxelösunds kommun, 
Sweboat samt fl era lokala föreningar 
och företag. Datum: 16-18 juni. Pris: 
gratis (max 50 deltagare). Mer info 
fi nns på www.seacamp.se
 

Batliv
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www.hotellankaret.se

 
Ta del av BEST WESTERN REWARDS. 

Mycket förmånliga Boda Borg paket under hela året.

Välkommen!

Välkommen till
BEST WESTERN Hotell Ankaret 

i Oxelösund.

VÄLKOMMEN TILL PUUSTELLI KÖK.
KOM IN OCH LÅT DIG INSPIRERAS! 

STOCKHOLMSVÄGEN 10
611 33  NYKÖPING 
TEL. 0155-287 858

NYTT KÖK 
MONTERAT & KLART

IDÉBOK2014

BLI INSPIRERAD

PLANERA

GENOMFÖR

W
W

W
.P

U
U

ST
EL

LI
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E

SE SIDAN 124

BESTÄLL PUUSTELLIS
NYA IDÉBOK

Skicka ett SMS
PUUSTELLI 

FÖRNAMN EFTERNAMN 
ADRESS

till numret 72456
ELLER VIA 

WWW.PUUSTELLI.SE

132
SIDOR

BJUD HEM EN KÖKSINREDARE 

FÖR KOSTNADFRI PLANERING

VI BRINNER FÖR EKOLOGISK HÅLLBARHET

Café och Butik 
med ekologisk inriktning

Beställ hembakat! 
Bröd, smörgåsar, smörgåstårtor, 

buffébrickor, pajer, bakelser mm!

Återbruk
Loppis  Syservice
Hushållstjänster
Öppet: Mån-fred 11-16 
Skogsvägen 22, Frösäng

Supergoda räksmörgåsar på

vårt hembakade rågbröd!

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

Oxelösund



Badhotellet byggdes 1885. Säsong-
en varade från 1 juni till 31 augusti. 
Priset för en helinackordering var från 
kronor 2,50 till 7,50/dygn.  I slutet av 
1910-talet   upphörde   verksamheten.       
                                        Foto: okänd.

 OXELÖSUND SOMMAR 2014         15www.visitoxelosund.se

Ba dorten Oxelösund
Oxelösund har ett tidigt förfl utet som en bad- och sommarstad. Runt 1800-talets slut och in på 1900-talet 
checkade sommargästerna in på badhotell och privata boenden. 

Till höger syns varmbadhuset som byggdes 1886. 

Där erbjöds vanliga bad och hälsobringande tång- och 

gyttjebad. Till vänster ligger kallbadhuset.  Foto: okänd.

)ZS�CJM�IPT�PTT���

europcar.se
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pp

Ett gyttje- eller tvålmassagebad kr 1:50 

Ett karbad kr 1:- 

Ett karbad 2:a klass (kl. 5-8 em) kr 0:50

Ett halfbad kr 0:75 

Ett sittbad kr 0:50 

Endast dusch kr 0:30BA
DA

VG
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 I 
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: 

Det är vi som kör Turisttaxi i Oxelösund.

Välkommen och beställa på 0155-21 75 00
gäller mellan juni-september

Taxi - Bud - Buss
www.taxinyox.se

Interiör från kallbadhuset 1918. Kall-

badhuset som var öppet från juni till 

augusti. En badbiljett kostade 20 öre. 

Många sim- och hopptävlingar arrang-

erades kring badet. Kallbadhuset revs 

1946. Foto: August Kling.

Badmode anno 1935. Age 
Manelius tar ett dopp vid 
Bergöklubben.  Foto: okänd.

                                        Foto: okänd.

Badfl ickorna Lisa, Signe, Elida ”Lidde”, 
Hanna och Britta alla med efternamnet 
Hedberg, på Beten 1915. Foto: okänd.
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Konceptet Boda Borg fi nns 
på fl era orter i landet…
… men inget är det andra likt – varje en-
skilt Boda Borg har sina egna banor och 
utmaningar, framarbetade av respek-
tive kreativa team. På Thorsgatan 10 i 
Oxelösund fi nns riktigt fysiskt krävande          
banor, men också banor som enbart hand-
lar om ren problemlösning, helt utan fy-
sisk ansträngning. Man väljer själv vilka 
banor man vill göra, samt i vilket tempo 
banorna tas. Varje bana består av mellan 
två till fyra rum, där deltagarna i lag om 
tre till fem personer skall lösa olika ty-
per av problem tillsammans. Banorna har 
tre  olika svårighetsgrader och uppgifter-
na varierar stort – detta gör att det fi nns   
något för alla typer av problemlösare, 
gammal som ung. I huset fi nns även en 
restaurang där det varje dag fi nns möj-
lighet att köpa lunch i form av en fräsch 
tacobuffé med goda tillbehör.

Framgång skapar nya satsningar
― Förra året omsatte vi 14 miljoner och 
hade en vinst på cirka en miljon, det 
möjliggör en fortsatt ökad satsning från 
vår sida, berättar Stefan Kemi som till-
sammans med Yvonne Kemi driver verk-
samheten. Två nya banor, Fängelset och 

Quiz, har redan färdigställts sedan års-
skiftet, och ytterligare två är planerade 
att byggas under året. Detta betyder att 
det snart kommer fi nnas 25 utmanande 
banor för besökarna att prova på.
― Årets fyra nya banor kommer tillsam-
mans att öka vår kapacitet med 20 % jäm-
fört med i fjol, det betyder framförallt 
att vi kan ta emot fl er besökare under de 
mest populära dagarna på året, menar 
Stefan och berättar att under 2013 var 
ungefär 60 dagar helt fullbokade.

Vill göra Oxelösund till 
en året runt-destination
― Vi på Boda Borg skulle så gärna vilja 
vara med och verkligen sätta Oxelösund 
på turistkartan, helt enkelt utveckla
Oxelösund till en attraktiv Destination 
värd en resa oavsett vilken tid på året 
det gäller, säger Stefan. Han menar att 
för att lyckas så behövs utveckling inom 
redan existerande turismföretag men 
också nyetableringar – fl er företag som 
blir ekonomiskt hållbara, anställer per-
sonal, skapar paket för olika målgrupper, 
är bokningsbara på nätet, visar sig vara 
duktiga på marknadsföring och framfö-
rallt förstår värdet av sälj och värdskap, 
menar Stefan och tillägger;

Boda Borg
Med sina 50 000 besökare var Boda Borg den överlägset största betalda 
attraktionen i Oxelösund år 2013. På Boda Borg i Oxelösund fi nns idag 
23 spännande äventyrsbanor inomhus där totalt 350 personer kan vara 
i huset samtidigt. Här fi nns något för alla åldrar.

Stefan Kemi driver 
Boda Borg i Oxelösund.

En minnesvard upplevelse for hela famil jen!

― Oxelösund 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 två timmar. Krydda det 
med havet, naturen och Skavsta Flyg-
plats. Det som behövs nu är fl er entre-
prenörer och eldsjälar som är villiga att 
satsa!
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― Vi kommer att hålla öppet alla dagar 
under juli 11-19 oavsett väder, vi har om-
kring 100 sittplatser inomhus utöver de 
cirka 200 som fi nns utomhus, så vi är inte 
alls väderberoende, berättar Stefan Kemi. 
Kallare dagar kommer också bastun att 
vara öppen för dem som vill värma sig   
efter ett dopp i havet.

Lyxiga picknickstunder i naturen
― Namnet Skärgårdsvåffl an är väldigt     
talande för vår verksamhet, här är det 
just skärgården och våffl orna som står i 
centrum, säger Sandra Hallblom, ansva-
rig för caféet. Grundtanken är att man 
ska kunna köpa sin våffl a i Campens rus-
tika utekök och sedan avnjuta den på 
antingen uteserveringen eller på en när-
belägen klippa eller brygga. Filtar och 
sittunderlag kommer att fi nnas till låns 
för caféets gäster. Våffl orna, som tillagas 
i belgisk stil, serveras nygräddade på na-
turvänliga trätallrikar som sedan används 
som bränsle i Campens eldstad. Kaffet 
serveras i hårdplastkåsor som besökaren 
sedan får ta med sig hem som ett minne.

Våffl or för alla smaker
― Vi kommer att servera såväl matiga 
våffl or med tillhörande sallad som söta 
varianter, berättar Sandra. Caféets sig-
naturvåffl a som heter just ”Skärgårds-
våffl an” och är en matig  våffl a med 
skagenröra och räkor, därutöver 
fi nns det fl er matiga alterna-
tiv – självklart även helt 
vegetariska valmöjlig-
heter. Önskar man 
en söt våffl a 
fi nns det två 
vägar 

att gå – antingen väljer man dagens 
våffl a, en färdigkomponerad rätt som 
varierar beroende på dag, eller så ska-
par man sin egen våffl a! Caféet kommer 
att erbjuda upp till 50 olika tillbehör 
som man kan kombinera på valfritt sätt. 
Tillbehören gästerna kan välja mellan är 
allt från de traditionella som grädde och 
sylt till de lite mer ovanliga såsom frukt, 
bär, godis, kakor och dessertsåser.

Välkommen till Femöre
Caféet ligger vackert beläget på den 
gamla barnkolonin på Femöre, och hit 
kan man ta sig gåendes, cyklandes, med 
bil eller mindre båt. Från centrala Oxelö-
sund tar man sig landvägen mot Femö-
re, förbi kanotklubben, och tar av 
mot Femöre naturreservat. Där-
efter är det skyltat mot Boda 
Camp. Kommer man med 
båt så går det bra att 
lägga till vid Cam-
pens egen 
brygga.

Skärgårds-
våfflan
I år satsar Boda Borg i Oxelösund på att nå en ännu större marknad. I 
juli månad öppnar de nämligen caféet Skärgårdsvåffl an Boda Camp på 
Femöre.

r av 
r- Sommarens valsmakande nyhet pa Femore!

Sandra Hallblom, Caféansvarig.
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Oxelösundshandduken
endast hos oss!

Även Nyköpingsmotiv

Järntorget 1, Oxelösund - 0155 358 20

Astrids
Väv &Garn

1600-tals Krog i naturbacke 
vid havet. 

Fullständiga rättigheter!

Café- Sjökrog- Butik
Gamla Oxelösund

Oxelö Krog
(Bygdegården)

Våra bästa solglasögon!

Nya utställningar, ny köksmästare i  
restaurangen, längre öppettider och 
ett ännu öppnare slott! Vid kustvägen 
mellan Nyköping och Trosa. För barn 
och vuxna, hela sommaren.  
Läs mer www.nynasslott.se 

Sommar på Nynäs!Bilder som berättar
Fotoutställning utomhus på 13 plat-
ser i länet. Vackra, roliga och kanske 
sorgliga bilder som berättar om 
människor och platser under olika 
tider och villkor. 14 jun-30 sep.  
Läs mer www.sormlandsmuseum.se 

Utomhusutställningen Historien i 
Sörmland om människor som seg-
lat, lotsat, vaktat fyrar, fiskat, sjö- 
rövat och gått på grund. Och om 
varför Oxelösund blev en av landets 
stora hamnar.  
Läs mer www.sormlandsmuseum.se 
I samarbete med Oxelösunds kommun.

Kustliv och sjöfart

Sörmlands Naturbruk

Delar av Landstinget Sörmland

sormlandsmuseum.se
nynasslott .se

I Oxelösund hittar du bilderna på gångbroarna över 

väg 53 vid Dalgången och Frösäng.

Grantorpets exteriör bildar i som-
mar dekor åt folklustspelet ”Dröm-
mar av koppar, drömmar av guld”. 

Spelets regissör och manus-
författare Stephan Grönroos, 
till vardags verksam i Norrköping, 
letade efter en passande miljö för 
sin pjäs och fann den i Gamla Ox-
elösund, som nu åter får vara plats 
för sommarteater efter många års 
uppehåll. På scen ser vi teatera-
matörer från trakten, bland annat 
medlemmar från Oxelösundsgruppen 
A.K.N.E. 
I pjäsen som utspelar sig un-
der midsommaren 1954 får vi 
möta de två bröderna Johan och Nils 
som bor på samma gård och försöker 
leva på att sälja kaffepannor som de 
själva har konstruerat. Det går ing-
et vidare och deras fruar, systrarna 
Anna och Kristina, är överens om att 

de båda har gift sig med varsin  
riktigt stor galenpanna. 
Därför sätter fruarna sitt hopp 
till att deras rika morbror Axel 
i Amerika inom snar framtid ska 
dra sin sista suck, så att det 
äntligen blir klirr i hushållskas-
san. Då detta är ett folklust-
spel av klassiskt snitt så går 
förstås inget som de inblan-
dade tänkt sig.

Drömmar av koppar, 
drömmar av guld    
spelas i Skärgårdsmuseets 
trädgård tisdag och ons-
dag kl 19 och lördag och 
söndag kl 16 den 15 - 27 
juli. 

Biljetter säljs på 
Koordinaten, Culturum, 
www.visitoxelosund.se

Teaterdrömmar i 
Gamla Oxelösund Folklustspel i det grona!
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Museer

I Gamla Oxelösund fi nns det lilla 
pittoreska huset Grantorpet där 
Skärgårdsmuseet håller till. 
Museet är som ett dockhus i naturlig stor-
lek och som besökare får du en inblick 
i hur skärgårdslivet var förr i tiden. Ut-
ställningarna kretsar kring fi skarfamiljen 
Erikssons liv från 1910 och framåt och i år 
har man kommit till året 1943 där temat är 
”Tankar om klockor och tider som fl ytt”. 
Vad som döljer sig bakom temat får du 
uppleva på museet. Till museet fi nns även 
ett båthus nere vid kajen där museets sam-
ling av gamla båtar fi nns att beskåda bland 
tjärdoft och fi skmåsars skrik.

Nersprängt i Femörehuvuds urberg 
hittar du den topphemliga försvars- 
anläggningen Femörefortet från 
kalla kriget. 
Här har du möjlighet att se och uppleva 
en i princip intakt kärnvapensäker kustar-
tillerianläggning. Följ med en guide cirka 
20 meter ner under markytan och upplev 
hur kanonerna och dess 70 personer stora 
bemanning skulle stoppa en invasion av 
Sverige från fi enden i öst. 

Femorefortet

Skargardsmuseet

Femörefortet är öppet med gui-
dade helgvisningar 17 maj till 15 
juni. Från 25 juni är fortet  öppet 
dagligen med en guidad visning var-
je halvtimme till 17 augusti från kl 
11 till kl 14.30. 23 augusti till 12 
oktober är det helgöppet som gäl-
ler igen. Hela året kan man boka 
gruppvisning av Femörefortet eller 
Fyrvaktarbostäderna på Femöre-  
huvud för möten eller övernattning 
i oslagbart läge. 
Läs mer om Femörefortet på 
www.femorefortet.se

Skärgårdsmuseet 

håller öppet dagligen kl 12-16 från 
17 juni till 17 augusti med undantag 
för måndagar då museet är stängt. 
Det är även helgöppet 31 maj-1 juni, 
7-8 juni, 14-15 juni kl 12-16. 

Det är fri entré till alla öppna vis-
ningar! Mellan 17 maj och 14 sep-
tember tas grupper emot enligt 
överenskommelse. 
Läs mer om Skärgårdsmuseet på 
www.skargardsmuseet.se

Kom och upplev vår omtyckta lunch-

buffé med smaker från Kina och 

Thailand.  Välj bland favoriter som 

tex.  Kyckling i Thailänsk panang 

curry,  friterade räkor och fläsk på 

japanskt vis.  På buffén hittar du all-

tid sallad,  ris,  sötsursås och andra 

tillbehör. Kom och njut på vår härli-

ga uteservering.  Vi har fullständiga 

rättigheter!  Välkommen!

Restaurang och mat för avhämtning 
Båggatan 12 - 613 33 Oxelösund - 0155-315 01

Öppet:  Mån-Tors 11 - 21

Fre 11 - 22,  Lör 12 - 22

Sön 12 - 21

Populär Lunchbuffé
I vår meny hittar du fantastiska orien-

taliska och exotiska rätter som Pilgrim-

smusslor och Pekinganka. Smaka vår 

egna sushi och välj bland rätter som 

Lax, Räk-maki och Sushi Delux.

tnninginninnnnResResRestaut rang och mamat för avhämtnmtning nnngghä iihä nhä nämtttat för avht för avför afö aoch matoch ach mch murang ourang orangangauRestaRestaRest avhävhhvhvaaavvvmatt föf r avhättataag och atooccoootauta rang ocuruaaaaur mtning tningr avhämavhämat fömat föng ochg ochstauratauraReRReR h fö hä i
Båggatan 12 2 - 66- 613 13 33 Oxelösundund - 0155-331515 01015-315 315d - 01501lösunösun333 OxOx33 OO6- 61313 613atan 12an 1BåggBåggg 13 33 O lö 01 115 015 010155-311155-315 -3355--su - 0u - 0un -nd --O sO ösOx öööxelö661 OO11 333 3333 3333nn 66666å 11 6621 -ååg nnnng anannngg aatgataaaååBåBåååBBB

Restaurang och mat för avhämtning Båggatan 12 - 613 33 Oxelösund - 0155-315 01
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JÄRNTORGET 6, 613 30, OXELÖSUND    WWW.HARRYS.SE

HARRYS 
OXELÖSUND

MUSIKQUIZ, GOD MAT & DRYCK!

HELGEN 
BÖRJAR PÅ
HARRYS!

Kirsten bytte 
västkust mot östkust

― Vår dotter spelar i Norrköpings Symfo-
niorkester och hon bor sedan några år i 
Nyköping, så det är hon som har lockat 
oss till regionen, berättar Kirsten. Hon 
och Jürgen bodde till en början i en lä-
genhet i Nyköping men Kirsten och Jürgen 
valde snart att fl ytta vidare till ett hus i 
Oxelösund istället.

― För oss var det närheten till havet som 
egentligen avgjorde saken, här i Oxelö-
sund är det alltid nära till vattnet, menar 
Kirsten. Att ha havet nära har de blivit 
vana vid efter att ha bott i Strömstad, 
och det ville de inte ändra på även om de 
nu bytt kustsida.
― Fördelen med vattnet här på östkusten 
är att vi slipper stöta på otäcka maneter 

när vi badar, säger Kirsten med ett skratt. 
Paret är idag pensionärer och mycket av 
deras tid spenderas på havet tillsammans 
med den egna båten under sommarhalvåret.

― Vår båtplats här i Oxelösund ligger fem 
minuters promenad från hemmet, bättre 
än så kan det knappast bli! 
Vi uppskattar också de 
vackra naturområdena 
kring Jogersö och 
Femöre, fantastiskt 
att de fi nns så 
lättillgängligt.

Hon föddes och växte upp i Norge, men fl yttade sedan till Göteborg för 
att studera på högskola år 1955. Väl i Sverige träffade hon en svensk 
man och blev därefter kvar i landet. I november år 2013 fl yttade Kirsten 
Falkner tillsammans med maken Jürgen från Strömstad på västkusten 
till Oxelösund på östkusten.



 OXELÖSUND SOMMAR 2014         21www.visitoxelosund.se

0155-302 10
Järntorget, Oxelösund

för en marin 
sommar.

SEBAGO-KLÄDER 

En annan anledning till att       
Oxelösund lockade paret var de 
låga huspriserna – jämfört med 
vad ett hus kostar på västkusten 
så får man mycket mer hus för 
pengarna här, menar Kirsten.

― Vi har verkligen blivit väl mottagna i 
kommunen, även om fokus till en början 
snarare låg på att renovera huset än på 
att skaffa nya bekantskaper.
Att skaffa vänner som nykomling i en stad 
är inte alltid alldeles enkelt – men visst 

går det! Kirsten uppmärksammade en notis 
i det lokala gratismagasinet, där gruppen 
Qoola Qvinnor bjöd in till promenader med 
nätverkande för kvinnor på Jogersö.

― Jättetrevligt initiativ, därigenom har 
jag lärt känna fl ertalet nya väninnor, be-
rättar Kirsten.

Kirsten har tidigare i livet arbe-
tat som bibliotekarie och kultur-
chef, och hon öser beröm över 
det kulturella utbudet i sin nya 
hemstad.

Under sommaren har vi flera olika 
POCKETERBJUDANDEN 
och varje månad nya månadserbjudanden! Kullbergs bokhandel, V Storg 32 - Nyköping

0155 - 29 19 30 - www.akademibokhandeln.se

Välkommen in till 
oss i Nyköping!

Öppet: 
Må-Fr 10-18

Lö 10-15

Hos oss kan du hitta böcker, ljudböcker, 
kartor, sjökort, spel, pappersvaror och 
pysselprodukter.

Vi önskar alla 
en glad sommar!

― Koordinaten är en jättetrevlig plats 
med bra läge i centrum, där har de samlat 
många intressanta verksamheter såsom 
galleri och café under samma tak utöver 
biblioteket, dessutom med väldigt gene-
rösa öppettider för oss besökare, menar 
hon. Koordinaten var faktiskt det första 
stället som paret besökte i Oxelösund, då 
för att få tag i en karta över kommunen 
hos turistbyrån. Sedan dess har det blivit 
många besök.

― Det är roligt att det fi nns en så pass 
självklar mötesplats för alla invå-

nare i kommunen, hit verkar 
de fl esta ha ett ärende då 
och då – oxelösundarna kan 
verkligen vara stolta över 
sitt bibliotek!
Paret delar också ett entu-

siastiskt musikintresse, och 
har bland annat besökt S:t 

Botvids kyrka när det hållits 
konserter där. Närheten till Nykö-

ping och Norrköping gör att de är mer än 
nöjda med det som regionen erbjuder i 
musik- och nöjesväg, utöver möjligheter 
till härliga skärgårdsupplevelser.

― Trevligt att ha så många olika aktivi-
teter nära, vi ser fram emot sommarens 
konserter och evenemang!

0155-334 50 / 070 213 40 61sailor@femoremarina.nu

7/6 Robert Wärn
5/7 Robert Wärn
26/7 Tidlund & Wik
2/8 Rip Off
16/8 Skywalker

Trubadurkvällar 
i Sommar
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Varvstjänster med en personlig prägel
   Den kompletta fullserviceanläggningen

Vinterförvaringav allt från småjollar upp till stora båtar och segelbåtar t.o.m  
80 ton. Vi har 3000kvm varmhall och 1000 kvm kallhall på området.

OXELÖSUNDS RÖR AB
Torggatan 24

 Oxelösund
Tel. 0155-304 25

www.comfort.se

Våra 
sommartider är: 

23/6-17/8
Mån-fre: 9:00 – 17:00

Trevlig 
sommar!

Vi välkomnas vid slottsporten 
av stiftsgårdschefen och präs-
ten Carl Ellwyn och driftschef       
Marie Blomgren som tar oss med 
på en vandring genom de anrika      
miljöerna.  
– Många adliga släkter har satt sin prä-
gel på Stjärnholm genom seklerna. Vi har 
valt att modernisera varsamt när vi an-
passat slottet till dagens behov, berättar 
Carl och visar in oss det moderna kapell 

som byggts till slottsgaveln och som fi nt 
smälter ihop med huvudbyggnaden från 
1700-talet. 
     
Den unika miljön tillsammans 
med den omtalade restaurangen 
i slottskällaren gör Stjärnholm 
till en populär plats för allt från 
konfi rmationsläger till bröllop. 
– Vi har även många vanliga hotellgäster 
som hittar oss via Skavsta eller webben, 

I en havsvik vilar Stjärnholm inbäddat i grönska. Godset med anor från 
1600-talet är idag stiftsgård för Strängnäs stift och hotell där besöka-
ren kan bo i allt från slottsgemak till logement. Oxelösund Sommar 
får en guidad tur bland kakelugnar, kungaporträtt och tankeväckande 
skulpturer.

Hämta andan 
i Stjärnholm

Utf lyktsmal i Oxelosund
och ibland är det först när de kommer hit 
som de inser vilken pärla de hittat, be-
rättar Marie, som tillägger att de numera 
erbjuder allehanda hotellpaket, från rid-
ning till äventyr på Boda Borg. 
     
När vi tittar in i några av slottets 
lediga hotellrum kan vi konsta-
tera att inget är det andra likt.
Marie förklarar att rummen är respekt-
fullt anpassade till dagens hotellstandard 
och har fått behålla sina personligheter 
med kakelugnar och prång. I varje rum 
står en kikare på fönsterbläcket redo för 
den gäst som vill ägna sig åt fågelspaning 
från fönstret. 
Här kan man få syn på både havsörn och 
fi skgjuse om man har tur. Spöken då? 
Jodå, Stjärnholm är ju inte sämre än an-
dra slott, konstaterar Carl. Krigarkungen 
Karl XII sägs ibland knäppa upp översta 
rockknappen där han poserar på en tavla 
i en av salongerna och slottsfrun lär hålla 
ett vakande öga över personalen. 
     
Ute i slottsparken skymtar märk-
liga former fram mellan träd-
stammarna. 
Det rör sig dock inte om spöken utan om 
konstverk som ingår i Stjärnholms skulp-
turpark. Ett 40-tal konstnärer har skapat 
skulpturer utifrån tro, hopp och kärlek. 
Den som vill kan beställa picknickkorg 
från köket och ge sig ut på konstsafari 
längs de slingrande stigarna. Parken är 
tillgänglig för besökare, året om. 

– Stjärnholm har många styrkor, avslutar 
Carl, men den största är att vi alltid hål-
ler grindarna öppna för alla människor, 
sommar som vinter.
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Miljö- och kvalitetssäkrat för Din båt

www.oxelosundsvarv.se Ljungholmsvägen 3, Oxelösund 0155-308 27

 

www.ryggochled.com
0155-21 54 54, Norrköpingsvägen 13

Öppet hela sommaren!

PAKETERBJUDANDEN

Telefon 0155-22 27 00  
www.stjarnholm.se

Telefon 0155-21 66 17
www.nykopingsgk.se

Stjärnholms slott
Hotell - Restaurang - Konferens

Converse 699:-

Vaccinera dig mot TBE i sommar!

 
Vaccinkliniken i Nyköping har öppet på sin fasta mottagning 
(Norrköpingsv 13, Biostaden) alla tisdagar t.o.m. 15/7 kl 18-20.
Drop-in, ingen tidsbeställning.

3/5        ICA Maxi Nyköping
10/5      Oxelö marknad 
16-17/5 ICA Oppeby marknad
22/5      ICA Maxi Nyköping
28/5      ICA Maxi Nyköping
4/6        Nyköpings hamn
12/6      ICA Maxi Nyköping
19/6      Oxelösund C
25/6      Nyköpings hamn 

26/6   ICA Maxi Nyköping
9/7     Nyköpings hamn
10/7   ICA Maxi Nyköping
19/7   Oxelösund C 
23/7   Nyköpings hamn
31/7   ICA Maxi Nyköping
9/8     ICA Maxi Nyköping
23/8   ICA Maxi Nyköping

Vi besöker dessutom: 
Hemköp i Gnesta och Vagnhärad, Trosa Hamn, Vaccinbåten i Stock-

 
www.vaccinkliniken.se 
www.fasting.nu  

Klipp ut och spara annonsen! 



24 OXELÖSUND SOMMAR 2014 www.visitoxelosund.se

Hos oss hittar du allt från plantor, 
grönsaker, redskap, och utekrukor 
till perenner, jord, och sättlök.

Vi hjälper dig med snittblommor, 
buketter och arrangemang. Du 
hittar även krukor och inredning 
i vårt sortiment.

Butikerna med de ekologiska alternativen. 
Hantverket & kunskapen.

Välkommen!

Blomster Design Trädgårdsbutiken

Blomster Design

Trädgårdsbutiken

or 

en

                           
     

    
   H

älsoträdgården
Lunden

Design

0771-350 350 - sormlandssparbank.se 
Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelsöund Vingåker

- Du vet väl att 
mäklaren och 
banken sitter 

under samma tak!

Kundtjänst:
0771-22 40 00

www.lanstrafiken.se
för oss som är på väg

Ta bussen på 
din resa i vackra 

Sörmland!
Samla alla funktioner du behöver 
för ditt resande i mobilen med 
Länstrafikens App.

Tidtabeller, hållplatsinformation, 
reseplanerare och mycket mer.

Scanna QR-koden och få 
en genväg till att ladda 
ner Appen. Skanna!

Välkommen ombord!

På Länstrafikens hemsida hittar du 
mer information om din buss i 
Sörmland. www.lanstrafiken.se

T
ddddddddddddddddddd
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Maj
Lördag 10 maj
Oxelö Marknad
Oxelösunds centrum, kl 9-17. Knallar, 
tivoli, musik och underhållning hela dagen.  

Cantate ger månadens konsert
S:t Botvids kyrka, kl 18. Ungdomskören 
Cantate avslutar vårens konsertserie i 
S:t Botvid. Entré 100 kr. Pensionär 
och studerande 50 kr. 0-18 år går gratis. 

Måndag 12 maj
Gösta Linderholm 
Koordinaten kl 10. Seniorcafé, Scen-
konst Sörmland och Gösta Linderholm 
underhåller.

Tisdag 13 maj
Ulrika Bodén Band
Koordinaten, kl 19. En av Sveriges främ-
sta folksångerskor och hennes färgstarka 
band avslutar vårens konsertserie med 
kärlekssånger i medryckande och förfö-
risk folkton. 

Lördag 17 maj
Vernissage - Resa till Lofoten 
Galleri K, Koordinaten kl 11-14 
Utställning med måleri av Ria Roes 
Schwartz och hennes målerielever öppnar.

Onsdag 21 maj
Manskören Pontonerna 
Församlingshemmet, kl 13.30. Vårens sis-
ta dagledigträff avslutas med Pontonerna.

Lördag 24 maj
Orgelkonsert
S:t Botvid kyrka, kl 18. Irina Söderberg 
spelar Bach, Vierné och Widor.

Seapilot 2 star
Piren vid Österviken. En av Sveriges 
största segeltävlingar utgår och avslutas 
i Oxelösund. Följ tävlingen på hemsidan,  
www.seapilot.se. Första start går kl 13. 
Nästa start kl 17, därefter start varje 
halvtimme till kl 20.  

Lördag 31 maj
Invigning av årets utställning 
på Skärgårdsmuseet
Gamla Oxelösund, kl 12-16. Landshöv-
ding Liselott Hagberg inviger årets ut-
ställning ”Tankar om klockor och tider 
som fl ytt”. Sång och musik med Skär-
gårdstrubadurerna. 

Resa med robotbåten Ystad R142
Följ med på en tur med robotbåten R142 
Ystad från Oxelösund till Västervik lör-
dag 31 maj eller återresan från Västervik 
söndag 7 juni. Läs mer på sidan 16.

Mer info på 
www.visitoxelosund.se 

Kajakupplevelser
Yoga Gong relaxhelg
Härligt avslappnad helg med möjlighet 

till Kundaliniyoga, Gongbad och padd-

ling. Jogersö, lördag 10 maj kl 10, åter 

söndag kl 15.

Kajak & Gongbad
Upplev kajakpaddling och gongbad vid 

en skärgårdsstuga. Jogersö, torsdagar-

na 22 maj, 19 juni, 10 juli och 7 augusti 

kl 17 – 21.

Kvällspaddling måndagar
Guidad kajaktur som hålls av Kajak & Fritid. 

Jogersö, måndagar 2 juni – 28 juli kl 17-21.

Kajakkurs

Lär dig paddla havskajak på ett säkert 

och roligt sätt på en tvåkvällarskurs.  

Jogersö strand tis - ons 17-18 juni, 24-25 

juni, 8 juli-9 juli, 12-13 augusti kl 17-20.

Tälttur med kajak, yoga & meditation

Paddling, yoga, meditation och god mat 

i Oxelösund Skärgård. Jogersö strand 

kl 13, tis 1 juli – fre 4 juli.

Yogapaddling
Yoga och paddling under ledning av 

Helén Gryth. Jogersö strand, torsdagarna 

14 och 21 augusti kl 17 - 21.

Chillout Weekend
Yoga, paddling och gongbad.

Jogersö strand, fredag 15 augusti kl 13 

- åter söndag 17 augusti kl 13. Info och 

anmälan: www.kajakochfritid.se

Evenemang dag for daghela sommaren!

n 
i 

.

-
m

-
Onsdag 28 maj
Veteranbilsträff
Gamla Oxelösund, kl 18.
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Juni
Söndag 1 juni
Öppet lokstall
Lokstallsvägen 1, kl 10-16. Nostalgisk 
lokstallsmiljö med veteranfordon.

Fredag 6 juni
Nationaldagsfi rande 
Jogersö, kl 13-14.15. Oxelösunds natio-
naldagsfi rande med sång, musik, dans 
och stipendieutdelning. Årets talare är 
landshövding Liselott Hagberg.   

Lördag 7 juni
Musik i sommarkväll
Frösängskapellet, kl 18. Konsert med 
Hasse Appelqvist, sång och musik.

Trubadurkvällar
på Restaurang Läget
Robert Wärn kl

Lördag 14 juni
Musik i sommarkväll
Frösängskapellet, kl 18. Konsert med Da-
niel Svensson, sång. 

Söndag 15 juni
Sörmländsk fotosalong 2014
Koordinaten kl 12-15. Den jurybedömda 
Sörmländska fotosalongen invigs kl 12 
med prisutdelning och festligheter.

Tisdag 17 juni
Midsommar i Oxelösunds centrum
kl 17.30. Tävlingar och andra aktiviteter hos 
Centrumhandlarna samt allsång på torget.

Lördag 21 juni
Musik i sommarkväll
Frösängskapellet, kl 18. Konsert med 
Susanne Forslund, Ola Granrot, Janne 
Johansson, Tompa Bäckström.

Tisdag 24 juni
Bakluckeloppis 
Jogersö, kl 18-20. Insläpp för försäljare 
kl 15.

Torsdag 26 juni
Sommaryoga
Jogersö, kl 7-8.15. Samling vid strand-
caféet kl 6.50. Sommaryoga med Eva 
Arwidsson. 

Lördag 28 juni
Musik i sommarkväll
Frösängskapellet, kl 18. Konsert med 
Ulla Börjars, sång, Jocke Forss, piano.

Juli
Tisdag 1 juli
Guidad vandring
Gamla Oxelösund, Bygdegården kl 14. 
Guidad vandring längs Kulturstigen. 

Bakluckeloppis 
Jogersö, kl 18-20. Insläpp för försäljare 
kl 15.

Torsdag 3 juli
Sommaryoga med Eva Arwidsson
Jogersö, kl 7-8.15. 
Samling vid strand- 
caféet kl 6.50. 

Allsång på torget för barn och vuxna
Järntorget kl 17.30. 
Tema: Vår bästa tid är nu. Klädtema: 
Kom som du vill.

Sommarkväll i G:a Oxelösund
Oxelö krog, kl 19. Lax och räkbuffé med 
livemusik. Boka bord på 0155-304 22. 

Fredag 4 juli
Nyköpings kammarmusikdagar
Stjärnholm, Livets Kapell kl 19. Konsert 
med Malkvartetten.

Lördag 5 juli
Visor vid vattnet
Femörekanal, kl 19. Patrik Isaksson, 
Sonja Aldén, Uno Svenningsson, Martina 
Dahlström och Jonathan Fröberg. Biljet-
ter säljs på Koordinaten, Culturum, ICA 
Kvantum samt www.visitoxelosund.se. 
Ingen alkohol- eller matservering på om-
rådet, medtag egen picknick.  

Trubadurkvällar
på Restaurang Läget
Robert Wärn

Nyköpings kammarmusikdagar
Stjärnholm, salen Kyrkobröderna kl 15. 
Konsert med Christian Svarfar, violin och 
Helge Kjekshus, piano. Kl 18 konsert 
med Katarina Dalayman, sång och Micha-
el Engström, piano.

Musik i sommarkväll
Frösängskapellet, kl 18. Konsert med 
”Vara Vänner”, Lina Björkborg, Linda 
Widner, Johanna Lewerin, Elin Lindkvist. 
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Midsommarfi rande i Gamla Oxelösund

Gamla Oxelösund, kl 11. Kl 14 reses mid-

sommarstången och efter är alla välkom-

na att delta i traditionella danslekar som 

leds av spelmän och dansare från Oxelö 

Gille. Från kl 14.30 dansas sedan folkdans 

på kajplanen vid sjömanskrogen. Från kl 

15 kan man åter delta i dans och ringlekar. 

Fredag 20 juni
Midsommarfi rande på Jogersö

kl 12. Oxelö gille inleder midsommarfi randet på Jogersö 

med traditionella ringlekar och folkdansuppvisningar.

Mediamix Event & Media presenterar

Visor vid vattnet
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Söndag 6 juli
Öppet lokstall
Lokstallsvägen 1, kl 10-16. Nostalgisk 
lokstallsmiljö med veteranfordon.

Nyköpings kammarmusikdagar
Stjärnholm. Livets Kapell, kl 15: Före-
drag om Romansmusik, kl 15.30: Konsert 
med Anna Paradiso, cembalo och Dan 
Laurin, blockfl öjter.

Måndag 7 juli
Mercedesklubben
Gamla Oxelösund, kl 18. Mercedesklub-
ben besöker G:a Oxelösund och Oxelö 
krog.

Tisdag 8 juli
Guidad vandring
Gamla Oxelösund, Bygdegården kl 14. 
Guidad vandring längs Kulturstigen. 

Bakluckeloppis 
Jogersö, kl 18-20. Insläpp för försäljare 
kl 15.

Torsdag 10 juli
Sommarkväll i G:a Oxelösund
Oxelö krog, kl 19. Lax och räkbuffé med 
livemusik. Boka bord på 0155-304 22. 

Torsdag 10 juli
Allsång på torget för barn och vuxna
Järntorget kl 17.30. Tema: Ta mig till ha-
vet. Klädtema: Pirater.

Fredag 11 juli
Grillkväll med livemusik
Restaurang Källan, Jogersö kl 18.30 
(musik från ca 19.30).
Obs: Boka grillbuffé, 0155-365 40.

Lördag 12 juli
Poker Run Open
Start i Oxelösund, Gästhamnen, kl 
11. Lekfull tävling för planande mo-
torbåtar. Lunchuppehåll vid Svärds-
klova Havskrog och avslut med fest 
och pokerturnering i Nyköpings hamn. 
Läs mer på www.pokerrunopen.se

Musik i sommarkväll
Frösängskapellet, kl 18. Konsert 
med Sofi a Hertz, sång och Jocke 
Forss, gitarr. 

Grillkväll med livemusik
Restaurang Källan, Jogersö kl 18.30 
(musik från ca 19.30).
Obs: Boka grillbuffé, 0155-365 40.

Söndag 13 juli
Söndagsutfl ykt
Utfl ykt med gudstjänst till Högsten i      
Oxelösunds skärgård, kl 13. Båt från Gäst-
hamnen vid restaurang Läget med start 
kl 11. Ta med egen fi kakorg. Anmälan 
senast 7 juli till Oxelösunds församling. 
www.oxelosundsforsamling.se.

Tisdag 15 juli
Guidad vandring
Gamla Oxelösund, Bygdegården kl 14. 
Guidad vandring längs Kulturstigen. 

Bakluckeloppis 
Jogersö, kl 18-20. Insläpp för försäljare 
kl 15.

PREMIÄR - Drömmar av koppar, 
drömmar av guld
Gamla Oxelösund, Skärgårdsmuséet, kl 
19. Folklustspel i två akter.  Läs mer på 
sidan 18.

Onsdag 16 juli
Drömmar av koppar, drömmar av guld
Gamla Oxelösund, Skärgårdsmuséet, kl 
19. Folklustspel i två akter. Läs mer på 
sidan 18. 

Torsdag 17 juli
Allsång på torget för barn och vuxna
Järntorget kl 17.30. Tema: Hujedamej. 
Klädtema: Sagofi gurer.

Sommarkväll i G:a Oxelösund
Oxelö krog, kl 19. Lax och räkbuffé med 
livemusik. Boka bord på 0155-304 22.

Fredag 18 juli
Grillkväll med livemusik
Restaurang Källan, Jogersö kl 18.30 
(musik från ca 19.30).
Obs: Boka grillbuffé, 0155-365 40.

Lördag 19 juli
Musik i sommarkväll
Frösängskapellet, kl 18. Konsert med 
Emma Fagerstedt, sång och Per Christof-
fersson, piano.

Grillkväll med livemusik
Restaurang Källan, Jogersö kl 18.30 (mu-
sik från ca 19.30). Obs: Boka grillbuffé, 
0155-365 40.

Drömmar av koppar, drömmar av guld
Gamla Oxelösund, Skärgårdsmuséet, kl 
16. Folklustspel i två akter. Läs mer på 
sidan 18.

Söndag 20 juli
Drömmar av koppar, drömmar av guld
Gamla Oxelösund, 
Skärgårdsmuséet, 
kl 16. Folklust-
spel i två 
akter. 
Läs mer 
på sid 
18.

Säl och skärgårdssafari
Båttur med guidning och picknick på 
skärgårdsö. 16, 17, 18, 23, 24, 25, 29, 
30, 31 maj och 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15 
juni. Båten avgår från Badhusviken kl 
8. Åter kl 12. Läs mer på sidan 6. 
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Tisdag 22 juli
Guidad vandring
Gamla Oxelösund, Bygdegården kl 14. 
Guidad vandring längs Kulturstigen. 

Bakluckeloppis 
Jogersö, kl 18-20. 
Insläpp för försäljare  kl 15.

Drömmar av koppar, drömmar av guld
Gamla Oxelösund, Skärgårdsmuséet, kl 
19. Folklustspel i två akter. Läs mer på 
sidan 18.

Onsdag 23 juli
Drömmar av koppar, drömmar av guld
Gamla Oxelösund, Skärgårdsmuséet, kl 
19. Folklustspel i två akter. Läs mer på 
sidan 18.

Torsdag 24 juli
Allsång på torget 
för barn och vuxna
Järntorget kl 17.30. Tema: Värsta 
schlagern. Klädtema: Glamour.

Sommarkväll i G:a Oxelösund
Oxelö krog, kl 19. Lax och räk-
buffé med livemusik. Boka bord 
på 0155-304 22.04 22. 

Fredag 25 juli
Grillkväll med livemusik
Restaurang Källan, Joger-
sö kl 18.30 (musik från ca 
19.30). Obs: Boka grillbuffé, 
0155-365 40.

Lördag 26 juli
Drömmar av koppar, drömmar av guld
Gamla Oxelösund, Skärgårdsmuséet, kl 
16. Folklustspel i två akter. Läs mer på 
sidan 18.

Trubadurkvällar
på Restaurang Läget
Tidlund & Wik
Restaurang Läget 0155-334 50

Musik i sommarkväll
Frösängskapellet, kl 18. Konsert med 
Therese Cambrant Berg, sång och Susan-
ne Forslund, piano.

Grillkväll med livemusik
Restaurang Källan, Jogersö 
kl 18.30 (musik från ca 19.30).
Obs: Boka grillbuffé, 0155-365 40.
Söndag 27 juli
Drömmar av koppar, drömmar 
av guld. Gamla Oxelösund, Skärgårds-
muséet, kl 16. Folklustspel i två akter. 
OBS! Sista föreställningen! Läs mer på 
sidan 18.

Tisdag 29 juli
Guidad vandring. Gamla Oxelösund, 
Bygdegården kl 14. Guidad vandring 
längs Kulturstigen. 

Bakluckeloppis 
Jogersö, kl 18-20. 
Insläpp för 
försäljare 
kl 15.

Torsdag 31 juli
Sommaryoga med Eva Arvidsson

Jogersö, kl 7- 8.15. Samling vid 
strandcaféet kl 06.50.

Allsång på torget för 
barn och vuxna

Järntorget kl 17.30. Tema: 
Sommaren är kort. Klädte-

ma: Fantasidjur.

Sommarkväll i G:a 
Oxelösund

Oxelö krog, kl 19. 
Lax och räkbuffé med 

livemusik. Boka bord 
på 0155-304 22.

Augusti
Lördag 2 augusti
Musik i sommarkväll
Frösängskapellet, kl 18. Konsert med  
Esbornduo. Monica Esborg, sång och Len-
nart Esborg, cello. 

Trubadurkvällar
på Restaurang Läget
Bandet Rip Off
Läget 0155-334 50

Söndag 
3 augusti
Öppet lokstall 
Lokstallsvägen 1, kl 
10-16. Nostalgisk lok-
stallsmiljö med veteranfor-
don.

Tisdag 5 augusti
Guidad vandring
Gamla Oxelösund, Bygdegården kl 14. 
Guidad vandring på Kulturstigen. 

Bakluckeloppis 
Jogersö, kl 18-20. Insläpp för försäljare 
kl 15.
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Torsdag 7 augusti
Sommarkväll i G:a Oxelösund
Oxelö krog, kl 19. Lax och räkbuffé med 
livemusik. Boka bord på 0155-304 22.

Lördag 9 augusti
Musik i sommarkväll
Frösängskapellet, kl 18. Konsert med Tu-
nabergs dragspelsklubb.

Tisdag 12 augusti
Guidad vandring
Gamla Oxelösund, Bygdegården kl 14. 
Guidad vandring på Kulturstigen. 

Bakluckeloppis 
Jogersö, kl 18-20. Insläpp för försäljare 
kl 15.

Lördag 16 augusti
Musik i sommarkväll
Frösängskapellet, kl 18. Konsert med 
Söndagskvartetten.

Trubadurkvällar
på Restaurang Läget
Skywalker
Restaurang Läget 0155-334 50

Söndag 17 augusti
Bakluckeloppis 
Jogersö, kl 18-20. Insläpp för försäljare 
kl 15.

Lördag 23 augusti
Arkö runt
Yttre piren i Österviken, kl 10. Den klas-
siska familjekappseglingen där alla kan 
vara med. Mer info på www.oxss.nu.

Oxelöloppet
Oxelöloppet fi rar 35 år med ny bansträck-
ning! Knattestart kl 13. Ungdomar star-
tar kl 13.30. Det stora loppet startar 
14.00. Se mer info på: www.laget.se/
SLK_Ox_friidrott

Musik i sommarkväll
Frösängskapellet, kl 18. Konsert med 
”Sydländsk hetta”, Patrik Ahlberg, fl öjt 
och Staffan Sjögren, gitarr.

Söndag 24 augusti
Seamasters – SM i surfski
Följ den spektakulära SM-tävlingen i 
surfski där paddlarna tar sig från          Ar-
kösund med start kl 12 och målgång i 
Oxelösund från ca 13.45 och framåt. 
Bäst upplever du paddlarna från Femö-
rehuvud. Mer info på www.okk.se

Lördag 30 augusti
Femöredagen
Fiskehamnen 
på Femöre, 
kl 10-15. 
Rundturer 
med fi ske-
båtar. Möt 
räddnings-
tjänst, 
kustbe-
vakning 
och lotsar!
Knallar, 
loppis, musik, Corvettebilar och dans-
uppvisning. Öppet hus på Oxelösunds 
båtvarv. 

Musik i sommarkväll
Frösängskapellet, kl 18. Konsert med 
manskörerna Pontonerna. 

September
Söndag 7 september
Öppet lokstall
Lokstallsvägen 1, kl 10-16. Nostalgisk 
lokstallsmiljö med veteranfordon.

Lördag 13 september
Femöreracet
Oxelösunds kanotklubb arrangerar 
surfski-tävlingen Femöreracet, med 
start och målgång från klubbhuset vid 
Femöre. Mer info på www.okk.se.

Söndag 21 september
Eva Tjörnebo & Viskompaniet
Koordinaten, kl 16. Folkliga visor ur vår 
stora svenska visskatt. 

Minigolf
Minigolf på Jogersö, 29 maj-hela 

sommaren. www.jogerso.se

Morgonpromenader 
på Jogersö
Hela sommaren arrangeras gemensam 

morgonpromenad på Jogersö, Sam-

ling kl 8.30 vid campingreceptionen. 

Promenaden är 2,5 kilometer lång. 

Efteråt fi nns fi ka till försäljning.

Lördag 16 augusti
Nostalgiresan
Järntorget kl 10-14 Retromarknad, ve-
teranfordon, underhållning och akti-
viteter för alla åldrar på och omkring 
Järntorget. Kl 14 Nostalgimatch mellan 
veteraner från OSK och IFK Oxelösund. 

Kl 18 Nostalgifesten – Band och artister 
från glansdagarna på Oxelösunds mu-
sikscen. Obs! Inträde till kvällsevene-
manget. Köp biljetter på Koordinaten, 
Culturum, förbutiken på ICA Kvantum 
eller www.visitoxelosund.se. 
Biljettsläpp 1 juni. 

Minigolf
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Ta dig runt i 
Oxelösund

Al ltid 
 fri parkering i 
hela Oxelosund

Bad- och skärgårdsturer 
med M/S Fiskeskär
Under perioden 1 juli till 15 augusti körs dagliga 
båtturer med M/S Fiskeskär i Oxelösunds skärgård. 
Turerna startar från gästhamnen i Badhusviken och 
tar dig till de badvänliga öarna Beten och Äspskär.  
Åk den timslånga turen eller hoppa av och njut ett 
par timmar på någon av öarna i skärgården. På Be-
ten fi nns en fantastiskt fi n sandstrand som passar 
barnfamiljer med utsikt över horisonten. Det fi nns 
också härliga promenadstigar runt ön, grillplatser 
och bänkar. På Äspskär möts du av ett gammalt be-
teslandskap med ståtliga och fl era hundra år gamla 
ekar. Runt ön fi nns många fi na badklippor, vindskydd 
och en grillplats. 

Hyr cykel på följande platser:

Femöre Marina i Fiskehamnen, 0155-317 92

Oxelösunds Gästhamn, 08-506 121 64

Vandrarhem Poppeln, 0155-339 39 

(även tandem- och barncyklar) 

Cykel- & Nyckelservice vid Järntorget 

hjälper dig om cykeln krånglar. 
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Dagliga båtturer från 

1 juli till 15 augusti 

kl 10.00 och 15.30 från 

gästhamnen i Badhusviken. 

Pris: 50 kr/vuxna och 40 kr/

barn. Info: Femöre Marina, 

070-213 40 66. 

Chartra båt för turer i skärgården genom Femöre 
Marina och Marelox, 070-260 45 72. I Gamla Oxelö-
sund kan du hyra ekor av Oxelö Krog.

Tuffa runt med Lions-tåget
Även i sommar kan du göra en rolig och 
annorlunda tur med Lions-tåget till fl era 
platser i Oxelösund. Turerna går mellan 
Järntorget i centrum, gästhamnarna i 
Badhusviken och på Femöre samt Gamla 
Oxelösund.

För båtgäster kan tåget med fördel använ-
das för att åka från gästhamnarna in till 
centrum och handla. 
Tåget körs från och med den 16 juni till 
och med den 9 augusti, med undantag för 
midsommarhelgen och söndagar.

Första turen varje dag börjar vid Järn-
torget kl 9.30 och sista turen slutar på 
samma ställe kl 18.00 utom lördag då den 
slutar kl 16.00.
Fullständig tidtabell hittar du på  
www.oxelosund.lions.se 
och vid hållplatserna.
Turerna är gratis, men stöd gärna Lions in-
samlingsverksamhet för behövande.

Tag

Lämna bilen och ta 
Turisttaxin!
I Oxelösund fi nns det sommartid möjlig-
het att ta sig mellan de fl esta besöksmål 
med turisttaxin. För bara 25 kr per person 
tar du dig under juni till september runt 
hela Oxelösund. 
Turisttaxin kan du använda varje dag  
mellan kl 9-22 och bokas genom Taxi     
Nyköping Oxelösund på telefon 0155-21 
75 00 eller vid hållplatserna.

Taxi

Nyköping Oxelösund på telefon 0155 21 
75 00 eller vid hållplatserna.

Hållplatserna för Turisttaxin: 

Vandrarhem Poppeln på Esplanaden

Boda Borg vid Thorsgatan

Ica Kvantum i centrum 

Hotell Ankaret i centrum

Restaurang Sailor i Fiskehamnen

Femörefortets stora parkering 

på Femörehuvud

Restaurang Läget i gästhamnen

Oxelö Krog/Bygdegården 

i Gamla Oxelösund

Jogersö havsbad & camping

Cykel

Oxelösund från cykelsadeln
Oxelösund är ypperligt för dig som vill uppleva 
staden eller naturen på cykelsadeln. Det fi na 
och över fyra mil långa cykelvägnätet tar dig 
genom allt från härlig och naturskön skärgårds-
natur till storskalig och häftig industrimiljö. 
Kontrasterna skapar upplevelsen! 
Från Stjärnholm kan du ansluta till den 70 
mil långa Näckrosleden som går genom hela 
Sörmlands böljande och vackra 
natur- och kul-
turlandskap. 
Andra cykel-
leder som du 
kan ansluta 
till i Oxelösund 
är Sverigeleden 
och Kustlinjen. 

Bat
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Fredag  12:00 - 16:00
Lördag  10:00 - 15:00

23/6 - 2/8 även öppet
Måndag - Torsdag 12:00 - 16:00
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Styrmansgatan 12
Oxelösund

AmericanaClassicVintage.com

T-Shirts	 	
  50:-

Sweatshirts 	   75:-

Shirts	 	
  75:-

Jackets 	          100:-


