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Solljuset skiner förädiskt in genom fönstren. Det känns
som det är extra mycket damm i hörnen och skrymslen
när det är vår. Garaget och förråden är fulla med grejer.
Känner du igen det? Mycket troligt!
Men vi vill ju njuta av att våren har
kommit. Sitta i solen, slappa, vara
med familjen, åka någonstans, kratta
lite löv, plantera blommor. Ta en fika….
Nej, ska någonting bli gjort så är det
lika bra att planera in en rejäl städdag
i stället. Då vi med säkerhet vet att
många andra också gör likadant. Lätta
lite på samvetet. Rensa både inne och
ute. Passa på att åka till återvinningscentralen med allt det som är ”gömt i
snö, men som kommer fram i tö”.
Kanske sälja lite grejer på loppis eller
plocka lite skräp i närområdet. Skulle
kännas rätt bra. Då är det väl bra att
det är städdag och loppmarknad i Oxelösund lördag 26 april!
Vi kan väl komma överens om att
hjälpas åt att göra en gemensam insats
den dagen för miljön och gemenskapen?
En stund kan vi alltid avvara en vårdag

SANNA
WALKER

i april för att snygga till närområdet! Ta med barnen, det blir både
lite kvalitetstid och det går fin-fint
att göra en tävling av det - testa!
Efteråt väntar en belöning (läs mer
om städdagen och loppmarknaden
på sid 38-39).

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

På Mediamix är vi väldigt förväntansfulla och glada för att ännu en gång
arrangera sommarens vackraste konsertupplevelse Visor vid vattnet. Publikfavoriterna Sonja Aldèn, Uno Svenningsson och Patrik Isaksson gästar
Oxelösund lördag 5 juli.
Jag hoppas verkligen att vi syns där
och kan njuta av underbar sommarmusik och skön stämning vid havet.
Mer om Visor vid Vattnet kan du läsa
om på sid 37.

Glad vår!
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070 389 01 77
peter@media-mix.nu
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April Påsk Middag med

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!

19
15:00

förrätt + varmrättsbuffe 375 kr

!

endast

förbokning

Maj

07
18:00

Stor Seans med
Vendela Cederholm
mat + seans 320 kr

tisdag - fredag 1130 - 14
lördag 1130 -15 söndag 11 - 14
www.landstingetsormland.se/oxelosund
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jogersövägen  613 51 oxelösund
0155-36540  info@kallanrestaurang.se

the source for good food

Källan

ANNONS

DoRedo - Gammalt blir nytt
Det som någon tröttnat på och vill slänga kan bli ett konstverk för någon annan. Det är egentligen bara fantasin som
sätter gränser.
En gammal glasburk blir en vacker glaslykta, en LP-skiva
blir en skål, gammalt porslin förvandlas till en fantasifull lampa och gamla böcker blir vackra dekorationer att smycka
hemmet med. Fynda material på loppis och gör om.

Hantverkare
DoRedo

Är du hantverkare och
tillverkar produkter av
återvunnet material?

Vill du visa upp och sälja dina produkter på den kombinerade loppis och städdagen lördag
26 april? Anmälan senast 22 april till marianne.heman@oxelosund.se eller 0155-388 03.

Lördag 26 april

Städdag och
Loppis på torget

Lördag 26 april är det återigen dags för loppis och
städdag i Oxelösund.
- Städdagen följer samma koncept som tidigare år, där
städning pågår på förmiddagen ute i bostadsområdena. Alla som städar får en kaffebiljett och bjuds på f ika
på torget denna dag och har även möjlighet att vinna en
resa till Barcelona och två iPads.
- På torget pågår vår årliga, välbesökta loppmarknad
och anmälningarna har redan börjat komma in. Ett bra
tillfälle för alla som har saker de vill bli av med och samtidigt tjäna en slant.
- En nyhet i år är möjligheten att prova på att göra bokkonst, Linnea och Carina är på plats uppe på Koordinaten och visar hur man gör vackra alster av gamla böcker. Allt från lampsnurror, ”cirkustält” till vackra bokaskar.
Robert Wärn och trollkarlen Joel underhåller från scen
under dagen och klockan 13.30 börjar vinsterna att lottas ut bland de som varit med och städat på förmiddagen.

Robert Wärn underhåller.

- Så varmt välkomna till en trevlig och förhoppningsvis
välbesökt dag på torget, avslutar Julia Bergman, marknadschef på Kustbostäder och Oxelö Energi.

Loppmarknad
på Järntorget
Lördag 26 april
Plats kostar 50 kr, anmälan senast 22/4, bokas
via marianne.heman@oxelosund.se 0155-388 03,
eget bord medtages.

Vi hade de
bästa tipsen...
Efter till exempel sportlov i fjällen
om man använt takbox bör man ta
bort takboxen så snart som möjligt
från bilen efter hemkomst.
Det spar mycket bensin.
Den tomma rullen som blir kvar
när toalettpappret är slut kan man
fylla igen med lite pappersbitar och
sedan använda som tändmedel i
öppna spisen.
Att ordna ett bytesrum. Det vill
säga ett rum där man kan lämna
saker tex böcker, möbler, prydnadsföremål, kastruller, leksaker
och liknande. När man lämnar nåt
där så kan man ta med något som
någon annan har lämnat.

Grattis!
Vi säger grattis till
Päivi Pieniluoma
och Margareta Jonsson
sson som båda kan
hämta ett set med sorteringskassar som
tack för inlämnade miljötips.
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Kultur och nöje

Hillbillysväng i
svensk språkdräkt
Med passionerad stämsång och medryckande banjostomp
behandlar de allt från tärande kärlekslängtan till dagens
arbetsmarknadspolitik. Den 23 april utlovas explosivt hillbillysväng på Koordinaten med den unga Bluegrasskvintetten Spinning Jennies.
OXD fångar Spinning Jennies ledsångare David Ritschard på väg till studion och frågar hur det kom sig att en
grupp unga, urbana musiker föll för
folkmusikgenren Bluegrass.
– Det började med att jag och Jonatan Eklund möttes och lirade ihop på
gymnasiet. En dag skadade Jonatan
fingret och blev tvungen att byta ut
gitarren mot slidegitarr, en dobro,
där man spelar med ett metallrör mot
strängarna. Soundet ledde oss in på
det amerikanska folkmusikspåret och
därefter var det kört. Vi blev så småningom fler och hittade snart vårt alldeles egna sound.
Hur skulle du beskriva Bluegrass för
den som aldrig hört det?

– Glada melodier med tragiska texter
framförda på bärbara instrument som
banjo, fiol, dobro, mandolin och kontrabas. På det lägger man flerstämmig sång om ensamhet, tåg, sprit,
kortspel och svekfull kärlek med inslag av mamma och Jesus.
Ni har valt att sjunga på svenska. Hur
kom det sig?
– Jag är helt enkelt inte tillräckligt bra
på engelska, skrattar David som står
för de flesta sångtexterna i bandet. Samtidigt kommer man ju inte undan
med vad som helst när man sjunger på sitt modersmål. Bluegrass är
mycket hjärta och smärta och det kan
lätt bli schlagertexter om man inte ser
upp, men håller man sig borta från de

Bluegrasskvintetten Spinning Jennies kommer till Koordinaten 23 april.

sentimentala fallgroparna blir det direkt och ärligt.
Vad har ni på gång i studion?
– Vi håller just nu på med de sista justeringarna inför släppet av vår tredje
skiva ”Från Rotterdam till lilla Wien”
Det låter som ni varit på Europaturné?
– Det skulle man kunna tro men vi
har faktiskt aldrig spelat i Rotterdam,
även om det är en dröm vi har. Rotterdam är ju den allomsjungna hamnstaden som agerat kuliss för många
tragiska visor. Lilla Wien, däremot, besöker vi varje onsdag. Det är ett hak

vid Södra Station i Stockholm där vi
Bluegrassmusiker träffas och jammar
ihop.
Hur ser intresset ut för Bluegrass i
Sverige?
– Bättre än någonsin! Det finns en växande skara Bluegrassfantaster, inte
minst i Stockholm. Så jag spår en ljus
framtid för banjomusiken i Sverige!
Tips: Läs mer om Bluegrass i Sverige
på Amerikanska Folkmusikföreningens hemsida: www.rootnotes.se

Evenemangstips
¡ơ
Qoola kvinnor

Linköpings KFUM-kör
S:t Botvids kyrka, lör 26 april 18.00

Månadens konsert i S:t Botvid gästas av
manskören Linköpings KFUM-kör som
blandar klassiskt och spirituals.

Hotell Ankaret, tisdagar 8.00–9.30
Kom och nätverka under en fika på
Ankaret! Alla kvinnor är välkomna,
både företagare och anställda.

Ƥ
Ramdalens IP, ons 30 april 19.00-21.00

 
moral på

͙͘͘¤
Koordinaten,
22 mars – 6 maj
Sörmlands museum berättar om badkultur genom
tiderna i Galleri O.


Stjärnholms kyrka, ons 16 april 19.00
Klassisk musik med ton av jazz i arrangemang av Lars Borg, Greger Hillman
och Joachim Forss. Passionsberättelsen
läses av Veronica Lindgren. Fri entré.

Spinning Jennies
Koordinaten, ons 23 april 19.00

Ung bluegrasskvintett korsar svensk
lyrik med amerikansk bergsmusik.
Se artikel ovan!

¡
Ú
Lör och sön 26-27 april 10.00–15.00
Hälsofrämjande företag och verksamheter i Oxelösund har öppet hus och
aktiviteter för alla som vill prova. Läs
mer på www.halsorundaoxelosund.se .

Koordinaten, 22 mars–23 april
Lea Karlsson ställer ut måleri i Galleri K.
4
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Koordinaten
Mån och tor 10.00–12.00
En mötesplats för alla seniorer.
Program i närmaste månad:

11 april OBS! Fredag
17 april - Dragspel med Tunabelgarna.
24 april - Dansgrupp från SPF.

Lör 26 april 9.00–14.00

Lea Karlsson

Seniorcafé

- Folkmusikgruppen Jaerv.

¡ǦƬ
Städning i bostadsområdena 9-11.
Loppis på torget, bokloppis och verkstad
i bokkonst på Koordinaten 10-14.
Underhållning samt lottdragning från
städningen på torgscenen 11-14.

Fira våren med sång och eld!
Vårtalare, musikskolans framtidsorkester, Oxelökören och aktiviteter för alla
åldrar. Servering.

Lena Nyberg

8 maj - Oxelökören.

Koordinaten, 26 april – 13 maj

12 maj OBS! Måndag

Vattendroppars skönhet skildras närgånget av fotografen Lena Nyberg.

- Möt våren i Balders hage med Gösta
Linderholm och Scenkonst Sörmland.

Förra året sålde vi
hundratals fritidshus
i Sörmland.
^ŬĂĚƵƐćůũĂĚŝƩĨƌŝƟĚƐŚƵƐĮŶŶƐĚĞƚŵĊŶŐĂĂŶůĞĚŶŝŶŐĂƌĂƩƐćůũĂĚĞƚ
ŵĞĚŽƐƐ͘sŝŬĂŶĨƌŝƟĚƐŚƵƐŵĂƌŬŶĂĚĞŶŽĐŚŚĂƌůĊŶŐĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚĂǀĂƩ
ĨƂƌŵĞĚůĂĨƌŝƟĚƐŚƵƐ͘KĐŚĞŌĞƌƐŽŵǀŝŚĂƌĞƩĂǀďƌĂŶƐĐŚĞŶƐƐƚƂƌƐƚĂ
ŬƵŶĚƌĞŐŝƐƚĞƌǀĞƚǀŝŽĐŬƐĊǀĞŵƐŽŵćƌŝŶƚƌĞƐƐĞƌĂĚĂǀũƵƐƚĚŝƩŽŵƌĊĚĞ
ŽĐŚũƵƐƚĚŝƩŚƵƐ͘
sćůŬŽŵŵĞŶŝŶŝǀĊƌďŽďƵƟŬĞůůĞƌďĞƐƂŬsvenskfast.se/nykoping ƐĊ
ďĞƌćƩĂƌǀŝŚƵƌǀŝŬĂŶŚũćůƉĂƟůůŵĞĚĚŝŶĨƂƌƐćůũŶŝŶŐ͊

NYKÖPING͘'Z'dEϮϭ͘
d>ϬϭϱϱͳϮϬϵϱϴϬ͘SVENSKFAST.SE/NYKOPING

BYGGVERKTYGHUSHÅLLTRÄDGÅRD

BLANDA FRITT!
4 SÄCKAR FÖR 100 KR!

HUR SER DU PÅ
FRAMTIDEN I DIN KOMMUN?
• KOMMUNIKATIONER
• MILJÖ
• BOSTÄDER
• KOST

TIPS:
När temperaturen börjar stiga över 10 °C kan du
börja gödsla gräsmattan. Ammoniumsulfat överträffar det mesta då det ger gräset en rejäl skjuts
samtidigt som det effektivt tar bort mossan.

Må-Fr 07-18, Lö 09-13
Timmermansgatan 6
ZZZEROLVWVH

• HÄLSA
• SKOLA
• OMSORGER
• LEVANDE STAD

Välkommen till vårt miljöcafé på
Koordinaten och diskutera med oss!
Vi ﬁnns där alla tisdagar från och med den 4 mars till och
med den 29 april mellan klockan 17.30 och 19.00.
Vi bjuder på ﬁka.
www.mp.se/oxelosund

OXELÖSUND
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Påskäggets
hemlighet

26/4

13/4

Linköpings KFUM-kör

kl 14.

00

S:t Bo

Påskspel på Palmsöndag

kl 18.

00

S:t Bo

tvid

Solister: Johan Haagaard, countertenor
or
Rolf Vårdstedt, baryton
Dirigent, Ulla Gerardson

tvid

/UHUOHY[HWWH[IVY[ZP[[pNNVJOILO]LYOQpSWH]6_LSZ\UKZIHYUMYH[[
OP[[HKL[PNLU/VUMrYp]LUOQpSWH]ZPUH]pUULY)QYULUVJOࠫZUHU-SQTLKWr
LUZWpUUHUKLYLZHrYIHRr[[PSSWrZR[PKLUP1LY\ZHSLT.SHZZI\MMt[PSSHSSH

<YTHUZRYLUZWYVNYHT!(]L4HYPZ:[LSSHH],.YPLN3LHKTL3VYK
H].-/pUKLSLUK\L[[TLK1VOHU/HHNHHYKVJO9VSM=rYKZ[LK[:^PUN
SV^Z^LL[JOHYPV[ULNYVZWPYP[\HS<Y;L+L\TSH\KHT\ZH]1HU5PLSHUK

Entré 100 kr. Pensionär & studerande 50 kr. 0-18 år gratis.

Kampanjpris 12/4
på prispressad
d tiklll 1140.30
.
prästost! SNtoyrkaöpTorg0e0t

Glad Påsk!

ing

Påskdagsmässa
Påskdagen
Församlingarna kring
Nyköping samverkar för att
uppmärksamma Svenska
kyrkans insamlingskampanj
under fastan till förmån för
internationellt arbete.
=HYMLT[LZLR\UKKYL[[IHYU
WrNY\UKH]IYPZ[WrTH[:rRHU
]PPU[LOHKL[+PUNr]HpY]PR[PN
.LUVTH[[OHUKSHMYrUIVKHYUH
Wr[VYNL[P5`RWPUNZ[KQLY
K\TrUNHWYVQLR[Y\U[VTP
]pYSKLUPHYIL[L[MYH[[OQpSWH
TpUUPZRVYZVTZ]pS[LY
;VYNIVKHYUHpYSHKKHKLTLK
OpYSPNWYpZ[VZ[TH[IYK
MHPY[YHKL]HYVY[]rSHYVJOWrZHY
TLKOLTIHR[RHMMLIYKVJO
YrNI\SSHY6R[L[[LU5VZ[HSNL[[LU
IQ\KLYWrMLZ[T\ZPR
Arrangörer:
:]LUZRHR`YRHUP;\UHILYN
;`Z[ILYNHI`NKLU:[PN[VT[H=YLUH
2PSHKHSLU6_LSZ\UKVJO5`RWPUN
;HJR[PSSZWVUZVYLYUHZVTZRpUR[
VZ[VJOIYK!*P[`.YVZZ4H_P0*(
:[VYTHYRUHK6OSZVUZ)YKIVK
/LSSTHUZRH.rYKLU

;Y\TWL[4HYJ\Z(ZWS\UK
:![)V[]PKZR`YRVRY
7rZRS\UJOLM[LYTpZZHU
(UTpSHU[PSSS\UJOLUZLUHZ[
Wr 

20/4

kl 11.

00

S:t Bo

Oxelösundin
Ruotsinsuomalaisen
seurakuntatyön

Dagledigträffar i
församlingshemmet
9/4 kl 13.30 ;HURHYRYPUNWrZRLU 
TLK2QLSS.YHUYV[+LS[HNHYH]NPM[
RY2HMMLPUNrY:`Q\U[HUOHYSV[[LYP
TLKTrUNH]PUZ[LY[PSSMYTrUMY
9pKKUPUNZWSHURHU
23/4 kl 13.30 "Gamla godingar
ISHUKH[TLKY`[TPZRNVZWLS <SM
4LSPUZQ\UNLYVJOZWLSHY

Musik i passionstid

17/4 Skärtorsdagsmässa
kl 19 i S:t Botvid. =LYVUPJH3PUKNYLU
18/4 Långfredag med
Musikgudstjänst kl 15 i S:t Botvid.
-SQ[;VTT`(UKLYZZVUZrUN
:\ZHUUL-VYZS\UK,SPZHIL[O=VSKLU

RS P:[QpYUOVSTZR`YRH2SHZZPZR
T\ZPRTLK[VUH]QHaaPHYYHUNLTHUN
H]3HYZ)VYN.YLNLY/PSSTHU1VHJOPT
-VYZZ7HZZPVUZILYp[[LSZLUSpZLZH]
=LYVUPJH3PUKNYLU-YPLU[Yt
21/4 kl 18 Annandag påsk
7PSNYPTZTpZZHP:![)V[]PK

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

,UZL]pYKR`YRHZVTpYWWLUMYILZR
HSSHKHNHY =pSRVTTLUPU
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RS7rZRKPZJVrY
6SH$+1-YZpSQUPUNH]
WVWJVYU ZHM[:[VYHZHSLUP
MYZHTSPUNZOLTTL[

tvid

Alla är välkomna till
kyrkans öppna aktiviteter i
MYZHTSPUNZOLTTL[VJOP:![)V[]PK
Wr)QYU[VYWVJOWr:Q[rUNLU!
Utställning i S:t Botvid t.o.m. -4/5
kl 9-16 varje dag. =`RVY[MYrU+L[
OLSPNHSHUKL[ 3pZTLYWrZPKHU

S:t Botvids kyrka

MINIORDISCO

.\PKLHUSpNNUPUNÄUUZTLK
PUMVYTH[PVUWrVSPRHZWYrR 2`YRHUZ
HR[P]P[L[LYÄUUZWrZUZLN\PKLU
www.oxelösundsförsamling.se

pe 11.47ppZPpPZUVP[H
R`SpPSLLRLYOV[\UULPSSH
su 13.4 RSV2HRZPRPLSPULU
WLYOLQ\THSHUWHS]LS\ZZPZpS[pLU
WppZPpPZUp`[LSTpUZ\VTLURPLSPZLU
RHYO\URLYH
su 20.4RSV/HY[H\Z[HUNVU
[HO[PPU:[)V[]PK2PYRRV[HRZP
Wp[LL
su 27.4RSV2HUZHSSPULU
]L[LYHHUPWpP]p6OQLSTHH
`O[LPZSH\S\HQHQ\OSHRHO]P[
:L\YHR\U[HRV[P
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

Historia

Med vykortsbilderna
nådde de världsrykte
– En kulturgärning av sällan skådat slag

På 1890-talet utvandrade en grupp människor från Nås i
Dalarna till Jerusalem.
– Nåsbornas betydelse för turismens utveckling i sitt nya
hemland är helt enastående, säger David Fischer, teologie
doktor och lektor. Han har skrivit boken ”Vykort från Det

heliga landet 1890 – 1940”. När boken kom ut fick den pris
av Kungliga Biblioteket för sin vackra layout och bildform.
Boken finns att köpa i samband med David Fischers vykortsutställning i S:t Botvid, som är en presentation av Jerusalemfararnas omfattande vykortsproduktion.

– Nåsutvandrarna, som 1896 bestod
av 37 personer, män kvinnor och
barn, huvudpersonerna i Selma Lagerlöfs bok Jerusalem,
kom att utföra en kulturgärning av sällan skådat
slag, berättar David.

der återfanns i hundratalet reseskildringar och trycktes upp på en mängd
språk. Ännu idag kan man återfinna
deras bilder trots att de
togs för drygt 100 år sedan.

De bedrev hotellverksamhet och en
omfattade guide- och reseledareverksamhet i Det Heliga Landet och bostadshuset, som de delade med andra likasinnade invandrare från USA,
finns kvar än idag.

– Utöver fotograferingsverksamheten
snidade
dessa dalmasar allahanda föremål i olivträd som
såldes till turister.

– Utställningen har blivit den mest visade av alla utställningar som Sensus
tagit fram. Den har nu visats på ett
50-tal ställen i Sverige, Finland och
Estland. Utan överdrift kan man därför säga att ingenstans i världen har
en så liten grupp människor betytt så
mycket för turismens utveckling.

Ryggraden i den ekonomiska verksamheten var
fotograferings- och vykortstillverkningen.

– Antalet motiv som
En jämförelse mellan de
David Fischer
gruppens fotografer tog,
här föremålen och de
räknas i tiotusental och de två namnsom tillverkas idag, visar att dalmakunnigaste Hol Lars Larsson och Erik
sarnas arbete var av en klass för sig,
Matsson nådde världsrykte. Deras bilsamma gäller deras textilprodukter.

Drivkraften bakom denna sensationella kämparglöd, var den gemensamma

starka tron som genomsyrade allt
som de företog sig.
– Se gärna utställningen i S:t Botvid,
avslutar David Fischer, som tecknat
vykortets historia. Du kommer få en
fascinerande inblick i Dalakolonins liv
i Det heliga landet. 

Utställningen i
S:t Botvid,
Oxelösund, pågår
27/3 - 4/5
kl 9-16 varje dag.
Ett samarrangemang
mellan Sensus och
Svenska kyrkan
i Oxelösund.
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Königs kåseri

Smarta prylar på HC
Här uppstår lätt styv kuling i plånboken.
En dag tar jag bilen för en sväng till Ikea.
Det positiva är att parkeringen är gratis.
Istället hamnar jag på Heron City.
Plus en rolig fontän. Rolig för barn födda i
Det ska fan vara både förare och kartläsare.
mitten av 2000-talet och senare, vill säga.
Hur som helst kan det vara trevligt att se
Dit hör inte jag. Jag kom till
något annat än avloppsvattnet bubbla
världen samma år som radiorösupp ur köksvasken hemma.
ten Täppas Fogelberg. Dessutom i
Tipsa mig gärna om en rörmokare,
kaninens år.
om ni känner någon. Jag gör det inte.
Det är klart att sådana upplevda
Däremot har jag en gammal klasstrauman gnager inombords.
kamrat som är barnmorska.
Jag hoppar
Det är dock till föga nytta nu.
Jodå, jag har försökt fixa felet själv.
ur bilen. Nu ler trots allt lyckan mot mig.
Det gick väl sådär, kan man säga.
Jag tänker på Heron Citys avOch stegar giftsfria parkering. Det vore idioti
Eller rättare sagt gick det inte alls.
Det är fortfarande stopp.
utnyttja den generositeten.
förväntans- attJaginte
Frågan är var rörtången tog vägen.
hoppar ur bilen. Och stegar
Den som jag svärande med all kraft
full in på förväntansfull in på HC.
vräkte in i verktygsboden.
Det är så anläggningen kallas av
HC.
Nåja, den kommer säkert fram vad
kidsen i Skärholmen och Fruängen.
det lider. Det brukar den göra.
Då gör jag det också.
Trots att jag är från Oxelösund.
Och knappast kan göra anspråk på att tillhöHeron City ligger vid Kungens kurva. Det är
ra kidsen.
Sveriges mest berömda kurva. Märkligt nog.
Väl innanför dörrarna är det bara att välja
Motorvägen är ju rak som en gång ryggen
förlustelse. Jag väljer Mediamarkt.
på den hädangångne monarken Gustav V.
Där finns det nästan fler elektronikprylar än
Jag kanske ska berätta att Heron City är ett
det finns kineser i Kina.
shopping- och nöjescentrum.
Det vågar jag påstå utan att ha örnkoll på
Det är det nog inte alla som känner till.
folkräkningen i Östasien.
Det gjorde inte jag heller innan jag körde
Min avsikt är att titta på en smartteve. I
vilse i pannkakan bland alla avfarter till höger
nuläget har jag nämligen ingen sådan.
och vänster till Stockholms södra förorter.
Till skillnad mot alla er andra.
Till sist hejdades jag av en betongsugga.
Jag har dock en tjockteve. En 24-tummare.
Det var på parkeringen till Heron City.
Det är inget fel på den.
Det var just rätta stället för mig att hamna
Möjligen är bilden lite grumlig.
på. Ett svenskt Las Vegas. Och fullt av folk.
Det kan i och för sig lika gärna bero på min
Jag som blir nervös enbart av att fråga ett
diagnostiserade gråstarr.
Ica-biträde efter ekologiska bananer.
Hur som helst är det svårt att se om det är
Eller beställa en meny på McDonalds.
nyhetsankaret Claes Elfsberg som är i bild
Det sista har jag aldrig ens vågat prova. Det
eller en svensk skidskytt som skjuter bom.
är inget jag längtar efter heller.
Det gör nu inte så mycket för min del.
Jag är lika förtjust i cheeseburgare som att
Jag har viktigare saker för mig än att glo på
skrapa tandsten hos tandhygienisten.
dumburken. Även om jag inte kan komma på
Tacka vet jag Abbas tonfisk på burk.
något exempel på den saken just för stunden.
"Det är ju kattmat", utbrast en bekant.
Det kan så vara. Gott är det i alla fall.
Heronstaden erbjuder ett tidsfördriv för alla
Den unge försäljaren på Mediamarkt vet att
som inte har något bättre för sig.
berätta vad som är smart med en smartteve.
Det tycks det vara åtskilliga som inte har.
Det är välkommet. För det vet inte jag.
Till exempel undertecknad.
Han pekar på en platt bildskärm och säger
Den kjempestore anläggningen rymmer
att den har intuitiv röst- och rörelsestyrning
butiker, restauranger, gym, simbassäng,
som gör att man enkelt kan prata med teven.
bowlingbanor, spelhall samt arton biosalonger.
Jag nickar som om jag förstår. Det gör jag inte.

BONDEDRAG – Bo Höglander
Den 59-årige journalisten är centerns nya toppnamn i kuststaden.
En kille som varit med förr och kan
det politiska spelets alla finter.
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SIDANSVARIG – Ylva Sanfridsson
Kommunhusets 46-åriga informationsstrateg får Oxelösundsborna att
hitta till kommunens facebook-sida
vilket har rönt medialt intresse.

Nu är jag i första hand inte ute efter någon
att prata med. I så fall skulle jag ha vänt mig
till radiopsykologen i P1. Inte till Mediamarkt.
Det jag söker är en teve att titta på.
Helst en teve som visar alla avsnitt av engelska sjukhusserien Holby City.
Jag inser att det kan bli svårt.
Holby City är nämligen en långkörare som
gått sedan Elizabeth II kröntes till drottning.
Nåväl, jag låter istället försäljaren demonstrera butikens sortiment av smarttelefoner.
Det har jag heller ingen.
Han frågar vad jag ska ha den till.
Det är väl också en jädra fråga att ställa.
"Att ringa med", svarar jag gubbgrinigt.
Den unge mannen ser konfunderad ut. Han
verkar osäker på om smarttelefonen har den
typen av förlegad funktion.
Jag tackar för hjälpen
och åker hem igen.
På hemvägen slinker
jag in på Apoteket.
Där känner jag mig
mer bekant med butikssortimentet.
Jag slår till med en
blodtrycksmätare.
Det kallar jag ett
smart köp. Även
om den inte går att
prata med.

TEXT LEIF KÖNIG
E-POST leifkonig@telia.com

NATURFILOSOF – Peter Skoglund
53-åring som värnar om det vackra
Oxelösund. Nu handlar det om att
rädda Ängsviken på Brannäshalvön
från SSAB:s planer på en avfallstipp.
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Blommenhovsvägen 24, Nyköping
0155-29 13 00 • Vardagar kl. 10-18. Lördagar 10-14
www.hushallsgruppen.se

TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM FOTO PETER LUNDSTRÖM

Kultur och Nöje

Gurly arbetade 38 år på
Folkets Hus i Oxelösund
Folkets Hus och Cupol inledde sin
verksamhet nyåret 1955-56. Nyåret
på Cupol startade med dans.
– Första dansen var
jag sjuk minns Gurly
Bergman, som jobbade på Folkets Hus i
38 år innan hon gick
i pension 1993.
Det har dansats
mycket på Cupol genom åren. På 1960och 70-talet var det
ofta lapp på luckan,
d v s fullsatt.
– Jag har kvar gamla
kvittenser från den
tiden, där jag skrivit
upp hur många besökare vi hade, säger
Gurly. Det var ofta
runt 800 personer
på våra danser.

– Göran Söllscher var en underbar
människa. Sven-Ingvars, Putte Wickman och Lily Berglund minns jag också med glädje.
1974-75 genomfördes en stor
renovering och
tillbyggnad
av
Folkets Hus. Oxelö Krog hade
tillkommit och
skulle svara för
all mathållning
till Folkets Hus
olika
evenemang. Föreståndaren Bengt Tellebro hade nya
planer för verksamheten.

–
Allmänheten
tar vi emot första gången på
nyårsafton efter
Några starkare dryGurly Bergman tittar igenom
renoveringen och
cker serverades inte.
gamla urklipp från sina 38 år
då spelar Lasse
De dansande fick
på Folkets Hus i Oxelösund.
Bergs orkester.
hålla tillgodo med
Sedan tänkte vi ha tisdagsdans en
kaffe och sockerdricka.
gång i veckan för den lite äldre pu– Däremot var det nog många som
bliken, där har vi redan engagerat
förfriskade sig utanför Cupol, i bilarna
Bröderna Lindkvist till en danskväll.
eller närliggande snödrivor, säger
Ungdomarna kommer också att få
Gurly och skrattar.
en speciell kväll, det blir fredagar och
här har vi engagerat Sten Carlsson
Gurly Bergman blev känd som en
och Salta Mandlar. Detta berättade
glädjespridare genom sitt arbete på
Bengt Tellebro för tidningen Folket i
Folkets Hus, och kallades ofta för
december 1975.
”morsan”.
– Så var det, minns Gurly. Jag hade
Biografen Tärnan fick också en anlätt för att prata med folk och blev
siktslyftning. Alla gamla sittplatser revs
som en ”morsa” för många ungdobort och ersattes med modernare och
mar. Jag har själv fyra barn, de var väl
bekvämare stolar. De tidigare 421 platkanske inte lika glada att dela på sin
serna krympte på så sätt till 361.
”morsa”.
Bland alla kändisar som uppträdde
på Cupol genom åren minns Gurly
några.

Danslokalen Cupol fick nytt dansvänligt
golv. Hårt med fin glidyta, något att glida fram på i en smäktande tango. Ingen

Åldersgräns: Om ett par kommer till en dans
och t ex den manliga uppnår åldern som är satt
och den kvinnliga några år yngre, skall denna ej
nekas tillträde. Detta system tillämpas även på
andra platser.
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visste hur träslaget stavades, men det
benämndes ”Bang-bang”.
Gurly Bergman firade 20 år i tjänsten
i samband med ombyggnationen. Det
blev ytterligare 18 år på Folkets Hus.
De som känner henne vet att hon har
spritt massor av solsken under åren.
– Det var ofta ganska arbetsamt, men
ändå roligt att träffa så mycket folk.

För det mesta var det mysigt och trevligt, inte minst under bingosammankomsterna, avslutar Gurly.
Mycket folk under Cupols storhetstid
på 60- och 70-talet alltså. Nu startar
Åke Holmström upp danser på Cupol
igen. Premiär samma kväll som Oxelö
Marknad går av stapeln. 

Nu ska det dansas på Cupol igen. Så löd rubriken i Folket den 23 december 1975.
Efter tillbyggnad och renovering slår Folkets Hus och Cupol upp portarna. Mannen
som bär stolar är dåvarande föreståndaren Bengt Tellebro och på den andra bilden
studerar vaktmästaren Torsten Lingström tillsammans med Gurly Bergman skisserna över nybyggnaden.

"Minderåriga äger i målsmans sällskap rätt att
närvara vid offentliga tillställningar såsom dans
efter klockan 21.00 om denna då endast sitter
och lyssnar. Polismyndigheten meddelar detta.
(Arrangören får själv avgöra).

Nordea Bank AB (publ)

på Oxelö Marknad
Lördag 10 maj
21.00-02.00

Är du nöjd
med din
bank?
Funderar du på att byta bank? Välkommen att
kontakta mig. Jag berättar gärna om vad Nordea kan
erbjuda just dig. Kanske är det betydligt mer än din
nuvarande bank? Vi ses!
Mariane Jonsson
0155-280607
mariane.jonsson@nordea.se

Gör det möjligt

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

&
The TWO
Heaviest DJ:s

Hard
Wor-King
Anders

Vi har platser
till åk 6, 7 och 8
inför HT-14
Välkomna till oss!

Charlie

Förköp: ICA Kvantums förbutik
från och med 14 april.
Även i Cupans Entré, 120:-

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

KUNGSHAGEN 1:6

”Klövern skapar miljöer för
framtidens företagande”

FÖRE & EFTER

Från svett
och tårar...
Efter att Hälsomagasinet har ﬂyttat ur lokalerna vid Skeppsbron kommer Klövern att påbörja en ordentlig upprustning och renovering
för att optimera för snygga och fräscha kon-

Bild från Nyköpings Kommun
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till modernt
företagande
torslokaler. Lokalerna ligger i ett av Nyköpings
mest expansiva och historiska områden. Hamnen är dessutom ett område som kommunen
investerar mycket i för att öka tillgängligheten

och för att ge området ett estetiskt lyft. Kombinationen mellan ljusa moderna lokaler, historisk
byggnad samt det spektakulära läget kommer att
göra lokalerna väldigt unika.

ANNONS

NYKÖPINGS BRUK 1

QVARNEN

Unik företagsmiljö
i ett av Nyköpings
äldsta landmärken

Allt du vill. Allt vi kan.
Allt du vill. Allt vi kan. Bredare, längre, djärvare.
Med audio-streaming och branschens mest
avancerade säkerhetssystem redan i grundförandet. mercedes-benz.se

Här erbjuds en enastående arbetsmiljö i centrum precis intill Nyköpingsån. Många företag samlade under ett och samma tak medför ett
bra företagsklimat med många möjliga synergieffekter. Dessutom varierar storleken på företagen vilket innebär olika perspektiv och lösningar.

Nya C-Klass
Regionförbundet Sörmland är, med sina 18 anställda,
en av de största arbetsgivarna i Qvarnen. Där har de huserat
sedan starten 2003. Regionförbundet arbetar med samhällsplanering och infrastruktur samt näringslivsutveckling
och kompetensförsörjning.

Månadskostnad från:

2.945 kr

/mån.*

Pris från 309.900. *Billån via Mercedes-Benz Finans, 36 mån, restskuld 45%, kontant 30%, rörlig ränta (februari 2014), eff. ränta 5,98%. Reservation
för sedvanlig kreditprövning. Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: 4,0–5,7 l/100 km, C02 103–132 g/km. Miljöklass Euro 6. Bilen på
bilden är extrautrustad.

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

K I A

Vi hjälper dig med din
Redovisning & Revision
Vi har ﬂera olika alternativ
för din redovisning, vanlig
bokföring på papper, scanningslösningar, automatiska
inläsningar av veriﬁkationer mm. Rapporteringen
anpassar vi efter dina behov,
graﬁska rapporter eller
sifferrapporter. www.radek.se
Klövern i Nyköping förvaltar närmare 30 fastigheter. De består
i huvudsak av centralt belägna
kommersiella fastigheter. Det är
mestadels kontor, butikslokaler,
kontorshotell, lager samt förråd.

O P E L

M E R C E D E S

B E N Z

Original – icke original
Fastighetsvärdering,
marknadsanalys,
markåtkomst- och
skadeståndsfrågor.
Specialkompetens för skogsoch lantbruksvärderingar
0155-778 70
www.fforum.se
Klövern har funnits i Nyköping
sedan augusti 2003 och har 8
anställda. Deras uppdrag är att
med närhet och engagemang
ﬁnnas nära sina hyresgäster.

– Kom in till oss och titta på vår monter där vi beskriver
skillnaden mellan original och icke original för din bil.
Våra originaldelar är mycket prisvärda!

Boka service och reparationer
på www.bilcenter.com

595:-

10%

på våra
torkarblad

PEOS TIPS: Byt dina torkarblad till våren.
Nya torkarblad gör underverk för sikten i
den skarpa vårsolen.

Gäller t.o.m. 30/4 -14

Klövern Nyköping | Gästabudsvägen 6
611 31 | Nyköping
0155 - 44 33 50 | www.klovern.se

Skifte till
sommarhjul
249:-

Däckhotell

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

Peo Ståhl
Verkstadsansvarig

Ringvägen 58, Nyköping
0155-44 31 00, info@bilcenter.com
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Månadens bilder kommer från
Dalgångens koloniområde.
Inför de förändringar som
motorvägsbygget skulle medföra
dokumenterade Oxelösunds
Fotoklubb 1965 året i kolonin.

Flygbild över Dalgången. I högra delen av bilden ser vi koloniområde som det såg ut
1965.

Anna Thunberg vid sin kolonilott.
Vatten behövs, men var är kannan?

VÅRRUSTA DIN CYKEL!
͔͕͙͙Ǧ͙͕͔͔͔͘Ȉ
͔͕͙͙
͙͘ ͕͔
¡
¡ǡÚ
www.cykelonyckel.se

Kaffe i solskenet utanför Karl Janssons stuga.

Edmund Persson vid vattenpumpen.

Vinter i kolonin, i bakgrunden syns Björntorpsvägen.

Se fler av
Oxelösundsarki
vets
bilder på intern
et!
Gå in på
bild.oxelosund.s
e eller
www.oxelosund.
se

Ernst Andersson vid sin kolonilott.

Karin Granrot
Ringshagen
Oxelösundsarki
vet
0155-383 52

SATSA PÅ DIN HEMMILJÖ!

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

NYHETER I OXELÖSUNDS CENTRUM
MÖTESPLATS

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

PÅSKBASAR

Lördag 12 april 10.00-14.00
Lotteri, försäljning av hembakat bröd. Kaffeservering
VÄLKOMMEN
0YFMÚTVOE5VOBCFSHT3ÚEBLPSTLSFUTtXXXSFEDSPTTTFPYFMPTVOE

Vi är det lilla familjeföretaget med de stora
resurserna som alltid
sätter hyresgästen i fokus.

Mats Andersson,
Förvaltningschef

Veterinär Karin Ståhl
flyttar in i Prisman
KS Djurvårdscenter i Oxelösund ägs och drivs av veterinär
Karin Ståhl sedan 2007. Karin har arbetat som veterinär i
över 24 år. Nu har hon precis flyttat till nya lokaler i Prisman,
där Expert TV tidigare fanns.
Flytten från Folkets Hus till Prisman
innebär att de blir mer synliga för nuvarande och nya kunder. De ljusa och
specialanpassade lokalerna är nyrenoverade och trevliga. Karin hälsar
att djurägare naturligtvis är varmt
välkomna in och prata, ställa frågor
eller be om råd som handlar om till
exempel djurskötsel eller foder.

Veterinärmottagningen har också en
butiksdel där de säljer såväl vanligt
som dietfoder, men de tar också in
specialfoder på beställning. Ett visst
utbud av tillbehör finns också för de
små och stora fyrbenta kunderna.

Veterinär Karin Ståhl och Clara Nilsson

Södra Malmgatan 16, Oxelösund
0155 - 20 51 30 • www.kungshem.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
Aktiviteter på Järntorget:
17/4 Påskorientering
26/4 Loppmarknad och Städdag
10/5 Oxelö Marknad
17/6 Midsommar på torget

Tack för förtroendet!

Tandläkare Göran Herbring
0155-316 60
Torggatan 13, Oxelösund

6I©NNSNiRDUBEHyVEROSS
Du får hjälp med allt som rör en stilfull och
värdig begravning. Vi hjälper dig att fylla i
Vita Arkivet, välja gravsten och teckna
begravningsförsäkring. Varmt välkommen!
)FNCFTÝLt+PVSEZHOFUSVOU

LOKAL PERSONLIG SERVICE
.DPHURU'DWRUHU%OlFNSDWURQHU0RELOWHOHIRQHU7LOOEHK|U6NULYDUH

Börja kika efter
ljusare tider!
Kompaktkikare

ID- och
körkortsfoto
på bara några
minuter!

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

Anderssons Hemelektronik AB

Bengt Torsek,
även borgerlig ofﬁciant

fonus.se

16

OXD APRIL 2014

Järntorget 1, Oxelösund. Tel: 0155-374 72 Må-Fre 10.00-18.00 lunch 14.00-15.00 Lö 10.00-13.00

GRATIS PARKERING I CENTRUM

Det mesta under
Prismans tak

10% Rabatt*
på alla kläder mot
uppvisande av
annonsen!

I affärshuset Prisman på
torget i Oxelösund har det
öppnat en ny verksamhet.
MA Sko- & Nyckelservice. Sohrab
Azizi, nyinflyttad till Oxelösund från
Stockholm.
Han erbjuder allt från skoreparationer, allt inom läder, inlämning av
kemtvätt (och mattor), låstillbehör,
skrädderi, slipning av knivar, gravering av namnskyltar till försäljning av
väskor och plånböcker.

7RUJJDWDQ2[HO|VXQG

*Erbjudandet gäller till den 30/4 2014

V-halströja
’

Kort sagt det mesta under ett tak!

Sence är tillbaka

Från 1 april finns Carina
Bergkvist på sin mottagning
på Höjdgatan 24.

Herrtröja i 100% bomull
röd och svart

PANG
PRIS

299:0155-302 10
Järntorget, Oxelösund

Carina Bergkvist, Spa- och hudterapeut har öppnat igen efter en sjukdomsperiod.
– Jag kommer att mjukstarta på
halvtid, säger Carina och hälsar såväl gamla som nya kunder välkomna.

r
e
k
a
s
d
o
g
s
n
e
Påsk Birgers Konditori
hos oss på

Aktiviteter på Järntorget:
Torsdagar i juli

Therese, Jocke och
Martina leder allsången
på torget.

Kundklubbsdag 14/4
15% rabatt för medlemmar!
Kom och mät blodtrycket
kl. 9.30-13.00
Apoteket Ejdern
Öppettider
Järntorget 2 Oxelösund
mån-fre 09.30-18.00
0771-760 760
lör 10.00-13.00
www.apoteksgruppen.se

Esplanaden
Espla
anade
en 3
305
05
5 31
31 • P
Prisman
risman
ris
i man 305
305 5
50
0
Västerport
26 84 00 • Stenkulla 26 94 00
Västerp
www.birgers.se
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TEXT LEIF KÖNIG E-POST leifkonig@telia.com
FOTO PETER LUNDSTRÖM

Musik och nöje

Fredrik
som tjuren
Ferdinand
Namn Fredrik Tidlund, 38 år.
Familj Anna Tidlund, 43. Barnen Filip
8 år och Cornelia 7 år. Vovven Exo
10 månader (av rasen Lagotto).
Bor Hus Femöresundsgränd.
Gör Hamnarbetare. Sångare i trubadurduon Tidlund och Wik. Fredrik Tidlund och gitarristen Jocke Wik spelar
covers och är ofta anlitade artister på
lokala pubar och restauranger, privatoch företagsfester, evenemang och
allehanda jippon.
Gillar Motorer. Fredrik Tidlund körde
folkrace innan han ens fått körkort
samt gick fordonsteknisk linje på Gripenskolan. ”Jag praktiserade i Oxelösunds hamn och fick köra deras stora
lastmaskiner. Det var förstås kul i den
åldern. Nu blir det mest att man kör
Svenssonsracern (familjens Volvo)”.
Du jobbar i hamnen. Hur är det att sitta i hytten till ”Pinglan”? Kranen är ju 63 meter hög.
– Det är lite svajigt, man får sjöben.
Hur kändes det att ta plats i den ”gungande” kranhytten högt ovan kaj första gången?
– Det var med skräckblandad förtjusning.
Det krävs väl något av en fiskmås djupseende för att kunna manövrera kranen. Kranen
är ju hög plus att lastrummen är djupa och
mörka.
– Det är ganska ansträngande för nacke och
rygg. Hytten har glasdurk och du sitter hela
tiden och tittar ned mellan dina egna fötter.
Du behöver å andra sidan inte trava trapporna upp till hytten på ”Pinglan” utan kan ta
hissen. Hur är det förresten med toalett?
– Det finns ingen. Det är bara att hoppas att
man hinner ned innan det händer en olycka.

VÅREN ÄR HÄR!

Boka dina trädgårdsjobb, utomhusmålerier, bygge av altan mm. Ring oss!

Företag
Trädgård

Hantverk

Du fick en gitarr att plinka på i tonåren. Du
trakterade dock ett annat instrument under
dina terminer i musikskolan i Oxelösund.
– Jag spelade fiol. Det lät nog
inget vidare eftersom mina föräldrar inte precis tjatade om att
jag skulle fortsätta öva.
Sången och gitarren övergav du
däremot inte. När du gjorde rekryten i Strängnäs 1994 började
du och en lumparkompis spela
lite ihop.
– Ja, det var på en studentskiva
på Hamnmagasinet i Nyköping.
Det var första gången jag stod
på en scen. Vi hade övat in fem
låtar som vi spelade tre gånger
under kvällen, typ.

Vad man hört bubblar det av glädje och
spontanitet när herrarna Tidlund och Wik står
på scenen. En spellista är visst inte prio ett.
– Nja, vi tycker det är kul när
vi kan spela låtar folk önskar. Vi
har visserligen en spellista men
efter tre fyra låtar brukar det
vara kört.

... en
garanterad
partyhöjare
på privatfesten.

En tid därefter anslöt gitarristen Jocke Wik.
Han tyckte du skulle slå igen gitarrfodralet
och istället fokusera på sjungandet.
– ”Nu hänger du inte med längre”, sa han
när låtarna krävde mer än tre ackord. Men
jag har kvar gitarren hemma och plinkar på.
Gitarristen Jocke Wik har bland annat spelat med
Tone Norum, popstjärna på 1980-talet.
Tidlund och Wik lär vara ett säkert kort på
vilken krog eller pub som helst eller en
garanterad partyhöjare på privatfesten. Hur
kan reportoaren se ut en spelkväll?
– Jag gillar ju Creedence och Elvis. Deras
låtar tycker jag håller fortfarande.

Tidlund och Wik har med åren
nästan blivit en kultduo i trakten. Vid ett tillfälle gjorde ni
dock ett uppehåll på två år. Vad
var orsaken?
– Det var efter en spelning på
restaurang Polishuset i Oxelösund. Vi kände att det inte
stämde. Det funkade inte som
tidigare.

Ni kom ändå tillbaka. Hur löste ni problemet?
– Vi tränade in lite nya fräscha låtar till spelningarna. Det var den krydda och utmaning vi
kände behövdes för att få tillbaka glädjen.
Coverbandet Tidlund och Wik är ett fritidsintresse. Hur svårt är det att ta ut ett gage?
– Det kan vara jobbigt. Det känns som om
man förstör arrangörens budget.
Nu är det ju inte bara att ställa sig på scenen. Hur ser ni på det tråkiga kringjobbet?
– Vi vill ju att det ska funka och vara seriöst.
Grejorna ska packas upp, det ska soundcheckas samt packas ihop efter spelningen.
Vi har ju inga roddare utan sköter
sånt själva.
Du har sjungit på allt från barndop till 60-årskalas. Berätta ett
roligt spelminne.
– Det får bli min egen svensexa.
Jag uppträdde som en levande jukebox och gick omkring i hamnen
i Nyköping med en gitarr runt halsen. Folk fick önska sig låtar och
lägga pengar i gitarrfodralet.
På tal om önskelåtar. Det är att
misstänka att Tidlund och Wik
ibland misströstar över önskemålen från en publik lagom i hatten.
Vilken gammal goding vill du
helst slippa?
– Living Next Door to Alice.
Den tårdrypande ”Living . . . ” är
mest känd i bandet Smokies version
från 1970-talet.
Du och din familj bor i en röd
grosshandlarlik villa från 1920-talet. Du kan nästan sitta på
trappen och doppa tårna i Femöre
kanal.Hur är du med hammare
och tumstock i handen.
– Nja, vad ska jag säga om det?
Jag kan i alla fall säga att det var
billigt med spik förr i tiden. Vi har
hittat hur mycket spik som helst när
vi har restaurerat en del inomhus.

Vad gör familjen Tidlund annars på fritiden?
– Vi gillar båt- och sjöliv. Vi är mycket ute
på sjön på somrarna, badar och solar. Vi har
även en stuga på Korsholmen, eller det är
min mamma som äger den. Där är vi en del.
Det för oss osökt in på ämnet farkoster. Vad
har du ligger och skvalpar vid kanalbryggan?
– Det är en Ryds sexmetersbåt. Jag har även
en vattenskoter. Vattenskotern är roligast.
Du är en helhjärtad oxelösundare. I ditt fall
tycks vi prata Oxelösund for ever?
– Ja, jag är lite som tjuren Ferdinand. Jag
trivs här och med närheten till vattnet. Jag
kan inte tänka mig att flytta härifrån.
Nu låter du som en turistchef. Den tunga
industrin i Oxelösund är väl ändå ingen hit?
– Brukssotet vet man ju om. Det finns där.
Just det. Vad kan du säga mer i den frågan?
– Att det även kan vara exotiskt att se siluetten av SSAB och hamnens kranar i belysning
under mörka kvällar.
Det har du faktiskt rätt i. Rena poesin.
Tack för samtalet.

Antecknat i marginalen
Mötesplats: Birgers konditori på
Torggatan.
Fikabröd: Fredrik Tidlund tvekar inte
utan beställer en stor biskvi och en
cocacola. Han förklarar för damen
bakom kondisdisken att han efter
intervjun även har för avsikt att köpa
med sig en påse kaffebröd hem.
Övrigt: Fredrik Tidlund är en social
begåvning: glad, spontan, humoristisk
och chosefri. Det är lätt att förstå att
stämningen stiger när Oxelösundskillen knäpper på micken och drar av en
Creedence-låt.
OXD APRIL 2014
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ANNONS

En vuxen som har tid

Under 2013 drog Oxelösunds kommun i gång

- Jag har fått en ny kompis, säger Julia gläd-

äldre än Julia och just tagit sig igenom gymna-

ett samarbete med den ideella organisationen

jestrålande och menar att hon kan göra an-

sietiden. En bra kontakt för Julia som ju är där

Mentor där ungdomar i åldern 13-17 år erbjuds

dra saker med Kristin än hon gör med sina

om ett par år.

möjlighet att delta i ett 12 månader långt men-

andra kompisar. Kristin arbetar som omställ-

torprogram. Tanken med att ge ungdomar en

nings-coach på Resurstorget och är proffs på

mentor är att de ska få en extra vuxen att prata

att hjälpa människor att hitta rätt i arbetslivet.

om allt mellan himmel och jord. För just det är

Det är första gången hon är mentor, men hon

något som många saknar i dagens samhälle

har många års erfarenhet som ungdomsledare

– en vuxen att prata med om det som är job-

i SLK Oxelösund.

- Man kan hämta mer kraft, säger hon.

- Det är viktigt med vuxna utanför familjen. Det

Vill du också bli mentor och göra skillnad för en

var mer naturligt förr i tiden, säger hon och

ungdom i Oxelösund?

berättar att när hon gick i skolan fanns till ex-

Läs mer i faktarutan här nedan.

bigt, känns viktigt eller precis vad som helst.
En mentor blir ett betydelsefullt stöd i stort och
smått.
Julia Thollander som går i 8A på Breviksskolan

empel en skolvärdinna som alltid hade tid att

är en av dem som tagit chansen. Hennes men-

lyssna.

tor heter Kristin Svanborg. Julia och Kristin har
matchats ihop av organisationen Mentor och
deras kemi verkar stämma perfekt. Trots att de
bara känt varann sedan i oktober när projektet
drog i gång verkar de väldigt nära och de säger
att det känns som om de alltid varit kompisar.

20
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Julia och Kristin försöker träffas en gång i
veckan. Ibland går de och tränar. De har tränat core, spinning och sprungit. Ibland fikar de
bara. De har också varit på bio och julpysslat
hemma hos Kristin. När de julpysslade fick Julia träffa Kristins yngsta dotter som är några år

För Julia är Kristin en vuxen som har tid. En
vuxen som inte är förälder och kommer med
pekpinnar. Hon tycker att det är värdefullt att
kunna vara med någon vuxen.

Så här blir jag
mentor!

två referens
lämna ett utd
ningsregistr

 Gå in på Mentor Sveriges
hemsida www.mentor.se. Du
ansöker direkt via hemsidan
om att bli mentor. När ansökan
tagits emot blir du kallad till en
intervju där du även får lämna

 När du bliv
mentor får d
halv dags ut
därefter mat
ungdom.

ANNONS

Stolthet och
framtidstro!

Catharina Fredriksson
Kommunstyrelsens ordförande
I vår vision för Oxelösunds kommun har vi
kommit överens om att bland annat stolthet och
framtidstro ska vara vägledande för vårt arbe-

Malin håller i trådarna

te. Och jag måste säga att det just nu känns
väldigt bra!
När vi presenterar årsredovisningen för 2013
konstaterar vi att det har varit ett bra år. Vi gör

Malin Göthberg, bibliotekarie, är koordinator

och tursamt nog har alla kunnat matchas

ett bra ekonomiskt resultat. Vi har haft en po-

för mentorprojektet i kommunen. Hon ser

med varandra. Kvinnor med tjejer och män

sitiv befolkningstillväxt. Inte sedan 1996 har vi

på sikt att projektet blir ett permanent pro-

med killar.

varit över 11 400 personer. Vid årsskiftet var vi

gram. Som koordinator är hennes uppgift att
rekrytera nya mentorer, intervjua och göra
bakgrundskontroll. Därtill har hon ett visst

11 403 personer och det har fortsatt att öka i
- Jag vill uppmana alla vuxna som har mer
att ge att anmäla sig, säger Malin.

början på 2014. 167 nya invånare under 2013
ger oss 5,7 miljoner kronor mer i skatteintäkter

handledaransvar om mentorerna vill bolla

Hennes dröm är en mentorbank så att alla

och statsbidrag. Det medför naturligtvis också

någon fråga. En gång per termin håller Ma-

ungdomar i framtiden fortsättningsvis kan

ökade kostnader med fler invånare. Det blir

lin en mentorsträff där hon träffar alla – både

få en mentor. Vem som helst som vill kan

fler barn i våra förskolor och skolor och vi får

mentorer och ungdomar. Malin är också den

få en mentor. Undersökningar visar att de

snabbt ställa om och utöka vår verksamhet för

som håller i rekryteringen av ungdomarna.

som haft en mentor ökat sin självkänsla.

att få plats med alla.

Ungdomarna som får en mentor ska bo i

Med stöd och självkänsla är det lättare att

Vi har mycket att vara stolta över. Samtliga

Oxelösund, men mentor kan även den som

fatta positiva beslut och välja bort våld och

elever i årskurs 9 var förra året behöriga till

bor i till exempel Nyköping bli.

droger.

gymnasieskolan. Vi har den näst högsta be-

Just nu är det 19 mentorspar i gång i Ox-

- Organisationen Mentor har gjort under-

elösund. Tanken är att rekrytera ytterligare

sökningar där ungdomarna har fått göra en

vuxna för att kunna fortsätta erbjuda ung-

självskattning före och efter, och det visar

domar möjligheten att få en mentor. I första

sig att de fått bättre självförtroende efter ett

omgången har alla som sökt fått en mentor

år med mentor, säger Malin.

er. Du får också
drag ur belastret.

vit godkänd som
du genomgå en
tbildning och
tchas du med en

sökssiffran till vårt bibliotek i hela landet. Vi
ligger i topp när det gäller e-demokrati och tillgänglighet på webben. Undersökningar visar
att vi är den kommun i Sverige som satsar mest
på barnomsorg på obekväm arbetstid. Vi ser
ett ökat intresse av att bosätta sig i Oxelösund

 Som mentor träffar du din
ungdom ungefär varannan
vecka. Var ni ses och vad ni
gör är upp till ungdomen att
bestämma.

 Som mentor träffar du
ungdomens föräldrar innan
programmet startar. Föräldrarna får också lämna sitt medgivande.

och det är glädjande ur många perspektiv. Det

 Mentorskapet är ideellt, men
man får ett bidrag för exempelvis fika.

 Läs mer och anmäl dig på
Mentor Sveriges hemsida
www.mentor.se!

ännu bättre kommun att besöka, verka och bo i.

ger oss som redan bor i kommunen en känsla
av stolthet och framtidstro och det skapar också
bättre förutsättningar för oss att kunna utveckla
välfärden. Tillsammans gör vi Oxelösund till en

Gallerian
JÄRNTORGET OXELÖSUND

Butikslokalerna ägs av www.kungshem.se
Butikerna med de ekologiska alternativen.
Hantverket & kunskapen.

rädgård
lsot
en
ä
H

Lunden

Välkommen!

IPL • Hårborttagning • Bryn & fransar • Ansiktsbehandlingar • Manikyr • Klassisk massage
Cellulitmassage • Företagsmassage • Nagelförstärkning • Cambridge viktprogram

Vi har ﬂyttat in i
Gallerian vid Järntorget!

Trädgårdsbutiken
en
Nyöppning 8 April!!
Nyheterna i butik innefattar bland annat:
ekologiska kläder, ekologisk choklad, kaﬀe & te.

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

Blomsterr Design

Välkomna!

Vårnytt!

Hudhälsan

ekosalong

Blomster Design
-lUQWRUJHW2[HO|VXQG
gSSHWPnQIUHO|U

Trädgårdsbutiken
.\UNRJnUGVYlJHQ2[HO|VXQG
gSSHWWLVIUHO|U

Helena

Sandra

Gallerian
Järntorget 4, Oxelösund

Boka på 0155 - 303 11
www.hudhalsaneko.se

Vi önskar vår nya hyresgäst Hudhälsan Ekosalong välkommen till Gallerian!
HUND · KATT · KANIN · CHINCHILLA · HAMSTER · MARSVIN · FISKAR

Vi har allt för ditt husdjur!
Du är alltid välkommen att få rådgivning och tips i vår
välsorterade butik.

Oxelö Veterinärpraktik
Leg veterinär

PER JONSSON
har mottagning vardagar
efter tidsbeställning.
Boka på: 0155 - 28 71 12,
070 - 591 46 98 eller
i djuraffären.

13

ÅR
i Oxelösund

Doggocenter
MÅ-FR 10-18, LÖ 10-13 · 0155-317 00 · WWW.DOGGOCENTER.COM
M

Boka klipp & hårbehandling under april så bjuder* vi på
schampo & balsam från Schwarzkopf! (Värde 378kr)
På tisdagar erbjuder vi alltid (Herr) pensionärsklipp för 150 kr. Välkomna!

Järntorget 4 (Gallerian)
Tel: 0155 322 12
www.harslingan.se

Öppettider: 9.30-18.00
Lördag:10.00-14.00
*Erbjudandet gäller den 1/4 - 31/5-2014

Doggo Center ○ Hårslingan ○ Prisstopp ○ BlomsterDesign ○ Hudhälsan Ekosalong
22
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Café och Butik
med ekologisk inriktning

och student!
k
s
å
p
r
ö
f
in
Vi har maten
tårtor nu!
åstårtor och
oda smörg

Beställ våra g

Återbruk
Loppis  Syservice
Hushållstjänster
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

 95fgkk7ihn5ff5R5.,,/%95fmf7ig5li5gno5R5%)&!(H&#08-

peugeot.se

FAMILJEVECKOR FÖR
DEN LILLA, STORA OCH
JÄTTESTORA FAMILJEN!

FAMILJEPAKET
PÅ KÖPET!
Värde upp till 14.000 kr.2

Panoramaglastak och
navigation på köpet! *

Just nu ingår Familjepaketet med bland annat takbox, DVD-spelare
– och Playstation Vita när ni köper någon av våra familjebilar.
Kom in och se vilken Peugeot som passar er!

NYA PEUGEOT 308
PRIS FRÅN

Vinn en fantastisk
hotell-weekend med
familjen på Scandic!
Värde 10.000 kr.3

PROVKÖR
& FÅ EN DVDFILM!4

ÅRETS BIL

ERBJUDANDE

PROVKÖR
& VINN!

5D ACTIVE 1,6 TURBO 125 hk

KOSTNAD/MÅN

189.900 kr 1.627 kr
Peugeots nybilsgaranti inklusive Assistance gäller i 3 år eller 100.000 km – det som först inträffar. Bränsleförbrukning blandad körning 2008: 3,8 –5,9 l/100 km. Koldioxidutsläpp
CO2: 98–135 g/km. 308: 3,6–5,6 l/100 km. Koldioxidutsläpp CO2: 93–129 g/km. 3008: 3,8–6,7 l/100 km. Koldioxidutsläpp CO2: 99–159 g/km. Vi reserverar oss för eventuella
ändringar, avvikelser och feltryck. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. 1) Ränta 4,95 (gäller t.o.m. 31/5 2014). Grundar sig på 30% kontant, 48% i restvärde. Löptid 36 månader.
Effektiv ränta 2008: 5,85%, 308: 5,73%, 3008: 5,66%. 2) Familjepaketet innehåller originallastbågar (värde 1.796–2.281 kr), bagagerumsmatta från Peugeot (värde 724–949 kr),
takbox (värde 4.100 kr), kyl-/värmebox (värde 1.500 kr), DVD-spelare 7” Philips med 2 st hörlurar (värde 3.900 kr) samt Playstation Vita 3G inkl. spelet Sly Cooper, Travel kit och 4GB
minneskort (värde ca 2.500 kr). Erbjudandet gäller vid köp av en ny Peugeot 2008, nya 308 samt 508 SW med registrering senast 15/5 2014 och vid köp av en 3008 eller 5008 med
registrering senast 31/8 2014. 3) Alla som provkör en Peugeot 2008, nya 308, 3008, 5008 och 508 SW kan vara med och tävla om fem presentkort på 10.000 kr/styck från Scandic
Hotel. Tävlingen pågår t.o.m. 28/4 2014. Samtliga tävlingsregler på peugeot.se/familjeveckor. 4) Välj mellan ett antal titlar från CDON.com, värde 149 kr. Erbjudandet gäller t.o.m. 28/4
2014. *Gäller Årets Bil 2014, Nya Peugeot 308, lagerbilar t.o.m. 2014-05-15. Ord. pris 11.800 kr.

NYA PEUGEOT 308
PRIS FRÅN

1

ACTIVE 1,6 VTi

KOSTNAD/MÅN

209.900 kr 1.799 kr

PEUGEOT 208 1,2 VTi ACTIVE
PRIS FRÅN

1

159.900 kr

KOSTNAD/MÅN

1.370 kr

1

Strömsborgsv 3, Bettna
0155-76 440
www.stenbergsbil.com
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TEXT SANNA DAHLSTRÖM FOTO VERONICA JOHANSSON / PRIVAT

Inspiration och hälsa

Du är den viktigaste
personen i ditt liv

Att ha hälsan är ingen självklarhet. Stressjukdomar, utbrändhet och depressioner är problem som idag tillhör var och varannan människa och deras närmaste. Det är också något
som fortfarande är belagt med mycket skuld och skam – att ha en ”osynlig” sjukdom som
påverkar ens vardag kraftigt. Men det finns också en väg ut, och mycket kan påverkas av
de val och prioriteringar vi gör för oss själva.
Annki Endal är idag en välkänd hälsoprofil i Nyköping och Oxelösund.
Genom sitt företag Lätta Vingar har
hon synts på föreläsningar, varit engagerad i flertalet inspirationsresor och coachat
många människor mot
en mer medveten vardag och i många fall
även en bättre hälsa.
Men vägen dit har inte
varit helt enkel att gå.
År 2002 fick Annki diagnosen utmattningsdepression och det
var starten på en sex
år lång period av heloch deltidssjukskrivning
från hennes dåvarande
tjänst som lärare. Det
var kostsamma år – fysiskt, mentalt och ekonomiskt.

ta nästa steg och starta det egna företaget Lätta Vingar. I sitt företag arbetar hon med bland annat coachning,
kurser och föreläsningar inom personlig utveckling – och hon
använder gärna naturen som arbetsrum.
– För mig har naturen
alltid varit viktig, den
hjälpte mig tillbaka till
livet och är en trygg
plats där jag mår bra
så det kändes självklart
att föra med mig den
in i mitt företagande –
Mindfulness i naturen
är en 10-poängare!

En av de största förändringarna som skett
i Annkis liv är att hon
idag är mer medveten
om sig själv och sina
val, och att hon mer
– Jag hade gått igenom
noggrant sållar bort såflera jobbiga händeldant som hon inte vill
ser, funnits för andra,
göra.
sagt många ja och varit
– Om jag ställs inför
stark under lång tid,
ett val så börjar jag
men till slut så tog det
med att fråga mig själv
stopp, kroppen sa ifrån
”KAN jag?”, är svaret
på allvar, berättar Ann”ja” så går jag vidare
... jag växte en
ki. Att tvingas inse att
med frågan ”VILL jag?”
decimeter medan
hon inte längre klarade
– är svaret ”ja” där gäljag var borta.
av ett vanligt liv och att
ler det att ta ett beslut
orken inte fanns där
om vilket steg som ska
var tufft, men det var
tas. Är svaret ”nej” reockså det som till slut gjorde att hon
dan på första frågan är det ingen idé
tänkte om och kom till insikt om att
att ställa den andra. Om jag kan, men
det bara var hon själv som kunde förinte vill, så är jag i min fulla rätt att
ändra sitt liv.
säga nej – och den rätten har vi alla.
– Hade någon berättat för mig då att
Om jag tar hand om mig själv på bäsjag senare i livet skulle arbeta med
ta sätt, så att jag mår bra, då blir jag
hälsa och ha förmånen att kunna inockså hel som människa – och räcker
spirera andra människor mot en bätttill för dem som är viktiga runt omre tillvaro, då hade jag trott att de inte
kring mig!
var riktigt kloka, skrattar Annki.
Ett viktigt val hon gjorde för egen del
Annki bestämde sig för att ta en ny väg
var att ge sig själv en resa i 50 års
i livet. Under år 2008 påbörjade hon
present. Och inte vilken resa som
sin utbildning till både NLP* Trainer
helst – en två månader lång resa i
och Naturhälsopedagog, för att senare
Oceanien och Asien i början av året.
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Att genomföra en längre resa var något hon kände att hon hade missat att
göra när hon var yngre – men varför
kan man inte göra en sådan resa när
man fyller 50 år?
– Jag påbörjade resan i Nya Zeeland i
en husbil tillsammans med min sambo, det var verkligen något utöver det
vanliga för oss naturälskare, säger
Annki. Hon berättar att de bland annat vandrade vid vulkaner, simmade
med delfiner och åkte helikopter upp
till toppen av glaciärerna. Efter en månads resa i Nya Zeeland for sambon
hem och Annkis verkliga äventyr började. Hon skulle resa i Asien närmare en
månad på egen hand.
– Det var många som tyckte att jag
gjorde ett konstigt val där, men jag
stod på mig – jag ville ju göra den resan tillsammans med mig själv!
Hon valde att resa till Thailand – ett
resmål hon besökt tidigare, vilket gav
henne en känsla av trygghet. På plats
i Thailand skedde många spännande
händelser och möten, bland annat
besökte hon en inspirerande svensk
skola, där hon faktiskt blev erbjuden
jobb. Hon erbjöd också mindfulnesspromenader på stranden.
– Plötsligt befann jag mig på min
drömresa och fick samtidigt möjlighet
att tjäna lite pengar, vilken grej, säger
Annki.
Resan blev verkligen ett minne för livet
och en riktig upplevelse för Annki – på
mer än ett sätt.
– Jag växte en decimeter medan jag
var borta. Det syns inte, men det
känns inombords. Jag vågade faktiskt
låta min dröm bli till verklighet och
jag klarade av det… Jag är idag grymt
stolt över att vara där jag är i livet, att
vara 50 år och vara den jag är! 
*NLP – Neuro-Lingvistisk Programmering.
Neuro - hur vi styrs av våra tankar, Lingvistisk
- hur vi använder språket/kommunikationen
mot oss själva och andra och hur det påverkar
oss, Programmering - hur vi gör saker och ting,
vilka strategier vi använder oss av, beteendemönster.

o

Tongarir

Waimangu

Abel Tasman
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TEXT SANNA DAHLSTRÖM FOTO TOMAS KIHLMAN

Hälsa

Hälsorunda
i Oxelösund

Helgen den 26 – 27 april arrangeras det en hälsorunda (likt
det omtyckta konceptet ”Konstrundan”) i Oxelösund. Företagare med bred variation inom hälsosektorn välkomnar under helgen besökare till Oxelösund för att visa upp vad just
deras verksamheter har att erbjuda.
– Det kommer att finnas något för alla
vård kommer finnas representerade.
att kunna prova på, hela familjen är
– Egentligen är det upp till var och en
välkommen, säger Gunnel Thunström
av deltagarna att tolka vad ”hälsa” är,
som är projektledare för
det finns inget rätt eller
eventet. Mestadelen av
fel, menar Gunnel och
evenemanget kommer att
tillägger att hon är glad
hålla till på Jogersö, men
att det är så många olika
rundan
representeras
aktörer som engagerat
också på andra platser i
sig.
... allt från
kommunen, exempelvis
– Ett viktigt mål för oss
på Boda Borg och i S:t
har hela tiden varit att vi
Yoga till
Botvids kyrka. Även resvill visa upp alla de fantaurangerna Källan på
lokala hälsoinMindfulness tastiska
Jogersö,
Bygdegården/
spiratörer av varierande
Oxelö Krog i Gamla Oxekaraktär som finns i och
och
lösund, Sailor på Femöre
omkring kommunen, och
och Läget vid gästhamnen skönhetsvård... det tycker jag verkligen
kommer att delta samt eratt vi kommer göra på vår
bjuda hälsosam mat i nåHälsorunda!
gon form.
– Vill man hinna med hela hälsorunFör den som är nyfiken rekommendan rekommenderar vi att man tar sig
derar vi ett besök på hemsidan, som
runt med bil, eller varför inte det nåständigt uppdateras med information
got hälsosammare alternativet cykel,
och aktuella deltagare. Varmt välkomsäger Gunnel. Vill man däremot kunna
men på Hälsorunda i Oxelösund! 
promenera finns det som sagt mycket
www.halsorundaoxelosund.se
att se och göra på Jogersö.
Man har valt att låta begreppet ”hälsa” vara brett vilket innebär att besökare kan uppleva allt ifrån yoga och
Mindfulness till naturguidning och
andra lite mer fysiska aktiviteter. Även
olika typer av massage och skönhets-

Hälsorundans projektgrupp - Susann
Borg, Havets Källa & Jogersö Camping, Marita Skårelid, Skarelid International AB och Gunnel Thunström,
THU-Konsult.

6b621*635(0,b5Sn

Oxelö
Krog
(Bygdegården)

Lördagen den 12 april kl. 11

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

Öppettider April:
/|6|NO3nVN|SSHWIUHPnNO
)UnQDSULOKDUYL|SSHWYDUMHGDJIUnQNO
Dagkonferenser, Lunch- och
Middagsbeställningar.
9lONRPQD|QVNDU
/L]RFK-RQQD
PSHUVRQDO
)|UPHULQIREHV|NYnUIDFHERRNVLGD)DFHERRN%\JGHJnUGHQ2[HO|.URJ

7HOLQIR#E\JGHJDUGHQFRP%\JGHJDUGHQ2[HORNURJZZZE\JGHJDUGHQFRP
 % G
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www.enars.se
Mastvägen 19 Ƚ 613 35 Oxelösund Ƚ 0155 – 315 00 Ƚ info@enars.se

RIKSINTAG

RIK
AG RIKSINTA
IN T
G

G

S
R IK

Möbelpaket
IDO Renova.
KAMPANJPRIS

Underskåp med två mjukstängande lådor och
handtag i krom.

6.999:-

Ord.pris 8.950:-

Spegelskåp med energisnål
LED-belysning. Tvättställ
exkl. blandare. Vattenlås
ingår. Alla badrumsmöbler
från IDO är tillverkade i
fukttrögt material.
B: 56 cm.
Färg: vit eller grå.
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INDUSTRIPROGRAMMET
SVETSTEKNIK
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SPARA 1.951:-

framtidens
BÖRJA
JOBBA
DIREKT!

PLUGGA
VIDARE PÅ
HÖGSKOLA!

FÅ JOBB RUNT HÖRNET
– ELLER ”DOWN UNDER”.
Våra två utbildningar Svetsteknik och Småhusbyggnation förbereder dig för jobb direkt efter
gymnasiet eller för vidare studier på högskola. Hos
oss blandas praktik med teori på ett nytänkande
och kreativt sätt. Och även du som inte har
fullständiga betyg från grundskolan kan läsa våra
gymnasieprogram.
Läser du Svetsteknik ﬁnns möjlighet till svetslicens och ett internationellt svetsdiplom som gör dig
redo för spännande jobb både på hemmaplan och på
andra sidan jorden.
Välkommen till Utvecklingscenter Friskola!

Vi stödjer SOS Barnbyar,
Läs mer på comfort.se

5PSHHBUBO0YFMÚTVOE
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TÄVLING
MED
Vinn en trevlig
grillbricka!
För att vara med och tävla vill vi att
du svarar på frågan och även berättar för oss varför just du tycker så
mycket om att grilla.

Fråga:
Hur mycket svensk
fläskfilé säljer vi
på ett år?

Lycka till!
Vi vill ha ditt svar senast 20 april 2014. 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.

FÖR MER INFORMATION OM UTBILDNINGARNA OCH OMVALET
– KONTAKTA HANNA KANTOKOSKI PÅ TELEFON 0155-344 68.

I samarbete
med:

WWW.FRISKOLA.INFO
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ANNONS

Res med oss som känner trakten bäst

Calle, Susanne och Mats, tre erfarna taxichaufförer som trivs att jobba inom serviceyrket.

Taxi Nyköping-Oxelösund
KUNDEN I FOKUS Vi jobbar utifrån god taxitradition
vilket innebär att vi alltid sätter kunden främst. Du
bokar din taxi via vår beställningscentral som är öppet dygnet runt. Du möts sedan av våra chaufförer
som är uniformsklädda och bemöter dig på ett trevligt och professionellt sätt. Alla våra chaufförer har
god lokalkännedom och tar dig dit du vill.
KVALITÉ, MILJÖ & TEKNIK Vi ligger i framkant när
det gäller kvalité, miljö & teknik och är sedan 2011
0LOM| RFK NYDOLWHWVFHUWLÀHUDGH HQOLJW 6YHQVND 7D[iförbundets Säker Grön Taxi. Vårt dirigeringssystem
har GPS-positionering vilket gör att vi kan skicka köruppdraget till närmast ledig bil. Vi jobbar hela tiden

Seniortaxi – en populär tjänst

NYA UTMANINGAR Vi ser nya utmaningar med vår
WXULVWEXVVWUDÀN RFK PHG HWW |NDW IRNXV Sn EXGtransporter vilket gör oss till ett mer komplett
transportföretag.
VAD ÄR PÅ GÅNG? Till våren kommer vi fortsätta
med att utbilda vår personal i God taxitradition, genomföra HLR-utbildningar med nya chaufförer samt
att genomföra årets ambassadörsutbildning tillsammans med Nyköping och Oxelösunds kommuner.

5 SNABBA
•
•
•
•

För några år sedan lanserade vi seniortaxi,
vilket innebär att alla över 65 år (även
rullstolsburna) åker till fasta priser på
vardagar mellan 08:30-17 i Nyköping och
Oxelösunds tätorter, övriga tider 10 % på
ordinarietaxa.

med att förbättra oss, därför är just dina synpunkter
viktiga. Vi tar gärna emot dem via våra beställningscentral eller mail.

35 gas- och etanolfordon
5 turistbussar i olika storlekar
kar
4 handikappfordon
Alkolås och skyddskamera
i alla fordon

•

Miljö- och kvalitets FHUWLÀHUDGHHQOLJW
Säker Grön Taxi

Glid före i telefonkön och
boka oss via vår taxiapp!

Ti llsammans med www.taxinyox.se
Taxi Buss Bud

Hej!
-DJKHWHU6RÀDRFKMREEDUSnEHVWlOOningscentralen.
För oss är det viktigt med den lokala
I|UDQNULQJHQ GlUI|U ÀQQV YL EHOlJQD L
Nyköping. Dygnet runt, alla dagar kan
du prata med mig eller mina engagerade kollegor som gör allt för att hjälpa dig.
Hos oss kan du boka dina taxi, buss
eller budtransporter genom att ringa
oss, boka / skicka offertförfrågan via
vår webbsida eller skicka mail på
217500@taxinyox.se

Låt oss måla om ditt hus!
%ĤWVHUYLFH 5HSDUDWLRQx)ĵUPHGOLQJx%ĤWWLOOEHKĵUx5HVHUYGHODUx)ĵUVģNULQJVģUHQGHQ

MÅNADENS KLIPP!
Köp en burk bottenfärg hos oss
- Få ett minirollerset på köpet!*

Öppettider
Vardagar 10-18
Lördag 10-13
Välkomna!

*Erbjudandet gäller vid ett köp och till och
med den 30/4 2014 (Värde 59 kr)

Snabbt • Enkelt • Billigt

Timmermansgatan 7, Oxelösund
www.marinexpert.se - 073 91 222 43

VI BJUDER
PÅ
FÄRGEN

• Miljövänligt

LV
HÄR T VÄT TAR DU SJnÄligt!

iljövä
skonsamt och m
t biltvätten får kosta.
ke
Du väljer själv hur myc
r!
Allt biltvättmedel ingå

Tvätt
din bia
l
frå
Betalte n 20:rmin

a
eller ko l för kort
ntantbetaln
ing

pet!

ten som alltid har öp
Välkommen till biltvät

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

Sälj din båt tryggt
och säkert hos oss!
9LRUGQDUPHGÀQDQVLHULQJ
försäkring och avtal!

Fiskehamnen • Oxelösund
www.batinvest.se • 0155 – 33 000 • 070 – 633 66 89

DESSUTOM
PÅ ARBETET

60%

ROT+10% extra rabatt.
Gäller vid bokning fram till Påsk.

Färg&Bygg
k2`YRVNH[HU  =HYK3YK

Oxelösunds kommun
söker medarbetare
Vård- och omsorgsförvaltningen
söker semestervikarier inför
sommaren 2014.

Utbildningsförvaltningen söker
rektor/förskolechef till D-skolans
förskole- och skolområde samt
vikarierande rektor till Breviksskolans skolområde.

www.oxelosund.se
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Infrastrukturministern på besök
11 mars besökte infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd
Stockholm Skavsta flygplats i
sällskap med Anne-Marie Wigertz
från kommunstyrelsen i Nyköping,
för att bl a diskutera flygets roll
för svensk konkurrenskraft samt

fortsatt avreglering eller återmonopolisering av flygledningstjänster. Ministern fick träffa flygledarna på Skavsta, samt flygplatsens
VD Dot Gade Kulovuori och vice
VD Joakim Lindholm.

Lättare att hämta & lämna
Nu har det blivit lättare att hämta och lämna sina
nära och kära på flygplatsen. Korttidsparkeringen
har öppnats upp och man kan enkelt köra in och
stanna till för att lämna av eller hämta upp passagerare. Vill man lämna bilen för att t ex följa med
och hjälpa till med bagaget, finns nya parkeringsautomater uppsatta.

MARSEILLE

och 2016 hålls fotbolls-EM i den
nyrenoverade Vélodromearenan.
Regionen runt Marseille är också värd att besökas. Provence är
känt för det vackra landskapet,
den goda maten och kuststräckan som kallas Rivieran.
Flyg med Ryanair till Marseille
tisdagar och lördagar under juni
– augusti.

Lindqvist Gummiverkstad
Personlig service och kvalité

Har Du bra sommardäck?
Det har vi!
Välkomna!
www.lindqvistgummi.se

/LQGTYLVW*XPPLYHUNVWDGBåggatan 14, Oxelösund Tel 0155-329 00
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Gellért Termalbad, Foto: Kormos Péter, Hungarian National Tourist
Office

Staden Budapest består av två
delar, Buda och Pest, som delas av floden Donau. Nio broar
binder dem samman till staden
Budapest. Buda är den äldsta
stadsdelen, med gammaldags
charm och historiska miljöer. I
det lite modernare Pest finner
man bl a bra shopping och ett
livligt nattliv. Missa inte ett dopp
i Budapests berömda och välgö-

SU

rande termalbad, prova några
av de utsökta ungerska vinerna,
eller att besöka ett typiskt ungerskt café.
Passa även på att göra en utflykt
till den fantastiska Balatonsjön,
antingen över dagen eller stanna
en natt eller två.
Wizz Air flyger till Budapest fem
dagar i veckan året om.
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Marseille på den franska medelhavskusten är Frankrikes andra
största stad som har mer än
2600 år på nacken. Staden har
flera stora hamnar och många
kryssningsfartyg utgår härifrån. Själva staden Marseille är
en spännande plats som hela
tiden är i förändring. 2013 var
det Europas kulturhuvudstad

Alltid däck i lager

Restips!

BUDAPEST

Vallon des Auffes, Foto: OTCM

Komplett däckverkstad

Dot Gade Kulovuori, Catharina Elmsäter-Svärd, Joakim
Lindholm och Anne-Marie Wigertz, Foto: Lena Josefsson

Ny
oo
eb
aS
Fac
und
asalongen på

)ÊMTOJOHBS (VO
JMMB

/ZB4VOEBTBMPOHFOt4VOETUJHFO0YFMÚTVOEt5FMFGPO
 0YFMÚTVO

En klassisk
tygaffär i centrum!
v

ä
Markisv

98:r

per mete

Vi är din lokala

r
ö
n
e
r
p
e
r
t
Totalen

Vi ger dig en unik trygghet under hela
projektet eftersom allt har reglerats i
ett enda kontrakt med oss som din
ända kontaktperson. Naturligtvis till
fast pris om så önskas.
Med Totalentreprenad så hjälper vi dig att samordnar alla
materialleveranser, hantverkare och andra fackmän som
behövs till ditt projekt. Vi tar
naturligtvis ansvaret under
projektet och ser till att det blir
klart på utsatt tid.

Vi hjälper dig med allt från
den lilla renoveringen till att
bygga dig ett helt nytt hus.

15%

när du bokar ditt markarbete innan 30/4-14!

Början av vår långa lista av tjänster
som vi erbjuder er...
• Husdränering
• Trädgård- & markarbeten
• Elinstallationer
• Om- och tillbyggnader
• Badrumsrenoveringar
• Fönster & monteringar
• mm, mm... mm

Kom ihåg
ROT-avdraget

El & Bygg i
Sörmland AB

newmarket.se

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

Kontakta gärna oss på:
070 - 873 99 35
Info@elochbyggnykoping.se

Hitta din trädgårdsmöbel!
- över 14 000 artiklar för din uteplats
i varuhuset och på kilamobler.se
Bara 25 minuters bilresa från Nyköping!
VARUMÄRKEN: Amazonas, Artwood, Atleve, Berga Form, Brafab, Byarums Bruk, Cane-line, Cinas, Droom,
EMU, Ernst Kirchsteiger, Fatboy, Fermob, Fiam, Fri Form, Georgia Garden, Grythyttan Stålmöbler, Guteform,
Hillerstorps Trä, Indoor Outdoor Scandinavia, Kircodan, Korbo, KWA, Lafuma, MerxTeam, OK Design,
Skagerak, Skargaarden, Sika-Design, Stockamöllan, Swedese, Umbrosa

Måndag - fredag 10 -18. Lördag 10 -15
Öppettider fr.o.m 15/4 – 19/6 Vard. 10 -18. Lörd, Sönd, Helg 10 -15
Tel 0155-722 70. G:a E4:an mellan Nyköping och Norrköping
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TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM FOTO PETER LUNDSTRÖM / INGRID OLSSON / JÖRGEN NILSSON

Bakom rubrikerna – ett samtal med

Caxton Njuki
Han är född i Campala i Uganda 1982. Vid två månaders
ålder tvingades han och familjen fly till Kenya och Nairobi.
– Min pappa blev hotad av Amin-regimen, berättar Caxton Njuki. Vid några tillfällen var han nära döden och
tvingades springa för sitt
liv. Det fanns hela tiden en
hotbild mot min pappas
familj, jag tror det bottnade i att min farfar var
politisk aktiv.

i kontakt med Sverige och 1987 bestämde vi oss att fly hit och hamnade
först i ett tillfälligt boende i Hallstahammar. Efter en tid kom
vi till Oxelösund där vi
fick ett permanent uppehållstillstånd. I Sverige
föddes systern Brenda.

Jag lever

– Farfar hette också Caxton. Jag fick namnet efter
honom eftersom jag föddes på samma dag som
han försvann, den 24 januari.

min
dröm!

Efter några år i Nairobi, så var familjen Njuki, pappa, mamma och sonen
Caxton tvungna att fly igen för Kenya
ville inte ha några ugandiska flyktingar som var politiskt aktiva.
– Pappa, som var lärare i Nairobi, kom
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– Jag har min uppväxt
i Oxelösund och är en
mycket stolt ”Oxelösundare”, säger Caxton.

Caxton växte upp i en
mångkulturell miljö.
– Jag brinner för människor och min uppväxt lärde mig att
anpassa mig till olika kulturer och
respektera människors ursprung.
Caxton pratar flytande svenska.
Dessutom spanska, engelska, tyska

och luganda, som är hans
modersmål.
– I lågstadiet pratade jag mer spanska
än svenska, jag hade många chilenska
kompisar, minns Caxton. Det ledde till
att jag fick gå om årskurs 2. Jag bytte
också till en skola med enbart svenska barn. Att tidigt integreras med de
svenska barnen har hjälpt mig. Det
tvingade mig att prata och lära mig
svenska. Det är jag tacksam för idag.
När det var dags för gymnasieskola bestämde föräldrarna vad Caxton
skulle läsa.
– Det fungerade så i vår familj, säger
Caxton och ler. Jag gick naturvetenskaplig linje och klarade mig igenom
med godkända betyg, mycket tack
vare hjälpsamma kompisar.
Caxton visste redan vid 20 års ålder
vad han ville göra med sitt liv. Han ville jobba med människor. Hjälpa andra
människor framåt i livet. Dessutom
hade han redan formulerat en målsättning, oavsett vad han skulle syssla
med. Han skulle bli bäst.
Valet föll på tennisen. Under sin uppväxt var Caxton en duktig tennisspelare. Och fotbollsspelare. Dessutom
rap-artist.
– Jag ville nog egentligen bli fotbollsproffs, säger Caxton. Man jag valde
tennisen vid 15 års ålder. Men det
räckte inte, jag har alltid haft ”myror i

brallan” och mellan 15 och 20 års ålder åkte jag runt och spelade rap-musik med bandet V.I.Pz.
Vid 23 års ålder har Caxton den högsta utbildningen en tennistränare kan
få i Sverige.
– Jag ringde Tennisförbundet och erbjöd mina tjänster. Jag visste ju att
om jag fick in en fot skulle jag ta över
stället om några år, säger Caxton och
ler. På så sätt fick jag chansen att jobba med de bästa ungdomsspelarna i
landet.
Idag har tennisen fortfarande en stor
plats i Caxtons liv.
– Jag går in i olika klubbars verksamhet och hjälper till att utveckla spelare i samarbete med klubben och
klubbtränarna. Man kan säga att jag
coachar både tränarna och spelarna.
Att Caxton alltid haft en entreprenörsådra råder ingen tvekan om.
– Visst är det så, säger Caxton. Tidigare föll jag för att alla sa; nej det går
inte det är omöjligt. Men 2009 bestämde jag mig för att starta Caxton
Sports Management.
Nyföretagarcentrum hjälpte mig med
rådgivning och utbildning och inte
minst uppmuntran, stöd och energi.
Genom Nyföretagarcentrums mentorprogram fick jag hjälp av en fantastisk
mentor, Catarina Hagstrand.

– Nu lever jag min dröm, säger Caxton
som utan att tveka berättar om nästa
målsättning.
– Mitt företag ska bli ett av de mest
eftertraktade namnen inom Sports
Management i Sverige.

Caxton är ensam i sitt företag, men
arbetar i ett nätverk av samarbetspartners.
– Jag jobbar med människor som har
samma kravbild som jag har på mig
själv, där endast det bästa är gott nog.

Jag ber Caxton formulera sin affärsidé.
– Att hjälpa individen, gruppen eller
organisationen att uppnå sin fulla
potential inom sitt idrottande, företagande och privatliv. CSM hjälper helt
enkelt människor till ett rikare och
hälsosammare liv både fysiskt och
mentalt.

Det är lätt att tro att det är en kaxig
person som sitter framför mig. Inget
kan vara mer fel. Däremot en person med stark självkänsla och starkt
självförtroende för vad han håller på
med. En i botten ödmjuk person som
utstrålar mycket positivitet. Hela tiden med ett leende på läpparna.
– Jag letar alltid efter det positiva i tillvaron, säger Caxton när vi tar upp ämnet. Det är ett medvetet val jag gör varje
dag. Ordet misslyckande finns inte för
mig. Blir något fel tar jag det som en
lärdom och går inte åt det hållet igen.

Berätta mer.
– Jag är bra på att få människor att gå
från A till B. Att få en grupp att förstå
vad som krävs för att nå målet.

Caxton var bara två månader när familjen tvingades fly. Fram till sommaren 2013 hade han aldrig återvänt
till sitt hemland och sina rötter. Nu
återvände han, av flera olika skäl.
- Känslan styrde mot Uganda. Dessutom ville jag se vilken nivå idrotten och
tennisen låg på i mitt hemland. Jag
var också intresserad av hur entreprenörskapet såg ut.
Tillbaka i Uganda efter 31 år, med
delade känslor.
– Jag kände mig som i ”Ingenmansland”. I Sverige var jag invandrare och
i Uganda turist. Själv bestämde jag
mig för att titulera mig ”världsmedborgare”.
Resan till Uganda följdes av ett filmteam, som Caxton träffade av en tillfällighet.

– Jag var i Båstad och föreläste och
fick kontakt med Ingrid Olsson och
Jörgen Nilsson, som blev intresserade
av mitt livsöde. Jag ställde frågan om
de ville följa med och dokumentera
min resa till Uganda.
Ingrid och Jörgen följde med och
filmade. Just nu sammanställs en
dokumentär som fått arbetsnamnet
”Ingenmansland”. Målsättningen är
självklart hög.
– Det ska bli en TV-dokumentär som
under 2014 visas i någon av våra
public-service kanaler. Den ska bli
större än hundraåringen, avslutar
Caxton vårt samtal. Givetvis med ett
stort leende. 

Under sin vistelse i Uganda besökte Caxton bland annat en skola, där han sjöng och dansade med barnen.
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Installation
Service Butik
Just nu har vi kampanjpris
på utomhusbelysning!
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Torggatan 19, Oxelösund www.info@kvistsel.se
Oxelösund: Butik, installation, service. Tel: 0155-306 20
Nyköping: Installation, service. Tel: 0155-26 88 89

UPPTÄCK TOYOTA
EDITION 50
d

Extrautrustade modeller till jubileumspriser.

AURIS EDITION 50
Jubileumspris: 179.900 kr
Ord.pris 197.900 kr
Fördelslån 1.829 kr/mån
Prenumeration 3.390 kr/mån

AVENSIS EDITION 50
Jubileumspris 205.900 kr
Ord.pris 255.900 kr
Fördelslån 2.093 kr/mån
Prenumeration 3.540 kr/mån

ÖPPETTIDER:

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

VERSO EDITION 50
Jubileumspris 199.900 kr
Ord.pris 236.600 kr
Fördelslån 2.032 kr/mån
Prenumeration 3.469 kr/mån

Premiär för Avensis och Verso
EDITION 50.
Spara upp till 50.000 kr.

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

Industrigatan 10, Nyköping 0155-21 71 70

EDITION 50 JUBILEUMSPRISER GÄLLER T O M 30 APRIL 2014 OCH KAN EJ KOMBINERAS MED ÖVRIGA RABATTER ELLER AVTAL.*KAMPANJRÄNTA 3,95 % GÄLLER END. KREDITANSÖKNINGAR PÅ EDITION 50, FÖRDELSLÅN 36 MÅNADER 24-31 MARS 2014 VID FINANSIERING VIA TOYOTA
FINANCIAL SERVICES. PRISEX BASERAD PÅ kampanjränta 3,95 % FÖRDELSLÅN, 36 MÅNADER, 30 % KONTANT/INBYTE, 40 % RESTSKULD. ORD RÖRLIG RÄNTA (5,49 % MARS-14). EFF RÄNTA 5,12 %. UPPLÄGGNINGS- OCH AVIAVG TILLKOMMER. PREMU-MERATION INKL LEASINGAVGIFT.
MOMS, SERVICE OCH FÖRSÄKRING, 36 ,ÅN, 1.500 MIL/ÅR, DEPOSITION 5.000 KR. BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH CO2 UTSLÄPP VID BLANDAD KÖRNING: AVENSIS KOMBI 4,5-7,0 L/100 KM OCH 119-173 G/KM, YARIS 3,5-5,4 L/100 KM OCH 79-124 G/KM, AURIS TOURING SPORTS 3,7–6,2 L/100
KM OCH 85–143 G/KM, VERSO 4,5-6,8 L/100 KM OCH 119-169 G/KM. MILJÖKLASS EURO5/HYBRID. BILARNA PÅ BILDERNA KAN VARA EXTRAUTRUSTADE. VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR, AVVIKELSER OCH TRYCKFEL. Spara upp till 50.000 kr avser Avensis Kombi 1,8
EDITION 50 Bensin Man.
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Vårstäda...
Samla dina lån och krediter hos oss och få mer pengar över i
plånboken.
Ansök och läs mer på sormlandssparbank.se/privatlan
eller ring på tel. 0771 - 350 350.

...bland dina lån och krediter

5,60%
Exempel
• Kreditbelopp: 100 000 kr
• Återbetalningstid: 5 år
• Ränta: 5,60 % (per den 24 mars 2014)
• Avgifter: Inga avgifter
• Effektiv ränta: 5,75 %

Totalt belopp att betala: 114 884 kr,
vilket motsvarar 1 915 kr per månad.
Det här är en förenklad kalkyl och avvikelser
kan förekomma i det enskilda fallet.

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

Lyckad konsert för livet
En konsert för livet - det var namnet på en konsert till förmån för SOS Barnbyar
som hölls i Culturum den 11 mars.
Initiativet till konserten kom från
Uno Svenningsson, som tillsammans med Sophie Zelmani, Darin och Eagle
Eye Cherry under hösten 2013 gjorde en
resa till Filippinerna för
TV4:s räkning.

Tillsammans med Sophie Zelmani
och kompbandet Strictly People
blev det en konsert i
Nyköping. Mediamix
Event & Media ställde
upp som lokala arrangörer.

... närmare

– Det blev en fantastisk kväll, säger Torbjörn Dahlström från
SOS Barnbyar! Mediamix. Trots hård
konkurrens av andra
arrangemang kom cir– Jag kände när jag
kom hem och hade landat i var- ka 350 personer till Culturum och
dagen att jag ville göra något mer, gjorde att vi tillsammans med
kvällens sponsorer kan bidra till
säger Uno Svenningsson.
Programserien ”En resa
för livet” gav starka intryck.

60.000 kr till

Stort tack till våra sponsorer Stockholm
Skavsta Flygplats, Bilcenter, Coop Forum,
Svenska Kyrkan i Oxelösund och Nyköping,
Nyköpings Arenor, Sörmlands Sparbank,
Nyköpings Kommun, Mediehuset SN,
Länsförsäkringar, Nordea, Skandiamäklarna,
Skobes, Scandic Hotel, F11 och Golvmaterial.

MYCKET NU?
Ring oss så hjälper vi dig att
vårröja både inne och ute.

9LXWI|UGHÁHVWDKXVKnOOVQlUDWMlQVWHUPHG587RFK527DYGUDJ
0155-40 00 40
www.pensio.se
info@pensio.se
Fruängsg 22,
611 31 Nyköping
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SOS Barnbyars arbete med närmare 60.000 kronor.
– Vi är mycket tacksamma över
initiativet och bidraget till vår
verksamhet säger Elisabet Stahlenius, kommunikationschef på
SOS Barnbyar.
Normalt brukar motsvarande
arrangemang dra in runt 10.000
kronor, så Nyköping och de deltagande artisterna kan känna sig
mycket stolta över sitt engagemang och bidrag.

Stort tack!
Vi vill även tacka
följande personer för
en fantastisk kväll...
STRICTLY PEOPLE
Lasse Svensson - Bas
Anders Lundström
- Gitarr/Dragspel/Kör
Magnus Reuterberg
- Gitarr/Kör
Andreas Johansson
- Trummor
Samuel Starck - Keyboard
Rasmus Jonsson
- Konstnär
Magnus Blomqvist
- MB Ljud Nässjö

Bli fin till påsk!
v 15-16 erbjuder vi plock av ögonbryn
med tråd + färgning för 150 kr!
Ring och boka tid! (Klipp ut och ta med kupongen)

Välkommen önskar Michael!

Nya
N
y Hårstugan

4ÊMHTUJHFOtPYFMÚTVOEtt

TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Musik

Sonja Aldén till
Visor vid vattnet

Det blir Sonja Aldén som kompletterar Uno Svenningsson och Patrik Isaksson vid årets ”Visor vid vattnet”
lördag 5 juli.

mina favoriter och förebilder. Jättekul
Sonja är en av landets främsta sångatt hon kommer till Visor vid vattnet i
erskor och har en gedigen musikalisk
år, säger Martina.
bakgrund.
– Jag gick igenom Adolf
Patrik Isaksson har poFredriks musikklass 1987sitiva minnen från förra
93, berättar Sonja. Därårets konsert vid Femöefter Södra Latins Yrkesre Kanal.
musikerlinje med examen
– Det känns som att kom1998. Efter det blev det
Nyköping
ma hem till ”min strand”,
bland annat Wallmans Sasäger han och ler. Uno och
longer och vinst i tävlingen
klingar lite
jag fann varandra i OxeSchlagerstjärnan 2004.
lösund och har samarbeextra kärt
tat en hel del efter det.
Det stora genombrottet
Kul att vi i år får en av
för den breda publiken
för mig...
Sveriges bästa kvinnliga
kom i samband med Meröster med oss den här
lodifestivalen 2007. Hengången. Sonja Aldén är fantastisk och
nes egna låt ”För att du finns” gick
det känns som att vi tre kan komplettill final och låg etta på Svensktoptera varandra bra.
pen i 26 veckor. Samma år fick Sonja en Rockbjörn för ”Årets kvinnliga
Patrik är inne i en produktiv period
artist” och ”För att du finns” utsågs
just nu.
till årets låt.
– Jag skriver nya låtar som kommer
– Nyköping klingar lite extra kärt för
att utmynna i två ep-skivor, berättar
mig, säger Sonja. Det var här via anhan. Troligen kommer en att släppas i
dra chansen jag kom till final i Meaugusti-september och den andra eflodifestivalen. Jag har även besökt
ter jul nästa år.
Oxelösund vid ett tillfälle tidigare, jag
tror det var tillsammans med Shirley
Alla beundrare av Patriks musik
Clamp.
kommer att känna igen sig.
– Man kan säga att det är klassiska
Nu kommer Sonja att spela och
”Patrik Isaksson-låtar”. Den här gångsjunga tillsammans med Uno Svenen på svenska, jag tror min publik vill
ningsson och Patrik Isaksson. Något
ha det så.
hon ser fram emot med stor glädje.
– Två fantastiska musiker och låtskriLängre fram finns ett drömprojekt i
vare med mycket speciella och behagbakhuvudet.
liga röster. Uno har jag samarbetat
– Jag har börjat fundera på en krogmed tidigare, han har bland annat
show, avslöjar Patrik. Det är lång väg
skrivit en duett vi spelat in ”Du är en
innan den kan sjösättas, men det vore
del av mig”. Patrik har jag beundrat
fantastiskt roligt.
mer på håll. Det känns mycket inspirerande att få spela med Patrik och
Uno Svenningsson har haft ett hekUno. Jag har förstått av grabbarna att
tiskt år bakom sig. Han har varit
det är en fantastiskt vacker plats vi
flitigt anlitad på olika scener runt
spelar på, jag ser absolut fram emot
om i landet, varit i Filippinerna för
att komma till Oxelösund.
TV4:s räkning och gett ut en helt ny
skiva, med nyskrivet material. I börMartina Dahlström har uppträtt tidijan av mars tog han initiativ till en
gare år och från och med förra året är
välgörenhetskonsert i Nyköping till
hon även kvällens värdinna.
förmån för SOS Barnbyar.
– Sonja Aldén tillhör absolut en av

– Resan till Filippinerna gjorde starkt
intryck på mig och jag ville göra något
mer. Kul att konserten i Nyköping blev
så lyckad!
Nu ser han fram emot att komma
tillbaka till Oxelösund tillsammans
med bästa kompisen Patrik och Sonja Aldén.
– Sonja och jag har jobbat ihop tidigare, spännande att få spela med henne
och Patrik. Hälsa publiken att det absolut kan bli något extra.

premiärspelar tillsammans med sitt
band under Visor vid vattnet.
– Det ska bli mycket spännande att för
första gången på allvar visa upp sig
inför en större publik, säger han.
En blandning av unga och talangfulla lokala förmågor och tre av landets
kanske mest folkkära och etablerade
artister. Det är vad årets Visor vid vattnet kan erbjuda. Missa inte att redan
nu att boka lördagen den 5 juli. Biljetterna släpps den 1 maj.

Förutom Patrik, Uno och Sonja kommer två unga och hårt satsande ungdomar från Nyköping och Oxelösund
att uppträda under kvällen. Martina
Dahlström har under vintern spelat
in en skiva med fem helt nyskrivna
låtar.
– Det har varit mycket inspirerande
och lärorikt att få spela in egna låtar
i studiomiljö, säger Martina. Det ska
bli kul att få spela egna låtar på årets
Visor vid vattnet. Bland låtskrivarna
finns Staffan Hellstrand, Dan Viktor
och Jens Back, som också producerat
skivan.
Jonathan Fröberg från Oxelösund
skriver sin musik själv. Även han har
spelat in en skiva under vintern och

Behöver du prata med någon?

Ring mig! 070-534 89 87

Lider du av ångest, depression och/eller missbruk?
Väl mött på KommUNIKAteket!

12-stegs- och psykoterapi, steg 1

Ulla-Karin Skoghag

Loppmarknad och
städdag
Lördag 26 april
9.00-11.00 Städdag
Vi vårstädar hela Oxelösund tillsammans!
$OODVRPVWlGDUEMXGVSn¿NDSnWRUJHWRFKKDUFKDQVDWW
YLQQD¿QDSULVHU%ODQGDQQDWHQUHVDWLOO%DUFHORQDRFKWYnL3DGV
/lVPHUXQGHUHYHQHPDQJSnZZZR[HORHQHUJLVH

Järntorget
10.00-14.00 Loppmarknad
(QSODWVSnORSSPDUNQDGHQNRVWDUNURQRUHJHWERUGPHGWDJHV
$QPlODQWLOOPDULDQQHKHPDQ#R[HORVXQGVHVHQDVW

10.00-14.00 Tipspromenad på cykel
'HOWDSnWLSVSURPHQDGVWDUW&\NHO 1\FNHOVRPlYHQYLVDU
YnUHQVF\NHOPRGHOOHURFKHOF\NODU
2[HO|VXQGVHQHUJLRFKNOLPDWUnGJLYDUH¿QQVSnSODWVRFKJHUGLJ
VPDUWDWLSVRPKXUGXVSDUDUEnGHGLQDSHQJDURFKYnUWMRUGNORW

11.00-14.00 Underhållning från scen med Robert Wärn
12.00 och 13.00 Trollkarlen Joel trollar för stora och små
'UDJQLQJDY¿QDSULVHUI|UDOODVRPVWlGDW

På Koordinaten 10.00-14.00
%RNORSSLVRFKERNNRQVWPHG/LQQpDRFK&DULQD
*|UGLWWHJHWDOVWHUDYHQERN%|FNHU¿QQVSnSODWVNRVWQDGVIULWW

Vårstäda!
3DVVDSnDWWOlPQDGLQDJDPODJO|GODPSRURFKEDWWHULHUL
2[HO|(QHUJLVWlOW
ZZZR[HORHQHUJLVH
ZZZR[HORVXQGVH
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Var med och städa - vinn en resa
till Barcelona eller en iPad
Lördag 26 april är det dags att städa
Oxelösund igen. Är du med och städar
deltar du i utlottningen av en resa
till Barcelona, två iPads, en heldag
för hela familjen på Bodaborg samt
många andra fina priser.
Oxelösund delas in i tolv städområden. Varje städområde leds av
en städcoach som också delar ut
fikabiljett och en lott till varje deltagare. Städning sker mellan 9.00
och 11.00

Robert Wärn underhåller på torget

Från 11.00 blir det ett gemensamt
program för Städdag och Loppis
på Järntorget i centrala Oxelösund.
Trollkarl och musikunderhållning
med Robert Wärn står bland annat
på programmet.

Vinn en resa till Barcelona, eller en heldag på Boda Borg. Allt du behöver
göra är att städa ditt närområde.

Här sker också dragningen av resan
och två iPads för alla som städat.
Du måste vara på plats med din lott
för att vinna.

Två iPads lottas ut bland alla ungdomar (upp till 18 år) som städat.
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Vi älskar kött!

Nu har vi utökat vår färskvarumeny med större plats för kött.
t.
Vi har ett
stort och brett
sortiment av kött
med stort fokus
på svenskt kött.

Prata mat med oss!
Vi satsar hårt på att
utveckla vår avdelning
för ekologiskt kött.
Titta efter ICA:s egen
märkning ”I love Eco”

MANUELL
KÖTTDISK
Öppen torsdag,
fredag och lördag.
Önskar du något eller har en fråga om kött - prata
med oss. Från vänster: Jonas, Anette och Micke.
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