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www.golvmaterial.se

Vi säljer och monterar kök, badrum, golv, kakel och klinker!
P

Se vår stora 

utställning!

SATSA PÅ DIN HEMMILJÖ!

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

Men hallå! Det är ungefär som att ha 
mamelucker när det är plusgrader och 
foträta skor när man ska gå på fest. 
Fast foträtaskor är förvisso mycket 
bekvämt… och mamelucker kan vara 
skönt om det är kyligt…
 
Mitt i allt detta helylle 
och snusförnuftiga bor 
en rebell. Någon som 
älskar att springa 
barfota i gräset som 
kan glömma skorna när 
hon ska åka och hand-
la mat. Hon missar lätt 
den svarta oljan i ansiktet, efter ännu 
ett slagsmål med gräsklipparen, när 
hon ska till stan och uträtta ärenden. 
En som vill ut och resa utan mål och 
sjunga högt bara för att det känns bra. 
Busa och älska, skratta och gråta och 
inte vara en dag över 19, i sinnet.  Det 
är skönt att vara vuxen med barnasin-

net kvar.
Ungefär som ett kosläpp 
om våren kommer nu alla 
studenter utrusande. Den 
långa skoltiden är äntligen 

över. Bångsty-
riga och ystra, kaxiga 
och lite rädda kommer 
de ut i verkligheten. 
Fulla med spring. Men 
åt vilket håll ska man 
springa?  

Efter många år i sko-
lans trygga värld mås-

te nu egna beslut tas. Plugga vidare? 
Resa? Jobba?  Lugn, det ordnar sig. Du 
måste inte veta vad du ska bli när du 
blir stor redan nu. Var inte rädd för att 
bli vuxen, det är inte tråkigt. Det är pre-
cis så spännande, roligt och härligt som 
du bestämmer dig för att det ska bli.
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Vuxen med 
BArna inNe
Jag tror att jag håller på att bli vuxen. Jag lyssnar på P1 
på morgnarna, tycker dessutom det är riktigt trevligt. Jag 
lyssnar också på tidigare års sommarpratare genom tele-
fonen när jag pysslar hemma och väljer gärna en ljudbok 
framför TV:n på kvällen... 
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Ringvägen 9, 010-741 48 30

Sveriges största

ekologiska sortiment!

HEJ Jag är en kille som gärna 
använder mig av det lilla extra vid 
matlagningen. Hos oss hittar du 
alltid ett stort utbud i vår manuella 

Välkommen till oss på Coop Extra, 
Butiken som sätter kunden i fokus!

Robin Almqvist, Butikschef 
Coop Extra, Nyköping

Vi har alltid 
Extra allt 
i vårt utbud...

Stenbärsvägen 8, 010-741 48 10

HEJ 
-

vägen. Vi på Ringvägen kan erbjuda 

liten kvartersbutik med 100% 

 
Tomas Lindberg, Butikschef
Ringvägen, Nyköping

Vi är nära dig 
på Öster...

Gustavsbergsstigen 4, 010-741 47 80

HEJ Jag är en matglad 
skåning som har förmånen 
att få möta många härliga 
människor på Coop Forum. 
Vi är en stormarknad med 

vi även en jättesatsning på 

hälsa på, så berättar vi mer.

Magnus Nilsson
Stormarknadschef, 
Coop Forum Nyköping

Ekologisk 
matgläde på 
Skånskt sätt

  VÄLKOMMEN TILL OSS I NYKÖPING!

GRILLA  i de ljuva 
sommarkvällarna! Vi har allt 

-
kväll, självklart med ett stort 
sortiment grillar. 
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hälsa på, så berättar vi mer.

Magnus Nilsson
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Alltid öppet till 22
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Königs kåseri

Bättre sänt än aldrig

TEXT LEIF KÖNIG 
E-POST leifkonig@telia.com

Landsbygds-

bor klagar 

gärna på 

servicen på 

landsbygden.

Det är en ny studie från Karolinska Institutet.
Den visar att långvarig exponering för flyg-

buller kan göra oss tjocka om magen.
Det förklarar ett och annat.
Jag bor för nära Skavsta flygplats.
Mitt enkla hemman ligger en halvmil 

väster om Nyköping.
Där framlever jag mina dagar i ett 

torp med tillhörande täppa.
I viss välmåga, kan tilläggas.
Jag ska ärligt erkänna att det inte är 

Ryanairs luftfart som är mitt pro-
blem.

Det är citron- och lakritsglass.
Det är annars inte mycket som stör.
Det går att blunda för murkna vind-

skivor och en djungelliknande tomt.
Det gör jag också. Blundar.
Det lär vara nyttigt med en tupplur.
Vän av arbetslinjen kanske undrar 

om jag inte har ett jobb att sköta.
Lugn. Det har jag. Ett jobb alltså.
Huruvida jag sköter det eller inte brukar 

avspegla sig i plånboken.
I mitt fall innehåller den en cykelnyckel och 

ett vaccinationskort för TBE.
Det är ett bekymmer. Det finns fler.
Det knirkar om hammocken.
Dessutom har flugorna en irriterande vana 

att spatsera runt på min nästipp.
Det får man stå ut med. Jag har ändå inte 

tid att slumra till alltför lång stund.
Vem vill missa eftermiddagsfikat?

Landsbygdsbor klagar gärna på servicen på 
landsbygden. Det har jag svårt att förstå.

Det finns ju ingen service.
Nu är jag orättvis. Längs med den cykel- 

och gångväg som leder in till stan har kom-
munen faktiskt satt upp belysningsstolpar

Det är så länge sedan att jag glömt saken.
Det finns optimister som tror att kommunen  

även ska lyckas sätta på själva belysningen.
Den som lever får se. Eller kanske inte.
Tills vidare är lyktstolparna enkom till gläd-

je och nytta för traktens alla jyckar. 
Jag tycker egentligen att vi har allt vad man 

kan begära som boende i glesbygd.
I vissa fall är det rent överdådigt.
Som kommunalt avlopp.
Det möjliggör vattenklosett i huset.
Det är en uppskattad bekvämlighet. Till 

skillnad mot gårdens utedass.

Det gistna avträdet drar man sig för att 
uppsöka. Det är begripligt.

Den nödige hindras av fyra slitna dubbdäck 
till en Renault Clio.

Plus en felköpt hundbur.

Vi har till och med tidningsbud, 
precis som ni som bor i stan.

Det som skiljer är distributionen.
Vi har postlåda.
Ni har hallmatta.
Postlådan sitter en bit bortom 

landsvägen och promenaden dit är 
dagens höjdpunkt. 

Det vill säga inte för mig. Men för 
mitt medföjande sällskap.

Han älskar alla sorters väder och 
att lyfta på benet i det fria. 

Det får man vara tacksam över.
Det finns annars risk för att det 

händer en olycka på det renskurade köksgol-
vet.

Tidningsbudet som trafikerar min postlåda 
delar bland annat ut ortsbladet. 

Det gör budet omsorgsfullt.
Det är i undantagsfall det går att släta ut 

och läsa den nedknycklade tidningen.
Möjligen en fingervisning om vad tidningsbu-

det själv anser om produkten ifråga.
Vi kvarvarande prenumeranter av ortsbladet 

får numera själva häfta ihop tidningssidorna.
Det är ett kärt besvär. Vi läsare måste ta vårt 

ansvar nu när det är kärva tider i branschen.
Vi behöver trots allt en lokal morgontidning.
Var ska man annars läsa dagens horoskop? 

Och veta om man vågar gå ut eller inte.

Vi kan även skryta med lantbrevbärare.
Han eller hon pilar runt i bygden i en liten 

gul skåpbil. Lika punktlig som fröken Ur.
De flesta försändelser och paket får vi dock  

hämta själva på Ica Maxi Stormarknad.
Det betyder inte att lantbrevbäraren inte 

fyller en viktig funktion på landsbygden.
Vi kan ställa klockan efter postbilen.
Det är alltid med spänd förväntan jag vittjar 

postlådan på dess innehåll.
Till exempel kan fångsten bestå av somma-

rens produktkatalog från Kjell & Company.
Den innefattar 500 sidor hemelektronik.
Tyvärr är katalogen på grekiska. 
I alla fall för oss som inte begriper skillna-

den på ett usb-minne och en usb-hubb.

Nu kommer den kompakta katalogen ändå 
till nytta hemma hos mig.

Matbordet i finrummet vippar inte längre. 

Det händer sig en av livets alla morgnar att 
postlådan innehåller ett korsband.

Nej, jag har inte anmält mig och beställt 
kursmaterial till en distanskurs i patalogi. 

Det är från Sörmlands museum.
I försändelsen informeras om ”Kurser i slöjd 

och byggnadsvård 2014”.
Tydligen tillhör jag målgruppen.
Min egen teori är att den museiansvarige 

fått fel adresslista.
Mot alla odds blir jag smått intresserad 

av erbjudandet om att lära mig grunderna i 
möbeltapetsering samt hur man renoverar en 
jordkällare.

Det förra bra att kunna för oss katt- och 
hundägare, det senare för att inte potatisen 
ska ruttna.

Det som stoppar mitt 
deltagande är att an-
givna kursdatum i båda 
fallen är april.

Brevförsändelsen får 
jag i maj.

LUNCH – Murres golfkrog
I köket vid Ärila golfbana huserar 
67-årige Luigi "Nino" Muraca. Här 
serveras lunch i lugn miljö även till 
icke golfspelande gäster. 

CAMPING – Golf Caravan Park 
Jönåkers GK erbjuder husvagnscam-
ping enbart en kort järnklubba från 
klubbens 18-hålsanläggning. Passar 
bra för en minisemester över helgen.

PARTY –  Blå hallen
Fest, konferens, bröllop – whatever.  
Blå hallen vid Kiladalens GK rymmer 
100 sittande gäster. Panoramaföns-
ter ger fin utsikt som ingår i priset.
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Välkommen till oss som säljer flest bostäder i Nyköping/Oxelösund! 

NYKÖPING SVENSKFAST.SE/NYKOPING

VI HAR FULL FART PÅ FÖRSÄLJNINGEN. FUNDERAR DU PÅ ATT BYTA BOSTAD?

Ring 0155-20 95 80 eller besök oss på svenskfast.se/nykoping så får du veta mer! 

 
von Walter

Johan Isoz Lars-Göran Wärnström Lena Sandström

UPPTÄCK TOYOTA 
AURIS HYBRID.

Provkör och upptäck varför 6 miljoner människor redan har valt en Toyota Hybrid. 
Just nu har Auris Hybrid 2,95% kampanjränta. Från 1.715 kr/månad.*Aurisii HyyH brid 2,,95% kamppanjjn rärr nta. FrFF årr n 1.715 kr/rr m// ånad.*

Industrigatan 10, Nyköping 0155-21 71 70  

ÖPPETTIDER:

Bilförsäljning: Mån-Fre 10-18, 
Lör 10-14 (Lö sommarstängt v25-33)
Verkstad och Reservdelar: Mån-Fre 07-17

Välkommen in och provkör 
din Hybrid hos oss.

AURIS HYBRID TOURING SPORTS 
Jubileumspris: 212.900 kr

Ord.pris 231.000 kr, Fördelslån 1.783/mån

AURIS HYBRID
Jubileumspris: 204.900 kr

Ord.pris 223.000 kr, Fördelslån 1.715/mån

KAMPANJRÄNTA 2,95% PÅ AURIS HYBRID GÄLLER TOM 30 JUNI 2014 * FRÅNPRIS 1.715 KR/MÅN AVSER AURIS HYBRID. **FINANSIERING VIA TOYOTA FINANCIAL SERVICES, EXEMPEL PÅ FÖRDELSLÅN 36 MÅNADER, 30% KONTANT/INBYTE, 45% RESTSKULD OCH RÖRLIG KAMPANJ -
RÄNTA 2,95 % PÅ AURIS HYBRID (KREDITANSÖKNINGAR T.O.M. 30 JUNI 2014) UPPLÄGGNINGS- OCH AVIAVGIFTER TILLKOMMER. EFFEKTIV RÄNTA VID ETT BILPRIS PÅ 100.000 KR ÄR 4,43 % VID 2,95 % AURIS HYBRID KAMPANJRÄNTA. BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH CO2-UTSLÄPP VID 
BLANDAD KÖRNING 3,7-3,8L/100 KM OCH 85-87 G/KM. BILARNA PÅ BILDERNA KAN VARA EXTRAUTRUSTADE. VI RESERVERAR OSS FÖR PRISÄNDRINGAR, AVVIKELSER OCH TRYCKFEL. 

KAMPANJ-
RÄNTA 

2.95% 
TOM 30 JUNI
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Han har bott i Stockholm hela sitt liv. För tre år sedan skaf-
fade familjen sommarstuga i Uttervik utanför Nyköping.
- Sedan dess har jag förälskat mig i Nyköping, säger Rikard 
Bender. Staden har allt, här är livet enkelt och allt finns 
nära. Det sociala livet är också enkelt, folk känner varandra, 
det är lätt att skapa kontakter.

TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM FOTO PETER LUNDSTRÖM

Bakom rubrikerna – ett samtal med

1971 föddes Rikard, mamma var 
bara 17 år och pappa 19 år.
- Mina föräldrar var väldigt unga när 
de fick mig. Jag växte upp med min 
pappa, han tog mig under armen en 
dag och sa att nu flyttar vi, berättar 
Rikard. 

Kontakten med mamman har varit 
sporadisk.
- Hon bildade en ny familj och fick tre 
barn, jag har lite kontakt med mina 
halvsyskon. 

På frågan om han saknat sin mamma 
under uppväxtåren tänker Rikard en 
stund innan svaret kommer.
-  Jag har ju aldrig haft kontakt med 
min mamma, så det är svårt att veta 
om jag saknat henne. Tankarna kring 

min mamma har blivit starkare i och 
med att jag fått egna barn. 

Rikard och hans pappa tillbringade 
mycket tid tillsammans.
– Han introducerade mig i sportvärl-
den och klubben i hans hjärta - Ham-
marby. Jag har många minnen från 
olika jobb jag var med på och mina 
bästa sommarminnen är när jag var 
på ”Kollo”, pappa var ledare. 

Pappan älskade lirarna och alla som 
slog ur underläge.
– Jag minns när pappa väckte mig 
mitt i natten när jag var nio år. Han 
var otroligt exalterad och sa; - Det här 
måste du se! Det jag var tvungen att 
uppleva var USA:s vinst över Sovjet-
unionen i Lake Placid 1980. Kanske 

Rikard Bender 
- VD på Västerport
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århundradets största skräll i hockey-
historien. Snacka om ”underdogs”. 

När Rikard var i 10-års-
åldern fick pappan pro-
blem.
– Det var trassligt ett tag, 
vi flyttade till farmor och 
farfar, de gav mig trygg-
heten. Men det ordnade 
upp sig, pappa skolade 
om sig till mellanstadielä-
rare, ett yrke han idag är 
verksam i, han är fantas-
tisk med barnen, säger 
Rikard. 

Rikards uppväxt har for-
mat mycket av den han 
är idag.
– Jag fick bli stor tidigt, lära mig ta 
ansvar och klara mig mycket själv. 
Jag har lärt mig att aldrig ta något för 
givet. Vill jag något, måste jag driva 
på själv. Det gäller att hitta lösningar. 
Uttrycket ”det går aldrig” finns inte i 
min värld. 

Inför gymnasiestudierna hade Rikard 
ingen aning om vad han ville bli när 
han blev stor.
– Jag ville bara spela fotboll, säger 
han och ler. Min farbror hade lärt mig 
att kunskaper i ekonomi var viktigt. 
Jag tror det var därför jag valde att 
läsa ekonomi på gymnasiet. 

Under gymnasietiden bodde Rikard 
själv i en egen lägenhet och jobbade 
extra för att klara hyran. Han fick tidigt 

lära sig att göra rätt för sig.
– Om du gjort rätt för 
dig och betalat dina räk-
ningar och sedan behöver 
hjälp, då får du det, var 
pappas budskap. Om du 
däremot inte gör rätt för 
dig och behöver hjälp, då 
får du klara dig själv. Tufft 
men lärorikt, minns Rikard. 

Efter gymnasietiden be-
stämde sig Rikard för att 
gå ut i arbetslivet.
–  Min farbror hjälpte mig 
in i restaurangbranschen. 

Jag fick börja som ”lunchnisse”, en 
allt i allo under luncherna. Efter det 
fick jag först servera på luncherna, 
sedan även på kvällarna. Jag fick lära 
mig baryrket och fick till slut ansvaret 
att bli hovmästare.

Det var en praktisk ”restaurangsko-
la” Rikard fick i sina första kontakter 
med arbetslivet.
–  En fantastisk bra utbildning. Jag 
fick först och främst lära mig vad ser-
vice och bemötande betyder och dess-
utom hur viktigt det är att jobba i team. 

Efter ett tag var det dags att byta 
bransch.

–  Jag kände att jag tappade det soci-
ala livet, saknade umgänget med min 
familj, främst farmor och farfar. Jag 
jobbade ofta när alla andra var lediga. 

Rikard fick tips om att Transit Kabel 
TV sökte säljare.
– En bra säljskola.Jag fick knacka dörr 
och sälja Kabel TV i Täby, Danderyd 
och Djursholm. Säljrollen var tuff  
men det rullade på. Oerhört lärorikt. 

Präglad av sin uppväxt var inget 
omöjligt för Rikard. Nya utmaningar 
stod för dörren.
– Jag återvände till restaurangbran-
schen efter ett erbjudande om att 
bli chef  på en restaurang på Söder. 
Därefter drog jag igång en egen kvar-
terskrog i slutet av 1990-talet tillsam-
mans med min dåvarande flickvän. 
Den hette ”Smaklöken” och serverade 
genuin husmanskost. 

Krogen såldes efter något år och nu 
var det dags att pröva något nytt igen.
– Jag hade fått en förfrågan från en 
spansk vinleverantör om att bygga 
upp verksamheten i Sverige. Det blev 
många vinprovningar under en period…

Rikard Bender har aldrig sökt ett jobb. 
–  Förmågan att orädd ge mig in i nya 
projekt har hjälpt mig. Jag har fått 
tips eller förfrågningar om nya jobb 
hela tiden. 

I slutet av 1990-talet tar Rikard nästa 
steg. Nu till bemanningsbranschen.
– Jag fick vara med när det sköt fart 
ordentligt, minns han. Det blev totalt 
tretton år, på tre olika företag i bran-
schen. Arbetet innefattades av försälj-
ning, kompetensförsörjning och ledar-
skap med roller som Försäljningschef, 
Platschef  och VD.

Hur kom det sig att Rikard hamnade i 
Nyköping som VD på Västerport? 
– Jag träffade min fru Ann när jag 
jobbade på Manpower. Anns pappa 
Bengt och mamma Carina ägde delar 
av fastigheten Västerport. När Bengt 
slutade jobba bestämde han sig för 
att först och främst bli morfar, ambi-
tionen var att träffa barnbarnen minst 
en gång i veckan, trots att de bodde i 
Stockholm. 

Rikard och Bengt byggde upp en nära 
relation.
– Vi är bästa kompisar och gör massor 
av saker tillsammans. 

Bengt pratade ofta om potentialen 
med Västerport.
– Han var frustrerad och tyckte inte 
potentialen utnyttjades fullt ut. 
Jag engagerade mig mer och mer i 
Västerport och diskussionerna med 
Bengt. 

Uttrycket 

”det går aldrig” 

fi nns inte 

i min värld.

Läs mer på nästa sida

Nyköpings Centrum under förändring. Den fem år gamla bilden vittnar om det.
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Jag tror att Bengt också märkte att 
engagemanget ökade. Det kändes 
som att vi hade något på gång.

Syskonen Dalhäll delade 
under hösten upp fastig- 
hetsbeståndet mellan sig. 
Bengt tar ansvar för Väs-
terport.
–  Han kom till mig och sa; 
Vi kan ta över Västerport 
själva, men det är inget 
alternativ om inte du och 
hela familjen är med!

Rikard tog ett beslut som 
vuxit fram under diskus-
sionerna om Västerport.
–  Jag kände att jag ville 
göra något nytt efter 13 år 
i bemanningsbranschen. 
Vi kör, var mitt svar. Idag äger Bengt 
Dalhäll, Monika Dalhäll Brink, Ann 
Bender och jag själv tillsammans Väs-
terport. Jag och Monika arbetar full 
tid i det operativa arbetet med våra 
butiker och boende.  

Den 27 december tar man över        
ansvaret för Västerport. På nyåret 
började Rikard som operativt ansvarig.

–  Vi tog över i ett för Väs-
terport svagt läge med 
en hel del tomma lokaler. 
Men det ger också möj-
ligheter att tillföra nya 
verksamheter i Gallerian. 
Vi vill förstärka ”laget” 
och vår målbild är att 
verka för nyköpingsbor-
na och en ökad centrum-
handel, säger Rikard 
övertygande. 

Rikard betonar vikten av 
att föra en dialog med 
befintliga butiker i Gal-
lerian.
–  Självklart måste de 

vara delaktiga när vi presenterar våra 
nya idéer. Vi vill att de ska bli stolta 
över att tillhöra något positivt. Shop-
ping är idag mer än att bara handla. 
Vi vill göra Västerport till en mötes-
plats där man träffas och umgås, 

upplever olika saker, och shoppar. Vi 
vill skapa en känsla av att det är my-
sigt att vara i centrum. 

Rikard är väl medveten om att det 
inte räcker att prata om hur framti-
dens Västerport ska utformas.
- Nu måste vi gå från ord till handling 
men vi önskar att Nyköping visar oss 
tålamod och ger oss tid att skapa vad 
vi vill.

I källaren på gallerian finns stora 
utrymmen. Här planeras för garde-
rober, toaletter, amningsrum och        
lekrum för barnen. I Sundbergs gam-
la lokaler kommer Espresso House 
att etablera sig.
–  Jättekul att ett så starkt varumärke 
väljer Västerport, säger Rikard. De är 
duktiga på att bygga bra miljöer och 
skapa mötesplatser. 

Johan Gederberg jobbar med etable-
ringsfrågor på Espresso House.
–  Nyköping är en väldigt spännande 
stad för Espresso House att etablera 

sig i, vi är väldigt glada över möjlig-
heten att få etablera oss i gallerian 
Västerport.
Vi ser gallerian som en naturlig mö-
tesplats och kommer bygga en coffee 
shop i världsklass!
 
Rikard Bender har stora planer för 
innergården på Västerport.
–  Vi har för avsikt att glasa in gården 
och få ett inomhusklimat året runt. 
Då kan Espresso House driva verk-
samhet även här. Ärendet ligger hos 
bygglovsenheten på Nyköpings kom-
mun, men vi hoppas kunna vara klara 
i mitten av juni.

Mycket på gång för Rikard Bender 
som nybliven VD för Västerport. Men 
han har livet igenom visat att han 
älskar nya utmaningar och att inget 
är omöjligt. Kul för Västerport och kul 
för Nyköping att följa hans fortsatta 
arbete. � 

– Vi vill skapa 

en känsla 

av att det är 

mysigt att 

vara i 

centrum.

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

400:- inkl böcker, fika och syntest.

HANDLEDAR
KURSER

Vivianne Nilsson
Uthyrning/administration

Vi är det lilla familje-
företaget med de stora 
resurserna som alltid 

sätter hyresgästen i fokus.

Oppebygårdsvägen 269, Nyköping
0155 - 20 51 30 • www.kungshem.se
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Om- & tillbyggnader • Kök & badrum • Inredningssnickeri • Försäljning 
Trapprenovering • Golvläggning • Golvslipning • Solskydd • Städ

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

GOLVSLIPNING

Golvslipning från 98:-/kvm
RING FÖR KOSTNADSFRITT HEMBESÖK!

Trapprenovering från 995:-/steg

NICOS TIPS! Fråga om våra demobilar 
- Vi har ofta välutrustade bilar till 
reducerade priser.

Mercedes-Benz C 220 
AMG BLUETEC -14
Fullt utrustad, Sedan, 375 mil, 
Diesel, Automat, Nypris 577.300:-

Demopris 499.000:-

Kanonpris på Demobilar!

M E R C E D E S  B E N Z    K I A    M E R C E D E S  B E N Z    K I A    M E R C E D E S  B E N Z

obilar 

-

obilar!

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

Hej, jag heter Nico Weber och är 40 år. Jag kommer närmast ifrån 
Stenbergs i Bettna, där jag började som försäljare 1999 och 

blev senare försäljningschef. 2006 gick Stenbergs Bil med i 
Bilcentergruppen vilket har förberett mig väl för denna nya 

position som jag idag har axlat här på Bilcenter.

Privat är jag sambo och har två barn. Fritiden ägnas åt 
mycket olika aktiviteter och äventyr/resor med familj 
och vänner.  Med ett förflutet i byggbranschen och ett 
stort intresse för hus och form, så  tycker jag mycket 
om att fixa med olika hus- och byggprojekt. Jag är 
även med och tränar Bettnas knattelag i fotboll. Blir det 

sedan tid över ger jag mig gärna ut på golfbanan.

Jag ser fram emot denna nya utmaning och vet att 
vi kommer att ses snart. Kom förbi mitt kontor på 
Ringvägen 58, så pratar vi bilar!

Mvh, Nico Weber, Försäljningschef

Öppet: Bilförsäljning Må - Fr 9 - 18,  Lö 10 - 14, Reservdelar / Verkstad: Må - Fr 7 - 17

Ny Försäljningschef 
till Bilcenter

Ringvägen 58, Nyköping
0155-44 31 00
www.bilcenter.com
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Besökarna kommer att 
upptäcka en hel del nyheter.
– Receptionen och cafeterian kommer 
att byggas ihop till en enhet, det inne-
bär att man även når utomhusbadet 
från samma entré, säger Magnus. 

Den tidigare vågbassängen 
ersätts med ett äventyrsbad.
– Här blir det plats även för de mins-
ta barnen med en egen rutschbana, 
berättar Magnus vidare. De lite stör-
re barnen får också sitt lystmäte i en 
egen del av äventyrsbadet. 

I källaren blir det plats för alla som 
vill koppla av.

– En större relaxavdelning byggs med 
bastu, bubbelpool, kallpool och vilstolar. 

Den stora 25-metersbassängen, sim- 
skolebassängen (undervisningsbas-
sängen) och varmbassängen behålls 
som de är, men får nytt kakel och klin-
kers. 
– En extra finess blir den lilla utomhus-
delen av bassängen som byggs, som 
innebär att man kan alltså simma ut 
i 28-gradigt vatten under fri himmel,   
säger Rikard. 

Ytterligare en positiv del som re-
noveringen innebär är nya normer för 
bland annat ventilation som utvecklats.
– Det innebär skönare luft genom 
bättre ventilation och avfuktning. 
Dessutom sätts ett nytt system för 
vattenrening in. Dessa åtgärder inne-
bär dessutom lägre driftskostnader 
för anläggningen.

Ett nytt och fräscht badhus växer 
fram i vår stad.
– Det blir ett bra badhus som vi kan 
vara stolta över, avslutar Rikard Aläng 
och Magnus Färdig från Nyköpings 
kommun.

Badhuset beräknas öppna under sen-
hösten 2015. �

Det är mycket på gång i Nykö-
ping. Hamnområdet genom-
går en rejäl ansiktslyftning, 
nya Sporthallen vid Rosvalla 
byggs och invigs i höst och 
ett nytt äldre- och trygghets-
boende byggs på norra Arnö 
i kvarteret Myntan. Dessut-
om pågår arbetet med att 
renovera och bygga om Hjor-
tensbergsbadet till ett nytt 
fräscht modernt badhus som 
kommer att hålla öppet året 
runt.

TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM ILLUSTRATIONER NYKÖPINGS KOMMUN

Full fart framåt

Nyköping                             - och utvecklas!
Hjortensbergsbadet byggdes 1986 
och har inte renoverats sedan dess. 
– Badhus är en slitsam miljö, säger 
Rikard Aläng, Projektenhetschef  på 
Nyköpings kommun. Det innebär att 
fukt, värme och kemikalier sliter hårt 
på grundkonstruktionen. Det var dags 
att renovera badhuset efter 28 års drift.

När bygget påbörjades upptäcktes 
allvarliga sprickbildningar i bärande 
balkar, en vattenskada under golvet 
i simbassängen och skadad betong i 
grunden.

– Det gjorde att vi var tvungna att riva 
och bygga nytt i större omfattning än 
vad som var tänkt, säger Magnus Fär-
dig, projektledare för renoveringen. 

Nu bygger vi med dagens normer, vil-
ket bland annat innebär en betydligt 
kraftigare grundstomme än tidigare. 

Då vi inte planerat detta från början 
kommer byggprocessen att ta lite 
längre tid än vad som var tänkt. 

I skrivande stund har bygglovet precis 
beviljats.

– Nu ser vi fram emot att börja bygga 
upp det nya badhuset, säger Rikard. 
Ytan blir densamma som tidigare. 
Det som tillkommer är ett torn med ett 
trapphus som tar besökarna upp till den 
stora vattenrutschbanan som går utanpå 
huset. Under sommaren kommer grund-
stommen och taket att komma på plats. 

VÄXER

10 NYK JUNI 2014



Färg&  Bygg
Ö. Kyrkogatan 38 • 0155-28 90 90 

Vard 10-17, Lörd 10-13

DESSUTOM 
PÅ ARBETET
(Rot-avdraget) gäller hela sommaren.

 50%50%Låt oss måla om ditt hus!
VI BJUDER 
PÅ FÄRGEN

Relaxavdelningen kommer att innehålla bastu, bubbelpool och kallpool. 
Vågbassängen ersätts med ett äventyrsbad, både för de små och lite större barnen.

Ett torn som tar besökarna upp till vattenrutschbanan byggs. Färden i rutschbanan går utanför huskroppen och tillbaka in i bassängen.



White Guide skapades 2004 och är den enda 
heltäckande restaurangguiden i Sverige som utvärderar 
den svenska restaurangscenen med journalistisk 
integritet. Genom White Guide har Sverige fått en guide 
på högsta internationella nivå – en självklar auktoritet i 
restaurang-Sverige.

BERNHARD KÖK Å DELI

”På Bernhard har vi stort fokus på råvaran. Hur den 
lyfts fram, men desto viktigare hur den på ett hållbart 
sätt odlas. Med hjälp av våra lokala producenter sätter 
vi menyn efter det som är bäst just idag. Förädlat med 
stolthet.” Sahand Sepehrazar & Patrick Hallbäck

SKAFFERIET

”Min resa. Från Albenga i Ligurien vid havet i Italien till 
Sörmland och Storgatan i Nyköping – via hela världen. 
Den vill jag dela med mig av. Och bjuda dig på. Och 
inspirera dig med.”

 Micke Santo

erikiforsen.se

ERIK I FORSEN

”Bland gårdar och i skog och mark försöker jag skaffa de 

ifrån smakar det så mycket bättre. Därför vill jag använda 
så mycket närproducerade råvaror som möjligt.”

 Erik Olofsson

White Guide 
har utsett:
Nyköpings bästa 
restauranger

bernhardkökådeli.se

whiteguide.se

12 NYK JUNI 2014
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Äntligen båtsäsong!

 0155-319 00 • www.oxbom.se

Aluminiumbåtarnas mästare! 
Många modeller för olika behov.

Från Mini (3,8m) till Super Magnum (7,1 m)

Nya Buster X inkl dynor och kapell
med Yamaha 60 hk.

Finska kvalitetsbåtar!
Allt i världsklass. Från 4,6 m till 7,9 m. Numera 

även med skrov i aluminium YamarinCross!

YamarinCross 49 BR med dynor
och kapell med Yamaha 50 hk

208.100:-Svenskbyggda kvalitetsbåtar till bra priser!
Allt från roddbåten HR 325 till kabinbåten 630 WA. Söker du en 
prisvärd styrpulpetare så finns det flera modeller att välja bland.

ee
862 kr/mån* 

HR 440 SC inkl dynor, Yamaha 40 hk
ååååå

116.800:-

STOR efterfrågan på bra begagnade båtar! 
*Kontant 20% 
Ränta 4,95%

Vi byter gärna in din båt eller tar den som försäljningsuppdrag. 
Vi erbjuder bra finansiering i samarbete med Nordea Finans.

088 00 00000
1.536 kr/mån*

250.800:-50 88088880000000
1.854 kr/mån*

Ge din nybakade student en gåva med rejält bett:  
en eltandborste eller kanske ett presentkort.
Båda köpes på närmaste klinik. Adress hittar du på  
folktandvardensormland.se

Vi ses!PROFESSIONELL 
CARE 1000: 

PRESENTTIPS

1300:-
THRIUMPH 
5000: 

680:-

STUDENTGÅVOR MED BETT!

Glasklart
0155-940 80, Östra Storgatan 9, Nyköping

Vi har den 
perfekta gåvan 
till det rätta 
priset!

228:-/st

159:-/st
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I centrala Nyköping, just intill Hållets naturreservat, ligger Fåfängan. En 
historisk plats med anor från 1700-talet som många Nyköpingsbor säkert 
känner till, men som under många år låg i träda – lite smått bortglömd under många lager 
av buskar och sly. För några år sedan blev det ändring på det, då två bröder från Norrköping 
upptäckte platsen och bestämde sig för att göra den till en ny, somrig mötesplats i staden.

TEXT MEDIAMIX FOTO PETER LUNDSTRÖM

Krydda och Arom

Kultur- och trädgårdscafé

Det var år 2010 som bröderna 
Blomster, Isak och Love, först hitta-
de till Fåfängan under en promenad i 
Nyköping.
– Vi har alltid haft en 
dröm om att hitta ett 
ställe där vi kan skapa 
en verksamhet och ha 
möjlighet att plocka in 
många av våra intressen 
under samma tak, säger 
Isak. Love bodde redan i 
Nyköping sedan ett år, då 
han hade fått arbete som 
grafisk formgivare. 

Isak däremot bodde just 
då i Stockholm – men det 
var inget hinder. Platsen hade mycket 
potential i deras ögon, så saken drevs 

vidare. De talade med kommunen, 
som äger Fåfängan, och året därpå 
fick de tillgång till platsen.

– Mycket arbete väntade, 
som sagt var stora delar 
av marken helt övervux-
en, men vi lyckades fak-
tiskt få så mycket gjort 
att vi kunde arrangera en 
konsert och en höstmark-
nad redan första året, be-
rättar Love. Arbetet med 
att utveckla och bygga ut 
Fåfängan har pågått fort-
löpande sedan dess. 
Året efter, 2012, öppnade 
de upp caféet på helger-

na under sommaren, förra året kunde de 
utöka till att ha öppet onsdag-söndag.

– I år ska vi ha öppet tisdag-söndag i 
juni, juli och augusti, sedan återgår vi 
till helgöppet igen i september. Målet 
är att alltid ha öppet oavsett väder, 
även om vi är en utomhusverksamhet, 
menar Isak. De flesta sittplatser är 
under bar himmel, men till i år har det 
även byggts till sittplatser under tak.

Fåfängan kultur- och trädgårdscafé 
gör sannerligen skäl för sitt namn. 
Som gäst i den lummiga trädgården 
kan man ta del av det fullspäckade 
sommarprogrammet som innehåller 
bland annat utebio, allsång, barnte-
ater, kurser i byggnadsvård samt ett 
antal konserter i varierande takt och 
ton. Därutöver kan man avnjuta en 
härlig fika eller måltid i det gröna – 
sommarens nyhet är att Fåfängan nu-

mera dessutom 
innehar rättighe-
ter att serveraalko-
hol.

Isak och Love har alltid gillat 
att baka och laga mat, helst vegeta-
riskt eftersom de båda är vegetaria-
ner. När det var dags att skapa Fåfän-
gans meny var det därför självklart 
för dem att allt skulle vara hemlagat 
och hembakat – samt i stor utsträck-
ning helt vegetariskt. Matlagning och 
bakning sköter de i Mikaeliskolans 
kök, ett stenkast bort.
– Vi lägger också stor vikt vid att an-
vända oss av ekologiska och närpro-
ducerade råvaror, det hör ihop med 
vårt övergripande ”gröna” tänk, säger 
Love.

... ekologiska 

och när-

producerade 

råvaror...

Isak och Love Blomster - bröderna bakom Fåfängan Kultur- och trädgårdscafé.

r Fåfängan. En
köpingsbor säkert

omm
ghe-
aaalkoo-

hh lll idd ill

Från 
butiken

Konsert i 
det gröna

FÅFÄNGAN 



Ett annat 
trevligt in-

slag på Få-
fängan är den 

lilla butik som är 
öppen på helgerna. 

Butiken drivs av brö-
dernas mamma, Chatarina 

Jansson Blomster, som är konst-
hantverkare i textil och har sin ateljé 
i Norrköping. 

Hon skapar vackra alster av egento-
vad finull, och bland hennes kreatio-
ner kan man till exempel hitta mössor 
och vantar men också unika konst-
hantverk i textil. 
Utöver Chatarinas egna skapelser går 

det också att köpa presentartiklar, 
ekologiska hudvårdsprodukter och 
teer i Fåfängans butik.

Fåfängan är än så länge en sommar-
verksamhet, säsongen påbörjas vid 
valborg och avslutas i oktober med 
den traditionsenliga höstmarknaden.
– Vi behöver vintern för att planera 
och förbereda, på sommaren ska allt 
bara rulla på, säger Isak med ett le-
ende och menar att det är en del i ut-
maningen är att varje säsong behöva 
öppna upp och stänga ner sin verk-
samhet. 
Vill man ta sig till Fåfängan är en pro-
menad eller cykel att rekommendera. 
Bilparkering finns vid sjukhuset samt 
vid perioden. �

Morfar Börjes 
Småländska Rågkringlor

ca 40 st

350 g Smör
5 dl Mjölk
5 hg Grovt Rågmjöl
5,5 hg Vetemjöl
2,5 dl Socker
25 g Bakpulver
25 g Hjorthornssalt

Smält smöret och blanda med mjöl-
ken. Rör först ihop alla torra ingredi-
enser och blanda sedan i vätskan så 
du får en deg. Degen är först kletig 
innan den arbetats ihop helt.
Dela upp degen i 40 delar, rulla var-
je del till en korv och sätt ihop till 
runda kringlor. Tänk på att degen 
jäser i ugnen så att du gör kringlorna 

något vidare för att de inte ska jäsa 
ihop helt. Grädda med ugnen på 
225 grader i 10-12 minuter.

OBS! Se upp för ammoniakdoften 
när du öppnar ugnen! Det här är en 
av de få bakverk som inte doftar jät-
tegott när de är precis nygräddade, 
men de är fantastiskt goda, nästan 
beroendeframkallande.

Kringlorna bör svalna något innan 
servering. Dela kringlorna på mitten 
och bred på smör och lägg på en rik-
tigt god lagrad ekologisk ost. Passar 
perfekt ihop med ett glas riktigt kall 
och god äppelmust från Fåfängan.

Morf
Receptet

E
tr

ssla
fänng

lilla bu
öpppeen på

Buutikken dn dri
derdernas mmammamm

Färg&  Bygg
Ö. Kyrkogatan 38 • 0155-28 90 90 

Vard 10-17, Lörd 10-13

DESSUTOM 
PÅ ARBETET
(Rot-avdraget) gäller hela sommaren.

 50%50%Låt oss måla om ditt hus!
VI BJUDER 
PÅ FÄRGEN



Mediamix Event & Media presenterar

Visor vid vattnet

Biljetter hittar du på: www.visitoxelosund.se   
Koordinaten ICA Kvantum, Förbutiken

Biljettpris: Maj månad 250 kronor,  
Från 1 juni 300 kronor. Serviceavgift tillkommer.
Ingen alkohol eller matförsäljning på området. 

Medtag egen picknick-korg

Sponsor kvällens hemliga gäst: 

En sommarkväll fylld av musik

www.landstingetsormland.se

Sommaröppet!
Välkommen till oss för råd och vård,  
din hälsa är vår främsta prioritet!

Vi har öppet som vanligt, men delar  
av personalen har semester så vi  
prioriterar akuta patienter.

Du kan alltid ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning 
eller besöka 1177.se för egenvårdsråd.

Vårdcentralen Bagaregatan    0155-24 56 70
Vårdcentralen Ekensberg    0155-24 55 40
Vårdcentralen Åsidan    0155-24 52 11

Vi önskar alla trevlig sommar!

Stockholm | Nyköping | Oxelösund
070-724 90 72, www.bsbkonsult.se

•  Projektering av tekniska handlingar
•  Entreprenadupphandling
•  Byggledning under genomförandet
•  Kontrollansvarig (KA) nivå K

Sune Bohlin

Bygga NYTT-Bygga OM-Bygga TILL

 Elinstallationer  Fastighetsskötsel

J Leijon AB
Jan Leijon 070-378 75 90

Vill du ha hjälp av oss?
Vi jobbar med elinstallationer och fastig-
hetsskötsel. Vi har många års erfarenhet och          
arbetar alltid med högsta kvalitet. 

Vi kommer gärna ut till dig i Nyköping/
Oxelösundsområdet och ger dig 

en kostnadsfri offert. Väl mött!



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

www.hushallsgruppen.se

Flera räntefria alterna� v, fråga i bu� ken! 
Med reserva� on för slu� örsäljning! 

Braun 
Rakapparat 
Kylsystem för 
skonsam 
rakning.

Cylinda Tvä� -
maskin FT384E
Energi A+++
8 kg, 1400 varv

OBH Nordica 
Knivset
OBH 
Knivs

5995:-5995:-
(6495:-)

4995:-4995:-
(5495:-)

Bosch Diskmaskin 
SMU58L22SK
Energi A++
46dB, 13 kuvert
Utdragbar bes� cklåda

4495:-4495:-
(5995:-)

1195:-1195:-
(1695:-)

399:-399:-
(599:-)

Philips 
Hårklippare 
HC5440/16
24 längdinställ-
ningar
Dri� � d 75 min 499:-499:-

(1095:-)

Vassa erbjudanden!

Samsung Kyl/Frys 
RB31FEJLDWW
Energi A+, No frost
Höjd 185, Bredd 59,5
Kyl 212 liter Frys 98 liter

Sommarstäda...

...bland dina lån och krediter

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

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.

UNDER HALVA PRISET



Antik
HÖRNAN

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

Vill du ha hjälp att fota dina klenoder?
Jag kommer gärna hem till dig i Nyköpingsområdet och 
fotar dina saker utan kostnad. Ring mig på 073-330 32 71 
så bestämmer vi en tid. Mvh, Petri

kkkkkkkkkkleleleeleleeleeeleleeeeeeenononononononononononnnononnn ddededdedededeedededededededdeedd r?r?r?r?r?r?r?????r?r?r
kk ådååååådååddå hhhhhh

Svar 2: Mammas vas från Rörstrand är tillver-
kad på 1960-talets början. Ingår i en lergodsserie 
Linda (Rörstrand har haft många Lindaserier) med 
”Edendekor” och värdet är 300-400kr.

Fråga: Jag har fått gram-
mofonen, toalettbordet och 

sängbordet som gåva, berätta mer 
om sakerna och eventuellt värde.

Svar: Grammofonen, 78-varvaren är en His Mas-
ter´s Voice (HMV) som kallades i Sverige för Husbondens 

Röst. Lanserades 1909 av The Gramophone Company i Storbri-
tannien och hade hunden Nipper (levde 1884-95) i loggan där han 
sitter på sin avlidne husses kistlock och lyssnar på hans röst från en 

värdet är omkring 2500 kr.

Insänd av Ritta, 
Hjortronvägen

2.500:-

Svar: Ditt toalettbord och 
sängbordet är tillverkade av 

Nordiska Kompaniets verkstäder i 
Nyköping. Båda är brickmärkta AB Nord-
iska Kompaniet Stockholm. NK bildades 

1902, dagens NK-byggnad invigdes 
1915 av Gustav V. Den stora fabri-

ken i Nyköping byggdes 1904 
och verksamheten upphörde 

1973. Värdet på båda 
möblerna är ca 2500kr.

vvvvvvvararaararararaarararararrr:::::::: DiDiDiDiDDiDiDiDiDiDDiDD ttttttttttttttttttttttt ttoaoaoaoaoaaaaaalellleleleleleleleleeeetttttttttttttttttttboboboboboboboobobbbob rdrdrdrdrddrdddddrd ochchchchchhhhchchchchhSvSSvSvSvSvvSvvSvv

2.500:-

Insänd av 
Kerstin Andersson, 

Hallsta Gård
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350:-

100:-
Svar 4: Rörstrandkannan är 
tillverkad mellan 1943 0ch 1950 
och värde omkring 2-300kr. 

Svar 3: Vasen är en 
-

lets början, såldes alltid i 
par och massproducera-
des. De är väldigt sköra 
och tyvärr mycket billiga 
så ett försäljningspris 
idag är bara 100kr.

Fråga: Jag har ärvt gamla saker efter min 
mor, undrar om de har har något värde?

Svar 1: Hänkelvasen kommer från Gab-
riel Burmeisters (1886-1946) fabrik i Tim-
mernabben, AB Gabriel Fajans Verken under 
1930-40-talet. Gabriel var hos både Upsala 
Ekeby och Bobergs Fajansfabrik. Loggan är 
ett krönt G.  Värde ca 200kr.

– Vi hade en gammal klocka som vi inte använde längre. Vi lämnade in den till Nyköpings Auktionsverk, och blev väldigt överraskade och glada över det höga slutpriset.  Vi tyckte även att det gick snabbt och smidigt att sälja klockan. 

Tack till Nyköpings Auktionsverk 
som var väldigt professionella 
och tillmötesgående!

Mvh, Monica och 
Henry Sundström

SSvSvSvSSSSS ararar 444:::: RRRRRRRRRRRR

250:-

200:-

Omega Seamaster
Utrop 1.500 kr
Klubbades för 4.800 kr

4.800:-

Snabbt och smidigt att sälja!

18 NYK JUNI 2014
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Dagliga Auktioner!

Öppet ti-fr 13-18, lö 12-15
Vi har öppet hela sommaren! 

Oscarsbergsvägen 4, Nyköping, 0709-498103
nykopingsauktionsverk.com

SÅ HÄR SÄLJER DU PÅ AUKTION

Vi förmedlar auktionsförsäljning på kom-
mission och söker alltid nya objekt. Alla 
våra försäljningsuppdrag behandlas i för-
troende och personligt engagemang. Vi läg-
ger ut ditt objekt på nätet inom några da-
gar. Sedan är det ute på nätauktion mellan 

7 till ca 14 dagar. 
Om föremålet inte säljs första gången eller 
kommer inte kommer upp till reservations-

priset, så startar auktionen om igen 
– utan extra kostnad.

Auktion av varor sker i vårt nationella 
auktionsnätverk www.auctionet.com

Du lämnar in 
varan till oss. 

Vi värderar 
varan och 
kommer 

fram till ett 
utrops- och 

bevakningspris 
gemensamt. 

Varan säljs 
i vårt 

auktionsnätverk 
auctionet.com

 snabbt och 
smidigt. 

Varan fraktas 
till kunden 

eller 
hämtas ut 
på närmsta 
auktionshus 
anslutet till 

auctionet.com.
 

Pengarna från 
affären skickas 
till dig med den 
överenskomna 
utbetalnings-

metoden.

sälj enkelt

värdering

betalning

auktion

frakt

Hej! Drömmen om ett eget auktionsverk tog fart 
i samband med ett husköp, vi hittade inte pas-
sande möbler på de vanliga affärerna och av-
saknaden av ett lokalt auktionshus visade sig. 
Intresset av antikviteter har funnits där länge. 
2012 valde vi att starta trots allt, men då som 
hobbyverksamhet till en början.

Mars 2014 blev det en nystart då vi anslutit oss 
till Auctionet och fl yttade till större lokaler. 
Vi arbetar nu för att växa i lagom takt och vill 
verkligen bli en naturlig knutpunkt i Nyköping!
Välkomna in till oss!

Vi garanterar att era objekt blir 
publicerade inom en vecka! 

Lämna in era objekt under våra 
öppettider, eller ring oss så 

värderar vi på plats.

Andreas Lindgren och Sabina Granö

Esplanaden 305 31 • Prisman 305 50
Västerport 26 84 00 • Stenkulla 26 94 00 

www.birgers.se

Esplanadeen 3n 3n 333n 30505550505050505 31313131313131313131 PPP• P• P• P• P• P P iiiiirisrisrisrisrisrismanmanmanmanmanman 3030303030303030305 55 55 55 55 55 55 55 55 5000000000

Små grodorna, 
 små grodorna...

Den blomstertid 
nu kommer...

Beställ 
redan nu!

Hos oss hittar du 

allt gott till  

Nationaldagen

Student & Avslutning 

Midsommar



Andra världskriget aktualiserade behovet av krigsflygfält. 
Riksdagen beslutade 1940 att sätta upp fjärrspaningsflot-
tiljen F11 som togs i bruk 1941. I nära 40 år lever F11 och 
kom att bli en stor och viktig del av Nyköping. Som mest 
arbetade cirka 900 personer på F11 varav 230 civilanställ-
da. 1975 kom beslutet om att F11 skulle läggas ned och 
avslutningsceremonin ägde rum i juni 1980.

Efter nedläggningen ligger Skavstafäl-
tet i stort sett öde fram till 1984 då 
Nyköping och Oxelösunds kommuner 
inleder satsningen på att 
skapa en civil flygplats.
– Det fanns många vil-
jor och ambitioner att 
utveckla Skavsta till en 
flygplats, säger Göran 
Forssberg, mångårigt 
kommunalråd i Nyköping. 
Många arbetstillfällen 
hade gått förlorade, F11 
hade skapat en tradi-
tion med Nyköping som 
flygplats och det fanns 
många företag som ville 
ha kvar flyget ur logistik- 
och transportsynpunkt. 

Nyge-Aero och Arméflygskolan börja-
de bli trångbodda på Brandholmen 
och bestämde sig för att flytta sin 
verksamhet till Skavsta Flygplats. Den 

23 september 1985 invigdes Nykö-
pings/Oxelösunds flygplats.

De första åren blev inte 
riktigt vad man räknat 
med. Det var svårt att få 
fart på verksamheten.
- Det gjorde att vi 1988 
bestämde oss för att för-
ändra strategin och göra 
en riktig genomlysning av 
Nyköping, berättar Göran 
Forssberg. Vad ska Nykö-
ping satsa på? Hur får vi 
bärighet för flygplatsen? 
Även diskussioner om 
Nya Nyköping inleddes.

Huvudinriktningen blev att flygplatsen 
måste stå på egna ben och bli lön-
sam. 1989 bildades Nyköpings Air-
port Development AB med Nyköpings 
kommun, Skanska och Riksbyggen 
som delägare.

Flyget har 

alltid haft ett 

starkt stöd i 

Nyköping.

TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM FOTO PETER LUNDSTRÖM

Nyköping förr och nu

Tron på utveckling 
fanns hela tiden

Göran Forssberg, tidigare kommunalråd i Nyköping, minns tiden efter att F11 las 
ner och satsningen på Skavsta som storflygplats startade.

Nyköping - porten mot Europa. Året var 2004, Skavsta sjuder av liv, brummande 
plan, människor på väg, det andas optimism.

– Uppgiften var att ta fram en utveck-
lingsstrategi för flygplatsen avseende 
ekonomi, planvillkor och miljöpröv-
ning, säger Göran.

Resultatet var entydigt. Det fanns 
möjlighet att utveckla flygplatsen! Det 
finns en stor marknad i södra Stock-
holm. I rusningstrafik tar det lika lång 
tid att åka till Skavsta som till Arlanda. 

Flygplatsen får inget riktigt genom-
brott. Oxelösunds kommun och 
Landstinget drar sig ur som delägare. 
Nyköpings kommun står nu som en-
sam ägare.

– Vi visste hela tiden att det inte räck-
te med politisk vilja för att lyckas. 

Kompetent personal krävdes, säger 
Göran. Det fick vi när Karl Olof  Munk-
berg kom in i bilden. Han hade goda 
kontakter i branschen.

Visst fanns det stunder av tvivel hos 
beslutsfattarna och Göran Forssberg. 
”Hur ska det gå”? Men det fanns hela 
tiden en stark tro på utveckling.
– Vi köpte upp mark runt flygplat-
sen för att ha möjlighet att utveckla, 
minns Göran. Flyget har alltid haft 
ett starkt stöd av befolkningen i Ny-
köping. Det fanns en bred politisk 
förankring i styrelsen. Skavsta blev en 
partigemensam fråga. Vår ambition 
var att skapa förtroende och locka  
seriösa investerare. 
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Kommunstyrelsens ordförande Urban Granström klipper bandet med hjälp av Dot 
Gade Kulovuori och Joakim Lindholm från Stockholm Skavsta flygplats efter utbygg-
naden av terminalen 2012.

Det stora lyftet kom när Ryan Air eta-
blerade sig på Skavsta.
– Ryan Air drog ur proppen när de 
startade sin verksamhet på Skavsta 
1997 med linjen Skavsta- London, sä-
ger Göran Forssberg. 

Vid den här tiden bestämde sig de 
styrande i Nyköpings kommun för ett 
strategiskt beslut.
– Vi ville rensa upp i balansräkning-
en, vilket innebar att vår ambition var 
att sälja ut tillgångar som kommunen 
hade. Vi sålde kommunens fastighets-
bolag NIAB och Kraftverket. Även flyg-
platsen kom upp på säljlistan.

Från början fanns ett fyrtiotal intres-
senter. Fyra av dom var med i slutför-
handlingarna. Till slut beslutade sig 
Nyköpings kommun att sälja flygplat-
sen till det engelska fastighetsbola-
get TBI, med en rad flygplatser över 
hela världen. Det innebar att Skavsta 
Flygplats blev en av de få privatägda 
flygplatserna i Sverige. Nyköpings 
kommun behöll 9,9 % av aktierna i 
Stockholm Skavsta Flygplats. 

Skavsta under nya ägare
I början av 1990-talet infördes en fri 
marknad för flygtrafik inom EU. Detta 
innebar också att flygplatserna kun-
de börja konkurrera om de nya aktö-
rerna. Sveriges befann sig då i djup 
ekonomisk kris och först mot slutet 
av 1990-talet började flygmarknaden 
i Stockholmsområdet omformas på 
den fria marknadens villkor. Det vi-
sade sig snart att Bromma flygplats 
var mest konkurrenskraftig för inri-
kestrafiken. Men för utrikestrafikens 
nyetableringar var det Skavsta, till 
en början i konkurrens med Västerås 
flygplats, som kom att etablera sig 
som Stockholmsområdets andra flyg-
plats. Passagerarantalet ökar alltjämt 
i snabb takt och årsökningstakten 
2008 var cirka 24 procent.

Den 1 oktober 2013 tillträdde de nya 
ägarna, amerikanska ADC & HAS Air-
port. Affären omfattar 297 miljoner 

euro och innefattar förutom Stock-
holm-Skavsta flygplats, även Belfast 
internationella flygplats. Affären till-
kännagavs redan den 22 juli 2013, 
men var tvungen att bli godkänd av 
såväl Nyköpings tingsrätt som myn-
digheter i USA. Nyköping kommun 
äger sedan tidigare 9,9% av aktierna i 
Stockholm-Skavsta.

Ombyggnad av terminalen
I september 2011 påbörjades den 
första etappen av ombyggnaden av 
terminalen. Renovering och utbygg-
nad av området vid gaterna och sä-
kerhetskontrollen var först på tur. 
Gateområdet byggdes ut med ca 670 
m2. Detta skulle skapa ett bättre kö-
system vid gaterna och ge en luftigare 
atmosfär. Även säkerhetskontrollen 
byggdes ut och renoverades. Ventila-
tionen i hela terminalen skulle också 
förbättras. Arbetet i etapp ett pågick 
från september 2011 och stod färdigt 
i juni 2012.
Etapp två av renoveringen påbörjades 
i april 2012, då toaletter renoverades. 
Entrén till avgående och ankomman-
de renoverades i början av maj och 
där så kallade karuselldörrar instal-
lerades. Det var även tillkännagett att 
butikskedjan Pressbyrån öppnar en 
butik i terminalen (mitt emot säker-
hetskontrollen) den 9 juli 2012. 

Ny infartsväg
Den 23 september 2011 invigdes en 
ny infartsväg (väg 629) till flygplat-
sen. Vägen är 1,5 km lång och har 
en separat gång- och cykelbana samt 
två nya cirkulationsplatser. Den ena 
cirkulationsplatsen är byggd vid nya 
avfarten från väg 52, och den andra 
är placerad inne på flygplatsområdet. 
Den gamla vägen leder fortfarande till 
flygplatsen, men den nybyggda leder 
direkt till flygplatsen. 

Från flygflottilj till modern flygplats. 
NYK återkommer i höst och analy-
serar hur framtiden ser ut för Stock-
holm-Skavsta flygplats. �
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Färg&  Bygg
Ö. Kyrkogatan 38 • 0155-28 90 90 

Vard 10-17, Lörd 10-13

DESSUTOM 
PÅ ARBETET
(Rot-avdraget) gäller hela sommaren.

 50%50%Låt oss måla om ditt hus!
VI BJUDER 
PÅ FÄRGEN

www.hoppa.nu
073 - 634 35 60

GE STUDENTEN

ETT MINNE FÖR LIVET

Tandemhopp på Nyköpings 

fallskärmsklubb på Skavsta 

flygplats, pris från 1.950:-

Årets absolut häftigaste 

studentpresent!

Låt din student fira sin frihet 

i frifall från 3000 m. 

Öppettider: Vardagar 10-18, lördagar 10-13
V:a Trädgårdsgatan 35, Nyköping • 0155-28 89 10

3
8 89 10

Vi har tyger till båten, 
sommarstugan mm

Kökshanddukar

i halvlinne
iiiiiiiiiiiiii  hhhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaa

 10:-
per st
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Musik i sommarkväll
SÖNDAGAR 19.00               ALLTID FRITT INTRÄDE

KONSERT MED TESSINS 
MUSIKESTETER!
29 juni i Husby-Oppunda kyrka 19.00
Medverkar gör Clara Thorstensson, 
Anton Håkansson, Nellie Karlsson, 
Emma Eneling och Johannes Bergman. 

Premiär!
29/6

Konsert i någon av våra vackra 
kyrkor varje söndag i 9 veckor! 
Se hela programmet på www.stigtomta-vrena.com 
eller välkommen att hämta programmet i någon 
av våra kyrkor eller församlingshem.  

I samband med konserterna samlas det in pengar 
till kampanjen ”Rädda skogen för livets skull”.

Sommar-
klänningar

0155-302 10
Järntorget, Oxelösund

För både strand 
och party!och pa

Sälj din båt tryggt 
och säkert hos oss!

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

försäkring och avtal!

Vi vill ha ditt svar senast 16 juni. Skicka svaret till info@media-mix.nu eller Med-
iamix, Ö Kyrkogatan 24, 611 33 Nyköping. Märk ditt svar med namn, adress, 
telefonnummer och gärna e-post. 
Vinnaren kontaktas sedan inom kort.

Tävla
 

MED NYK
VINN EN HYRBIL 

FÖR EN HELG

I samarbete 
med:

                                 Priset gäller en hyrbil av märket VW Passat, 
att nyttjas hos Europcar Nyköping senast ett halvår efter tävlingen. 
Hyrbilen får nyttjas under ett tillfälle, en weekend mellan fredag 
09.00 och måndag 08.00. Vinnaren står själv för bensinkostnad i 
samband med nyttjandet av hyrbilen. Vinstens värde: 1 495 kr.

Fråga: 
Hur många hyrbilar 
från Europcar finns 
det i Sverige?
1. 1000 st
X. 3000 st
2. 5000 st

Lycka till!

Sophia Carenborn Wisén 
0155 - 28 06 09
sophia.carenborn.wisen@nordea.se



Göra & 
Uppleva

Bo

För hela 
familjen

Mat & 
Café
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Välkommen in och hälsa på oss på Hamnvägen 3, Östra kajen i 
Nyköping! Följ oss på vår Facebooksida för nyheter och öppet-
tider – Nyköpings Ljusfabrik, eller www.nykopingsljusfabrik.se
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Välkommen in till oss på Hamnvägen 2a, Östra kajen i Nykö-
ping! Följ oss på vår Facebooksida för nyheter och öppettider 
– Porthouse Nyköping
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Utflyktsmål inom en timme från Nyköping... 

Nyköpingshus må kanske vara Nyköpings 
starkaste signum, men Nyköpingsån 
kommer nog inte långt därefter. 

Ån är ett av södra Sveriges största vatten-
drag, och tar sin början i sjön Långhalsen 
för att sedan mynna ut i Östersjön via Ny-
köpingsfjärden. 
Utöver att bidra till stadens karaktär och 
skönhet så finns det också många prak-
tiska aspekter – här finns flera befintliga 
och före detta kraftstationer samt möjlig-
heter till sportfiske och forspaddling. Den 
22-24 augusti kan den som är nyfiken på 
forspaddling ta sig till Slottsforsen där SM 
i forsgrenarna kanotslalom, störtlopp och 
kajakcross avgörs.

... på utflykt i de vackra omgivningarna 
kring Nyköping med omnejd! 
Här finns en möjlig upplevelse för alla 
sommarens dagar, kanske ett välsma-
kande cafébesök ena dagen och ett fart-
fyllt äventyr dagen därpå? Du bestämmer 
själv vad som tilltalar dig – klart är i alla 
fall att Sörmland och dess grannland-
skap har mycket att erbjuda!
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Säfstaholms slott
Säfstaholms slott, mitt i Vingåker, är ett givet besöksmål 
för den konstintresserade. På Säfstaholm finner du även 
slottsbutik, café och örtagård. 

643 80 Vingåker • GPS 59.0461, 15.8821
0151-191 86 • turism@vingaker.se • www.safstaholm.se 
www.facebook.com/Safstaholmsslott
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Boka: 070-644 97 76 Mer info: www.kajakochfritid.se
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Vi har öppet alla dagar i veckan. www.flygvapenmuseum.se
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011-61175, www.aventyrspark.com
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För öppettider - se vår hemsida eller ring
www.astugan.com, 0155-22 60 05
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Bokning: bokningar@munter.nu
Webb: www.munter.nu Telefonsvarare: 070-300 86 78
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0155-304 22, www.oxelokrog.com
www.facebook.se/Bygdegarden.OxeloKrog

 

Turismen i Nyköping omsatte år 
2013 1,22 miljarder kronor.
763 personer var förra året verk-
samma som årsarbetare inom 
turismen i Nyköping.
Hela 991 500 personer övernat-
tade i kommunen förra året.
De flesta turisterna i Nyköping 
kommer från Sverige – därefter 
Tyskland, Italien, Storbritannien, 
Frankrike, Finland.
Nyköping har tre turistbyråer – i 
Rådhuset, på Skavsta och i Nä-
vekvarn. Förra året hade dessa 
tillsammans 45 000 besökare.
Nyköpingsguiden på webben 
besöks av drygt 300 000 perso-
ner årligen.
Turismen i Nyköping 2013 gav 
75 miljoner i skatteintäkter till 
kommunen och 38 miljoner till 
landstinget.
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För med info finns vi på telefon 0156-403 46 eller på vår 
nya fina hemsida www.savovandrarhem.com

... i sitt eget land har länge varit po-
pulärt. Se till exempel på Romarriket 
– ett gemensamt officiellt språk (Ia-
tin), gemensam valuta och relativt fina 
vägnät genom riket var faktorer som 
verkligen inbjöd till närturism. Snart 
kom det även olika typer av resehand-
böcker, där det bland annat fanns be-
tygsatta mat- och logimöjligheter i lan-
det. Inte helt olikt vår tids White Guide 
eller STF-anläggningar.

I Sverige fick turismen ett uppsving 
under 1900-talet. År 1938 trädde la-
gen om två veckors semester i kraft 
som en del av arbetarrörelsen. Grän-
sen mellan arbetstid och fritid blev allt 
tydligare. I samma veva drevs också 
andra sociala lagar och positiva för-
ändringar igenom, och plötsligt var 
resor och turism något för alla – inte 
enbart ett privilegium för överklassen.

FåFåååfäfääängngngngananananssss KuKuKuKultltltlturururr &&&& TTTTrärärärädgdgdgdgårårårårdsdsdsdscacacacaféféféfé
HärHär seserververasras hehembambakatk kaffeffebröbröd od ochch lätlättartare me måltåltideider,r,
allallt mt meded fokfokus us på på ekoekologlogiskiskt ot ochch närnärproproducduceraerat.. ÄveÄv n n
hanhantvetverksrk bututik ik ochoc scs enfenframramträträdanndende . Promenaenad-d-
avsavståntånd fd frånrån NyN köpk inggs cs cententrumrum.

Lunch: månd – fred 11.30 – 13.30
www.fafangan.com, 072-527 36 13.

ÄnÄnÄnÄnÄnÄnÄnÄÄÄ dedededededdd bobbbbobobobobolslslslslsls ggggggggårårårårårårå dsdsdsdsdsdssbububububbububuuutititititttttt k k kk kkkkkk ocococococococoo hhhhhhhhh cacacacacacaaaaféféféféfééféféfé
VäVälVäVälälVälVäVäVäVVäVV komkomkomkomkomkomomkomomomoo na na nanana nnnan tiltiltiltiltilll vl vl vl vl l år år åår rår gårgårgårgårgågårdsbdsbdsbdsbdsbdss utiutiutiiutiutik dk dk dk dk ärär är äräärä vivi vivivviv sälsälsälsälsälssäljerjerjerjerjerere våvåvåvvåra rara raaaa egnegnegnegnegnege na ea ea ea eea kokokokokkkoo------
logloglogogogoggoogogiskiskiskiskiskskssksiska va va va va vaa va vaaa varoararoaroaroaroa r, r, r,rr,, solsolsolsolsolloo mogmogmogmogmogom na na nana na a tomtomtomotomtomt ateatateateater,r,rr,r gurgurgurgurgurgurka,ka,ka,ka,kakaaaa anananananana dradradradradradra grgrgrgrgrgrg önsönsönsönsönsönsö akeakeakeakkakakek r, r, r, r, 
egeegeegegeegeegeeget lt lt lttt lammammammammmmmmmmmmmmmmamm - o- o- o- o- o- oooochchchchchchhhh nötnötnötnötnötö kötkötkötkötökökök t,t,t,ttt,t ochochochochochchh lalalalalalaammsmmsmmmmmmsmmsmmmmm kikinkinkinkinkki n an an an an av gv gv gv gv gv gv gotlotlotlotlotlotlandandandandandaandandsfåsfåsfåssfåååsf rr.r.r.r.rr
I cI cI cccI caféaféaféaféaféaféf et et et etttt fifinnfinnfinnfinnfifinns gs gs gs gs ggottottottottottttottt kakakakaak ffeffeffeffeffeffe, h, h, hh, hembembembembeme aktaktaktakaktktkkk brbrbrbrbrbrbb ödödödödödödö ochochochochchhh smsmsmsmsmmmsms örgörgörgöörgörörgö åsaåsaåsaåsaåsaåsasasass r.r. r. r...r.
Välkomna önskar familjen Molitor! 070-687 1500
www.andebolsgard.se, facebook ”andebolsgard”

CaCaCaCaCC féféféfééf LLLLLLe e e e MoMoMoMoMondndndndnddndeeeeeee

Öppet: Må - Fr 10-18, Lö 09-18, Sö 09-18, 0762-457 871
Stationsvägen 16, Tystberga, Vi finns på Facebook

AllAllAlAlA t ft fft frånrånrånrån fikfikfikfikkfi abrabrabrabrödödödödd ochochochococh tåtååtåt rtortotooor tr tr tr tr tillillillll mamamamaaamm t. t. t. t... AllAlAllAllAllAllAAllAlAllA t ät ät ät ättt ät ätt ät är hr hr hr hr r rr emmemmemmemmemmemmemmmmm agjagjagagjagjaagjgg ortortortortortr  
ochochochchoch memememed vd vd vd årtårtårtårtr brbrbrbredaedaedaedaeda ututututtbudbudbudbudbudd finfinfinfifinnnns ns sns sns härhärhärhärärr nååååånånånånnånån gotgotgotgotgoto föföföföff r ar ar ar allallallalllaa. V. V. VVi gi gi gi ggör ör ör öröö
äveäveäveäven tn tn ttn tårtårtårtårtr or or or or rr ochochochococc bubububububb fféfféfféffééer er er erreer på på på på besbesbesbesbebee tältältälltält lnilnilnilninnn ngngnggg tiltiltiltiti l fl fl fl ödeödeödeödeöd lselselselsedagdagdagdagdagagadagaggaarar,aar,arar,ar,aar  
dopdopdopdopp elelelele lerlerlererr lilililiknaknaknakknan ndendendendendeddndendenden ..

GaGaGaGalalaalantntnterererieieieiettt t momomomodededede ooochchchch 
DeDett lilillllaa huhusesett påpå SStetenbnbroro
•  S• Stenstenströmtrömss •  H•  Harriarr s Tws Tweedeed •  N• NYDJYDJ •• SebaS go go •  G•  Gardeur •ur r DKDKNY NY NYYY Y 
• F•  Fynchynch HatHattont •  CClarie.dk  •  Saint Jameses •• NewhNe ouseuseuseesese •••••••• AlanAlanAlanAlanAlanAlananAlan PaPaPaPaPaPaiPaiPaPa neneneenenee
•  Tommym  Hilfigerg  - Skor or  •  Hammerschmid •  EEElinelinelineninelinenettette tte tte tteettt •  L•  L•  L•  LLLindoindoindoindoodonnnnnnn

2 BUTIKER - 2 UPPLEVELSER Klassiskkskskskkt mt mt mt mt mt mt mmmt mmmodeodeodeodeododood i ii hishisisistortorortortororriskiskiskkiskiskiskk mimimimmimimmiljöljöljöljöjöljöljR
Stenbros öppettider se: www.detlillahusetpastenbro.se
Galanteriet (Hellmanska gården): Må-fr 10-18, lö 10-16, sö 12-16
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FeFeFeFeFeFeeFeFeFFemömömömömömömömömööm rerererereeererereer fofofofofofofofofortrtrtrtrtrtrttr etetetetetetetete
UppUppUppUppUppUpUppUppUpppU levlevevlevevleeevvlev ddddddddddet et eteteeteet totototototootototopphpphphpphpphpphpphppppp emlemlememlmlememleme igaigagaigaigaggagagagaiig ooooooooochchchhchchchchccccc späspäspäspäspäspäspäspääspännannannannannannannannaan ndendendendendndendendndended FeFeFeFeFeFeFeFeFeeemörmörmömörmörörmörmörmörmm efoefoefoefoefoefoefefoefoefortertertertertertrtrtertet t ttttt
gömgömgömggömömgömög t it itt it t bebebebebebeeeergergergergergergergergergegergeeg t ut ut ut ut uttt ndendendendendendendededeeder nr nr r nr nnr nr natuatuatuatuatuatuatuattuatuturrerrerrerrerreerrerer sesersersersessersee vatvatvatvatatvatvatvatvatva etet etetetetetetet FemFemFemFemFemFFemFemFemeF öreöreöröreöreöreöreöreörer iiiii OxeOxeOxeOxeOxeOxeOxeOxexeO löslöslöslöölöslöslössundundundundnunundundunduuu ..
ÖppÖppÖppÖppÖppÖppÖppppppet et eeteteteteeeet förförförförförörrförf bebebebebebebebbebebbeb söksöksöksöksöksösösöksöksöksös andandandandandandanandnddaaaa e de dee de dddaglagaglaglaglgaglaglllaaglgg igeigeigeigeigeigeiigeigeigeigeigeggen in in innnn iin in in höhöhöhöhöööööögsägsägsäggsägsägsägg sonsonsonsonsons ns no g,g,gg,g,gg,g,g,g
se se sese sessss hemhemhemhememhememmemhemh sidsidisidsidsiddiis ananaananaaa förförförörörförförörööö öpöpöpöpöpöpöpöööppppetpetpetpetpetpetpeetppp tidtidtidtidttididtidtididtidi er.er.erer.er.erereeree

www.femorefortet.se, Oxelösunds Turistbyrå 0155-383 50

JüJüJüJüüJ rsrsrsrsrrsssssssssssss MeMMeMeMeMeMeMMMeMMejejejejeejej riiriiiiririri
I vI vI v vvvvårtårtårtårtårtt mememememmm jerjerjerrjeej i pi i ppi ppå Äå Äå Äå Äå ÄÄåå Äå nglnglnglngln lgllngln undundundundunduunu daväaväavävääävävvägengengengengeng 333333333333 iiiii FFleFleFleFleFleFFF en tn ttttn tillilliilliillilii ververvevee karkarkarkarrr vivvivi 
exkexkexkexkexkxkkkluslususlusuususul iv iviv iv iv v ostostostostostssto påpåpåpååpåå mjmjmjmm ölkölkölköölk frfrfrff ån ån ånå loklokokokoko alaalaalaalal prprproduoduoduduododucencencenennnnterterterterrter II. I. II bubububuubb tikikkkkkenenennn
säsälsälsälsälsälsäsäsäljerjerjerjerjerere vivvivivvvv dededeeessussussssussussuss tomtomtomttomtommm lololokalkalkalkk a sa sa aa pecpecpecce ialialalialliteiteiteeterterter..

Välkomna in på en bit ost, mån–fre 12–17 och lör 10–14. 
Läs mer på jurssmejeri.se

SommSommSommSommSommSommmmmSommaröparöparöparöparöparöpppö petpeteee

RiRiRiRRRiRRinknknkkkknknknknnkn ebebeebebebebebeeby y yyy yyyy GåGåGååGåGååGåGåGårdrdrdrdrdddrdd
MycMyMyMycycccketketketketkekekeket vävävävävväävääväälsolsolsosossosolsortertertertrtertertertrttt radradadraddraddr gågågågågågågåågåg rdsrdsrdsdsrdsrdsddrdsbutbutbububutbubuuu ik.ik.ik.kk.ikik.k StStStSttStrutrutrutruurututruur trutuu s,s,s,s,ss,s,,, kalkalkalkalallkkalkalkonkonkonkonkononkonkonkok &&&&&&&&&&
lamlamlalamamamlammm. m. m.mm.mmm UteUteUUUtUUteUtegrigrigriggrigrigrir sarsarsarsarsarasasa . L. L. .. Lammammmmammmmmmm skiskisssksksksk nn.nn.n.n.nn.n KöKöKöKöKöööKöKKööKötttt ttttttttt tt tt & c& c& c& c& c& charharharararharaarhah kprkkprkprkprkprpproduoduoduoduoduduodud ktektektektektektekteekter.r.r.r.rr.r.
MänMänMäMMäMMäänM gdegdegdedeeegdegdegder ar ar ar arr aar v dv dvv dv dv ddv elielieleeelielelielikatkatkatkatkatatkatkk essesessessessesseees er rer er rerer m.mm.mm.mm.mm.mm mm.mmm. B. B. B. BBoenoenoenoenoeneoeneoeno de de e dededee på på ååpåp gårgårgårgårårgårgårrdendendendendeden, g, g, gg, g, ggårdårdrdårdårdårdåå då dssssssss----
hh shushushuhusset et ettte ochochochchchochh drdrdrdrdrängäängängngängängänängä ststusstutututtuttststuganganganganngannn. I. Ingangagangagngngnngn djdjdjdjdjjdddjdjjjjurturturtrtrtrtu rranranraranr spospospospoosposposp rterterterteteeert r, r, egeegeegeegeg t st st st st st sslaklaklakaaaka tertertertert i,i,
kötkötköttö tlåtlåltlåtlåttl dordorordorddo nönönnönööt &t &t &ttt grgrgrgrgrg is,is,iis,,, riririrriiiktiktiktiktiktigt gtgt gtgt gt gtgtt närnärärränärnä proproproroooproproproducducducducducccud eraeraerereraeraee t.tt.t      
Rinkeby Gård, Jönåker. www.rinkebystrutskalkon.se
0155-21 08 00, 070-521 08 00

NäNäNäNäNäNäNäNäNäNävevevevevevevvvv kvkvkvkvkvkvkvvkvarararararararrararn,n,n,nnn,n,n,n pppppppppppppärärärääräräräräärlalalalaaalalaan nnnnnnnn vivivivivivivividdddddddd BBBBrBBBrBBBråvåvåvåvååvåååvvikikikkii eneneneeeee
VasVasVasVasVasVasVasVasVasVassa aguaguguaguaguaguuaguagua bbabbabbabbabbabbabbaarnarnarnanannanarna, B, B, B, B, BBBB, BBrukrukrukrukrukukrukukkkkr smusmusmmusmmusmsmsss seuseseuseueueueueuuseseusee m,m,mmm,m,mm badbadbabaddbaaa , c, cccccaféaféaféaféer,er,erereer, 
B &B &B &B &B &B B,B,B,BB,BB,BB SöSöSööööSööSörmlrmlrmrmlrmrmlmlrmlmrmlm andandandandanddanddndandanddandandana slesleslesleslesleslesslessss dendendendendendendenenenedendenen, aaaaa, a, a, a, a, affäfffäffäffäffäffäfffäffäff r,r, enneneenn nnjunjunjunn tbatbatbabtbatbab r hr hr hhr amnamnamnmnamnammamnn ococococococco h h hh
camcamcamammmmmpinpinpinpinpinpinpp np g.gg.gg.gg. VasVasVasVasasVVVV aguaguaguaguubbabbabbabbabbabbabbabbbbab rnarnarnarnarnarrn finfinfifinfinnfifinfifinfinnsnsns nssnsnns i hi hi hi amnamnmnmnamnaamnmnmmagmagmagmagmagmagmagmagasiasisiaaaasa netnetetetnetn t..
ÖppÖppÖppÖppÖppÖppÖppÖÖÖÖppÖ et et et et eteet ee dagdagdagdagdagdagdagdagdagdagdagligligligigligligligligl genenenenenene kl kl kl klkl llkl 11-11-11-11-11-11-11--11---1111 18 181818 8181111 undundundundundundununundndun er erer er er eeeeerer mmmajmajmajmajmajmajmm –– sepsepsepsepsepppt.t.t.t.t GRAGRAGRAGRAGRAGRAGRGRAGRAATISTISTISTISTISTISTISSISTIS!!!!!!!!
Se mer om alla evenemang i Nävekvarn med omnejd samt 
vägvisning på www.navekvarn.se.

SoSoSoSoSoSoSoSoSommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaraaraararaaraaa pppppppåååååå ViVViViVillllllllla a aaa FrFrFrFFF ididdiddheheheheheehehemmmm
VälVälVälVäVälVälVälVäVäVäVV kokomkomkokokomkomkomkokommmmenmenmenmenmenenmen tititiiilllllll vårvårvårvår mymymymymymymym sigsigsigsigssiga sa sa sommommomommommo arlarlararlounounounounuuo ge ge gegegg
medmedmedmeddededdddede eteteeteteee t it it it it t nspnspnspnspnspnspppireireirereranranranranra dededeeee somsomsomsommsomommarmarmarmarmarmarproproproproprooroogragragragrag m!m!mmm! MusMuMusMusssikuikuikuikui ndendendenderr-r-r-
hålhålhåhååh lnilninningngngngngnggngn ochochochochchcho babababaabababababb rnarnarrnarnarnarnarnaktiktikttktiktikt vitvitvitvitvvv eteeteeteeteeteetetee r hr hhr r hr hhhr elaelaelaeelae jujujujuuuuuuujujuli li liilllllll månmånmånmånånånånånånåmånånå aad.ad.ad.a VäVääVäääVVälkolkolkokk mmemmemmemmmmemmm n!n!n!

Läs mer på vår hemsida.
Villa Fridhem, 011-62200, www.villafridhem.se

ÖsÖsÖsÖsÖÖsÖsÖsÖÖÖÖÖsteteteteetetet r rrrrrrr MaMaMaMaMaMaMaMaMalmlmmmlmmlmaaaaaa
VälVälVälVäVälVV komkomomkomk mmmenmenmenmenmenm titititittt llllllll ÖstÖsÖstÖsÖsÖsÖsÖÖ er ereer MalMalMMaMMalaMMaa masmasmasmasmmmmasas WiWiWWWiWW ldlldllddlddlddddd ifeifeifeifefefefeii PaPaPaPaPaaP rk,rk,rk,rk,r  
CafCafCafCaCaaa é oé oé ooé oé chch ch chchch VilVilVilViVi dadadaddddd ReResRReRee tautauautautauuranrranranaanaannanr gg. g. g. .

Wildlife Park & Café: Juni – Aug dagligen 10-16.
Lunch: månd – fred 11.30 – 13.30
Vild Grillbuffe: onsd-fred 9/7 – 8/8, serveras 18 - 20

ÅkÅkÅkÅkÅkkkÅkkkk ppppppå å å å å å å ååå åå eneneneneneneneneenenen hhhhhhhhhhhhhäräräräräräääärä lilililililiiligggggggg utuutututututuuu flyflyflyflyflyflflyflyflyflyfl ktktktktktktktktkttk
– u– u– undendendendedendeen er tr tr tr ttr ideidedeidededeideeiden fin fin fifin fin fin fin finnnnn fixarxarxarxarxarxarrxarxax vvivivivivi trttrtrttrtt ädgädgädgädgggädgdgädgårdårdårdårdårdårår en,en,en,ennenen,en måmåmåmåmåmåmåmåmålarlarlarlarlarlarara omomommommommm bobobobobobobbobb dendendendendendenendende ,,,,
tvätvätvättattattatt r fr fr fr fr fr önsönsönsönsönsönsnsterterterteteetertertereete , o, o o, o, o oljljaljaljaljaljjajjj r ar ar ar ar ar aaaltaltatataltaaltaaltan mn mn mn mn mnn mn mmm!m!m!m!mm!m!mm!

ViViViViViVViVi hhhhhhhjäjäjäjäjäjäjäjäjälplplplplppplpl ererererererrere dddddddddddigiigigigiggigig ooooooooochchchhchchhchchchch ddddddddddininininnininnnin fffffffffffamamamamamamammaamaaaaaamamamamililililililllililillljjjj jjjj
memememememmmem dd d d d dddd vavavavavavavvardrdrdrddrdrdrdrddr agagagagagagagaggspspspspspspspsppssssppususususuusuususussu slslslslslssslsletetetetetetetetetetet!!!!!!!!!
Ring 0155-400 409 eller besök, www.veteranpoolen.se

Trädgårdddd HaHaHaHaHaaaHaHantntntntntntntntntvevevevevevevevevverkrkrkrkrkrkrkkrkrHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeteeteteteteetetee

GöGöGöGöGöGöGöGöGöG r rr rrr enenenennen uuuuutfltfltfltfltfltflflykykykykykykkykykykt tttt tttt mememememememmemeeddddddd bububububububububuusssssssssssssssenenenenenenenenenennenenn 
i iiiiiii sosososososoommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmararararararararaa
SamSamSamSamSamammla lalalalalaaaa allallallallallalalala a fa fa fa ffa fa fa funkunkunkunknkunkkunkunkunkunktioiotiotiotiotitiotiotiotiottitiot nernernerneneeee duduududuu bebebebebebeebeeehövhövhövhövhövver ererer er eerrr förförförförförförör didididididididdd tt tt tt ttttt ttt
resresresresresressandandandndandndandndnda dande ie ie iee ie iiee momommomomoomomomobilbilbbilbilbilbilenenenen enenen enenennnnen medmedmedmedmedmemedmedmedmed LLLäLäLäLäLänstnstnstnstnstnstrafirafirafirafirafirafirafirafirafia kenkenkenkenkenkenkenkenkene s As As As As AAs As As App.pppp.pp.pp.pp.pp.ppp  
LänLänLänLänäLäLänLänstrstrstrsttrstrtrtrtrrafikafikafikafikafikafikafikafikafiafiken eneeen eneen önsönsönsönsönsnsön karkarkarararrkarkarkarrar didididididididdidig eg eg eg eg eg egg eg een sn sn sn sn n sn sn sn skönkönkönkönönönnnön sosososssososommammammammammammammamammaarr!r!r!r!rr!rrrrr
Länstrafiken Kundtjänst: 0771-22 40 00
www.lanstrafiken.se
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www.oxelösundsförsamling.se

Kyrkans expedition
tel. tid. må, ti, to 9-12
Vxl. 0155-29 34 00
Församlingshemmet Kyrkogatan 12
Kyrkogårdens expedition
Kyrkogårdsvägen 4, 0155-29 34 20

S:t Botvids kyrka 

Oxelösundin 
Ruotsinsuomalaisen 
seurakuntatyön
Ke 18/6

Ke 25/6

Ti 24/6

Sommarutställning 
i S:t Botvid till och med 31/8 
S:t Botvids målargrupp 

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

7/6  Hasse Appelqvist
 sång och musik. 
14/6  Daniel Svensson, sång.
21/6  Susanne Forslund, Ola 
 Granrot, Janne Johansson, 
 Tompa Bäckström. 
28/6 Ulla Börjars och Ellinor 
 Karlsson sång, Jocke Forss, 
 piano.

•
•

 

 

Susanne Forslund

Sommarkonserter i Frösängskapellet 
vid Oxelösunds vackra kyrkogård med 
lokala musikanter och sångare från 

Oxelösund och andra platser. 

Fri entré!

Ellinor Karlsson och Ulla Börjars

7/6 H App l i t

Sommarkonserter i Frösängskapellet 
vid Oxelösunds vackra kyrkogård med

Musik i S
ommarkväll
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Brunelius färg
Ö. Längdg. 5, Nyköping 0155-21 00 08

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

1.995:-
10L VIT

VALFRI KULÖR 
2.095:-

peugeot.se

ÅRETS-WOW-JAG-
KÖR-ÅRETS-BIL-BIL

PRIS

189.900 kr
KOSTNAD/MÅN

1.627 kr 1
ÅRETS BIL I EUROPA 2014 
NYA PEUGEOT 308  

Active 5D 1,6 Turbo 125 hk

Familjepaketet 
(värde 13.900 kr) samt 
panoramaglastak och 

navigation (värde 11.800 kr) 
på köpet!**

ÅRETS BIL 
ERBJUDANDE

– UTRUSTNING PÅ KÖPET VÄRDE 25.700 kr!

4,95%
RÄNTA*

Strömsborgsv 3, Bettna 
0155-76 440

www.stenbergsbil.com
2-zons klimatanläggning/ACC

9,7” multifunktions pekskärm med styrning 

av bilens inställningar och förarhjälpmedel. 

Förmånsvärde från 1.477 kr/mån2 

Leasing från 1.414 kr/mån ex. moms3

Farthållare och fartbegränsare

16” aluminiumfälgar

El-hissar fram och bak m puls-/klämskyddsfunktion

308 ACTIVE UTRUSTAD 
MED BLAND ANNAT:

www.oxelosund.se

Vi erbjuder dig underbara barn 
och roliga kollegor. Utbildnings-
förvaltningen söker förskollärare 
till Dalgångens förskola. 

Vi arbetar projektinriktat 
med ett gemensamt tema,  
för närvarande fokuserar vi  
på Hållbar utveckling.

Välkommen med din ansökan!

Förskollärare
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Sommar, 
sommar, sommar...
Nu är sommaren på ingång på allvar 
och många har semestern i sikte. Säga 
vad man vill om den härliga svenska 
sommaren, men särskilt pålitligt väder 
har den inte. För att vara säker på att få 
sol och värme rekommenderas en liten 
utlandstripp! Från Stockholm Skavsta 
flygplats finns en mängd härliga resmål 
som garanterar sol på näsan och salta 
dopp. De flesta har dessutom avgångar 
flera dagar i veckan, så man kan välja 
att vara borta allt från några dagar till 
flera veckor! Här ser ni några tips på 
resmål i och runt Medelhavet!

För att hitta samtliga resmål från 
Stockholm Skavsta Flygplats 
under sommaren – gå in på 
www.skavsta.se.

FRANKRIKE: 
Biarritz (2 dagar/vecka)
Béziers (2 dagar/vecka)
Marseille (jun-aug, 2 dagar/
vecka)

Biarritz Foto: Photothèque Biarritz, Pascal 
Le Doaré

FRANKRIKE

PORTUGAL: 
Faro på Algarvekusten (jun-jul, 2 
dagar/vecka)

Faro, Praia dos Pescadores 
Foto: Kent Josefsson

PORTUGAL

ITALIEN: 
Ancona (jun-aug, 2 dagar/vecka)
Brindisi (jun-aug, 2 dagar/vecka)
Pisa (2-4 dagar/vecka)
Venedig (2 dagar/vecka)
Alghero på Sardinien (2 dagar/
vecka)
Malta (3 dagar/vecka)

Alghero, La Pelosa-stranden 
Foto: Karin Hasselqvist

ITALIEN

SPANIEN: 
Malaga (3-4 dagar/vecka)
Alicante (7 dagar/vecka)
Barcelona (4 dagar/vecka)
Mallorca (3-4 dagar/vecka)

Mallorca, Santa Ponsa 
Foto: Fritidsresor/Star Tours

SPANIEN

GREKLAND:
Thessaloniki (2 dagar/vecka)
Rhodos (2 dagar/vecka)
Kreta (2-3 dagar/vecka)

Chania, Elafonisi Beach Foto: Y Skoulas

GREKLAND

CYPERN
Pafos (1-2 dagar/vecka)

Pafos, Coral Beach Foto: Lena Josefsson

CYPERN

ROM
(CIAMPINO)

BARCELONA

MILANO
(BERGAMO)

PISA

ALICANTE
MALLORCA

(PALMA)

BEZIERS

MALAGA

FARO

BELGRAD

BRINDISI
THESSALONIKI

RIJEKA

ZADAR

ANCONA

CHANIA

SKOPJE

RHODOS

VENEDIG
(TREVISO)

MARSEILLE

TURKIET
(ANTALYA)

BIARRITZ

PAFOS

 

WIZZ AIR
FRITIDSRESOR (TUI)

RYANAIR

ALGHERO

MALTA

Fritidsresor 
flyger varje söndag från 22 juni 

t o m 17 augusti till: 
Turkiet – Antalya 

Spanien – Mallorca

KROATIEN
Rijeka (2 dagar/vecka)
Zadar (2 dagar/vecka)

Hyr din sommarbil hos oss!
Veckopris från 1995:- inklusive fria mil. Boka direkt på på tel 0155-28 50 00 

eller europcar.se Välkommen till Europcar Nyköping!
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   Välkommen till din naturliga matvarubutik!

8-21VI HAR ÖPPET
ALLA DAGAR

        
      G

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

Du fixar festen 
- vi fixar maten!

Unna dig själv lite frihet 
inför studentfesten, midsom-
marfesten eller sommarbjud-

ningen med dina nära och 
kära. Välj ur vår catering-

meny - hämta maten upplagd 
och klar, bara att ställa 

fram på bordet!

Vi älskar mat!

Våra duktiga experter i kallskänken. 
Från vänster Beatrice, Anette och Ann-Sofi.

Ett axplock ur vår 
cateringmeny! 

För hela vårt sortiment, 
se vår hemsida eller prata 

med oss i butiken.

ITALIENSK BUFFÉ
En planka inspirerad av italienska smaker... 
Salami, tomater med mozzarella, oliver, ostar 
och mycket mer.

SMÖRGÅS
TÅRTA
Tre varianter:
Tonfiskröra, 
Leverpastej/
Nötinnanlår-
fyllning och 
Skagenröra.EXOTISK PLANKA  Ett läckert upplagt alternativ för den fina festen. 

Välj upp till tre sorters kött.  Många av säsongens frukter.

aaaaaaaaaaaaaa ssssssssssmamamamammamamamammmamamamaamamammmammmamammamaaaaaamaaaaaaakkekkekkkkekekekekekekekkekekkkkkkekkekekkkkek rrrr

RING 
för mer info 

och  beställning 
0155-29 15 62



32 900:-
      4,15 m

34 900:-
ord. fr. 49 790:-

NorthStar DeliteFamilypool
     Introduktionspris!    folkpool.se

SPAKATALOG 2014

94 sidor  
     spaglädje

32 SPAMODELLER

NORTHSTAR HOT TUBSSVERIGES MEST för vårt nordiska klimat

Ny serie prisvärda spa!sålda spabad

för dig som är eller funderar 

på att bli spaägare!

KATALOG 2014 

180 sidor  
     badglädje

6 POOLMODELLER

FOLKPOOL DURAPOOL

SVERIGES MEST
för vårt nordiska klimat

Vår mest flexibla nyhet!

älskade pool

för dig som är eller funderar 
på att bli poolägare!

Varmt välkommen

Har man ett eget semesterparadis i trädgården är det inte 
så konstigt att man längtar hem. Kom och kolla på våra nyheter 
i utställningen och passa på att ta del av våra fi na erbjudanden.
Vi ses i poolbutiken i Järna!

till Folkpool Järna

Folkpool Järna
Ullängsvägen 1, Järna
Tel 08-551 715 33

Öppettider
Vardagar 11-17 
Lördag 11-15


