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Eller när jag ser alla finklädda barn 
som fullkomligt njuter av att det änt-
ligen är sommar, sol och värme. Mina 
känslor fullkomligt bubblar över som 
den sentimentala kvinna jag är. Det är 
så lätt att blir rörd – och berörd – 
av det enkla och vackra. 
Som att se glada barn, le-
ende mor- och farföräldrar 
som är så stolta över sina 
barnbarn och alla mam-
mor och pappor som för 
en stund sänker axlarna 
och tar in den sköna känslan 
som infinner sig just där och då.

Ljuset, havet och de långa dagarna vi 
längtat efter är här och skall fylla oss 
med energi. Som vi har längtat! Vi går 
ännu en fantastisk sommar till mötes 
här i Oxelösund. Två nya restaurang-
er öppnar: Harrys och Highway 53.     
Jogersö Camping har bland annat 
fått ny serviceanläggning och mer 
spännande är på gång. Dessutom 
bjuds det på ännu fler skärgårdsturer 
och sälsafari.

På torget lockar allsång torsdagskväl-
lar i juli och i gästhamnen kommer 
det sjuda av liv både dag och kväll. 

Vi på Mediamix är naturligtvis 
väldigt stolta av att ännu en gång 
få arrangera den mysiga utomhu-
skonserten Visor Vid Vattnet lör-
dag 5 juli. Ta med picknikkorgen 

och kom till den stora gräspla-
nen vid Femöre Kanal! 

Jag rekommenderar er 
varmt att titta i det fan-
tastiska sommarmaga-
sinet vi har producerat 
i samarbete med Oxe-

lösunds kommun som är 
fylld till bredden med härliga 

reportage och tips på smått och 
stort att göra i vår fina kuststad. 
Finns att hämta på bland annat      
Koordinaten.

Nu skall jag bara ordna med nya 
skolavslutningskläder till barnen och 
friska på sångkunskaperna, så att 
jag kan fullfölja verserna i en svensk 
sommarfavorit: ”Du ska inte tro det 
blir sommar, i fall inte nån sätter 
fart”… Och sedan torka tårarna för 
att hälsa sommaren välkommen.

Ha en underbar Midsommar!

SANNA 
WALKER

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

EVA 
WESTBERG

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

Ledare

OXD - EN PRODUKT AV 
Mediamix Event & Media
Nästa OXD kommer ut 29/6 2014
På omslaget: Kjell Andersson
Omslagsfoto: Peter Lundström
Tryck: Sörmlands Grafiska
Distribution: Svensk Direktreklam
Upplaga: 8.000, distribueras till 
samtliga hushåll i Oxelösund

Ansvarig Utgivare: 
Torbjörn Dahlström 070 433 43 32 
tobbe@media-mix.nu
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Kristin Mordal Spaarf
Projektledare OXD

Nu blir det lite 
sentimentalt
Det räcker med att de sjunger upp första versen av 
”Den blomstertid nu kommer, med lust och fägring….” 
på skolavslutningen så trillar tårarna på min kind. 

PETER
LUNDSTRÖM

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

www.oxd.nu
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Det bildas inget nytt vat-
ten på vår jord utan vattnet 
ingår i ett evigt kretslopp. 
Det vatten vi använder nu 
är samma vatten som dino-

-
joner år sedan. Därför måste 
vi vara rädda om vårt vatten.

– I snitt tar reningsverket i Ox-
elösund emot cirka 4 800 m3 
vatten per dag, vatten som ska 
renas från kiss, bajs, toalett-
papper, tvål, tvätt- och diskme-
del. Det motsvarar cirka fyllda 
24 000 badkar, berättar Henrik 
Jansson som arbetar på re-
ningsverket.

– Tyvärr får vi även ta emot en 
hel del sopor, uppskattnings-
vis tre till fyra ton per år. Sopor 
som Oxelösundarna kastar i 
toalettstolen och som absolut 
inte ska hamna där. Det är allt 

-
vetter till större föremål som 
leksaker, tandborstar och till 
och med kalsonger. Om 
de här soporna fastnar 
i en pumpstation, kan 
pumpen stanna,  vilket 
kan leda till att orenat 
avloppsvatten hamnar i 
Östersjön.  
– Du vet väl att det är en-
dast toalettpapper och 
sånt som passerat krop-
pen som ska spolas ner i to-
aletten? Hushållspapper har till 
exempel en helt annan konsis-
tens än toalettpapper och luck-
ras inte upp.

Reningsverket klarar inte hel-
ler att bryta ned alla läkeme-
delsrester utan en del följer 
med det renade avloppsvatt-
net ut i naturen. Lämna istället 
gamla mediciner till apoteket.

ANNONS

Med en  papperskorg i badrummet så 
kan skräpet tas om hand på rätt sätt. 
Har du ingen papperskorg? 

Vi delar ut 15 st pedalhinkar! 
Hämtas i receptionen på Sjögatan 28 
från och med 10.00 måndag 2 juni.

Pedalhinkar

Toaletten är 
ingen soptunna!

-

 

Öppet: Må-Lö 8-21, 
Sö 9-19

Musik med   
 Matöppet

Armanikalsonger 

och parfymflaska 

upphittat i pumpstation.

Återfås mot beskrivning

Upphittat!

Tänk på att toaletten inte är någon soptunna! Släng skräpet i en 
papperkorg, uppmanar Henrik Jansson, anställd på reningsverket i Oxelösund, 
som skänker bort 15 stycken pedalhinkar.
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Seniorcafé
Koordinaten 

Torsdag 5 juni kl 10 - 12.

En mötesplats för alla seniorer. 

- Avslutning med Leif Brixmark.

Evenemangstips

Säl- och 
skärgårdssafari
Båt avgår från Badhusviken kl 8, åter 

kl 12 den 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15 juni.

Båttur med guidning och picknick på 

skärgårdsö. Köp biljett på Koordinaten 

och Nyköpings turistbyrå Rådhuset. 

Femörefortet
Femörehuvud, 1, 7, 8, 14, 15 juni, 

visning kl 11, 12, 13.30 och 14.30. 

25 juni - 17 augusti, visningar varje 

halvtimme. Första visning kl 11, 

sista visning kl 15. 

Guidad entimmesvisning i den stora 

försvarsanläggningen i berget på 

Femörehuvud. 

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. Boka din plats

på Koordinaten!

Öppet lokstall
Lokstallsvägen 1

Sön 1 juni kl 10 - 16.  

Välkommen in i den nostalgiska 

lokstallsmiljön och titta på föreningen 

Sörmlands veteranjärnvägs fordon. 

Nationaldagen
Jogersö, fredag 6 juni kl 13 - 14.15.

Oxelösunds nationaldagsfirande med 

sång, musik och dans. Årets talare är 

landshövding Liselott Hagberg.  

i Gamla Oxelösund
Gamla Oxelösund, fre 20 juni kl 11.

Midsommarfirande med dans och 

musik under ledning av Oxelö Gille. 

Var med och pynta midsommarstång-

en och delta i dans- och ringlekar. 

Mer info, besök: www.visitoxelosund.se

Musik i 
sommarkväll
Frösängskapellet, lördagar kl 18.  

7/6 - Konsert med Hasse Appelqvist.

14/6 - Konsert med Daniel Svensson. 

21/6 - Konsert med Susanne Forslund, 

Ola Granrot, Janne Johansson och 

Tompa Bäckström.

28/6 - Konsert med Ulla Börjars och 

Jocke Forss. 

Måndag 2 juni släpps biljetterna till 

höstens konserter på Koordinaten! 

– Vi var ute i rättan tid i Oxelösund. 
Precis när fotot verkligen började 
vinna mark som konstform i Sverige 
öppnade man den första fotosalongen 
på Koordinaten 2009, berättar Marie. 
Allt fler konstnärer använder foto som 
uttrycksmedel samtidigt som fotogra-
ferande har blivit en allemanshobby.

Kan vem som helst vara med i sa-
longen?
– Absolut! Alla är välkomna att delta, 
oavsett om de är yrkesutövande foto-
grafer eller amatörer – juryn vet inte 
vem som tagit bilderna och inte heller 
vare sig ålder eller kön på fotogra-
ferna. De bedömer enbart bilderna 
utifrån bilderna i sig, känslorna eller 
berättelserna de förmedlar. 

Är det viktigt med hög bildkvalitet?
– Foto tenderar ju lätt att bli en mate-
rialsport men som jag ser det spelar 

det ingen roll om du har en utrustning 
för hundratusen kronor om du inte 
har något att berätta. Till fotosalong-
en kan du lämna in en bild tagen med 
mobilkamera, det är bildens innehåll 
och komposition som gör den intres-
sant. Vi gör heller inte skillnad på tra-
ditionellt foto och montage. Grunden 
ska vara foto, sedan kan man leka 
loss lite som man vill. 

Det är däremot ganska viktigt med 
kvalitet på själva framställningen. Det 
blir sällan bra om man skrivit ut på 
det billigaste fotopappret eller gjort 
en slarvig inramning. Det påverkar 
förstås betraktarens helhetsupplevel-
se, liksom juryns. 

Juryn ja, vilka sitter där?
– Det är ett helt nytt gäng i år; Ulf  
Rehnholm är konstnär och pedagog 
med inriktning på film och foto, Maria 

TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Kultur och nöje

Fotokonst för alla
Det börjar närma sig invigning av den sjätte sörmländska foto- 
salongen i Oxelösund, som i år har temat ”mellanrum”. OXD får 
en pratstund med kulturkoordinator Marie Anstadius som just 
förbereder Koordinaten för juryns ankomst.

Hallberg är också konstnär samt in-
tendent på Ebelingmuseet i Eskilstu-
na och Jenny Palmqvist arbetar som 
journalist och fotograf  på Sörmlands 
Nyheter. Jag tror vi fått till en bra 
blandning!

När börjar det? 
- Sörmländsk fotosalong invigs sön-
dag den 15 juni på Koordinaten klock-
an 12. Då delas juryns pris ut till en av 
fotograferna och sedan öppnas galle-
ridörrarna för alla besökare!

”Farmor” ur Ina Rehnholms bildserie på temat spår. Ina mottog juryns pris 2013.
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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

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
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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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– Jag började i S:t Botvids kyrkokör 
några år senare, tog paus för barnafö-
dande ett par gånger, längtade tillba-
ka till kören och sången 
och är fotfarande med. Vi 
är en riktigt bra kör med 
37 sångare. Den är vik-
tig för många. Vi sjunger 
mycket blandat. Det är 
det som är roligt. Ibland 
ger oss Susanne något 
riktigt tufft körverk att 
bita i, det tycker vi om, 
det utvecklar oss och ofta 
övar vi och sjunger upp 
tillsammans med någon annan kör. 

– Det har alltid känts bra att komma 
till kyrkan. Jag minns när jag fick mitt 
första barnbarn. Jag visste inte vad 
jag skulle göra av all min lycka och 
skyndade mig till S:t Botvid och tände 
ljus.
– Jag har funderat mycket över natt-
varden och diskuterade med Kjell Wik-
lund en hel del. Han tyckte att jag kun-
de börja med en gång men nånting i 
mig gjorde att jag väntade. Sen kom 
ett avgörande. Det var när mitt älds-
ta barnbarn Clara skulle konfirmeras. 
Då lovade jag mig själv att jag också 
skulle gå med fram. Och nu känns det 
rätt och självklart. Det är skönt att 
upptäcka att det aldrig är för sent att 
tänka förändring eller tänka nytt. 

2013 valdes jag in som förtroende-
vald för en ny mandatperiod i för-
samlingen. Och jag har nyligen blivit 

kyrkvärd. Det är helt nya uppgifter 
för mig. I kyrkvärdssammanhang, 
en uppgift som jag trivs bra i, hälsar 

jag välkommen och lä-
ser inledningsorden med 
dagens bön, läser tex-
ter, hjälper till att duka 
nattvardsbordet, tar upp 
kollekt vid utgången och 
ger handräckning vid 
kyrkkaffet, minglar och 
pratar med folk. Det är 
lite olika från gång till 
gång för vi har många 
som gör frivilliginsatser 

i kyrkan och då kan vi dela på upp-
gifterna. Även vid andra tillfällen än 
gudstjänster hjälper kyrkvärdarna till. 
Musikaler, Konserter, ja när vi behövs. 
Jag ser fram emot Kyrkvärdsdagarna i 
augusti i Stjärnholm. Det brukar vara 
intressanta dagar och komma mycket 
folk, sägs det. 

– Som förtroendevald har jag fått 
ett ansvarsfullt uppdrag. Man är ar-
betsgivare för många olika kategorier 
medarbetare, man förvaltar ett stort 
kulturarv och man styr över verksam-
heter som spelar avgörande roll i 
människors liv. Det finns tack och lov 
utbildningar. 
Man är en del i ett demokratiskt sam-
manhang och har rätt att få tycka om 
det som är viktigt. Förhållningssättet 
mellan förtroendevalda och anställda 
måste bygga på goda relationer och 
respekt för varandras arbete. 
– Jag upplever församlingens verk-

Då lever kyrkan 

och vi med den, 

säger Lisbet.

TEXT BIRGITTA RINGSHAGEN FOTO PETER LUNDSTRÖM

Religion och tro

Det är 
 
för sent
säger Lisbet Torstensson, Oxelö-
sund, om nya uppgifter i S:t Botvid

– År 1957, S:t Botvid stod klar och jag var konfirmerad och 
ny i Kyrkans Ungdom. Vi var vid bygget så ofta vi kunde och 
kollade. Det var spännande för oss femtonåringar som gär-
na ville åka upp i bygghissen. Men det fick vi ju inte. 

– Oxelösund och skärgården är älskade platser i mitt liv. Jag är född på Bergö. Under 
vinterhalvåret bor jag i Oxelösund men när det blir sommar tar jag och min man båten 
ut till vårt älskade Bergö.

samhet som bred och förankrad. Det 
händer mycket bra saker i kyrkan och 
det arbetas mycket utåtriktat. I en sån 
kyrka känns det bra att vara en del i 
helheten där mångas insatser har be-
tydelse. 

– Du morsan, som är religiös, kan 
väl svara på det här, säger mina barn 
ibland. Religiös är ett uttryck som slä-
par efter från förr. Det har blivit lättare 
att säga Jag tror på Gud. Det är inte 
konstigt idag. 
– Bred dina vida vingar är min favorit-
psalm. Det känns som att vila i Guds 
hand. ”Bli du min ro min starkhet, 
min visdom och mitt råd... oss alla, 

stora, små.” Så döden tänker jag mig 
som en fortsatt vila i Guds trygga 
hand. Jag tror att många vill ha en tro 
att luta sig emot. Om man känner det 
inom sig har man en trygghet. Den 
tryggheten har jag haft sen mormor 
sjöng psalmer för mig.

– Jag är övertygad om att musiken är 
ett av de viktigaste redskap kyrkan har 
för att möta människor. Människor 
slutar aldrig intressera sig för musik 
eller för att tolka in nutid i texter till 
musiken. Det är viktigt att känna sig 
hemma och att känna igen sig i ord 
och musikstil. Då lever kyrkan och vi 
med den, säger Lisbet. �

aldrigaldrig



8 OXD JUNI 2014

TEXT/FOTO MEDIAMIX

Mat och Kultur

Gamla Oxelösund är stadens lilla oas. Inbäddat mitt emellan de karaktäristiska industri-
erna hittar man en viktig del av stadens historia och kulturliv, med rustika 1800-tals hus 
och oemotståndliga vyer över skärgården. Till sommaren firar två av platsens verksamheter 
tio- respektive tjugo-årsjubileum.

Det är nu tio år sedan Liz Brådhe 
tog över caféverksamheten i den 
gamla bygdegården, numera Oxelö 
Krog.
– Det hela började 
med att jag lärde kän-
na Kerstin Björklund, 
som tidigare drev Ox-
elö Krog.  Då plugga-
de vi företagsekonomi 
tillsammans. Vi blev 
så småningom goda 
vänner och hon är lite 
som en ”storasyrra” 
för mig. Jag är från 
Stockholm, men har 
länge haft stuga på 
Femöre så jag är väl 
bekant med Oxelö-
sund, berättar Liz.

När Kerstin beslutade sig för att 
inte driva verksamheten vidare skoja-
de de om att Liz kunde ta över istället.

– Jag drev då en glas- och pors-
linsbutik på Lidingö, så jag fick börja 
med att ”praoa” hos Kerstin för att 

känna efter om detta 
var något för mig. Det 
visade sig passa mig 
utmärkt, och jag be-
stämde mig för att slå 
till, säger hon. 
– Jag såg denna nya 
möjlighet som en 
chans att kunna för-
ändra både mitt och 
mina barns liv till det 
bättre, förhoppnings-
vis skulle det leda till 
att vi kunde spendera 
mer tid tillsammans, 
menar Liz.

Idag driver Liz Oxe-
lö Krog tillsammans med en av två 
döttrar, Jonna. De har även under 
senare år utökat sysselsättningen 

Jubileum dubbelt upp 
i Gamla Oxelösund

med ett café och butik i magasinet 
Gula Kvarn i Nävekvarn – men det 
är fortfarande Oxelö Krog som är deras 
hjärtebarn och flaggskepp.

– Vi har hela tiden satsat på att utöka 
vår verksamhet på olika sätt, framför 
allt vill vi förlänga säsongen i Gam-
la Oxelösund i så stor utsträckning 
som möjligt, säger Liz. Hon får med-
håll från Jonna, som tillägger;

– De första åren var vi väldigt förpas-
sade till de varma sommarmånader-
na, det fanns nämligen bara som-
marvatten och ingen värme – men 
för två år sedan ordnade kommunen 
detta åt oss, så nu är det vi själva 
som bestämmer våra öppettider. 
Det känns jättekul för verksamheten 
skull, och nu har vi även getts möj-
lighet att anordna julbord och kan 
ta emot konferenser och bokningar 
året runt.

På Oxelö Krog lagas i princip all 
mat och alla bakverk med kärleks-
full hand helt från grunden.
– Det har varit vår affärsidé hela ti-
den, att kunna erbjuda genuin och 
rustik mat med vår egen tanke bak-
om, och dessutom bjuda våra gäster 
på en trevlig upplevelse och god ser-
vice, menar Jonna. Krogen öppnade 
i maj månad och kommer nu hålla 
öppet varje dag till slutet av septem-
ber eller början på oktober, beroende 
på väder och vind. 

Den omtyckta räk- och laxbuffén 
med tillhörande trubadur återkom-
mer på torsdagskvällar med början 
i juli. De håller även öppet över mid-
sommarhelgen, med sitt sedvanliga 
och välbesökta midsommarfirande i 
traditionell stil.

Liz och Jonna är inte bara måna om 
sin egen verksamhet, utan också om 
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Familjeföretagande i skärgården - Jonna och Liz Brådhe driver Oxelö Krog tillsammans.

att dra fler besökare rent generellt 
till kommunen.
– Vi företagare på orten hjälper ju 
varandra att dra hit 
folk, ju fler ställen 
det finns att besöka 
och uppleva i Oxe-
lösund, desto fler 
besökare kommer 
också hit, menar 
Liz. Hon talar också 
varmt om turistkon-
torets personal och 
det stöd som kom-
mer därifrån.
– De är väldigt enga-
gerade och hjälper 
till på många sätt, 
det är nästan så 
man kan tro att de 
är egenföretagare, 
så måna som de är om Oxelösunds 
turism.

Nu ser Liz och Jonna fram emot 
sin tionde sommar tillsammans med 
personal och gäster i Gamla Oxelö-

sund.
– Första året hade vi 
fyra personal, förra 
året var antalet fjor-
ton. Och vi hade hela 
33 000 gäster under 
förra året, fantas-
tiskt, säger Liz.
– Bland det roligas-
te som finns är när 
gästerna kommer 
till oss för första 
gången på säsong-
en och visar verklig 
uppskattning och 
säger att de saknat 
oss, ”äntligen får vi 
äta era köttbullar 

igen”, det ger oss extra motivation 
och glädje i det vi gör!

Skärgårdsmuseet

Det vackra lilla huset som kallas Grantorpet i Gamla Oxelö-
sund har tidigare varit ett sommarboende. För drygt tjugo år 
sedan var det nära att rivas, men som tur var räddades huset 
och förvandlades till det välkända och välbesökta Skärgårds-
museet i Oxelösund.

Museet är inrett som ett gammalt 
skärgårdshus i form av ett dockhus 
i naturlig storlek, och bebos om 
somrarna av den fik-
tiva familjen Eriksson. 
Tanken bakom det hela 
är att skapa utställ-
ningar som på ett kre-
ativt och annorlunda 
sätt ska visa på hur ett 
typiskt liv i skärgården 
kan ha sett ut under 
olika tidsepoker. Varje 
år skrivs en ny histo-
ria om familjen, som 
också blir grunden till 
sommarens utställning. 

Varje utställning repre-
senterar då också ett 
specifikt historiskt år. 
I år heter utställning-
en ”Tankar om klockor och tider som 
flytt” och utspelar sig år 1943.

Kerstin Lindh är den som skriver his-
torierna om familjen Eriksson. Hon 
är en av cirka 150 medlemmar (varav 
25 är aktiva) i föreningen Skärgårds-
museet i Oxelösund.
– Från början utgjordes museet av 
en typisk skärmutställning, berättar 
Kerstin. 

Men då den nykomponerade hem-
bygdsdräkten skulle visas upp i sam-
band med Oxelösunds 50-årsjubileum 

år 2000 krävdes det nya idéer. Kerstin 
skapade då några av de dockor som 
sedan blev fiskarfamiljen Eriksson. 

Dessa fick agera mo-
deller för den vackra 
hembygdsdräkten i ut-
ställningen ”Söndags-
frid i skärgårdsköket 
år 1910” – den första 
berättelsen om den 
historiska familjen var 
ett faktum.
– Sedan dess har vi 
utökat familjen och 
personer runtomkring 
dem med fler dockor. 
En av dem, karaktären 
som numera kallas Val-
le, fick vi från Spritmu-
seum i Stockholm – en 
erfaren herre med an-
dra ord, säger Kerstin 

med ett skratt. De flesta av dockor-
na är dock tillverkade med kärleks-
full hand av Kerstin själv. Här tillåts 
kreativiteten och idéerna flödar  fritt 
för att dockorna ska bli så naturtrog-
na som möjligt. Oftast är det någon 
i föreningen som får stå modell för 
skapandet av dockornas olika kropps-
delar. De delar som syns är naturligt-
vis också de som ges mest omsorg i 
tillverkningen – under en kjol kan det 
ibland räcka med ett kvastskaft för att 
få dockan att stå stadigt.

Läs mer på nästa sida

Grantorpet

Kerstin Lindh från föreningen 
Skärgårdsmuseet. 

FOTO KARIN EKHOLM

fi rar fi rar 2020  år  år!!
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– Det är ett roligt men rätt så krä-
vande arbete att iordningsstäl-
la utställningen varje år, menar 
Kerstin. Det är också föreningens 
medlemmar som sedan helt ideellt 
sköter själva visningarna, vilket for-
drar en hel del folk varje sommar. 
Många av föreningens aktiva med-
lemmar är pensionärer, och alla 
har inte längre den ork som ibland 
krävs för att engagera sig i somma-
rens visningar.
– Om vi kunde få fler medlemmar, 
gärna i varierande åldrar, som kan 
tänka sig att ställa upp och hjälpa 
oss med visningar då och då under 
sommaren skulle det underlätta 
oerhört för oss, kanske skulle det i 
längden innebära att Skärgårdsmu-

seet kan få leva kvar längre, menar 
Kerstin och tillägger att intressera-
de gärna får kontakta föreningens 
styrelse för mer information.

Skärgårdsmuseet lockar varje år 
ungefär 5 000 besökare ifrån hela 
världen. Förra året var minst 14 na-
tioner representerade i gästskaran, 
året innan var siffran 17. Museet 
drivs helt på ideell basis av fören-
ingens medlemmar och är främst 
öppet under sommaren, 17 juni till 
17 augusti, men det går även att i 
viss mån få visningar andra tider. 
Sommartid är det fritt inträde un-
der museets ordinarie öppettider. 
Jubileumssäsongen 2014 invigdes 
den 31 maj. �

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:-

Gå till vår hemsida för mer info
www.rydsglas.se

Kampanjen gäller fr.o.m 
5/5 t.o.m. 6/7 2014

Inglasning på 
Ditt vis?

Kampanj!
Nu 4976:-2 st skjutdörrar 1790x2010 mm 

Nyköping
Brukslagarevägen 9
0155-21 98 00
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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.

NATURSTRÅK – Femöre
Strövstigarna i Femöre naturreser-
vat bjuder på dramatisk natur och 
närhet till havet. Gott om härliga  
rastställen. Medtag matsäck. 

SÖRMLANDSLEDEN – Furön  
Hyr en eka i Gamla Oxelösund och 
ro över sundet till Furön. Här drar  
Sörmlandsledens etapp fram i histo-
risk natur och bland 300-åriga lindar.

KULTURSTIG –  Gamla Oxelösund
Skyltad promenadslinga som låter 
dig ta del av kulturmiljöerna i det 
gamla lotssamhället. Avsluta med 
kaffe på hemtrevliga Bygdegården.
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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

Ringvägen 58, Nyköping
0155-44 31 00
www.bilcenter.com
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Fotograf  Arnold Adolfsson - Oxelösunds historia 

           

Skribenten och fotografen Arnold 
Adolfson har bidragit med många 
bilder till Oxelösundsarkivet. 
Fotografierna den här gången bär 
alla Arnolds signatur. Här ser vi 
Arnold själv vid årorna.

Benstyrketräning i föreningslokalen. Till vänster 
ses tränaren ”Cola” Sundelius, övriga deltagare på 
bild är Lars Johansson, Kurt Åström, K-E 
Gunnarsson Lars-Åke Berglund, Bengt Jonsson, 
och Ingemar Dahlqvist.

Första spadtaget till Domus varuhus togs 1962. Varuhuset 
öppnades den 17 oktober 1963. Affärsytan var på 1 078 kvm 
och ytterligare 355 kvm tillkom för en livsmedelsavdelning 
med självbetjäning. 
Bland annat planerades för en barservering där 130 gäster 
kunde tas emot, en restaurang och en konfektionsavdelning 
med herr-, dam- och barnkläder. Varuhusets omsättning be-
räknades till omkring 8 miljoner kronor. Byggkostnaderna 
beräknades till ca 4 miljoner kronor.

OSK:s tredje mål i en bandymatchen på 
Femöreplan. Målgöraren var Leif  Sjögren och 
vänsterytter Nils-Olov ”Fido” Andersson var 
påpassligt framme.

I topp för sjätte året i rad!

Torggatan 13, Oxelösund
Tel. 0155-316 60

www.tandlakareherbring.se

Besök vår nya webbsida! www.tandlakareherbring.se

Vi möter dig 
med omtanke!

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



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

Se fler av
Oxelösundsarkivets
bilder på internet!

Gå in på 
bild.oxelosund.se ellerwww.oxelosund.se

Karin Granrot
Ringshagen

Oxelösundsarkivet
0155-383 52

M/S Mona har havererat utanför Oxelösund. Hon grund-
stötte den 10 februari 1951 i tät tjocka utanför Hävringe, 
på sin resa Malmö – Oxelösund.  
Lotsbåten ”Hävringe 2” undsätter besättningen. Efter 
fruktlösa bärgningsförsök blev Mona kondemnerad på 
platsen i maj 1951. 

Den gamla hamnpaviljongen vid kaj 2 i hamnen 
år 1952. Paviljongen flyttades från kaj 5 och 6 
under tidigt 1900-tal. Paviljongen fungerade 
även en tid för Göta kanaltrafiken

Maj Adolfsson, Nils Arogen och Paul Köhler deltar i en 
styckningskurs på Konsum.

Skolutställning i fotografering. På bilden ser 
vi rektor Sven Cronström tillsammans med en 
av eleverna.
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Midsommar 
på torget!

Tisdag 17 juni 15-18

DET HÄNDER I  OXELÖSUNDS   CENTRUM

Sommar-
klänningar

0155-302 10
Järntorget, Oxelösund

För både strand 
och party!och pa

www.cykelonyckel.se

Åka iväg?
Har du godkända lås?

Det har vi.

Öppettider 
Vardagar 10-18
Lördag 10-13

Timmermansgatan 7, Oxelösund
www.marinexpert.se - 073 91 222 43Järntorget 1, Oxelösund. Tel: 0155-374 72 Må-Fre 10.00-18.00 lunch 14.00-15.00 Lö 10.00-13.00

Anderssons Hemelektronik AB

FÖR SOMMARENS VATTENÄVENTYR
Vattentät kamera Nikon Coolpix S32 
CMOS-sensor med 13 megapixlar. 
Lätt att hantera, rolig att använda!

Glöm inte att beställa 

tackkort efter studenten!

rolig att använda!

1395 :-

LOKAL PERSONLIG SERVICE

Vinn biljetter till årets 
Visor vid vattnet den 5 juli 

under dagen.

Kom och lek på torget. 
3-kamp för alla barn 

Övriga aktiviteter:
•  Rösta på bästa midsommarstång
 - butikerna tävlar i att klä en 
 midsommarstång

•   Trollkarlen Mr Zeth trollar 
 för alla barn

•  Dansa in midsommar 
 med Oxelö Gille

•   Gullmar Bergman underhåller
 med sitt dragspel

•   Martina Dahlström och 
 Jonathan Fröberg bjuder på en 
 försmak av Visor vid vattnet 
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GRATIS   PARKERING   I   CENTRUM

Torsdagar 17.30 i juli (klädtema)
3/7 Vår bästa tid är nu Kom som du vill
10/7  Ta mig till havet Pirat tema
17/7  Hujedamej Sagofi gurer
24/7  Värsta schlagern Glamour
31/7   Sommaren är kort Fantasidjur

Allsång   

Följ med på en resa i tiden! Oxelösunds cen-
trum fylls med underhållning, veteranfordon, 
marknad och massor med musik från förr.
 Nostalgiresan består av två delar – under da-
gen är det aktiviteter på och omkring torget 
och till kvällen blir det en stor musikfest på 
Cupol med artister från Oxelösunds musika-
liska glansdagar under 60- och 70-talet.
 De båda delarna binds ihop med en jubi-
leumsmatch i fotboll på eftermiddagen mellan 
veteraner från IFK Oxelösund och Oxelösunds IK.

Nostalgiresan

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

Öppettider
mån-fre 09.30-18.00
lör 10.00-13.00

Njut av 
solen!

Present till  Fröken, Magistern eller 
Studenten. Vi har Smycken, Minnesvärda 

böcker ,Choklad, Vykort m.m. 

Nu har vi anlänt i Oxelösund! 
Boströms Gatukök går i graven!

Följ vår 
renove-
ring till 
nyöpp-
ningen 
på Face-
book!
Camilla & 
Puttes

2
3

– en retrofest i Oxelösunds hjärta

Lördag 16 augusti

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

www.birgers.se

Esplanadeen 3n 3n 333n 30555505050505 05 3133131313131313131 PPP• P• P• P• P• P P iiiirisrisrisrisrisrismanmanmanmanmanman 3030303030303030305 555 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



Seniorcaféer lockar många
ANNONS

Det är en gråmulen måndag i maj och regnet 
hänger i luften, men inne på Koordinaten råder 
förväntansfull stämning. Mer än 100 personer 

och möta våren i Balders hage med Gösta 
Linderholm och musiker från Scenkonst Sörm-
land. 
Intresset för dagens konsert är extra stort och 

-
lorna i biblioteket. Det är en halvtimme kvar till 
konserten och i Eventsalen börjar stolsraderna 
redan fyllas på. 
Conny Adolfson brukar gå på seniorcaféet. 
Han jobbade tidigare som personalchef i Oxe-
lösunds kommun, men slutade 1982. 

det är bra artister, berättar han. 
Conny är född i Oxelösund och känner förstås 
redan många av dem som är på seniorcaféet. 
Han uppskattar den goda stämningen. 
– Man träffar mycket trevliga människor.

På måndagar är caféet vanligen på fritidsgår-
den. Då kommer kanske 15 personer. Förutom 

Jansson är en av de frivilliga som ansvarar för 
måndagscaféet. 
På torsdagar är caféet i Eventsalen. Då är det 
oftast underhållning av något slag. Det är ett 
väldigt varierat program.

Mer för äldre i 
Oxelösund

Äldrelinjen 
– besvarar frågor som rör 
äldre och du kan få hjälp att 
komma i kontakt med rätt 
person. Telefontid vardagar 9 - 
12, 0155-389 00

Demenssamordnare 
– Vid frågor som rör demens-
sjukdomar och förmedling av 
kontakter inom kommunen. 
Ring 0155-384 25.

Dagverksamheter 
– Rönnen: för personer med 

demenssjukdom, Bojen: för 
personer med fysiska funk-
tionshinder. Biståndsbeslut 
från biståndshandläggare 
krävs för att få komma till 
dagverksamheterna. Bistånds-
handläggare nås via kommu-
nens växel 0155-380 00.

Finlirarna  
– Är du 67 år eller äldre, bor i 
Oxelösund och behöver hjälp 
med enklare uppgifter i hem-
met? Då kan Finlirarna vara 
något för dig. Du betalar bara 
för eventuellt material. Ring 
Anna eller Kalle på 0155-383 04.

Hemtjänst 
– Biståndshandläggare gör en 
bedömning av vad du behö-
ver för att kunna bo hemma. 
Serviceinsatser i form av 
städning, tvätt, matdistribu-
tion, trygghetslarm och inköp 
erbjuds äldre över 75 år utan 
biståndsbedömning. Kontakta 
biståndshandläggare via kom-
munens växel 0155-380 00.

Boken kommer 
– Kostnadsfri service från bib-
lioteket till dig som på grund 
av funktionshinder eller sjuk-
dom har svårt att komma till 
biblioteket. Du får regelbundet 

hem böcker eller talböcker 
och får hjälp att välja om du 
så önskar. Ring biblioteket på 
0155-383 50.

Färdtjänst 
– För personer med funktions-

färdtjänsthandläggare via 
kommunens växel 0155-380 00.

Sjukresor 
– För resor för vård och be-
handling vid vårdcentral, sjuk-
hus eller tandläkare. Kontakta 
Landstingets sjukreseenhet. 
Telefontid vardagar 9.30-11.30, 
13.00-14.30. 0155-24 73 57.

Seniorcafé 
Varje måndag och torsdag 10.00-

 12.00 i Koordinatens lokaler. 

Fika till självkostnadspris. 

Seniorcaféet är ett samarbete med 
 frivilliga organisationer och är en  
 del av Anhörigcentrum. 

Vill du veta mer? Ring 0155-389 00, 
 eller 0155-383 50.

Det var fullsatt i Eventsalen när Gösta Linderholm och musiker från Scenkonst Sörmland gästade Seniorcaféet.

– Vi brukar ha mellan 70 och 100 gäster, men 
i dag är det nog över 100, berättar Anna-Lena 
Nerén som är ansvarig för torsdagscaféet. 

jobb med Anhörigcentrum på Vitsippan träffar 
hon mycket folk. Anna-Lena berättar att det har 
blivit mer och mer musikunderhållning. 
– I början var det mer föreläsningar, men de 

hon. Anna-Lena får in önskemål på vad publi-
ken vill höra. 
Dagens publik är entusiastisk och sjunger gär-
na med i de välbekanta musikstyckena. Gösta 
Linderholm och musikerna från Scenkonst 
Sörmland framför både sina egna och Ulf Pe-
der Olrogs visor. Mellan låtarna skojar Gösta 
Linderholm gärna med publiken och förklarar 
bland annat varför han har hatten på sig fast 
han är inomhus.
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Ovanför min rektangulära spegel i hallen där hemma 

har jag en skylt. På den står det: ”Mirror, mirror on the 

wall – what the heck happened”? Fritt översatt: Spe-

gel, spegel på väggen där – vad är det som har hänt?

Ja, vad var det som hände. Mellan tonåren och nu 

när jag, hur mycket jag än stretar emot, måste er-

känna att jag faktiskt tillhör de medelålders. Och hur 

kunde det gå så rasande fort. Julaftnar, påskdagar 

och midsommar avlöser varandra på löpande band 

och det börjar bli svårt att komma ihåg vilket år som 

vad inträffade. Och så är det nog för oss alla som 

fortare och fortare ju äldre man blir. Rent matematiskt 

går det ju faktiskt också att förklara. För en 10-åring 

är ett år en tiondel av dennes liv och för mig så är ett 

år snart en femtionde-del av mitt liv.

Ålder är bara en siffra. Ja jag vet, men när den siffran 

börjar närma sig 50 som i mitt fall inträffar nästa år, 

då har jag lite svårt att förlika mig med den där siffran. 

För på insidan känner jag mig fortfarande som 25 och 

förstår inte riktigt att det yttre inte harmonierar med 

vill hinna med.

Jag är också urusel på att bedöma hur gamla folk är, 

häromdagen stötte jag på en kvinna som var 32 och 

hon såg ut som 18. Men vad säger siffran som är ens 

ålder? Egentligen ingenting alls. Man blir inte äldre 

än man känner sig. Så enkelt är det.

Jag brukar tänka på det när jag möter våra äldre invå-

nare. Här är en ung människa i en äldres kropp. Alla 

de känslor, förhoppningar och drömmar som man har 

som ung försvinner ju inte bara för att man åldras.

Ålder är bara 
en siffra

Catharina Fredriksson
Kommunstyrelsens ordförande

Anhörigcentrum - en hjälpande hand
  Anhörigcentrum är ett samarbete mellan Oxelösunds kommun, Landstinget 

och frivilliga organisationer. Att vårda en anhörig ger glädje och mening, men 
kan samtidigt vara ansträngande. Har du funderingar som rör din vardagssitua-
tion eller känner oro inför framtiden? Känns det tungt med ansvar? Anhörig-
stöd är en hjälpande hand till dig som är anhörigvårdare. 

Anhörigcentrum bedriver även uppsökande verksamhet för äldre.
Du kommer i kontakt med Anhörigcentrum vardagar 9.00-12.00 på 0155-389 00. 
Besöksadressen är Vitsippan, Torggatan 3A.

ANNONS

Conny Adolfson går ofta på seniorcaféet. Anna-Lena Nerén, Anhörigcentrum.
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”Kungen av Femöre”

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

-Jag drog upp 
38  gäddor på 
en och en halv 

timme...

från Eskilstuna till Oxelösund för att ta turbå-
ten ut till Beten. Det kunde vara 300 badgäs-
ter som sökte sig till Beten soliga dagar. 

Vilken är din egen favoritplats i skärgården?
– Det är nog Äspskär, när hela marken är 

täckt med vitsippor. Äspskär hade legat i 
malpåse när jag och Hasse (Holmberg) adop-
terade ön i början av 1990-talet, röjde upp i 
växtligheten, byggde bryggor och vindskydd.

(Hans Holmberg tillsammans med Kjell Anders-
son är den duo som på 1990-talet insåg vilken 
potential som fanns i Oxelösunds skärgård.)

Du jobbar med turism. Hur är samarbetet 
med Oxelösunds kommun i turistfrågorna?

– Jag har nyligen skrivit en nytt femårskon-
trakt med kommunen om tillsyn och latrin- 
och sophämtning i skärgården. Det samarbe-
tet med kommunen är också grunden för att 
jag ska kunna fortsätta utveckla båtturismen.

Under högsäsong kör du i skytteltrafik med 
M/S Fiskeskär. Det är allt från företag till 
möhippor. Till traditionen hör att du tuffar ut 
på böljan blå till tonerna av dragspelsmusik.

– Ålefeskarns vals. Det är ett gammalt kas-
setband jag har ligger i kaj lite av en grej det 

Du kallas ofta ”Kjelle Greken”. Varför?
– Jag tågluffade mycket i min ungdom och 

hamnade vid ett tillfälle på ön Ios i Grekland.
(Ios är partyön i grekiska arkipe-
lagen dit Oxelösundsungdomar 
vallfärdade på 1970-talet.)

Hur lyder fortsättningen på den 
historien?

– Pengarna började sina och 
jag ville se lite fler länder i Eu-
ropa. Jag bestämde mig för att 
cykla hem till Sverige och åkte in 
till Aten och köpte en billig cykel, 
typ Made in Asia.

Hurtigt må man säga. Hur lång 
tid tog det?

– Fem veckor. Cykeln var utan 
växlar och uppförsbackarna i Al-
perna var lite jobbiga. Det gick å andra sidan 
desto fortare nedför.

Hem till Oxelösund kom du i alla fall 
oskadd. Var gjorde du av cykeln efter den 
strapatsen?

– Den stod länge undanstoppad i ett förråd 
innan jag sålde cykeln för femhundra kronor 

för att få ihop pengar till en Ålandsresa.

Du och ditt företag Femöre Marina har i 
flera decennier arbetat för en utveckling av 

turismen i Oxelösund, inte minst 
båtturismen.

– Det är tjugonde året vi trafike-
rar skärgården med M/S Fiskes-
kär. Det känns roligt att vi kunnat 
upprätthålla båtturismen efter 
föregångarna Sophia Albertina 
och Ramnö.

(Femöre Marinas verksamhet i 
Fiskehamnen innefattar bland 
annat gästhamn, restaurang, stug-
uthyrning, båtcharter, uthyrning 
av bastuflotte och en nyinrättad 
ställplats för husbilar.)

Du brinner för båtar och skär-
gården. Det gör att Oxelösund kan erbjuda 
såväl turer till badön Beten enligt turlista 
samt båtcharter.

– Beten med sina klippor och sin fina sand-
strand är en fantastisk badö för allmänheten. 

Verkligen. Beten är lite av ett sommarparadis. 
– Längre tillbaka i tiden åkte folk rälsbuss 

̒̒̒ ̒̒̒ ̒̒̒̒̒̒

Namn Kjell Andersson, 55. 

Familj Särbo. Dottern Eleonor, 18. 

Bor På en gammal segelskuta vid 
Fiskehamnen i Oxelösund. ”Båten är 
byggd på Vikens varv utanför Helsing-
borg 1897 och fungerade som tegels-
kuta vid Vens tegelbruk. Det var bara 
ett vrak när jag kom över den i Stock-
holm på 1990-talet och skrovet har 
genomgått en omfattande renovering. 
Tanken var att jag skulle ge mig ut på 
en långsegling men det blev aldrig av.” 

Jobb Företagare, entreprenör, skeppare. 

Aktuell som Kjell Andersson äger, 
tillsammans med ex-frun Kicki Orha, 
företaget Femöre Marina som anordnar 
båtturism i skärgården och driver 
fiskrestaurangen Sailor samt restau-
rang Läget i Oxelösund.



Antecknat i marginalen
Mötesplats: Hemma hos ”Kjelle” i kajutan på 
segelskutan Eleonor i Fiskehamnen.

Fikabröd: ”Kjelle”, fotograf  och skribent står 
alla över både kaffe och dopp. 

Övrigt: Kjell Andersson säger att han bor på sin 
segelskuta för att kunna hålla en hög service-
nivå till turisterna 24 timmar om dygnet. Lika 
sant är att han är en ”sjöbuse” och äventyrare 
som aldrig kan låsas in i en lägenhet.

där med Ålefeskarns vals.

(Ålefeskarns vals är en bohuslänsk sång som 
spelades in av sångaren Kjell Krag-
he 1975.)

Du var en äventyrslysten grabb 
i unga år, liftade jorden runt och 
tog ett jobb här och där. Hur 
många länder har du egentligen 
besökt?

– Lite över hundra länder. Jag 
har varit i alla världsdelar utom 
Antarktis.

Tågluffa runt om i Europa var 
ungdomars prioritet ett på 
1970-talet. Du ville se något mer 
än det dekadenta livet på franska 
rivieran.

– Ja, jag beställde en enkel 
biljett till Pakistan med Aeroflot. Det var 
billigaste biljetten för den som ville komma 
till Asien.

(Ryska flygbolaget Aeroflot hade vid den här ti-
den ett något tveksamt rykte vad avser säkerhet.)

Det var din första långresa. Du luffade runt 
i Asien och Nordamerika. Hur såg budgeten 
ut?

– Jag hade 20 000 kronor i reskassa och 
lika mycket med mig hem, 20 000 kronor.

(Den reskassan motsvarar ungefär 60 000 kro-
nor i dagens penningvärde.)

Hur fick du ihop den ekvationen? Du kan inte 
precis ha rullat hatt i Las Vegas?

– Nej, jag tillbringade bland annat tre må-
nader i Klippiga Bergens vildmark. Jag liftade 
även upp till Alaska där jag fick jobb på en 
båt. Båten gick till Seattle, en resa och natur-
upplevelse som jag på så sätt fick betald.

Du har gått vilse i Guatemalas djungel i 
sällskap med dåvarande hustru och två 
småbarn, ett och fyra år gamla. Dessutom i 
skyfall som snabbt ledde till översvämning i 
området.

 – Det var bara coolt. Nej, jag var livrädd. 
Det var ju jag som lurat in familjen i djungeln.

Det dröjde närapå ett halvt dygn innan ni 
hittade ut ur den träskliknande djungeln och 
kunde resa vidare till grannlandet Honduras.

– I Honduras var det billigt att köpa hum-
mer. Vi köpte vi tre humrar för 40 spänn och 
åt hummer till frukost, lunch och middag.

Frågan är oundviklig. Vilken är din drömresa?
– Den gjorde jag och ”Sjöjungfrun från Dan-

viksholmen” (Kjells smeknamn på sin särbo) 
i vintras till Mexico och Cabo San Lucas vid 
sydspetsen på Californiahalvön. Det är ett 
eldorado för djuphavsfiske och sportfiske är 
ett av mina stora intressen. Jag lyckades dra 
upp en marlin på 55 kilo.

(Marlin tillhör arten spjutfiskar. Enligt osäkra 
källor är rekordfångsten en marlin på 300 kilo.)

På tal om ämnet. Hur är det med tillgången 
på fisk i Oxelösunds skärgård nu för tiden?

– Gädda finns det. Jag och dottern Eleo-

nor och hennes pojkvän drog 38 gäddor på 
en och en halv timme senast vi var ute. En 
fångst som vi sedan släppte tillbaka i sjön. 

Vi går lite baklänges i ditt liv. I 
tonåren stod du i bandyburen i 
Oxelösunds SK. Du debuterade i 
A-laget redan som 13-åring.

– Jag minns att vi mötte Ham-
marby och det första som hände 
var att deras landslagsstjärna 
”Leffa” Fredblad dundrade in ett 
frislag. Jag nådde ju knappt upp 
till ribban.

Du kan å andra sidan skryta 
med att du var målvakt i ett av 
OSK:s bästa pojklag genom ti-
derna, bandykillarna födda 1959. 
Eller hur?

– Jo, vi vann bland annat 70–iaden. Det som 
var pojk-SM på den tiden. 

(I OSK-gänget återfanns blivande allsvenska 
bandyspelare som Stefan Westlin, Göran ”Spig-
gen” Grönvall och Anders ”Burta” Adolfsson.)

Du jobbade en period på Ramdalens IP 
under vaktmästarprofilen Percy Nylund. Det 
hände visst vid ett tillfälle att Nylund gav 
dig förtroendet att svara för försäljningen i 
korvkiosken på idrottsplatsen. Hur tyckte du 
det gick?

– Njae, efter en stund upptäckte Percy att 
jag åt mer korv än jag sålde och skickade 
istället ut mig att krita fotbollsplanen. �

... sjöbuse 
och äventyrare 
som aldrig kan 
låsas in i en 
lägenhet.

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

FÄRG • TAPETER • KAKEL • GOLV
KOM OCH 

HÄLSA PÅ!
Må-Fr 06.30-18.00 

Lö 09.00-14.00  



Svenskt Näringsliv har presenterat 
den årligt återkommande rankingen 
över företagsklimatet i landets kom-
muner och nu visar det 
gemensamma arbetet 
som företagare, tjäns-
temän och politiker lagt 
ner tydligt resultat. Oxe-
lösund klättrar 130 pla-
ceringar och hamnar där-
med på plats 134 bland 
landets 290 kommuner.
– Det är jätteroligt att vi 

nu ser resultat. Många av kommunens 
medarbetare är engagerade i arbetet 
med företagsklimatet och har dragit 

sitt strå till stacken. Jag 
är glad för företagarnas 
skull och för medarbetar-
na, som genom detta får 
bekräftelse på att det ger 
resultat när vi anstränger 
oss och har ett gemen-
samt mål, säger Charlotte 
Johansson, kommunchef.
– Vi är också tacksamma 

för det engagemang vi har från våra 
företag i det kontinuerliga förbätt-
ringsarbetet, säger Hans Rainer, nä-
ringslivsansvarig.
 
Glädjen var stor över alla parti- 
gränser när resultatet kom.

– Går det bra för företagen går det 
också bra för kommunen, det är vik-
tigt att se att det hänger ihop. Nu mås-
te vi hålla i och fortsätta på den inslag-
na vägen, säger Catharina Fredriksson, 
kommunstyrelsens ordförande.

– Det är med stolthet som jag som Ox-
elösundare och aktiv politiker tar del 
av pressmeddelandet.
Äntligen! Nu gäller det att metodiskt 
arbeta vidare för att alltjämt ha en 
snabb och god service, att lyssna och 
finna lösningar tillsammans. Ett stort 
tack vill jag också rikta till alla som 
medverkat till det goda resultatet, sä-
ger Dag Bergentoft, moderat opposi-
tionsråd.

TEXT MEDIAMIX FOTO PETER LUNDSTRÖM

Näringsliv och Företag

Oxelösund – årets raket!
Den negativa trenden har vänt och Oxelösund är den kommun i hela Sverige som klättrar 
mest i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i samtliga 290 kommuner. Från 
plats 264 förra året till plats 134 i år. Det gemensamma arbetet i kommunen för företags-
klimatet har gett tydligt resultat.

Oxelösund lyfter – Glada miner i Oxelösund! Främre raden fv; Julia Bergman, Marknadschef  på Kustbostäder och Oxelö Energi, Catharina Fredriksson, kommunstyrelsens ordfö-
rande och Charlotte Johansson, kommunchef. Bakre raden fv; Kjell Andersson, Femöre Marina, Restaurang Sailor och Läget, Per Alm, VD Kustbostäder och Oxelö Energi, Torbjörn 
Dahlström, Mediamix och ordförande i Oxelösunds Centrumförening, Åke Sjöström, AB Sjöström & Asthage samt Dag Bergentoft, moderat oppositionsråd i Oxelösund.

OxeOOOxeOxellölöslöslös ddundundund lllylylyyfftfteftefterrr – GlGlGlGlGl ddadaadaada iimimiminernerner iiiii OOOxeOxeOxellölöslöslös ddundundund!!!!! FF äFräFräFrämremremre rararadddendenden fffvfvfv;;; J lJ lJulJulJuliiiaiaia BBBerBerBergmagmagmag nnn MMMM, M kkarkarkark ddnadnadnad hhschschsch ffefefef ååpåpåpå p KKKusKusKus btbtbotbotbo tästästästäddderderder ocococh Oh Oh Oh Oh O llxelxelxel Eö Eö Eö Eö Enernerner iigigigi,g , CC tCatCatCathhharharhariiinainaina FFFrFrFr ddedredredrikikiksiksikssonsonson kkkk, kommommommunsunsunsttyrtyrtyry llelselselsensensens ororordfdfödfödfödfö-

... från plats 
264 till 134...

Företagsklimatet 
i Sverige
I en undersökning gjord av 
Svenskt Näringsliv tycker fö-
retagare och politiker till om 
företagsklimatet i sin res-
pektive kommun. Resultatet 
ligger till grund för en nä-
ringslivsranking blad landets 
kommuner.

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

Trädgård Hantverk

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



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

www.landstingetsormland.se/oxelosund

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 177 för sjukvårdsrådgivning 
eller besöka 1177.se för egenvårdsråd.
 
Välkommen till Vårdcentralen Oxelösund 
Biblioteksg. 2, tel: 0155-24 70 01
Vi önskar alla en trevlig sommar!

Snabbt • Enkelt • Billigt • Miljövänligt

Tvätta din bilfrån 20:- Betalterminal för korteller kontant-betalning

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

HÄR TVÄTTAR DU SJÄLV 

skonsamt och miljövänligt!

Du väljer själv hur mycket biltvätten får kosta.

Allt biltvättmedel ingår!

Välkommen till biltvätten som alltid har öppet!

UNDER HALVA PRISET
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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: 
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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.

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



Fritid och föreningsliv

En aktiv sommar 
för barn

Veckan efter midsommar (vecka 26) 
arrangerar Kultur- och fritidsförvalt-
ningen åter igen sitt populära kon-
cept Oxelö Sommarcamp, 
där barn i åldrarna 10-14 
år ges möjlighet att prova 
på olika idrotter under en 
veckas tid på Ramdalens 
idrottsplats.
– Syftet med sommar-
campen är att få fler barn 
i Oxelösund att bli mer 
aktiva inom föreningsli-
vet, säger Anette Ivars-
son, fritidssekreterare i 
kommunen. Samtidigt får 
de deltagande föreningar-
na en chans att visa upp 
sin sport, berätta om sin 
verksamhet och förhopp-
ningsvis locka fler medlemmar till sin 
förening.
– Varje förening ställer upp med två 
ungdomsledare, oftast är de mellan 
15-20 år, som under veckan agerar 
ambassadörer för sina klubbar, berät-
tar Anette.
Veckan inleds med roliga ”lära kän-
na”-övningar tillsammans med 
Korpen i Nyköping och Oxelösund. 
Deltagarna delas in i grupper, och 
grupperna roterar sedan runt de olika 
föreningarnas stationer, tills alla fått 
prova på allt. Kostnaden för sommar-
campen är 250 kr, i det ingår frukost, 
lunch och mellanmål, samt alla aktivi-
teter under veckan.

– Det är viktigt för oss att hålla priset 
nere för att så många som möjligt ska 
ha chans att få vara med, ekonomin 

ska inte vara något hin-
der för att barnen ska 
få uppleva denna roliga 
vecka, menar Anette.

Sommarcampen har nu 
några år på nacken, och 
det har blivit mer och 
mer populärt bland bar-
nen i kommunen.
– Förra året hade vi 48 
deltagande barn vilket 
var rekord för sommar-
campen, säger Anette 
och tillägger att maxan-
talet för en fungerande 
sommarcamp nog nåd-

des i och med rekordet. Alltså är det 
”först till kvarn” som gäller för som-
marens camp. Anmälan och betalning 
sker på Koordinaten, telefon 0155-
303 50.

... att få fl er 

barn att bli 

mer aktiva 

inom 

föreningslivet.

Vårterminen går mot sitt slut och sommarlovet närmar sig 
med stormsteg. Det är lätt att längta efter slappa dagar,    
ledighet samt sol och bad – men varför inte passa på att 
även boka in en spännande aktivitet till barnen?

Ett axplock på fl er 
sommaraktiviteter för barn
Lär dig segla med OXSS
Sommarseglarskola för simkunni-
ga och vattenvana barn över 8 år. 
www.oxss.nu

Kanotpaddling med Oxelösunds 
kanotklubb
Flertalet aktiviteter för barn och 
vuxna under sommaren. Info: 
Thomas Kronhelm, 070-375 78 28

Äventyrsvecka med OK Måsen
Vecka 33, 11-15 augusti. Utom-
husaktiviteter med orienteringsin-
slag för barn från 6 år, Vita villan 
på Jogersö. Kontakt/anmälan: 
Cecilia Janzon 070-741 44 35 eller 
Pia Westlin 070-312 42 89.

Friidrott med SLK
Vecka 33, 11-15 augusti. Prova på 
friidrott på Ramdalens IP! Från 6 
år och uppåt. Anmälan senast 5 
augusti, pris 150 kr (då ingår även 
start i knatteloppet under Oxe-
löloppet 23 augusti).
www.laget.se/slk_oxelosund

Sjöklar Sea Camp
Vecka 25, 16-18 juni. 3-dagars    
läger för barn i mellan- eller hög-
stadiet där man får prova på allt 
vad båtliv innebär. Gratis aktivitet, 
max 50 deltagare. 
www.seacamp.se

Korthållsskytte med 
Oxelösunds Skyttegille
Vecka 29, 14-19 juli, Oxelösunds 
skyttebana. Prova på korthålls-
skytte! Från 12 år, kostnad 50 kr.
Info: Jari Tupasela, 076-233 82 15.

Sommartennis med 
Oxelösunds tennisklubb
Vecka 25 och 27, 16-20 juni och 
30 juni-4 juli. Från 5 år och uppåt. 
Pris 500 kr/vecka.
oxelosundstk.se/sommartennis-2014/

Årets deltagande föreningar i 
sommarcampen är ONYX inne-
bandy, OIK fotboll, Oxelösunds 
tennisklubb, Femöre Sportklubb 
(trampolinhoppning), Oxelösunds 
skyttegille, OK Måsen (oriente-
ring), Oxelösunds kanotklubb, 
SLK Oxelösund (friidrott), Oxelö-
sunds boulesällskap och Oxelö-
sunds Simsällskap.

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

FÄRG • TAPETER • KAKEL • GOLV
KOM OCH 

HÄLSA PÅ!
Må-Fr 06.30-18.00 

Lö 09.00-14.00  



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:

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
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Företagskontor Sörmland
Östra Storgatan 12, Nyköping
0771-350 360
nordea.se

Låt en bankrådgivare hjälpa dig med både företagets och din privata ekonomi. 
Ring 0771-350 360 så berättar vi vad en Bankrådgivare kan göra för dig. Eller 
läs mer på nordea.se/bankrådgivare

Gör det möjligt

Som företagare har du både ditt 
företag och ditt privatliv att tänka på.
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Välkommen att söka höstens kurser  
på Campus Oxelösund  
I höst fortsätter vi med våra populära yrkesutbildningar inom vård och omsorg, 
svets, administration och handel samt barn och fritid. Vill du utbilda dig inom 
något annat yrkesområde? Ta kontakt med oss så tittar vi på om vi kan skapa 
en lärlingsutbildning för just dig.

I september startar vi tillsammans med Campus Nyköping och Kunskaps-  
companiet lärlingsutbildningar inom byggnation med inriktningarna betong 
eller anläggningsarbete. Detta för att möta upp det behov av utbildad arbets-
kraft som Ostlänken för med sig de närmsta åren.

Välkommen att söka kurser på grundläggande och gymnasial nivå  
på komvux. Sista ansökningsdag: 27 juni. Kursstart: 18 augusti.

Läs mer på www.oxelosund.se/campus eller kontakta oss  
på campus@oxelosund.se eller telefon 0155-386 55 

Camilla valde vård- och 
omsorgsprogrammet
Camilla Jonasson, 32, från Göte-
borg, men har bott i Oxelösund 
sedan 10 år tillbaka med man och 
barn. Efter en två-årig vistelse i 
Norge beslöt hon sig för att läsa 
vidare på en yrkesinriktad gymna-
sieutbildning för vuxna. 

Varför valde du Campus?
- För det fantastiska mottagandet 
och möjligheten att studera hemma. 

-

-
na för mig”…..

Vad har du läst?
-
-
-

Vad är/var målet med studierna?

-

Hur upplevde du studietiden på 
Campus?

-

-

Vad har varit bäst med att studera 
på Campus?

haft möjligheten att studera hemma i 

-

-
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Doggo Center ○ Hårslingan ○  Prisstopp ○ BlomsterDesign ○ Hudhälsan Ekosalong

Gallerian

Vi önskar vår nya hyresgäst Hudhälsan Ekosalong välkommen till Gallerian!

JÄRNTORGET  OXELÖSUNDButikslokalerna ägs av Kungshem • www.kungshem.se

Hudhälsan
ekosalong

Helena                   Sandra

ekosalong

Gallerian
Järntorget 4, Oxelösund

Välkomna!

Boka på 0155 - 303 11
www.hudhalsaneko.se

Nu har vi även ekobutik med kläder, 
choklad, kaffe, te och inredning.

På tisdagar erbjuder vi alltid (Herr) pensionärsklipp för 150 kr. 

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

Öppettider: 9.30-18.00
Lördag:10.00-14.00

Fina uppsättningar och styling till studenten 
och skolavslutningen! 

Vivianne Nilsson
Uthyrning/administration

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

sätter hyresgästen i fokus.

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

Välkommen in!

Trädgårdsbutiken
Kyrkogårdsvägen 2, 0735-93 55 62

Ti-Fr 12 - 18, Lö 10 - 14

Butikerna med de ekologiska alternativen,
hantverket & kunskapen. Välkommen!

Nu har vi Ekologiska  
Grönsaksplantor och 

Sommarblommor!

Blomsterdesign
Järntorget 4, 0155-31052

Må-Fr 9-18, Lö 10-13

Dags att 
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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!

Bengt Torsek,
även borgerlig officiant

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

fonus.se

Sälj din båt tryggt 
och säkert hos oss!

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

försäkring och avtal!

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)
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VI BRINNER FÖR EKOLOGISK HÅLLBARHET

Café och Butik 
med ekologisk inriktning

Vi erbjuder catering av bröd, smör-
gåsar, smörgåstårtor, buffébrickor, 

pajer, bakelser mm!

Återbruk Loppis 
 Syservice
Hushållstjänster

Prova vår populära räksmörgås!

BESTÄLL SOMMARMATEN 
HOS OSS!

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

Oxelösund

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

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



       
   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 ssssssssssmamamamammammamammmamamaamamamamammmammmaaaaaamammaaaamaaakekekkekekkkkekekekekekekkkkkkkkkkekkkkekekk rrrr

RING 
för mer info 

och  beställning 
0155-29 15 62


