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Den där drömmen

Projektledare & Säljare
076 172 00 96
kristin@media-mix.nu

Jag kommer så väl ihåg känslan: Jag sökte drömjobbet utomlands och trodde aldrig att jag skulle få det.
Det fanns ju gott om andra som var antingen snyggare,
smalare eller coolare än jag.
Då jag trots mina övertygelser mottog
telefonsamtalet om att JAG fick jobbet
i Walt Disney World Florida fick jag
också veta vad rekryterarna letade efter: äkta engagemang.
Mitt ”mission” nu när jag är vuxen är
att uppmuntra ungdomar att
resa eller jobba utomlands
efter studenten. Det är så
värt det! Ta ett år eller
bara några månader.
Det behöver inte vara
långt bort eller en
lång tid. Det viktiga
är att våga, ta eget ansvar, göra något roligt,
bryta mönster och lära
känna sig själv efter 12 år
i skolan. Vem är du, vad gillar
du att göra, vad har du för drömmar?
Det kostar att resa eller jobba utomlands. Börja spara nu och jobba hemma innan du åker. Alla kan hitta ett
jobb, bara man är engagerad! Rasta
grannens hund, städa folks hus, klipp
gräsmattor, sälj glass, stå i butik, var
barnvakt eller plocka skräp. Det finns
alltid jobb!

EVA
WESTBERG

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

Inte alla vill eller kan åka iväg
utomland för att plugga eller
jobba. I år satsar Oxelösunds
kommun, i likhet med de flesta
andra kommuner i Sverige, stora resurser på att låta ungdomar
få feriepraktik. Det är också
en fin möjlighet för ungdomarna att prova
på arbetslivet. Ett
väldigt bra initiativ
av kommunen för
att göra något åt
den alltför stora
ungdomsarbetslösheten vi har här.

SANNA
WALKER

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

PETER
LUNDSTRÖM

PS: Känner ni till Arbetsförmedlingens utomlandsprojekt EURES (Leonardo) för ungdomar? Det finns gott
om kortare eller längre jobbmöjligheter i Europa där du till och med
kan söka om att få täckt vissa kostnader för etableringen i det landet
du skall jobba i. Värt att kolla upp,
vilken möjlighet – den som var 19
igen – och att få göra drömmen till
verklighet.

Njut av maj - årets bästa månad!

Fotograf
070 389 01 77
peter@media-mix.nu
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ANNONS

Dags att
måla?
Med våren kommer ofta inspirationen att renovera och
bygga om hemma. Oavsett
om du planerar för större jobb
som att måla om huset eller
stugan eller har mindre proMHNWSnJnQJVn¿QQVGHWQnJUD
saker du kan tänka på för att
måla så miljövänligt som möjligt.
Under de senaste åren har färgerna blivit allt mer miljövänliga men ska fortfarande hanteras som farligt avfall.

Viktigt är att ingen
målarfärg hamnar i
avloppet och det gäller
även vattenbaserad och vattenlöslig färg samt färg som är
miljömärkt. All färg innehåller
nämligen ämnen som är mer
eller mindre skadliga för miljön, bland annat ämnen som
kadium, lösningsmedel, bindemedel och pigment. Det
som inte reningsverket klarar
av att rena hamnar i slutänden
i Östersjön.

Robert
tipsar
Spola aldrig av rollers,
penslar och andra verktyg
under kranen. Häll aldrig ut
överbliven färg och lösningsmedel i avloppet. All överbliven färg ska du hantera som
farligt avfall och lämna till
Återvinningscentralen.

Använd handskar, andningsskydd och skyddsglasögon
vid behov (se varuinformationen för den produkt som
används).

Så här gör du
med din pensel
Om du ska måla senare med samma färg kan du
lägga penseln eller rollern i en tätförsluten plastpåse så behöver den inte rengöras mellan gångerna.
När du har målat klart låter du färgen torka in i
penseln, rollertråget eller rollern och lämnar den till
återvinningscentralen.
När du vill göra rent en pensel, skölj den i en burk
med vatten eller lösningsmedel. Torka av penseln
på en tidning, ett papper eller en trasa tills den är
fri från färg.
Burken med tvättvatten lämnar du märkt till återvinningscentralen.

Robert Blomberg,
målare på Kustbostäder
ger dig tips på hur du målar
miljövänligt.

Titta efter miljösymboler som till exempel Svanen, EU Ecolabel och Bra
Miljöval så vet du att du köper produkter som tar hänsyn till bland annat
miljöpåverkan och resursanvändning vid tillverkningen av produkten.

Evenemangstips
Kajak & Gongbad
Jogersö tors 22 maj kl 17-21
Upplev kajakpaddling och avslappnande gongbad i skärgården! Läs mer på
www.kajakochfritid.se.

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

Skolavslutning på
Gröna Lund
Fredag 13 juni
På skolavslutningsdagen anordnar
Koordinaten Ung en Gröna Lund-resa
för årskurs 6 och upp till 18 år. Buss avgår från D-skolan kl 15. Det är begränsat antal platser så boka din plats nu!

Ulrika Bodén Band

Utställningar

Koordinaten tis 13 maj 19.00
En av Sveriges främsta folksångerskor och hennes färgstarka band avslutar vårens
konsertserie med kärlekssånger i medryckande och förförisk folkton.
Deras musik är både stillsamt vacker och energirik med mycket rytm och ståhej,
texterna skildrar sprittande lyckliga, kaxiga och bitterljuva kärleken ur folkdiktningens många vinklar.

Seapilot 2star
Piren vid Österviken ons 28 maj
En av Sveriges största segeltävlingar
utgår och avslutas i Oxelösund. Första
start går kl 13, nästa kl 17, därefter start
varje halvtimme till kl 20. Följ tävlingen
på hemsidan, www.seapilot.se.

Lena Nyberg
Koordinaten, 26 april – 13 maj
Fritidsfotografen Lena Nyberg skildrar
närgånget vattendropparnas fascinerande universum.

¡ơ
G:a Oxelösund ons 28 maj kl 18

Oxelö marknad

Relaxhelg

Lör 10 maj kl 9-17

Jogersö lör 10 maj kl 10 - sön kl 15

Oxelösunds centrum fylls åter med
knallar, tivoli, musik och underhållning
hela dagen! Veterantågen trafikerar
sträckan Oxelösund-Vrena. På scen:
Arvingarna, Proggbandet mfl.

Härligt avslappnad helg med möjlighet
till Kundaliniyoga, Gongbad och paddling. Bo i nyrenoverade stugor, ät härlig
ekologisk mat och njut av naturen!
Bokning, se www.kajakochfritid.se.

Hamnupptakt med kortege till G:a Oxelösund. Arr: Nyk. Automobilsällskap.

Resa till Lofoten
Koordinaten 17 maj - 1 juni

Seniorcafé
Koordinaten
Mån och tor 10.00–12.00

Cantate
S:t Botvid, Lör 10 maj kl 18
Ungdomskören Cantate avslutar traditionsenligt vårens konsertserie ”Månadens konsert” i S:t Botvid. Jocke Forss
och Janne Johansson, piano; Lars Borg,
bas; Christer Fredriksson, trummor;
Håkan Herlogsson gitarr.
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Säl- och
skärgårdssafari
Båten avgår från Badhusviken kl 8,
åter kl 12 den 16, 17, 18, 23, 24, 25,
29, 30, 31 maj och 1, 6, 7, 8, 13, 14,
15 juni
Båttur med guidning och picknick på
skärgårdsö. Köp biljett på Koordinaten
och Nyköpings turistbyrå Rådhuset.

En mötesplats för alla seniorer.
Program i maj:

Konstnären Ria Roes Schwartz reste till
Lofoten med tio målerielever för att
fånga det dramatiska landskapet och
det omtalade nordnorska ljuset. Resultatet ställs nu ut på Koordinaten.

Du missar väl inte...

8 maj
Oxelökören sjunger in våren.

12 maj OBS! Måndag
Möt våren i Balders hage med Gösta
Linderholm och Scenkonst Sörmland.

22 maj
Rock & Blus – Musikalisk återblick med
Elisabeth, Monica, Leif och Mats

...inlämningen till Sörmländsk Fotosalong 2014? 12-18 maj kan du lämna in
dina bilder på Koordinaten för bedömning på temat ”Mellanrum”. Läs mer på
www.visitoxelosund.se.

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

'LQEnWlUYnU
YLNWLJDVWHNXQG

9nUYLVLRQlUDWWE\JJDRVWNXVWHQVIUlPVWDYDUYSnÛ(Û

Vinterförvaring
Ɣ9DUPKDOO.DOOKDOO8WRPKXV

7RUUVM|VlWWQLQJ
Ɣ.UDQNDSDFLWHWWRQ

6HUYLFHYLNDQXWI|UD
Ɣ6QLFNHULDUEHWHQ3ODVWUHSDUDWLRQHU
Ɣ0HWDOODUEHWHQ0nOQLQJVDUEHWHQ
Ɣ/lJJQLQJDY)OH[LWHHN
Ɣ5HQRYHULQJDU
Ɣ5LJJDUEHWHQ DYSnPDVWQLQJDU
PRQWHULQJVDUEHWHQPP
Ɣ9LQWHUNRQVHUYHULQJDU PRWRUHUYDWWHQV\VWHP
Ɣ5XVWQLQJDU SROHULQJYD[QLQJPnOQLQJ

9LKDUlYHQHQOLWHQ
I|UVlOMQLQJEXWLNI|U
VlVRQJVDUWLNODU
H[ERWWHQIlUJHU
WYlWWPHGHOYD[PP
Ljungholmsvägen 3 • 0155
01 - 308 27
2 • oxelosundsvarv.se
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i stan!

... och full fartt
på Kyrkbacken

10/5
kl 09-16
S:t Botvid

Församlingshemmet

Café Kyrkbacken ZLY]LYHYMHPY[YHKL
RHMMLVJO)PYNLYZNVKHIYK+L[pY
2`YRIHJRLSVWWPZVJOTH[RVYNSV[[LYP
-PUHMHPY[YHKL]HYVYVJOYHNNZVJRVY
ÄUUZH[[RWHVJOWYpZ[VZ[ÄUUZ
[PSSMYZpSQUPUN[PSSMYTrUMY
9pKKUPUNZWSHURHU
Se målargruppens sommarutställning som just öppnat i
S:t Botvid.
:VTNYpKKLWrTVZL[H]ZS\[HZ
THYRUHKZKHNLUTLKLURVUZLY[
KpYZRUZQ\UNHUKLRYLUCANTATE
sätter färg på tillvaron.
4PZZHPU[LKLU

Utställning i S:t Botvid
8/5-31/8 Sommarutställning.
S:t Botvids målargrupp ställer ut.
Stickcafé måndagar [VT

Syjunta 13-16 tisdagPQpTU]LJRH
Lek och pyssel för miniorerrY

Språk-café 24/5RS

21/5 kl 13.30 Vårterminens sista
Dagledigträff NpZ[HZH]THUZRYLU
7VU[VULYUH-YZHTSPUNZOLTTL[

10/5

kl 18.

tvid

CANTATE - Avskedskonsert
kompade av Jocke Forss, Christer Fredriksson,
Janne Johansson, Håkan Herlogsson, och Lars Borg.
Sista chansen att lyssna på Cantate! Gruppen upphör, dags att gå
vidare. Entré 100 kr. Pensionär & studerande 50 kr. 0-18 år gratis.
<UKLYQ\UPH\NNY¹4rUHKLUZRVUZLY[¹\WWLOrSS4,5P-YZpUNZ
RHWLSSL[]PK6_LSZ\UKZ]HJRYHR`YRVNrYKIQ\KZKL[]HYQLSYKHNRSWr
ZVTTHYRVUZLY[TLKSVRHSHVJO\[PMYrURVTTHUKLT\ZPRHU[LY-YPLU[Yt

U
H[PV

YT

Ä
2VU

11/5

kl 12.

00

S:t Bo

7/5 kl 13.30 Dagledigträffen
NpZ[HZH].\SSTHY)LYTHUVJO
KV[[LYU1VOHUUHZVTIQ\KLYWr
Z^PUN]HSZVJO]PZH

tvid

Orgelkonsert med
Irina Söderberg
24/5
kl 18.00

S:t Botvid

Musik av J.S Bach,
L.Vierné, C-M Widor.
-YPLU[YtTLUNLNpYUH
LUNr]H[PSS.\UNIYpKHU
R`YRHUZHR\[RHZZHMY
IHYUMHTPSQLYP6_LSZ\UKP
ILOV]H]LRVUVTPZR[Z[K

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

S:t Botvids kyrka
,UZL]pYKR`YRHZVTpYWWLUMYILZR
HSSHKHNHY =pSRVTTLUPU
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00

S:t Bo

Försommarmässa i S:t Botvid
med S:t Botvids kyrkokör
RS,SPZHIL[O=VSKLU
:\ZHUUL-VYZS\UK

14/5 kl 18-21 Du vet väl om att du
är värdefull.kWWL[ZHT[HSTLK@S]H
:QILYNZVTZHT[HSZSLKHYL+L[
OHUKSHYVTH[[I`NNH[PSSP[0UNL[pYMY

SP[L[LSSLYMYZ[VY[H[[WYH[HVT-PRH
RY-YZHTSPUNZOLTTL[
18/5 kl 18 Taizémässa i S:t Botvid.
4LKP[H[PVUZrUNIPILS[L_[IHYH
SL]HUKLSQ\Z:]LU)QYRIVYN1VJRL
-VYZZ4HYPL5PSZZVU

ANNONS

ns
e
d
a
Månonsert
k

.\PKLHUSpNNUPUNÄUUZTLK
PUMVYTH[PVUWrVSPRHZWYrR
2`YRHUZHR[P]P[L[LYÄUUZWr
www.oxelösundsförsamling.se

Kristi himmelsfärds dag
 RS 4\ZPRN\KZ[QpUZ[
P-YZpUNZRHWLSSL[TLK7LY
*OYPZ[VMMLYZZVU(UKLYZ2HYSZZVU
6SH.YHUYV[=LYVUPJH
3PUKNYLUWYpZ[

Oxelösundin
Ruotsinsuomalaisen
seurakuntatyön
Su 11/5 fP[PLUWpP]pQ\OSH
(SVP[HTTL:![)V[]PKPURPYRVZZHQH
QH[RHTTLVOQLSTHHQHRHO]P[[LS\H
ZL\YHR\U[HRVKPZZH
Su 18/52L]p[YL[RP.\Z[H]ZILYNPU
RPYRRVVU3pO[RSV
2SV:\VTHSHPULUTLZZ\
4\RHUHZ\VTLURPLSPZ[p
R\VYVH/PLTHUZOVWWHPS\HZPSSL
QVRHOHS\HH0STVP[[H\[\TPULU
3PZp[PL[VQH/LSLUPS[p
Pe 23/5  3HPK\URH\KLU
(]HQHPZL[RL]p[Wpp[[pQpPZL[
QVO[VR\UUHUQpZLULSSp5PPUH
4HQHSHSSH0ZHRZS\UKZ]pNLU
.YPSSH\Z[HSLPRRLQpHYWHQHPZL[
`O[LPZSH\S\HQHVOQLSTHH1VRHPULU
[\VOHS\[LZZHHUT\RHUHHU
HYWH]VP[VUQHRHO]PSLPWpp;HY]P[RV
R``[PUUPPUZVP[H/LSLUPSSL
Kyrkans expedition
tel. tid. må, ti 9-12 & 13-15, on 13-15,
to 9-12 & 13-15. Vxl. 29 34 00
Församlingshemmet Kyrkogatan 12
Kyrkogårdens expedition
Kyrkogårdsvägen 4, 0155-29 34 20

TEXT BIRGITTA RINGSHAGEN FOTO PETER LUNDSTRÖM

Religion och tro

”Kyrkan fanns ute i
samhället, det var så
jag kom in”
– Det var som småbarnsmamma i öppna förskolan som jag
kom i kontakt med Svenska kyrkan, berättar Annette. Sen
dess har jag varit vuxenkonfirmand och medvandrare till andra vuxenkonfirmander.
det. Tröstar. Tar upp i famnen. Blåser
Annette Nilsson är en frimodig bropå det lilla såret. Vi hjälper växterna
byggare och ambassadör mellan kyratt gro genom att bereda väg för dem,
kan och människor i Oxelösund.
rensa, vattna. Det är att
– Jag tycker om att levansläppa in Gud i vardagen.
degöra
evangelietexten
Större behöver man inte
med hjälp av den fina
göra det.
samling bibliska figurer
som Oxelösunds församAtt ha en gudstro behöling har i sin ägo. Är man
Jag märker
ver inte göras så kompliinte aktiv i kyrkan tror jag
cerad. Livet går vidare,
att mitt
det är svårt att förstå vad
med goda och onda ting,
som menas med Gud i
engagemang
men tron hjälper till att
vardagen, säger Annette.
sprider
se den blå himlen, inte
bara den grå.
När jag får frågor om
ringar på
– Som ett spektra av färkyrkan berättar jag hur
vattnet.
ger ser jag min vandring.
min tro ser ut och hur
Det ljusnar mer och mer
jag hamnade där. Jag
och det är inte alls komberättar om möten med
plicerat, bara roligt. Jag vill berätta
kristna, om okomplicerade ärliga
om bönen. Jag vill tända ett ljus och
samtal om högt och lågt.
känna Guds närvaro. Det räcker långt.
– Kyrkan gav mig möjligheten att åka
Gud finns i min vardag.
till en retreatgård med allt vad det
innebär av tystnad och vila, gemenskap och bön. I början kände jag mig
ganska enkel i min gudstro men jag
bestämde mig för att det faktiskt fick
va ok som det var just då. Min tro var
som en försiktig trevare utmed väggen för att inte störa och sticka ut hakan. För så mycket kunde jag ju inte.
Hade inte läst Bibeln så mycket utan
mest bläddrat då och då. Livet ändas
inte så radikalt. Själsligt, ja. Gud har
nog en längre tid smugit längs mina
väggar för att inte störa...
– Jag fick uppleva bönens självklara
plats i vardagen. Retreat är bra för
alla. Även om man mår bra. I bönen
finns utrymme för alla tankar som
behöver komma fram. Det är som
att börja en vandring mot något nytt. En nyckel att låsa upp
stängda dörrar med.
– Jag delar gärna med mig av
egna erfarenheter och tankar om Gud i vardagen.
På ett enkelt sätt. Gud
finns med i alla våra
goda
handlingar,
som vi faktiskt gör
varje dag utan
att tänka på

– För mina barn är kyrkan en naturlig
del i vardagen. Min son, som kallar
sig ateist, respekterar min tro. Han
gav mig ett kors där det står Trust in
the Lord.
– Jag är stolt över att få arbeta för
kyrkan, säger Annette. Kyrkan behöver frivilliga medarbetare. I min
resa in i kyrkan tog jag initiativ till
församlingens retreatdagar. En dag i
tystnad med meditationer och bön.
De timmar du kliver in i dig själv och
i tystnad, öppnas det upp för många
fler samtal som du har möjlighet att
dela genom kyrkans diakonala verksamhet.
– I kyrkans utåtriktade arbete behövs
många resurser. Jag och många
med mig kan vara med och samverka i olika evenemang som
kräver mångas insatser. Min
personliga upplevelse av kyrkan
i Oxelösund är något som jag
mer än gärna delar med mig
av bland mina vänner. Jag
märker att mitt engagemang sprider ringar på
vattnet. Kyrkan har inga
höga trösklar. Jag har
själv sett det. 
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TEXT SANNA DAHLSTRÖM FOTO PETER LUNDSTRÖM

Hobby och Fritid

Oxelösunds Brukshundklubb
Att människans bästa vän
går på fyra ben är ingen hemlighet. Det uppskattas att
det finns närmare 800.000
hundar i Sverige, vilket gör
hunden till god tvåa efter det
allra mest populära husdjuret – katten. Vissa föredrar
att ha sina hundar enbart
som sällskapsdjur, men det
finns också ett stort intresse
för att träna och tävla med
sin hund.
Hundar har under lång tid i historien
använts som medhjälpare till människan inom jaktrörelsen. Under första
världskriget fick hunden nya uppgifter. Bevakning- och sanitetshundar
(vad som idag kallas patrull- och
räddningshundar) gjorde en viktig insats i kriget, där de medverkade till
att rädda många soldaters liv. Under
samma tidsepok introducerades även
de första polishundarna. Brukshundens era var påbörjad!
År 1918 bildades Föreningen Svenska Skydds- och Sjukvårdshunden
(FSSSH). Ett par år senare hölls den
första tävlingen i skydd och spårning
vid en utställning i Stockholm. När
sedan andra världskriget stod för dörren trappades behovet av brukshundar upp, vilket ledde till att Svenska
Brukshundklubben startades och fick
förbindelse med Svenska Kennelklubben, samtidigt som FSSSH och flera
andra mindre organisationer upplöstes.
Intresset för hundsport har sedan
dess bara vuxit mer och mer. Idag har
Svenska Brukshundklubben cirka 60
000 medlemmar och nästan 300 lokala klubbar runt om i Sverige. Bara
i Södermanland hittar vi 11 klubbar.
Den lokala föreningen heter Oxelösunds Brukshundklubb, en ideell
verksamhet med omkring 120 medlemmar.
– Klubben bildades 1979 efter att
Oxelösund länge tillhört Nyköpings
Brukshundklubb, berättar Kaarina
Ekola Pettersson, sekreterare i föreningen. Fram till december 1983 hölls
hundsportträningarna i Oxelösund vid
Ekbacken på Ramdalen, sedan flytta-

Några av Oxelösunds Brukshundklubbs glada medlemmar.
Från vänster Katarina Berg, Evelina Hillilä, Elin Lundström med dottern Vilma, Angelica Ceder och Maria Ceder.

des all verksamhet till det nuvarande
läget vid Aspa i närheten av våtmarkerna. Från början huserade klubben
i en liten barack som flyttats med
från Ekbacken, denna har sedermera
byggts ut med fler lokaler.
Inom klubben har det
genom året funnits
många olika verksamheter, bland
annat träning av
hemvärnshundar och räddningshundar,
utställningar
av olika slag
samt många
samarbeten
med
andra
hundklubbar
i
området.
– Det finns många
klubbar i närheten, och
det är lätt att ta del av varandras aktiviteter, menar Kaarina. De
flesta klubbar har någon eller några
grenar som de genom åren valt att
specialisera sig på, därför kan man
oftast lätt hitta träningsmöjligheter
inom alla grenar även om inte den
egna klubben kan erbjuda bäst möjligheter inom din gren.

Idag erbjuder Oxelösund varje år en
mängd olika kurser och utbildningar, samt tävlingar på varierande nivå.
Allt ifrån valpkurser till träningstillfällen inom de mer tävlingsinriktade
sektorerna i klubben, agility och
rallylydnad. Klubben har
flera tävlingsekipage
som redan är på,
eller som siktar
mot, SM-nivå.
– Men man
behöver inte
vilja tävla
för att träna de olika
g re n a r n a ,
många ser
det som ett
trevligt sätt
att
aktivera
sig själv och sin
hund, menar Katarina Berg, som själv
tränar agility med sina
hundar av rasen Kooikerhondje. För
att få träna exempelvis agility så ska
hunden vara minst 1 år gammal och
man ska ha en grundlydnad i botten.
Vill man tävla agility så måste hunden
vara 18 månader.
– Något som är viktigt att poängtera

är att alla våra kurser riktar sig till
hundägaren, inte hunden – vi lär alltså föraren hur denne ska utbilda sin
hund, tillägger Katarina.
Förutom tävling och träning så innebär
klubben också vardagsglädje och gemenskap för medlemmarna.
– Man får en känsla av samhörighet
när man umgås med sina likasinnade,
säger Kaarina. Många medlemmar
stannar kvar länge i klubben, och det
finns många fall där mer än en familjemedlem är engagerade i klubbens
verksamhet.
– Och vi vill hemskt gärna ha fler medlemmar, gärna också ungdomar, det
krävs många engagerade för att hålla verksamheten levande i framtiden,
menar Angelica Ceder, instruktör i
klubben. Att ha en egen hund är naturligtvis en bra början, men man kan
även vända sig till Brukshundklubben
för tips och råd innan man införskaffar sin hund.
– Här finns ju möjlighet att se och
träffa ett antal olika raser, och kanske
få lite tips på vad som kan passa just
dig, säger Angelica och tillägger; alla
är varmt välkomna att hälsa på oss,
med eller utan hund!
Läs mer på sidan 10

KOM OCH
HÄLSA PÅ!

FÄRG • TAPETER • KAKEL • GOLV Må-Fr 06.30-18.00
Lö 09.00-14.00

Gumsbackev 6, 0155-20 26 50 www.holmgrens.nu
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Hundsport hos OBK
Agility
Agility handlar om att på kortast möjliga tid och utan fel eller vägringar ta
sig igenom en hinderbana. I mitten
av 1980-talen introducerades agility
i Sverige, och sedan 1987 är det en
officiell hundsport. Agility är roligt för
alla, och när det är som bäst är det
också en uppvisning i avancerat samarbete. Det går fort mellan slalompinnar, på gungbrädor, genom tunnlar och
över hinder. Agility bygger på ett gott
samarbete mellan hund och förare.

WWW.PUUSTELLI.SE

Evelina Hillilä tränar agility med bordercollien Ina.

Klubbens instruktör Angelica Ceder undervisar föraren Erika Persson och hunden
Rumi (av rasen shiba) i rallylydnad.

Allmänlydnad
I grenen skall hunden läras att utföra ett flertal olika moment både nära
föraren och på avstånd. Hunden skall
kunna hämta föremål och hoppa över
hinder. Momenten sker både med och
utan koppel. Viktigt i lydnad är samarbetet mellan förare och hund. Ett
bra lydnadsekipage har ofta en fin
och förtroendefull relation. En person
som håller på med lydnad gillar nog
ofta klurigheter och blir duktig på att
träna detaljer och lösa svårigheter.
Belöningen blir ofta en harmonisk och
nöjd hund som fått använda sitt huvud till problemlösning.
Rallylydnad
Genom glädje, kommunikation och
samarbete ska hund och förare ta
sig igenom en rallylydnadsbana. Rally i namnet betyder inte att det ska
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gå fort utan att hunden "kör" en bana
enligt "kartläsarens", förarens, anvisningar. Anvisningarna finns på skyltar
med ca 3-5 meters avstånd som både
visar vägen och vad som ska genomföras. De 12-20 momenten är ofta delar ur traditionell lydnad. I högre klasser förekommer även andra moment
som till exempel att snurra vid sidan.
Banorna ser olika ut varje gång. I nybörjarklassen är hunden kopplad hela
tiden, vilket gör detta till en bra gren
att börja tävla i. I högre tävlingsklasser ska hunden vara okopplad genom
hela banan samtidigt som det blir
sammansatta moment. I stort sett
ska alla moment kunna genomföras
på båda sidorna om föraren. Hundarna gillar samarbetet med sin förare
och den belöning det ger. 
Källa: Svenska Brukshundklubben

TA DEL AV PUUSTELLIS
STENHÅRDA ERBJUDANDE
GENOM ATT BOKA KOSTNADSFRITT

HEMBESÖK

GRANITBÄNKSKIVOR

-50%

Gäller 5/4-1/6 vid köp av ett komplett kök till ett snickerivärde av minst 70.000,- Leverans senast v. 36.
Begränsat antal. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller ej på bearbetningar och frakt.

VÄLKOMMEN TILL PUUSTELLI KÖK.
KOM IN OCH LÅT DIG INSPIRERAS!
STOCKHOLMSVÄGEN 10
611 33 NYKÖPING
TEL. 0155-287 858

Ta hand om
din terrass!

Vi söker dig som ...
…tycker kunskap är viktigt
…vill gå på ett mindre högstadium
…vill ha en trygg skoldag
…uppskattar det personliga mötet
Ring 0725 - 61 13 65 för ett personligt möte/ studiebesök

bspris!

Kundklub

149:-

För icke medlemmar
229:-, Gäller tom
31/8-14

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

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

BÄSTA
BEGBILARNA
FINNS PÅ MOTORCITY
EXEMPEL FRÅN VÅRT STORA LAGER

Toyota Avensis 2,0 Bus -05

Toyota Prius 1,8 HSD
Business -09

bbPLO.YDOLWHWVJDUDQWL

bbPLO+\EULGHOEHQVLQ

bNU

bNU

Toyota Aygo 1,0 5D Plus -11

Toyota iQ 1,33 IQ3 -10

bbPLO.YDOLWHWVJDUDQWL%HQVLQ

bbPLO.YDOLWHWVJDUDQWL

bNU

bNU

Toyota Aygo 1,0 5D Plus -12
bPLO%HQVLQ

Toyota Verso 1,8
Business CVT -09

bNU

$XWRbbPLO.YDOLWHWVJDUDQWL
WL

Toyota Corolla Verso 1,8 Business -08
bbPLO

Toyota Prius 1,8 HSD Business -11
bbPLO+\EULGHOEHQVLQ

Toyota GT86 2,0 D-4S Toyota Touch
Navigation -13bbPLO

bNU

bNU

bNU

Toyota Auris 1,4 D-4D TS Active -13

Toyota Avensis 2,0 Bus -10

bPLO'LHVHO

bbPLO.YDOLWHWVJDUDQWL

bNU

bNU

bNU

Toyota Prius 1,8 HSD Executive E1 -11

Toyota Avensis 2,2 D-4D
D-CAT Business-06

Toyota Verso 1,8 Bus -09

bbPLO.YDOLWHWVJDUDQWL+\EULGHOEHQVLQ

bbPLO.YDOLWHWVJDUDQWL

bbPLO'LHVHO.YDOLWHWVJDUDQWL

bNU

bNU

bNU
Toyota Corolla Verso 1,8
Business -07
bbPLO.YDOLWHWVJDUDQWL

bNU

Toyota Avensis 1,8
Business -11
bbPLO.YDOLWHWVJDUDQWL

bNU

Toyota Land Cruiser 150 60th Executive
Leasbar -12
bbPLO'LHVHO

bNU

.RPLQRFKVHUHVWHQ
DYY§UDEHJELODU

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

Industrigatan 10, Nyköping 0155-21 71 70
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Königs kåseri

Det tar emot att ljuga
stan och köper ett häfte Zlatan-frimärken.
En morgon höjer jag rösten vid frukostbordet.
Det är det motivet att välja på.
Jag framför rakryggat min mening, vilken
Förra gången var det Lill-Babs.
i det här fallet är att jag är i behov av egentid.
Häftet med den majestätiske bollsparkaDet möter faktiskt inga invändningar.
ren är tio kronor dyrare.
Min sambo är ute och rastar vovven.
Det gör nog ingen mållös.
Det här med egentid har jag snapDen trallande Järvsjöstintan i all
pat upp i Lands relationsspalt.
ära men hon går näppeligen som
Det är visst en fluga i tiden. Eller
barn i huset hos emiren av Qatar.
möjligen enbart trams.
Hur som helst skriver jag fortLand är förresten en tidning om
farande brev och lägger i en gul
livet på landet. Jag som bor på landet
I fjol vann låda.
frågar mig därvidlag vilka insikter
Breven är adresserade till den
tidningen har om just livet på landet.
tuppen i
här tidningens chefredaktör med
Jag tänker i det fallet på innehållet.
Vårdinge
fakturan för utförda skrivuppdrag.
Sidorna i Land fylls av recept på
Det är vad jag misstänker ingen
pannkaksfrukost, surdegslimpa och
kyrka. En
populär korrenspondens.
färgglada Brysselkex plus en läsartävvälförtjänt Trots att jag bjuder på portot.
ling om årets kyrktupp.
I fjol vann tuppen vid Vårdinge kyrka.
vinst.
Efter vad jag hört en välförtjänt vinst.
Nu när man ändå är inne i stan
kan det vara en god idé att försöka
hinna med fler ärenden.
Personligen är jag mest intresserad
Jag funderar på vad det skulle kunna vara.
av vilka tröstens ord vi olyckliga bonnläppar
Men inte alls särskilt länge.
kan få av Lands honorerade psykoanalytiker.
Jag beslutar att köpa en semla.
Det är han som håller i relationsspalten.
Det är en förrättning lika god som någon
Jag funderar på att mejla in en egen fråga.
annan. Om inte ännu godare.
Mitt problem är att jag har svårt för privata
Må vara av mindre angelägen beskaffenhet.
tillställningar inklusive kindpussar, artig konverDet är i och för sig helt fel beslut för den
sation och vad etiketten säger om servetten.
som vill sova lugnt inför den årliga hälsokonDet är inget jättebekymmer ska erkännas.
trollen. Det är snarare att be om doktorns
Den senaste gången jag var bjuden på fest
förmaningar och illavarslande varningar.
var nämligen samma år som Ted Gärdestad
Den tanken lyckas jag förtränga genom att
låg på Svensktoppen med "Jag vill ha en egen
måne". Det var en trevlig trudelutt, minns jag. lova mig själv ett besök på gymmet och köra
fem minuter extra vid roddmaskinen.
Nu ska ni inte tro att jag låter tårarna trilla
A piece of cake för en friskus som jag.
av självömkan för den sakens skull.
Det där med friskus anser jag mig ha stöd
Jag cyklar hellre fyra gånger upp och ned i
för efter att min tandläkare haft vänligheten
långbacken vid Fadadammen.
att jämföra min tandstatus med en 20-årings.
Till detta krävs ingen social kompetens.
För detta fick jag betala nära tusenlappen.
Däremot en hyfsad hoj. Samt friska lungor.
Det kan tyckas morskare att vänta med att slå
näven i bordet till dess sambon är tillbaka.
Enligt min mening dock direkt dumdristigt.
Vem vet hur det kan sluta?
Risken är att hon och den inställsamme vovven packar sitt pick och pack och flyttar ut.
Det skulle ställa till besvär för mig.
Det där med egentid kan jag förresten alltid
ta upp vid ett annat tillfälle.
Inte nu när det är vår i luften. Och jag hjälpsamt ställt fram trädgårdsredskapen.
Jag sätter mig istället i bilen och åker in till

STÅLKVINNA – Jenny Kantelius
41-årig designer på SSAB som
lanserar en webbshop med tuffa
kläder för arbete och fritid inspirerade av slitstålföretaget Hardox.
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Belåten med den gjorda överenskommelsen
med mig själv stegar jag in på närmaste kondis och beställer, hör och häpna – två semlor.
Helt otroligt. Det är bara att hoppas att det
inte är kö till roddmaskinen.
Nåja, det är inte värre än att jag vid hemkomsten bjuder sambon på den ena semlan.
Det skulle säkert uppskattas.
Svältfödd som hon är på tulpaner, praliner
och tacosbuffé med levande ljus.
Å andra sidan slipper hon tömma kattlådan.
Bilfärden från stan hem till husets härd tar

SERVITRIS – Sandra Hallblom
Varför inte ta en cykelutlfykt till
Femöre barnkoloni och beställa en
skärgårdsvåffla av 23-åriga Sandra
som håller caféöppet under juli?

sju och en halv minut. Det är tillräckligt.
Tillräckligt såtillvida att jag under den tiden
hinner trycka i mig båda semlorna och slicka
bort grädden runt mungipor och nästipp.
"Har du proppat i dig en semla?" frågar sambon så fort jag kommit innanför dörren.
Det tar emot att ljuga. Och sanningen känns
i rådande läge inte heller som ett alternativ.
Jag avleder istället uppmärksamheten från
ämnet genom att överdrivet entusiastiskt
klappa den slumrande vovven på hallmattan.
Det får kanaljen ifråga att förvånat titta upp.
Han är i allmänhet van vid att husse står
och hytter med klotång och pälskarda.
Det är inga attiraljer som vovven uppskattar.
Sambon låter sig inte bortkollras. Hon känner sin Pappenheimare.
Hon har redan listat ut svaret på sin egen
fråga. Skarpsynt som hon är.
Jag tittar slokörat ned
på framsidan av min
nyvädrade vårjacka.
Den är vit av pudersocker.

TEXT LEIF KÖNIG
E-POST leifkonig@telia.com

NYTÄNKARE – Lisa Sollenborn
Leder kommunprojektet Förändras
Radikalt. 34-åriga Lisas jobb är att
skapa nya och bättre arbetssätt inom
främst Oxelösunds äldreomsorg.

Dags för nya kvastar
i Oxelö( )und!
Alliansen i Oxelösund står för ett
nytt tänk för vår vackra kommun.
Ge oss din röst i september, så lovar
vi att sopa rent från decenniers
maktfullkomlighet och skapa ”Nya
Oxelösund”!

Fler långsiktiga arbetsplatser, ﬂer
bostäder - både för unga och gamla och en fortsatt härlig miljö att bo i.
Minskad byråkrati, ökad valfrihet,
bättre ekonomi och - framför allt mer handlingskraft!

Framtiden ser ljus ut.
Glöm inte att rösta i EU-valet
den 25 maj!
EU är ju i grunden ett
europeiskt freds- och
frihetsprojekt, viktigt
både igår och
inte minst idag.

– Hej!
I kommunvalet
2010 fattades bara
ett fåtal röster för
att Alliansen skulle
ha fått majoritet.
Därför är din röst
oerhört viktig i höst!
För du vill väl också ha
ett rent Oxelösund?

Dag Bergentoft (M),
oppositionsråd & ledare i
Alliansen i Oxelösund.
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Fiskehamnen i Oxelösund - Oxelösunds historia

Arbetet med bygget av fiskehamn vid Öster Femöre
har påbörjats. Tiden är mitten av 1950-talet.
Foto okänd
Den norra sidan av fiskehamnen 1959-60.
Här pågår bygget av nya sjöbodar.
Foto okänd

Rekordfångst på NG 8 MIKADON. Årtalet är okänt men om
någon vet det så hör av er till Oxelösundsarkivet.
Lite båtfakta: Signal. SMQO. Byggd 1940 av ek och furu
i Landskrona, som ”SKANTIC” på beställning av Tage
Ragnar Nicolaus Nicolausson, Öckerö. Såld 1949 till Sigfrid
Johansson, m.fl. Fiskebäck. Omdöpt till ”ALTUNA”
(GG 239) Såld 1968 till Östen Söderlund, Oxelösund.
Omdöpt till ”MIKADON” Såld av Söderlunds dödsbo
i nov 1974 till Einar Olof Hilton Gardell, Ronehamn.
Bidragsupphuggen 1984. Foto okänd

Den lövade dansbanan i Östersviken sommaren 1958.
Foto Dan Samuelson

SU
N
DA
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6OOBEJHFUUWÌSEBOEF
TDIBNQPCBMTBNGSÌO)ÌSPMPHJ 
TQFDJFMMUBOQBTTBUGÚSEJUUIÌS

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

Schampo + Balsam
1BLFUQSJTLS

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!

0SEQSJTLS
Nya
ok!
Sundasalongen på Facebo

Välkommen

)ÊMTOJOHBS (VO!
JMMB

/ZB4VOEBTBMPOHFOt4VOETUJHFO0YFMÚTVOEt5FMFGPO
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www.landstingetsormland.se/oxelosund

Se fler av
Oxelösundsarkive
ts
bilder på interne
t!
Gå in på
bild.oxelosund.se
eller
www.oxelosund.se
Karin Granrot
Ringshagen
Oxelösundsarkive
t
0155-383 52

Den inre delen av Fiskehamnen med en fiskebåt på
slipen. Foto Arnold Adolfson

Fiskebåtarna vid kaj 1989. Foto okänd

Från 1980 är denna bild. I mitten av bilden syns den numera borttagna
ismaskinen där fiskarna hämtade is för att kyla ner sin fångst. Bland
fiskebåtarna vid kajen ligger bland andra NG48 och NG21.
Foto Bo Norelius

Fyren Märkeskallen byggdes i
fiskehamnen 1992. Den 27 maj
bogserades fyren på pråm till
sin slutliga destination i Ålands
Hav. Fyrarna vid Märkeskallen
hade tidigare vid tre tillfällen
1985,1987 och 1991 blivit
nedmejade av fartyg.
Foto Jan Karlsson

JUST SMILE :-)
+
+
+
+
+

Gilla o
Faceb ss på
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belysning
lås
3 växlar
stöldskyddsmärkning
självriskeliminering*

Du tror att det bara är en ”mormorscykel”. Fel.
Smile är en helt ny cykel rakt igenom.
Mer kul på hjul kan du inte ha. Ändå med det praktiska som lås,
fotbroms och belysning.
Finns i fyra färger; Gryning, Flamröd, Spegelsvart och Blå Dager!

= 5.395:-*
* Ordinarie pris 5.995:Självriskeliminering ingår
upp till 5.000:-

0155-451000
Järntorget, Oxelösund
Välkomna in!
-ĚNDAGª ª&REDAGª ªsª,ňRDAGª 
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NYHETER I OXELÖSUNDS CENTRUM
hälsar vi
vår nya
tandsköterska
INutopp
för
sjätte
året i
WĞƌŶŝůůĂ͕ǀćůŬŽŵŵĞŶƟůůǀĊƌƚƚĞĂŵ͘
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rad!

Besök vår nya webbsida!
ǁǁǁ͘ƚĂŶĚůĂŬĂƌĞŚĞƌďƌŝŶŐ͘ƐĞ

Amerikanskt 50-tal
till Oxelösund!
I det som tidigare var Boströms Grill och Gatuköks lokaler
kommer Camilla Boley och Patrik Ödbro att starta ett amerikanskt hamburgerfik med svensk touch.

Torggatan 13, Oxelösund
Tel. 0155-316 60
www.tandlakareherbring.se

Un
konst der
ruktio
n

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
Östra Storgatan 14, Nyköping, tel. 0155-20 51 40
Järntorget 6, Oxelösund, tel. 0155-324 00
Bengt Torsek,
även borgerlig ofﬁciant

fonus.se

LÀUD
1XVNå BDirgY
ers Konditori
hos oss p

– Vi lägger stor vikt vid kvalitet och
att få rätt inredning, säger Patrik! Då
är jukebox och dinerbooths ett måste.
Patrik äger och driver idag Puttes
Smörgåsbar i Oppeby, Nyköping och
kommer snart även att finnas med
ett helt nytt koncept i Oxelösund.

Vad blir det för öppettider?
– De är inte helt spikade ännu men
på vardagar kommer vi att öppna 5-6
på morgonen och hålla öppet till 18
på kvällen. Lördagar och vissa kvällar kommer vi också att ha öppet.

– Vi planerar att öppna till sommaren
men vi önskar att vi öppnade igår,
berättar Patrik som är ivrig och ser
fram emot nyetableringen.

Meny, inredning
ng och exteriör
kommer att gå i samma anda,
kt 50-tal. Ett 30dvs amerikanskt
nar man med till
tal platser räknar
en början.

Vad kommer vi att hitta på menyn?
– Det kommer att finnas hemgjorda
hamburgare, amerikanska pannkakor, milkshake, färskpressad juice,
smörgåsar mm. Allt kommer att
vara vällagat och vi kommer bara att
servera det vi själva tycker är riktigt
gott. En bra kaffemaskin är också
viktigt.

Aktiviteter på Järntorget:

Hos oss hittar du
allt gott till
Mors Dag,
Studenten,
Avslutningen,
Nationaldagen
mm.

10/5 Oxelö Marknad
17/6 Midsommar på torget
16/8 Nostalgiresa på torget

LOKAL PERSONLIG SERVICE
.DPHURU'DWRUHU%OlFNSDWURQHU0RELOWHOHIRQHU7LOOEHK|U6NULYDUH

Beställ
studentskylten
hos oss!

Esplanaden
Esplanade
en 3
305
05
5 31
1•P
Prisman
risman
ris
i man 305
305 50
50
Västerport 26 84 00 • Stenkulla 26 94 00
www.birgers.se
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Vi har ca 60 st mallar
att välja mellan.
Kom in så hjälper vi er.

Välkomna!

Anderssons Hemelektronik AB
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

Nu får Oxelösund
egen bilbesiktning
22 april slogs portarna upp till Oxelösunds egen bilbesiktning. Det är besiktningsföretaget ClearCar Bilbesiktning
som nu etablerar Oxelösunds egen bilbesiktning vid OKQ8
på Styrmansgatan 4.
ClearCars första station öppnades i
december 2012. Idag driver bolaget
31 stationer runt om i landet – från
Tomelilla i söder till Gävle och Ockelbo i norr.
Enligt planerna ska ytterligare drygt
20 stationer öppnas under 2014 och
på sikt kommer ClearCar att ha över
100 stationer runt hela Sverige.

ClearCars strategi är att etablera sig
på mindre och halvstora orter där
det inte funnits bilbesiktning tidigare. Närhet och enkelhet är ledorden.
Det ska inte vara krångligt och tidsödande att besikta sin bil. Det är också en miljöfråga – att inte behöva åka
längre än nödvändigt är positivt för
miljön. En annan av ClearCars strategier är att alltid hålla ett lågt pris.

Harrys öppnar
i Centrum
Harrys är ett svenskt matpubkoncept som finns på 47 platser i Sverige. I juni öppnar de
även i Oxelösund.
Med ett attraktivt läge på torget i
centrum, i lokalerna som tidigare
tillhörde SEB, blir Harrys ett fantastiskt komplement i centrum som
bland annat behöver nyetableringar
för att öka tillströmningen av gäster och kunder såväl dagtid som på
kvällstid.

RGET 6 613 3

Restaurangen kommer ha ca 90 sittplatser inomhus samt en stor uteservering mot torget, där det är sol från
tidigt eftermiddag.
Harrys erbjuder mat och dryck av
hög kvalitet i en avspänd miljö att
trivas i. Den nya mötesplatsen i centrum blir en typisk matpub med popquiz och möjlighet till spontandans.
Krögare är Mikael och Christoffer
Källberg.

Byxor
Byxa, modell Andrew
Svart, 30-40 tum

799:GOLFWEAR

0155-302 10
Järntorget, Oxelösund

Välj rätt progressiva
Få slipade solglasögon
Gör 2014 års bästa val hos din Optiker.
Välj marknadens mest anpassningsbara
progressiva glas, Hoyas iD glas, så får du
ett par slipade solglasögon på köpet.
Det är ett vallöfte som håller.
www.hoya.se

Gäller vid köp av Hoyalux ID MyStyle V+, Hoyalux ID MyStyle,
Hoyalux ID LifeSTyle V+. Gäller ej tillsammans med andra erbjudanden.

Sommarerbjudande
TECKNA ÅRSKORT SÅ BJUDER VI PÅ

TVÅ EXTRA MÅNADER

Aktiviteter på Järntorget:
Torsdagar i juli (klädtema)
3/7
10/7
17/7
24/7
31/7

Vår bästa tid är nu
Ta mig till havet
Hujedamej
Värsta schlagern
Sommaren är kort

Kom som du vill
Pirat tema
Sagofigurer
Glamour
Fantasidjur

Träna
alla dagar
kl 05-23

Pollenallergi?
Vi hjälper dig välja rätt läkemedel

Välkommen in på Öppet Hus:
Onsdagar 18-20

Apoteket Ejdern
Öppettider
Järntorget 2 Oxelösund
mån-fre 09.30-18.00
0771-760 760
lör 10.00-13.00
www.apoteksgruppen.se

Järntorget 1, Oxelösund

08-549 00 600

Gäller t.o.m. 2014-05-31 vid tecknande av årskort på P&T Oxelösund.
Gäller ej avtalet “Samtliga gym”
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EU - något
för dig!

I Oxelösund

Catharina Fredriksson
Kommunstyrelsens
ordförande
Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan
till exempel handla om kvaliteten på badvattnet eller att
soptipparna ska klara EU:s miljökrav. I maj 2014 är det
val till Europaparlamentet i alla EU:s medlemsländer.
EU består i dag av 28 länder som tillsammans har ungefär 508 miljoner invånare. Och fler länder vill ansluta sig.
I Sverige sker valet söndagen den 25 maj. Då ska vi
i Sverige välja 20 ledamöter. Totalt ska 751 ledamöter
väljas i hela EU.
Generellt sett så är EU-valet ett val med lågt valdeltagande. Det kan naturligtvis finnas flera orsaker till det,
en del var emot att vi skulle söka medlemskap i EU
och låter bli att rösta av den anledningen, men jag tror
att mycket har att göra med avståndet mellan oss som
medborgare i Sverige och parlamentet i Bryssel. Det
finns en tendens till att långa avstånd gör att frågorna
blir mindre intressanta för oss.
En annan orsak kan vara att vi tycker att det verkar
krångligt och svårt. Ju mindre kunskaper och förståelse
vi har om ett ämne, desto mindre intressant blir det för
oss. Vi bryr oss helt enkelt mer om saker som vi förstår
och som är så enkla som möjligt.
Och om man nu inte är så intresserad och tycker att det
är krångligt och svårt-varför ska man då rösta i EU-valet?
För mig är svaret väldigt enkelt! För mig handlar det om
att värna demokratin och om jag låter bli att rösta så
betyder det att jag överlåter till någon annan att tycka
åt mig.

Det är en förmån att få bo
och leva i Oxelösund.
För drygt 11.400 invånare innebär
det livskvalitet och frihet. I Oxelösund är livet behaglig och tempot
lugnare med skolor, barnorsorg,
arbete och allt man behöver på
bekvämt avstånd. Dessutom är
Oxelösund är en cykelvänlig stad
med över 4 mil cykelbanor. Vardagen är helt enkelt enklare här
och det är nära till allt.
Läget vid havet fantastiska möjligheter till havsbad, segling, kajakpaddling och skärgårdsnatur.
Det är nära till både badplats och
båtplats och oavsett om du föredrar att bo i villa eller lägenhet så
har du skogen och havet alldeles
inpå knuten. På kartan ser du
några av de bostadsprojekt som
är aktuella just nu.

Här på Segelvägen
planeras för 4
seniorvillor.

ANNONS

är det alltid nära till havet!
Lediga tomter finns bland annat
på Vallsundsvägen, Lastudden,
Inskogen och Femöre. Läs mer
på www.oxelosund.se/

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

Utmed Femörevägen
färdigställs 8 hyreslägenheter - inflyttningsklara i maj.

n

Här på Villabacken planerar
PEAB två
20-23-våningshus.
Vid kanalen planerar
PEAB 14 enplanshus i
2 olika storlekar.

TEXT LEIF KÖNIG E-POST leifkonig@telia.com FOTO PETER LUNDSTRÖM

Mode

Rebeltväskan vårens trend
Namn Amanda Hanssen, 18.
Familj Föräldrarna Michael och Susanna Hanssen. Syskonen Linn, 15 och
Wilma, 10. Pojkvännen Kevin Jansson
Lande, 19. Ettårige vovven Scott (en
shetland sheepdog), två kaniner och
två katter.
Bor Familjens villa i Danvikshagen i
Oxelösund.
Studerar Nyköpings Enskilda gymnasium, tredje året på ekonomiprogrammet.
Aktuell som Vd och marknadsförare i
succéföretaget Rebelt UF som tillverkar exklusiva handväskor av kasserade
bilbälten (Rebelt drivs under konceptet
Ung Företagsamhet som utbildar unga
i entreprenörskap.) Vi är Rebelt UF:
Amanda Hanssen, vd, Johanna Boman, försäljning och Maria Andersson,
ekonomi.
Johanna Boman, Amanda Hanssen och Maria Andersson ägarna av Rebelt.

Vi börjar med en fråga av privat natur. Hur
tror du din familj uppfattar dig?
– Jag brukar bli kallad ordningskvinnan.
Du gillar alltså att ha ordning
omkring dig?
– Ja, det ligger säkert i min
personlighet.
Du tar studenten om några
veckor. Vad har du att säga om
Nyköpings Enskilda gymnasium
där du pluggat under senaste
tre åren?
– Det valet har jag inte ångrat.
Det är en liten skola, trivsam
miljö och trevliga lärare.

Vårens
är att
bära en
Rebeltväska.

Eftersom du går ekonomiprogrammet är det
säkert ett område som intresserar dig. Finns
det något annat ämne du roas lite extra av?
– Svenska. Jag går en retorikkurs där vi lär
oss stå framför en publik och tala och även
får analysera kända talare och deras tal.
På tal om tal. Det brukar få gemene man att
stamma nervöst och svettas mer än under
ett maratonlopp i Kenya. Hur är det för din del?
– Det har jag kommit över. Det brukar inte
vara några problem även om det hittills mest
handlat om att prata inför klasskompisarna.
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Nu över till Rebelt, företaget som du och
skolkompisarna Johanna Boman, Nyköping
och Maria Andersson, Gnesta, startade inom
konceptet Ung Företagsamhet
hösten 2013. Berätta lite om
produkten företaget säljer.
– Vi gör handväskor med fokus
på exklusivitet, kvalité och miljö.
Materialet utgörs av gamla bilbältrend ten och varje väska är unik.
Vårens trend är att bära en
Rebeltväska. I konkurrens med
över 100 UF-företag segrade
även Rebelt i fyra kategorier vid
mässan Våga vara egen 2014 i
Eskilstuna tidigare i år.
– Det är först nu man börjat landa. Det var
ett enda stort glädjerus och jag var alldeles skakis när vi fick gå upp på scenen vid
prisceremonin under UF-mässan. Det här
med UF-företag är något av det roligaste jag
gjort.
Rebelt UF kommer närmast att vara representerat och ha en monter vid SM i UF-företagande vid Stockholmsmässan i Älvsjö den
26-27 maj. Berätta historien bakom Rebelts
startande.
– Vi satte oss ned en dag förra sommaren
och pratade om vad vi ville med UF-företaget.

Vi ville ha något eget som inte redan fanns
och vi ville också ha en produkt tillverkad av
någon form av återvinningsmaterial.
Till sist kläckte ni idén till Rebeltväskan
gjord av uttjänta bilbälten. Vilka andra smarta idéer kom upp på bordet för att sedan
förkastas.
– Det var många tankegångar. Vi diskuterade bland annat att fläta ihop cykelekrar till
fruktställ och om man skulle kunna återvinna
kapsyler eller cykeldäck till någon produkt.
Ni har bestämda ansvarsområden inom Rebelt. Du är företagets verkställande direktör.
Vad gjorde att det blev vd-posten för din del?
– Jag får ofta höra hur ambitiös och målmedveten jag är. Det är jag säkert också. Jag
tycker själv att jag är väldigt strukturerad och
har ett driv som driver företaget framåt.
Det låter som utmärkta egenskaper för en vd.
– Du får inte skriva att jag sköter allt själv. Vi
brinner för det här alla tre och hjälps åt och
driver företaget med gemensamma krafter.
Varifrån får ni materialet till Rebeltväskorna?
Det är nog en hel del läsare nyfikna på.
– Bilbältena hämtar vi själva på bilskroten i
Stigtomta. Vi har även sponsrats med bälten
av Saab-lagret på Arnö (Orio). Väskornas
innertyg köper vi på OD:s tygaffär i Nyköping.

Var sker produktionen? Det krävs väl en lokal?
– Vi sitter hemma hos varandra och flätar
ihop väskorna. Tio meter bilbälte räcker till
en väska, vilket motsvarar ungefär en bils alla bälten. Bältena
har olika kontraster och strukturer vilket gör att ingen väska blir
den andra lik.
Vissa moment i tillverkningen
görs i samarbete med Nyköpings
sadelmakeri och Hofvanders
skrädderi. Var kan man köpa en
handgjord Rebeltväska?
– Vi tar upp beställningar. Vi är
än så länge bara ett UF-företag
vilket gör att väskan inte kan köpas vare sig i butik eller på nätet.

Det här är
vårat
livsverk kan
man nästan
säga ...

Tidigare var priset 499 kronor. Numera kostar
en äkta Rebeltväska 899 kronor. Kommentar.
– Vi tyckte inte att det tidigare låga priset
stod i relation till produktens hantverk. Den
nuvarande versionen av väskan har också en
dragkedja vilket skyddar mot stöld och regn.
Den trendiga väskan finns i en originalmodell.
Hur ser ni på att lansera ytterligare modeller?
– Det är något vi pratar om. Det fattas inte
idéer. Det som ligger närmast är i så fall en
herrväska, en form av portfölj med axelrem.
När ni lämnar gymnasiet i sommar måste
omtalade Rebelt avvecklas som UF-företag.
Hur ser era planer för framtiden ut?
– Det är inte helt bestämt. Det här är vårat
livsverk kan man nästan säga trots att vi bara
är runt 19 år och vi hoppas kunna fortsätta.
Hur resonerar du för din personliga del? Vilket
är ditt förstahandsval hösten 2014?
– Jag har sökt in på högskoleutbildningen
Retail Management i Norrtälje. Beskedet om
man kommer in eller inte får man i juli.
Retail Management är en spetsutbildning inom
Handelshögskolan med inriktning mot detaljhandel och marknadsföring.
Du är en kvinna i farten. Slutspurt inför
studenten och upptagen företagare i Rebelt.
Hinner du med några fritidsaktiviteter alls?
– Jodå, jag går på gympass och styrketränar. Min pappa är min personliga tränare.
Pappa är Michael Hanssen, renommerad fysioterapeut med inriktning på idrottsskador, och
verksam vid Nyköpings Strands sjukgymnastik.
Ingen risk för överträning alltså. Du var tidigare aktiv i Oxelösunds Judoklubb. Vad fick
dig att hänga undan judodräkten?
– Tidsbrist. Jag körde judo i tio år. Det var
en fin sammanhållning i klubben och judolokalen var som ett andra hem.

Antecknat i marginalen
Mötesplats: Kumlins konditori intill Stora
torget i Nyköping.
Hur vill du beskriva dina år inom judon?
– Jag tyckte bättre om att träna än att tävla,
där var jag kanske för feg. Jag var även under
en tid suppleant i styrelsen och tränare för en
yngre tjejgrupp i klubben.
Tack för att du tog dig tid (Amanda hade
egentligen lovat att vakta familjens hund men
bokade om i schemat till OXD:s fördel).

Fikabröd: Amanda Hanssen som nyss slutat
skolan för dagen bestämmer sig efter tvekan för
en stor chokladboll och en kopp kaffe.

Övrigt: När vi kliver ut på trottoaren efter pratstunden utbrister Amanda Hanssen ”Titta där!”.
Hon pekar samtidigt på en förbipasserande
kvinna. Kvinnan bär på en unik Rebeltväska
med smaragdgröna inslag i flätningen.

KOM OCH
HÄLSA PÅ!

FÄRG • TAPETER • KAKEL • GOLV Må-Fr 06.30-18.00
Lö 09.00-14.00

Gumsbackev 6, 0155-20 26 50 www.holmgrens.nu
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Boka tid nu.
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HANTVERKSPROGRAMMET
SMÅHUSBYGGNATION

framtidens
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www.hjsbilservice.se
BÖRJA
JOBBA
DIREKT!

En klassisk
tygaffär i centrum!
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98:-

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.

r

per mete

Välkommen till Utvecklingscenter Friskola!

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

Öppettider:Vardagar 10-18, lördagar 10-14
4
V:a Trädgårdsgatan 35, Nyköping • 0155-288 89 10
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Om- & tillbyggnader • Kök & badrum • Inredningssnickeri • Försäljning
Trapprenovering • Golvläggning • Golvslipning • Solskydd • Städ

GOLVSLIPNING

Golvslipning från 98:-/kvm
RING FÖR KOSTNADSFRITT HEMBESÖK!
Trapprenovering från 995:-/steg
Sophia Carenborn Wisén
0155 - 28 06 09
sophia.carenborn.wisen@nordea.se

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

peugeot.se

#FAVORIT #DESIGN #FINESS

PRIS FRÅN

PEUGEOT 208 Active 5D 129.900 kr
UTRUSTNINGSPAKET
TILL KAMPANJPRIS
Förmånsvärde från 1.200 kr/mån 2
Leasing från 967 kr/mån ex. moms 3

KOSTNAD/MÅN

1.113 kr

1

SKY PACK: 9.900 kr (Ord. pris 14.700 kr)
Panoramaglastak 15” Aluminiumfälgar Navigation

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

OXD MAJ 2014

23

TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM FOTO PETER LUNDSTRÖM

Musik och Nöje

Arvingarna och
Proggbandet
spelar i olika dansband, Streaplers
och Flamingokvintetten.

Lördag 10 maj är det dags för årets Oxelö Marknad. I över
30 år har Lions i Oxelösund bjudit på folkfest i Oxelösunds
centrum i samband med vårens inträde. Förutom några enstaka tillfällen har dagen alltid bjudit på strålande vårsol.
I början av 80-talet lanserade Roland
Almlén iden om att arrangera en egen
Knallemarknad för att dra in medel
till Lions verksamhet. Oxelö Marknad
föds. Ända från starten har Lions haft
ett nära samarbete med SSAB, som
bjuder sin personal på tivolibiljetter
och förtäring i samband med marknaden.
Arrangemanget får vind i seglen redan
första året. När dragplåstret Alf Robertsson kliver upp på scenen är det
inför ett hav med folk på Järntorget.

Lars Fornarve
Piano
Tidigare grupper:
Simons Orkester,
Ikaros, Almkvistarna.
Har även deltagit
i musikalsammanhang med NYMOS
samt varit körledare i
Portugal på 90-talet.

Kenneth Karlsson
Bas
Tidigare grupper:
Eldorados, välkänt
dansband som
bland annat petade
ner ABBA från 1:a
platsen på Svensktoppen. Även varit
med i Lasse Berghs,
Blandat och numera
medlem i gruppen
Rebell.

För att tillfredställa även barnen kompletteras underhållningsinslaget med
clownen Wallbom. Barnen måste ju få
sitt också. Det har alltid varit viktigt
för arrangörerna av Oxelö marknad att
kunna bjuda på en bredare familjeunderhållning.
Så är fallet även när vi skriver år 2014.
Dansbandet Arvingarna är det stora
dragplåstret och kompletteras av lokala trotjänare inom musikbranschen.
Arvingarna startade 1989. Namnet
kommer från att alla har pappor som

Jonny Andersson
Synth, Dragspel
Tidigare grupper:
Zagers, Ikaros. Även
kapellmästare i
Oxelösunds Hamns
företagsband ”Maxdjup 16.5”.

Caroline Hänström
Fiol
Till vardags medlem
i Filharmoniska Sällskapet i Nyköping.
Även aktiv i gruppen
Rebell.Tidigare
spelat med Kungliga
Akademiska Kapellet
i Uppsala.

Det stora genombrottet var Melodifestivalen 1993 då låten ELOISE vann
den svenska uttagningen med full
pott. I dag är Arvingarna ett av de absolut mest populära banden inom sin
genre. Arvingarna består av Tommy
Carlsson, trummor, Casper Janebrink,
bas, Lars Larsson, keyboards och Kim
Carlsson, gitarr. Det unika med bandet är att det har fyra sångare med
starka, karakteristiska röster.
Lennart Wantzin och Hasse Appelkvist har spelat ihop under många
år och på många olika typer av spelplatser. Båda är välkända för den musikintressserade Oxelösundspubliken.
Till årets marknad fick Lennart en förfrågan om de ville uppträda.
- Jag pratade med Hasse och tänkte
ett steg längre. Ska vi inte sätta ihop
ett helt band och spela, berättar Lennart.
Hasse tände på idén och tillsammans
började de ringa runt till musiker i

Christer
Fredriksson
Trummor
Tidigare grupper:
Shakers, Abbey
Road, Route 65, Ikaros. Spelar numera i
bandet Skywalkers.

Hasse Appelkvist
Sång och Gitarr
Tidigare grupper:
Spelade i Oxelösunds första
”Punkband” med det
fantastiska namnet
” Barkens insug”.
Dessutom i grupperna Scendraget och
Abbey Road.

vänkretsen. På så sätt föddes ”Proggbandet”. Klockan 10.30 uppträder
Hasse och Lennart med Proggbandet
på scenen på torget. Spellistan är
noga utvald.
- Det blir bara gamla, välkända godingar, säger Lennart och ger några
exempel.
- ”Idag är jag stark”, ”Farväl till Katalonien” och ”Hum hum från Humlegården” är några av låtarna vi kommer att spela.
Det blir ett rutinerat gäng som ställer
sig på scenen. Alla med bakgrund i
olika bandkonstellationer. Möjligen är
det enda kvinnliga inslaget i bandet
något av en katt bland hermelinerna.
- Caroline Hänström spelar fiol på ett
alldeles underbart sätt, säger Lennart. Hon kommer absolut att ge bandet det där lilla extra.
OXD vill gärna presentera bandets
medlemmar och de band de varit aktiva i tidigare. 

Karri Lindell
Gitarr
Tidigare grupper:
Spelade i bandet
Kofot på 80-talet,
gick till semifinal i
Rock-SM där de blev
utslagna av Europe.
Även varit med i
grupperna Abbey
Road och Ikaros.

Lennart Wantzin
Sång och Gitarr
Tidigare grupper:
Abbey Road, Ikaros
samt aktiv i gruppen
Rebell.

KOM OCH
HÄLSA PÅ!
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Lö 09.00-14.00

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

Oxelö Marknad
LIONS CLUB OXELÖSUND

LIONS CLUB OXELÖSUND

Lördag 10 maj kl 9-17
Program från stora scénen
09.00
10.00
10.15
10.30
13.00
14.45

Musikskolan blåser in marknaden
Lions stipendieutdelning
Äldre OSK:are stipendiutdelning
Hasse och Lennart med Proggbandet
Arvingarna
Modevisning arr. Salong Miracel Hair & Home/
Hälsoboden
15.30 Musikskolan spelar
17.00 Marknaden stänger.
Arvingarna

Aktiviteter hela dagen
Ånglokståg Oxelösund C - Nyköping Södra
Ånglokståg Oxelösund C - Vrena
Nostalgiloppis vid parkeringen järnvägsstationen
Björkmans Event Tivoli Stora parkeringen
Lions Loppmarknad vid Koordinatens entré
Glasögoninsamling vid Lions marknadskontor utanför Hotell Ankaret
Ponnyridning vid kommunhuset Stjärnholms Ryttareförening
Helikopteruppstigning Frösängsgärde (om vädret tillåter)
Trampolin-Studsmatteuppvisning
Byt dina SSAB och Hamnen-biljetter till korv & Festis vid Lions tält
utanför Hotell Ankaret
Motorkörning Griffon V12 motor 10.00, 12.00 och 14.15.
(Vårdcentralens parkering)

Sörmlands Veteranjärnväg
kör mellan Oxelösund och
Nyköping, Oxelösund och
Enstaberga samt mellan
Oxelösund och Vrena.
Tur och retur mellan
08.00-16.00.

Vid Vårdcentralen information från museer.
Femörefortet Oxelösund
F11 museet Nyköping
Pansarmuseet Arsenalen, Strängnäs
Teleseum Enköping
Hemvärnet Södermanlandsgruppen

För detaljerad tidtabell, se
Lions Oxelösunds hemsida
samt annons i SN.

Med reservation för ändringar

Konferencier: Lennart Wantzin
Överskottet från marknaden går oavkortat till hjälpverksamhet

Sponsorer:

Mediamix
event & media

Hasse Appelqvist & Lennart
Wantzin

ANNONS
TEXT ERIK ZETTERLUND / LENA CALDERON FOTO JAN LINDBLAD

Företagsutveckling

Oxelösunds Hamn
minskar trängsel
och utsläpp
Transportinfrastrukturen måste ses som en helhet. Transportpolitiken är större än att bara hantera regionala väg- och
järnvägssatsningar. Sverige är en del av Europa. Sjöfarten är
en möjliggörare som kan avlasta landinfrastrukturen. Att
transporter på vatten är smart är lätt att förstå. Ett medelstort fartyg motsvarar 500 lastbilar samtidigt som sjöfarten
släpper ut minst koldioxid av alla transportslag.
Järnvägens trafikstörningar och flaskhalsar kostar näringslivet miljardbelopp varje år. Ständiga förseningar
och allt längre transporttider gör att
basindustrin väljer väg
framför järnväg.
På det överbelastade järnvägsnätet ges minimalt
med tid för underhåll och
reparationer, vilket ökar
risken för fler och värre
störningar i framtiden.
Utsläppen av växthusgaser från transportsektorn
ökar när de borde minska.

... sjötransporter
är oerhört
viktiga för
Sverige.

Sjövägarna har ledig kapacitet och
erbjuder en klimatsmart lösning på
ett i det närmaste olösligt infrastruk-
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turproblem. Sjöfarten måste finnas
med i infrastrukturplaneringen på lika
villkor som landburna transporter. Infrastrukturplanen måste sättas in i ett
europeiskt perspektiv.
Sverige behöver en strategi för mer sjöfart, för
industrin, för jobben, för
minskad trängsel på väg
och järnväg – och för att
nå klimatmålen. Regeringen måste börja agera
och se transportsystemet
i sin helhet.

Linjetrafik kan bedrivas
med både RoRo-fartyg och containerfartyg. Det som gör den till linjetrafik
är att den går på turlista och att det

är öppet för vem som helst att boka in
last på fartygen. Att trafiken sker med
bestämda avgångs- och ankomsttider
är praktiskt och gör att hamnen kan
vara beredd att lasta eller lossa när
fartyget anlöper. Det minskar tidsförluster och ökar effektiviteten.
Containern är en uppfinning som har
förändrat världen på många sätt. Den
har revolutionerat transporter både
på land och till sjöss. Som en sorts
standardiserad flyttlåda för varor är
den idealisk, lätt att lasta och lossa
på fartyg och från fartyg till lastbil
och tåg. Containern kom till Sverige
så sent som på 1970-talet. Idag går
allt mer gods i container.
Att transporter på vatten är smart ur
flera synvinklar än för dem som ska
transportera gods från ett ställe till
ett annat är lätt att förstå. Ett medelstort fartyg motsvarar 500 lastbilar.
Sjöfarten släpper ut minst koldioxid
av alla transportslag räknat per ton
och kilometer. Det blir aldrig kö i farlederna medan kapaciteten på väg och
järnväg redan slagit i taket och våra
52 hamnar i landet har plats för fler
fartyg. Varför går då inte mer transporter på vatten?
Oxelösunds Hamn trafikeras idag av
tre operatörer som bedriver linjesjöfart. De är Rederiaktiebolaget Transatlantic, SUN Line/Thor Shipping
och SCA Logistics. Jag ringer dem för
att höra om de har några bra svar på
mina frågor. Stefan Pettersson är operationell chef på Transatlantic. De kör
så kallad feeder-trafik till och från den
svenska ostkusten till Hamburg och
Bremerhaven och RoRo på Bottenviken där de transporterar skogs- och

stålprodukter. Han berättar om verksamheten:
– Från Oxelösund och söderut går
stålprodukter från SSAB och på tillbakavägen är det olika konsumtionsvaror i containrarna. Det är viktigt att
våra kunder kan lita på att vi håller
tiderna. Trots de uppenbara fördelarna med transporter på vatten tror inte
Stefan på någon sjöfartsboom.
– Konkurrensen från väg och järnväg
är för stor. Det handlar om gamla invanda strukturer. Det borde inte vara
så, men landsvägar
och arbetskraft på
vägarna är billigare. Eric Hjalmarsson, vd
på nystartade
SUN Line/
Thor Shipping,
håller med.
– Det råder stor
kapacitetsbrist
på våra vägar
medan det
finns ledig kapacitet på
sjön.

ANNONS
Det måste ske en förändring och
det verkar finnas ett intresse hos
politikerna men det måste diskuteras
mer. Transporter måste
göras konkurrensneutrala
så att subsidier och kostnader fördelas rättvist.
Logiken måste segra!

Hamn konkurrensfördelar, inte minst
geografiska. Eftersom tid är pengar innebär det korta avståndet till
farlederna lägre kostnader för lots,
bränsle och charterhyra. Närheten till
infrastruktur i land i form av både väg
och järnväg är smidigt och spar också tid. I hamnen jobbar man tvåskift
vilket innebär en hög service-nivå och

tillgänglighet som uppskattas av kunderna.
De tre rederierna som trafikerar Oxelösunds Hamn verkar rörande överens
om att andelen transporter på vatten
borde öka. Det handlar ofta bara om
att bryta invanda mönster och tänka nytt.

Borlänge

Bashamnen för
Mälardalen

Ludvika
Grängesberg
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terar containers, stycke-gods och
rullande gods till och från Oxelösund
med konsumentprodukter och olika
insatsvaror till industrin
som kommer från kunder i hela världen som
köper in sig på frakter. Vi
har även investerat i våra
fartyg för denna trafik så
SUN Line /Thor Shipping
vi kan nu ta även reefers,
... det blir
började trafikera Oxelöcontainers för kylt elsunds Hamn den första vanligare att man
ler värmt gods och IMO,
januari i år efter bara sju
fyller fartygen
dvs farligt gods. Genom
veckors planering.
med varor i båda dessa investeringar kan
vi nu erbjuda frakt av alla
Ett tredje rederi som
riktningarna.
sorters gods på våra farockså precis kommit
tyg, för att möta behoven
igång med trafiken på
från marknaden.
Oxelösunds Hamn är SCA Logistic.
De fraktar pappers- och träprodukter
– Vi tycker att sjötransporter är oermed sina tre RoRo-fartyg och två conhört viktiga för Sverige. Infrastruktutainerfartyg från Sverige till kontinenren är klar och vattenvägarna finns
ten. Åt andra hållet går bland annat
där. Sjötransporter är väldigt volymreturfibrer till SCA:s pappersbruk i
effektiva.
norra Sverige och olika industri- och
Och det finns ljusningar.
konsumtionsvaror till Sverige och St
– Trafiken med kustsjöcontainrar i
Petersburg. Returfibrerna består till
Östersjön växer och det blir vanligastor del av balar med kartonger från
re att man fyller fartygen med varor
detaljhandeln i Stockholmstrakten
i båda riktningarna. Det finns fortfaoch Mälardalen, men också från Engrande ledig kapacitet, så den trafiken
land och kontinenten, som återvinns
kan öka ännu mer, säger Douglas Heiloch blir till nytt kraftpapper. Lotta
born, affärsutvecklingschef vid OxelöÅkre är befraktningschef på företaget.
sunds Hamn.
– Oxelösunds Hamn, som är en indu– Vi är en duktig nischaktör som är bra
strihamn passar oss mycket bra. Vi
på att snabbt hantera förändringar.
pratar samma språk och de förstår
En annan trend är att trafiken flyttar
våra behov, säger Lotta. Vi transporut till kusten. Här har Oxelösunds

Oxelösund
Norrköping
Linköping

Tel +46 (0)155-25 80 00 www.oxhamn.se

At your service!

16,5 m
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TEXT CHARLIE ANDERSSON

Kultur och Nöje

Hip Cats till
Oxelö Marknad
Det är med stolthet som vi presenterar ett av Sveriges bästa
coverband Hip Cats!
Lördagen 10 maj står det pånyttfödda
bandet på Cupols scen i Oxelösund.
Dom triggar igång feststämningen
med sina tolkningar av låtarna som
fått oss att dansa, sjunga och rocka
fett. Det blir rock, pop, soul, blues
mm.

Disco blir det med The Hard Wor-King
Anders och Charlie som spelar musik
från 60-talet fram till idag.
Lördagen 10 maj på Cupol blir det:
All night party!!!

Oxelö Marknad
Lördag 10 maj
21.00-02.00

They are simply the best.

&
The 2
Heaviest DJ:s
Nästa nummer av OXD kommer söndag 1/6

Sälj din båt tryggt
och säkert hos oss!

Hard
Wor-King
Anders

Charlie

9LRUGQDUPHGÀQDQVLHULQJ
försäkring och avtal!

Förköp: ICA Kvantums förbutik
Entré: 120 kr
Fiskehamnen • Oxelösund
www.batinvest.se • 0155 – 33 000 • 070 – 633 66 89
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Trött på motvind?
Testa ELCYKEL hos oss!

Njut av din
uteplats
i sommar!
- Med rätt markis för dig

Erbjudande
Cykeln på bilden heter

BATAVUS TORINO E-GO
7-växlad, pris 13.995:-

Snabba
leveranser med
Kanonpriser på
lagermarkiser

Batteri 36 volt 8,8ah 317 Wh
Motor Bafang 27 Nm 250 watt
Man åker 4-5 mil på en laddning

Vard 9-18 lunch 12,30-13,30
Lördagar 10-14
Blommenhovsvägen 24,
Nyköping • 0155-19 01 20
www.bjoornscykel.se

Finns i 3, 4 och
5 meters bredder,
kulör melerad grå

• Miljövänligt
Snabbt • Enkelt • Billigt

Vi skräddarsyr din lösning

Markistyper:

iljövä
skonsamt och m
t biltvätten får kosta.

Välj mellan färger och mönster.
Automatik, motor eller manuell.
Med RÄTT MARKIS kan DU njuta
lite extra av din uteplats i sommar!

48 år som solskyddsleverantör!

Vikarmsmarkis
Fönstermarkis
Korgmarkis
Vertikalmarkis
Balkongmarkis

LV
HÄR T VÄT TAR DU SJnÄligt!
ke
Du väljer själv hur myc
r!
Allt biltvättmedel ingå

Tvätta
din bi
l
f
r
å
Betalte n 20:rminal
fö

r ko
eller ko
ntant- rt
betaln
ing

Erbjudande
Diverse
utställningsmarkiser och vävar
med upp till

50% Rabatt
Först till kvarn…

B
ga

Inspireras av Carmans.se för härliga nyheter!

ten
Välkommen till biltvät

som alltid har öppet!

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

www.carmans.se • 0155- 28 65 00
Hemgårdsv. 6 • Nyköping • Må-fr 10-17 • Lö 10-13
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Charter från
Skavsta
Semestern börjar bara 20 minuter hemifrån! För ingen har
väl missat att Fritidsresor erbjuder charterresor från Stockholm Skavsta i sommar? Flygen till Antalya i Turkiet och
Mallorca avgår varje söndag från 22 juni t o m 17 augusti.
Fritidsresors resenärer parkerar dessutom gratis på
Skavstas långtidsparkering och har en egen familjeincheckning. Bättre kan det väl knappast bli?
Antalya, Turkiet
Foto: Ove Nilsson, Fritidsresor

Du behöver inte åka långt från
badorterna för att hitta något
specifikt mallorkinskt, något
som bara finns här. Som den
gamla spårvagnen med öppna
vagnar mellan Soller och havet.
Eller vingårdarna och serpentinvägarna kring Deia och Valldemossa. För att inte tala om staden Palma med sina tapasbarer,
jugendfasader, designbutiker och
sin mäktiga katedral.

SEMESTERLIV
En korsning mellan
välordnat semesterliv
och öns unika själ.

Cala Mayor, Mallorca Foto: John Marin, Fritidsresor

Restips!

Sedan får man inte glömma att
man på Mallorca har koll på vad
turisterna vill ha sedan mer än
femtio år. Välskötta stränder,
inbjudande strandpromenader,
smidiga kommunikationer, cykeloch dykföretag, vandringsleder,
omtänksam service och fräscha
hotell för alla smaker. Vare sig
du är lyxputte eller kulturknutte,
småbarnsförälder eller samordnare för tjejgängets resa, så hittar du boenden som tycks vara
skapade för just dina önskemål.

Alcudia, Mallorca Foto: Kimme Persson, Fritidsresor

Barnfamiljernas
särskilda
eldorado är den 14 km långa
Alcudiastranden. Här ligger
Fritidsresors Blue Village Alcudia Pins och inte mindre
än sex Blue Star-hotell med
barnvänliga
poolområden
och familjeaktiviteter. För er
som reser utan barn finns

Bli fin i håret till skolavslutningen
och sommaren!

Blue Couples-hotell i Cala
Mayor och Cala Millor. I Ca’n
Pastilla ligger Scene-hotellet
Apolo med modern urban
design. Välkommen att upptäcka Mallorca – men var
medveten om risken att du
också kan bli beroende...

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

Boka tid hos Mickael - Välkommen!
en!

Nya Hårstugan
an
Sälgstigen 3 oxelösund
t
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Anna Klingfeldt
Ekonomichef

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

K I A

O P E L

M E R C E D E S

B E N Z

Mercedes-Benz Privatleasing
Rätt service för din bil!

Enklaste vägen till din Mercedes!

Alla kan sätta en stämpel i serviceboken men inte
många vet vad den betyder. Serva din bil hos oss så
vet du att det blir rätt service för just din bil .

0 kr kontantinsats.
Fast månadskostnad.
Service ingår.

Boka service och reparationer
på www.bilcenter.com

595:-

15%
på motorolja
Gäller t.o.m.
31/5 -14

jul

värde
350 - 445 kr/m
ån

Läs mer på mercedes-benz.se/privatleasing

Gäller t.o.m.
31/3.

Skifte till
sommarhjul
249:-

Däckhotell

JUST NU
ingår vinterh

GLK fr:

4.495

kr/mån. B-Klass fr:

3.295

kr/mån.

A-Klass fr:

3.095

kr/mån.

DANIELS TIPS!
Serva din bil
i god tid före
semestern
för en
bekymmersfri
sommar!

Daniel Wittbom
Reservdelsansvarig

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

Månadskostnaden är inkl. moms, avser 36 månaders löptid och en total körsträcka om 3.000 mil (välj även mellan 4.500/6.000/7.500 mil). Kostnad
för användning utöver normalt slitage tillkommer samt för övermil med 12,50 kr inkl. moms per mil. Med reservation för prisförändringar, tryckfel, sedvanlig
kreditprövning samt förbehåll till förhöjd förstahyra. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm:
A-Klass: 3,8–6,5 l/100 km, C02 98–152 g/km, B-Klass: 4,1–6,1 l/100 km, C02 108–141 g/km, GLK: 5,5-6,1 l/100 km, C02 143-159 g/km.
Miljöklass Euro 5 eller Euro 6. Bilarna på bilden är extrautrustade. Enskild återförsäljare äger rätt att sätta egna priser.

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

Ringvägen 58, Nyköping
0155-44 31 00, info@bilcenter.com
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(24

Elektrohelios
Spis SN5303

Cylinda topptvä
TT150-1
5 kg 1000 varv
Energiklass A+

:5
9
34
)
(3995:
Elektrohelios
Diskmaskin
DI8517
5 program 3 temp
Energiklass: A+
B: 59.6 cm

Landmann
Gasolgrill
12736
3 brännare
+ sidobrännare
Termometer på locket

Bredd 50 cm,
230 alt 400 volt

:5
9
29
)
:
(3295
Upo Kyl/frys
RF1451T
Volym: Kyl 171 l,
Frys 41 l
Energiklass A+
Höjd 141.5 cm
Bredd 55 cm

Flera räntefria alternav, fråga i buken!

499:(595:-

Med reservaon för sluörsäljning!

)

Mikrovågsugn
20 liter 700 wa
5 eﬀektlägen

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

TEXT SANNA DAHLSTRÖM FOTO PETER LUNDSTRÖM

Hobby och föreningsliv

Nyköping-Oxelösunds
släktforskarförening
– för dig som vill lära känna din egen historia
Är du nyfiken på vem din morfarsmorfarsmorfar var? Ryktas det om att din släkt har adliga
anor, eller har du kanske fått höra att du är ättling till självaste Gustav Vasa? Vill du hitta
din släkt som du tror finns i USA? Eller har du bara ett brinnande intresse för historia? Då
kan släktforskning vara en hobby för dig!
internet och via CD-skivor, berättar
När man hör ordet ”släktforskning” är
Barbro. Detta har gjort att allt finns
det lätt att föra tankarna till ett släktmycket mer tillgängligt, och även om
träd där tanken är att fylla i de namn
du har släkt i andra län
som saknas, så långt bak i
så kan du fortfarande
tiden som möjligt.
bedriva din forskning på
– Man kanske börjar tänhemmaplan,
eftersom
ka i de banorna, men
samma arkiv finns att tilloftast vill man snart ha
gå överallt. Även personer
in de där namnen man
med rötter i Finland kan
läser om i ett större samutan större problem på
manhang, man vill veta
– Ju förr
samma vis släktforska
vad de jobbade med, hur
i livet
via den lokala föreningen
de bodde och så vidare,
– eftersom Finland under
menar Barbro Stålheim,
man börjar
många år varit svenskt
ordförande i föreningen.
territorium finns stora
Det går att fördjupa sig i
desto
delar av den finska beprincip hur mycket som
folkningshistoriken samhelst. Man kan välja att
bättre...
lad i de svenska arkiven.
sitta hemma och arbeta
– Den enda nackdelen
på egen hand, eller så
egentligen är att digitaliseringen har
passar man på att utnyttja alla de revarit lite smått förödande för våra
surser som finns i föreningslokalen på
landsarkiv, som vi ju ändå hemskt
Borgaregatan 15 i Nyköping.
gärna vill ska få leva kvar, tillägger
– Det är lätt att få blodad tand när
Barbro.
man väl har börjat, och man blir väldigt allmänbildad på köpet. Det är
också mycket intressant när man hittar en koppling till kända historiska
händelser – då känns det nästan som
att man är med i historieböckerna, säger Barbro med ett skratt.
Släktforskning är forskningsområde
på frammarsch. Fenomenet har fått
en hel del uppmärksamhet i och med
Tv-program som till exempel ”Vem
tror du att du är?” på SVT, där olika
svenska kändisar fått hjälp att söka
sina rötter. Ökat intresse kombinerat
med den teknik som idag finns att
tillgå gör att släktforskningen är en
rörelse med luft under vingarna.
– Tekniken har verkligen varit revolutionerande för vår vetenskap, förr
var man tvungen att åka runt bland
kyrkor och landsarkiv för att studera
arkiven på plats, idag finns mycket på
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Det är en skröna att det bara är pensionärer som släktforskar. Josefina Höglin, vice ordförande i föreningen, är 32
år gammal och har släktforskat sedan
hon var tonåring.
– Ju förr i livet man börjar desto
bättre, passa på medan du har dina
föräldrar och äldre släktingar i livet,
de kan hjälpa dig att lägga en stabil
grund för din forskning, menar hon.
Josefina har även ”släktforskat framåt” som hon kallar det, och hittat en
ny del av familjen på sin pappas sida
i Pennsylvania och North Carolina i
USA.
– Mina amerikanska släktingar visste att deras far kom från Sverige, år
1992 hittade de ett gammalt foto på
hans födelsehem i Kramfors i en gammal koffert. De beslutade sig då för
att åka till Sverige och se vad de kunde hitta med hjälp av fotot och några
namn som de också funnit i kofferten.
Stöttade av församlingen i Kramfors

Lisbeth Pettersson, Barbro Stålheim
och Josefina Höglin i föreningens lokal
i Nyköping.

lyckades de, med vissa språksvårigheter, att få kontakt med oss till slut.
Detta gjorde att jag blev mer intresserad själv och fortsatte forska kring
de uppgifter som kommit fram, vilket
inneburit att jag fått gå både bakåt
och framåt i släktleden.
Oavsett om man vill göra en förenklad
släktkarta, eller om man vill gräva betydligt djupare än så, är det viktigt att
gå in med ett öppet sinne. Du vet ju
faktiskt inte vad du kommer att hitta
i din forskning, eller om det stämmer
överens med dina förväntningar. Det
är dock relativt enkelt att komma
igång – mycket hjälp finns att få för
föreningens medlemmar.
– Vi brukar alltid rekommendera att
man tar en kurs i släktforskning, då
får man lära sig allt man behöver
för att sedan arbeta vidare på egen
hand, säger Josefina. Man behöver
till exempel lära sig att läsa gammal
skrift samt hur man tyder de gamla
kyrkböckerna. Att vara källkritisk är
också viktigt, då inte all information
som finns tillgänglig är korrekt. Kurserna ges flera gånger per år via olika
studieförbund, men ofta på plats i föreningslokalen med lärare som tillhör
föreningen.
Att det är bra att starta med en kurs
kan Lisbeth Pettersson intyga. Hon

började släktforska för snart tre år
sedan i samma veva som hon blev
arbetslös. Kursen gav henne en bra
grund att stå på, och hennes intresse
för släktforskning ledde så småningom också till mer sysselsättning än
vad hon först kunnat tro.
– Då jag varit arbetslös en längre tid
fick jag via arbetsmarknadsprojektet
fas 3 möjlighet att lägga mer tid på
mitt intresse. Tillsammans med några andra medlemmar genomför jag

just nu ett arbete som går ut på att
skriva av kyrkoböcker från Nyköpings
gamla storkommun, där alla födda,
vigda och döda åren 1862 till 1920
finns skrivna. Dessa fakta ska bli en
CD-skiva som folk sedan kan använda sig av i sin forskning, berättar
Lisbeth. En sådan skiva finns redan

för åren 1665-1861, den så kallade
Nycopiaskivan, och det arbete som
Lisbeth och hennes vänner gör kommer att utgöra del 2. Liknande projekt
pågår konstant runt om i Sverige för
att så mycket fakta som möjligt ska
göras tillgänglig.
Nyköping-Oxelösunds
släktforskarförening bildades redan år 1980 och
är medlem i Sveriges Släktforskarförbund, vilket är det sammanhållande
organet för den svenska släktforskarrörelsen. Förbundets huvudsakliga uppgift är att ge stöd
och service åt lokala släktforskarföreningar och regionala förbund. Ordförande i
förbundet heter just nu Barbro Stålheim, alltså samma
Barbro som är ordförande i
den lokala släktforskarföreningen.
– Det är självklart ett ärofyllt
och utmanande uppdrag, men
också ganska tidskrävande.
Tanken är dock att snart lämna ordförandeskapet vidare till nästa
entusiast – jag är väldigt sugen på att
lägga mer tid för min egen släktforskning igen!
Utöver den rena forskningsverksamheten anordnar också föreningen studiebesök, föreläsningar och diverse
kurser i såväl Nyköping och Oxelösunds kommun med omnejd. 
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Kultur och Nöje

Nostalgifest på
torget i augusti
Nostalgi är inne. Aldrig tidigare har dåtidens bilar, möbler
och mode varit så heta som nu. I Oxelösund passar föreningsliv, företag och kommun på att dra ihop till en heldagsfest med nostalgiska förtecken.
publiken blir det många kära återseLördagen den 16 augusti arrangeras
enden både när det gäller musiker
minifestivalen Nostalgiresan
och låtar.
på och omkring Järntorget i OxelöAnser ni att det var
sund. Vårt magasin får
bättre förr?
ett snack med Per från
- Nej, jag tror att vi har
Femörefortet,
konsertdet bättre än någonsin
arrangören Tobbe och
idag. Men tyvärr har det
kommunens
kulturkofört med sig en ohållbar
ordinator Marie, som i
slit och släng-mentalitet.
skrivandets stund är fullt
– Vi har
Förr byggde man saker
uppe i planeringen av eveför att de skulle hålla i
nemanget.
en stor
en livstid, nu håller de
Varför gör ni det här?
musiktradition knappt för den senaste trenden. Så just den
- Det finns ett stort intresse och en stolthet över i Oxelösund... grejen var bättre förr, resonerar Marie. Tobbe ser
den lokala historien hos
tillbaka på Oxelösunds
många Oxelösundare. Det
musikliv och konstaterar: - Vi har en
yttrar sig bland annat genom flera akstark musiktradition i Oxelösund som
tiva kultur- och teknikhistoriska förenvi bättre borde ta till vara på och utingar, berättar Marie. Vi tyckte det var
veckla för framtida generationer, så
en bra idé att rida på nostalgivågen
jag hoppas på framtiden jag. Per är
och visa upp allt som finns här på en
däremot säker på saken:
gång och dessutom bjuda in nostalgi- Bättre förr? Ja, ju förr desto bättre!
ker och retrofantaster utifrån.
Vad kommer att hända?
- På dagen kommer det vara full fart
på och runt torget med retromarknad,
modevisning, mat, musik, veteranbilar och tävlingar.
- Det blir lite militärhistoria också, inflikar Per.
- Femörefortet och F11-museet medverkar med militärbilar och förhoppningsvis ett flygplan som man kan få
provsitta.
Gillar man riktigt stora åkdon så kan
man ta en tur med veterantågen som
kommer att trafikera sträckan Nyköping – Oxelösund. Sörmlands Veteranjärnväg kommer även att hålla
sina lokstallar öppna där besökarna
kan bekanta sig med lok och vagnar
från olika tidsepoker.
- Sedan så får man ju inte missa jubileumsmatchen i fotboll på torget
med veteranlirare från IFK Oxelösund
och Oxelösunds sportklubb, berättar
Tobbe.
Vad händer under kvällen?
- Då blir det mer fokus på livemusiken. Vi har tagit fasta på den lokala
musikscenen som var väldigt stor och
levande mellan åren -65 och -80. För
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Vi är din lokala
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Totalen

Känn dig trygg med oss som
totalentreprenör, ett kontrakt och
en kontaktperson. Till fast pris om
du önskar.
Med totalentreprenad hjälper vi dig att samordna 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 31/5-14!

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

Kom ihåg
ROT-avdraget

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

El & Bygg i
Sörmland AB

Rösta när det
passar dig
I Oxelösund kan du förtidsrösta på
Koordinaten, vid Järntorget 7
i centrala Oxelösund.
Förtidsröstningen startar 7 maj och
pågår till och med valdagen 25 maj.
Röstningslokalen har öppet
Måndag-torsdag
Fredag
Lördag
Söndag,
även valdagen
www.oxelosund.se/val

9.00-19.00
9.00-18.00
10.00-14.00
12.00-15.00

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

5,72%
Exempel
• Kreditbelopp: 100 000 kr
• Återbetalningstid: 5 år
• Ränta: 5,72 % (per den 22 april 2014)
• Avgifter: Inga avgifter
• Effektiv ränta: 6,16 %

Totalt belopp att betala: 115 867 kr,
vilket motsvarar 1 931 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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Förtidsrösta

på Koordinaten
i Oxelösund
från 7 maj

TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM FOTO EMELIE OCH LINA JONSSON

EU-parlamentet och Kommunhuset i Oxelösund. 60 % av punkterna på en dagordning
från kommunfullmäktige påverkas av EU.

EU- valet

Därför ska du
rösta i EU-valet
Varför ska man engagera sig och rösta i EU-valet? Vad eller
vem ska man rösta på? När och var kan man rösta? Frågorna
är säkert många kring valet till Europaparlamentet.
med ministerrådet i EU. EU-parlamenEuropaparlamentets ledamöter väljs
tet är väljarnas röst och ministerrådet
vart femte år. I år råkar det sammanfalla med Sveriges val till kommun,
talar för de 28 regeringarna i EU.
Reglerna gäller sedan i alla EU-länlandsting och riksdag. Därför har begreppet
”Supervalåret”
der. På så sätt påverkas
myntats. Officiell valdag
din vardag av beslut i EU
och genom att rösta kan
till Europaparlamentet är
den 25 maj, men det går
du påverka vilka som ska
att förtidsrösta från den
vara med och ta beslut.
7 maj.
En rapport om EU i loTotalt får
kalpolitiken visar att i geSverige skickar
Sverige skicka nomsnitt 60 % av punk20 ledamöter
terna på en dagordning
I valet till Europaparla20 represen- från kommunfullmäktige
mentet ska EU:s 400 milpåverkas av EU.
joner väljare rösta fram
tanter.
751 ledamöter som ska
Ledamöterna samlas efrepresentera väljarna de kommande
ter åsikter
fem åren. Sverige har 20 platser i parI EU-parlamentet sitter ledamöterna
lamentet. I valet till europaparlamensamlade i sina partigrupper, och inte
tet avgör din röst vilka svenska partier
utifrån vilket land de kommer ifrån.
och politiker som ska besitta de 20
Varje ledamot är med i en partigrupp
platserna. Precis som i kommun- eller
som har liknande åsikter. I parlamenriksdagsvalet röstar du på parti och
tet sitter vänsterpartier till vänster,
person.
högerpartier till höger och de gröna
och liberala partigrupperna sitter i
Din vardag påverkas av EU:s beslut
mitten.
EU-parlamentet lagstiftar tillsammans
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Vilka kan rösta
Du har rösträtt i valet till Europaparlamentet om du har fyllt 18 år senast
på valdagen och
• Är svensk medborgare och/eller har
varit folkbokförd i Sverige någon gång
eller
• Är EU-medborgare, är folkbokförd i
Sverige 30 dagar före valet och har
anmält dig till röstlängden

Var röstar man
Alla som finns med i röstlängden får
ett röstkort hemskickat före EU-valet.
Där står vilken vallokal man ska rösta i
den 25 maj.
Förtidsrösta i Oxelösund
Från den 7 maj kan du förtidsrösta på
Koordinaten vid Järntorget. 

VARFÖR SKA DU RÖSTA I EU-VALET?

•
•
•
•
•
•

I EU bestäms saker som berör din vardag.
Ska skolan få upphandla närproducerad och ekologisk mat
- det bestämmer EU.
Hur stora ska koldioxidutsläppen få vara - det bestämmer EU.
Hur mycket fisk ska vi få fiska i Östersjön - det bestämmer EU.
Åtgärder och pengar för att motverka ungdomsarbetslöshet
- det bestämmer EU.
Tycker du vi ska arbeta för att motverka klimatpåverkan?
Då ska du rösta i EU-valet.
Miljöförstöring och klimatpåverkan bryr sig inte om landgränser.

&PE^dZzd͊
Rösta 25 maj

sŝƐćůũĞƌŽĐŚŵŽŶƚĞƌĂƌWsͲĨƂŶƐƚĞƌĨƌĊŶ
ƌƵƚĞǆ͕ĚĞƚĞŶĚĂĨƂŶƐƚƌĞƚƐŽŵćƌƚĞƐƚĂƚ
Ăǀ^ƚĂƚĞŶƐWƌŽǀŶŝŶŐƐĂŶƐƚĂůƚ
ʹǀĞƌŝĮĞƌĂĚŬǀĂůŝƚĞƚ͊
Kontakta
ŽƐƐĨƂƌĞƩ
ŬŽƐƚŶĂĚƐĨƌŝƩ
ŚĞŵďĞƐƂŬͲ
ĞůůĞƌďĞƐƂŬŽƐƐ
ŝǀĊƌďƵƟŬ͊
ŝ

ĞƐƚćůůĨƂƌĞĚĞŶ
17 juni så får du

20%

Söndag 25 maj är det val
till Europaparlamentet.

ƉĊĨƂŶƐƚĞƌ
ŽĐŚĚƂƌƌĂƌ͊

Vallokalerna i Oxelösund
har öppet 8.00-21.00.
På röstkortet anges
vallokalen där du ska
rösta.
www.oxelosund.se/val

sŝƵƞƂƌŽĐŬƐĊ͗
• Dräneringar och markarbeten
ͻKŵͲŽĐŚƟůůďǇŐŐŶĂĚĞƌ
ͻǇŐŐŶĂƟŽŶŽĐŚƚĂŬĂƌďĞƚĞŶ
ZŝŶŐŽĐŚďŽŬĂĞƩŚĞŵďĞƐƂŬ
ƌĞĚĂŶŝĚĂŐͲĚĞƚůƂŶĂƌƐŝŐ͊

>KŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ
EŽƌƌŬƂƉŝŶŐƐǀćŐĞŶϭϯ͕ŝ<ĂŬĞůĚĂǆďƵƟŬĞŶǀŝĚŝŽƐƚĂĚĞŶŝEǇŬƂƉŝŶŐ
dĞůďƵƟŬϬϳϮͲϴϱϰϱϱϲϵͻdĞůŬŽŶƚŽƌϬϳϲͲϮϮϯϮϵϵϭ
ŝŶĨŽΛůŽĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͘ƐĞͻǁǁǁ͘ůŽĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͘ƐĞ

x%ĤWVHUYLFH 5HSDUDWLRQx%ĤWIĵUPHGOLQJx%ĤWWLOOEHKĵUx5HVHUYGHODU
x)ĵUVģNULQJVģUHQGHQx9LQWHUIĵUYDULQJx*UģVNOLSSDUVHUYLFH

Säsongen är snart här.

Är din båt
inte
redo?
Kom in så hjälper vi dig!
MÅNADENS KAMPANJ!
Fritidsbatteri Tudor
Underhållsfritt och kraftfullt.

NU 765 kr*(ord. pris 995 kr)
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TÄVLING
MED
Vinn två biljetter till
Visor vid vattnet!
För att vara med och tävla vill vi
att du svarar på frågan och även
berättar om ditt bästa konsertminne
(gärna tillsammans med en bild).

Fråga:
Vad heter Uno
Svenningssons
senaste album?

Lycka till!

*Erbjudandet gäller till den 31/5 2014

Vi vill ha ditt svar senast 16 maj 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. Vinnaren kontaktas sedan inom kort.

Öppettider
Vardagar 10-18
Lördag 10-13
Välkomna!

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

I samarbete
med:

Mediamix
event & media
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Mediamix Event & Media presenterar

Visor vid vattnet
0ATRIK )SAKSSON s 3ONJA !LD£N s 5NO 3VENNINGSSON

-ARTINA $AHLSTRM s *ONATHAN &RBERG

%N SOMMARKVØLL FYLLD AV MUSIK
&EMÚRE KANAL /XELÚSUND s ,ÚRDAG  JULI 
Biljetter hittar du på: www.visitoxelosund.se Koordinaten ICA Kvantum, Förbutiken
Biljettpris: Maj månad 250 kronor, Från 1 juni 300 kronor
Ingen alkohol eller matförsäjning på området. Medtag egen picknick-korg

Sponsorer

Café och Butik

Kattis
Hushållsnära
Tjänster

med ekologisk inriktning
inför
n
e
t
a
m
a
d
o
Beställ den g alla fester!
sommarens
Återbruk
Loppis  Syservice
Hushållstjänster

076-256 14 09

Öppet: Mån-fred 11-16
Skogsvägen 22, Frösäng

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

PENSIONÄRSPRISER
på tisdagar och torsdagar

Trädgårdsarbeten, Städning, Matlagning,
Fönsterputs, Inköp mm
Använd RUT-avdrag! Innehar F-skattesedel

Öppet Vard 10-18, Lö 10-14
Sälgstigen 3, Frösängs Torg,
Oxelösund

VI BRINNER FÖR EKOLOGISK HÅLLBARHET

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

BENITA
VIKSTRÖM
Hela Sörmlands kandidat
till EU-parlamentet

RÖSTA PÅ S
25 MAJ I EU-VALET
Socialdemokraterna
F R A M T I D S PA R T I E T I S Ö R M L A N D
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n till din naturliga matvarub
utik!

Välkommen till vår
ﬁsk- och delikatessavdelning
- med manuell betjäning
I vår
manuella ﬁsk- och
delikatessdisk hittar
du en mängd olika
måltidslösningar som
gör vardagen enklare
och godare.

I vår delikatessdisk ger Monika tips
om olika typer av skinka och färdiga
maträtter som t ex kycklingspett.

I vår ﬁskdisk hittar du det bredaste sortimentet
i regionen. Allt från färsk ﬁsk till många olika
egentillverkade produkter, som t.ex. pannfäre
digt, röror, såser mm. Fråga gärna Melker om
d
rråd hur du på bästa sätt tillagar ﬁsken.

Prata gärna ost med vår ostexpert Mia. Här hittar
du allt från vardagsostar till ostar som passar till
festen.

bo
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l
i
G
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VI HAR ÖPPET
ALLA DAGAR

8-21
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