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Små saker kan ibland av någon konstig an-
ledning dra iväg och bli konflikter som gör 
att människor tar avstånd från varandra. 
Varför är det så lätt att välja en aggressiv 
attityd istället för en förlåtande? Visst 
har vi ofta olika åsikter, men pro-
va ett positivt tänk nästa gång en 
stundande konflikt står för dör-
ren. Tona ner - och njut!

För oss fotbollsälskare är det hög-
tidsstunder just nu. Fotbolls- VM 
pågår för fullt. I skrivande stund har 
Costa Rica just besegrat Uruguay med 
3-1. Holland har vunnit över Spanien med 
5-1. Fotbollen är i allra högsta grad oförut-
sägbar. Det är svårt att inte tänka tillbaka 
på tidigare VM med svenskt deltagande. 
Vem minns inte 1994 - Thomas Ravellis 
fantastiska straffräddning - han har ofta 
sagt till mig att han byggde sitt varumärke 
genom att slänga sig åt rätt håll vid ett spe-
ciellt tillfälle. Lite på allvar och lite på skoj, 
men visst har just den räddningen bidragit 
till hans popularitet än idag. Nu är inte Sve-
rige med i årets VM, men många andra bra 
lag med många duktiga spelare. Så slå på 
TV:n - och njut!

Om en vecka är det dags 
för årets Visor vid vattnet, 
vid Femöre Kanal i Oxelö-
sund. Jag hoppas vädergu-

darna är med oss även 
i år, så vi får en lika 

fantastisk kväll som 
tidigare år. Startfäl-
tet är det starkaste 
hittills. Två talang-
fulla ungdomar från    

Oxelösund och Nykö-
ping, två etablerade artister 

som får sällskap av en av Sveriges 
bästa röster. Dessutom en hemlig 
gäst som gör ett gästspel. Så alla 
ni som vill uppleva en kväll med 
mycket musik, på en av de finaste 
platser man kan uppleva sommar-
tid... packa picknick-korgen, ta fram 
filten, ta er till den stora gräsytan vid 
Femöre Kanal - och njut!

Med förhoppning om en 
skön och njutbar 
sommar!

Ledare

Njut!
Håller ni med om hur svårt vi har att uppskatta något vi 
längtat efter länge när vi väl är där. Jag tänker först och 
främst på den fantastiska årstiden som vi kallar somma-
ren. Hela vintern går vi och längtar och nu när vi är där, 
har vi verkligen förmågan att uppskatta all blomsterprakt 
och inte minst att vistas i Oxelösund med den sagolika 
skärgården. Ta till dig sommaren  - och njut!
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Torbjörn Dahlström, Ansvarig utgivare

 Elinstallationer  Fastighetsskötsel

J Leijon AB
Jan Leijon 070-378 75 90
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Elinstallationer!
Vi har många års erfarenhet och arbetar alltid   
  med högsta kvalitet. Vi kommer gärna till dig 
               i Nyköping/Oxelösundsområdet och 
                  ger dig en kostnadsfri offert.
       Väl mött!

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

Susanna Kjellström
Områdesansvarig Fastighetsskötsel

Oppeby Gård



ANNONS

Oxelö Energi arbetar för ett renare Östersjön

lediga 
kontorslokaler 

Sjögatan 28-30

Delvis anpassningsbara kontors-
lokaler i tre plan i fastighet med 
hiss och stadsnät.

Varje kontorsrum är cirka 17 kvm. 
Möjlighet till receptionstjänster 

Intresserad?
Kontakta Julia Bergman,
0705-38 88 11,
julia.bergman@oxelosund.se

Delvis anpassningsbara kontors-
lokaler i fastighet med hiss och
stadsnät.

Har du tänkt på att när du badar 
i Östersjön i sommar så badar 
du i en gammal smältvattensjö? 
En sjö som bildades för 12 000 år 
sedan när inlandsisen drog sig till-
baka. Under åren har det smälta 
sötvattnet blandas upp med salt-
vatten från Atlanten och Östersjön 
är i dag ett så kallat brackvatten-
hav, varken sött eller salt.

Östersjön är nästan helt om-
ringat av land och har endast 

en smal passage vid Öresund 
ut mot Atlanten. Det gör att vatt-
net inte byts ut så snabbt vilket 
innebär att det vi släpper ut i Öst-
ersjön blir kvar länge. Därför mås-
te vi vara rädda om vårt hav och 
inte göda det med farliga utsläpp. 
Kväve och fosfor, som visserligen 
behövs för att livet i vattnet ska 
fungera blir ett problem när det 
släpps ut i för stora mängder. Då 
ger det en motsatt effekt och orsa-
kar övergödning.

- Oxelö Energi arbetar aktivt 
med att minska utsläppen från 
reningsverket. Genom att vi 
byggt om avloppsreningsverket 
och använder våtmarken har vi nu 
en effektiv reningsprocessen och 
vi har lyckats överträffa kraven på 
rening för både fosfor och kväve, 
berättar Ulf Karlsson, verksam-
hetschef för vatten och avlopp. 

- I början av maj i år blev även 

Detta innebär att slammet som 

produceras på reningsverket nu 
är av så bra kvalité att det får an-
vändas som gödsel på våra åkrar.

- En annan viktig del i arbetet 

jobba med att det avloppsvatten 
som kommer in till reningsverket 
ska bli av allt bättre kvalité. Tyvärr 
hamnar det i dag en hel del saker i 
avloppet som inte hör hemma där, 
till exempel färgrester och medici-
ner. Ju mindre 
miljöfarligt av-
fall som ham-
nar i avloppet 
desto mindre 
blir miljöbelast-
ningen på våra 
sjöar och hav 
och även slam-
met får en bätt-
re kvalitet.

- Oxelö Energi 
har även bidra-
git till en miljö-
vänlig tömnings-

station för fritidsbåtar installerats 
i gästhamnen vid Färjeläget, som 
en del i arbetet för ett renare Öst-
ersjön.

- Obehandlat toalettavfall från fri-
tidsbåtar som släpps rakt ut i ha-
vet ökar övergödningen. Urin från 
en enda person under ett dygn 
innehåller tillräckligt med fosfor för 
att producera ett kilo alger i vatt-
net, avslutar Ulf Karlsson.

Inkommande, till avloppsreningsverket:    
Krav på rening, beslut av Länsstyrelsen: 
Utgående, utlopp vid våtmarken:

*Fosfor
3,5 mg/l
0,3 mg/l (91% rening)
0,063 mg/l (98% rening)

*Kväve
30,3 mg/l
15 mg/l (50% rening)
3,6 mg/l (88% rening)

Krav (rening)

Resultat (rening)

Före

Efter

Före

Efter
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Resultat (rening)
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Redan idag kan du anmäla dig till 
Kustbostäders Bostadstorg för att 
börja samla poäng.

Din anmälan i bostadskön är
kostnadsfri.

Anmäl dig via vår hemsida
www.kustbostader.se

Du kan också ringa oss på telefon 
0155-388 50,så hjälper vi dig med 
din registrering.

Välkommen in med din anmälan!

Uthyrningen tar semester från och 
med 4 juli. Vi öppnar igen 22 juli.

Planerar du att flytta om
ett år, fem år eller tio år?
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Vi skickar vidare en  
del av vinsten till fördel för 
oss alla här i Sörmland.

Tänk om pengar ibland kunde få vingar och landa hos 
sörmlänningar som vill göra skillnad. Hos någon som vill 
göra vår miljö mer hållbar, hos någon som vill göra något 

en idé som kan skapa tillväxt.

Ung Entreprenör 
Vi hjälper ungdomar att starta 
och driva företag under 
sommaren. 

Skickar vidare 
- Ungdom
Ett antidrogprojekt 
initierat för att stötta 
ungdomar på högstadiet 

Expedition Madagaskar
Vi är stolta huvudsponsorer när 
Nicklas Lautakoskis Expedition 
TEAM Madagaskar 2014 korsar 
djungeln från kust till kust på 
Madagaskar. 

Klimatneutrala 
Vi klimatkompenserar 
genom att skänka energi-
effektiva vedspisar till Afrika

lväxt.
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VÄLJ DIN FAVORIT
AV EDITION 50

Industrigatan 10, Nyköping 0155-21 71 70  

ÖPPETTIDER:

Bilförsäljning: Mån-Fre 10-18, 
Lör 10-14, sommarstängt Lör v 25-33.
Verkstad och Reservdelar: Mån-Fre 07-17

EDITION 50. 
Spara upp till 50.000 kr.

AURIS EDITION 50
Jubileumspris: 179.900 kr

Ord.pris 197.900 kr
Fördelslån 1.959 kr/mån

Prenumeration 3.390 kr/mån

AVENSIS EDITION 50
Jubileumspris 205.900 kr

Ord.pris 255.900 kr
Fördelslån 2.093 kr/mån

Prenumeration 3.540 kr/mån

VERSO EDITION 50
Jubileumspris 199.900 kr

Ord.pris 236.600 kr
Fördelslån 2.176 kr/mån

Prenumeration 3.469 kr/mån

YARIS EDITION 50
Jubileumspris: 137.900 kr

Ord.pris 160.700 kr
Fördelslån 1.501 kr/mån

Prenumeration 2.595 kr/mån

EDITION 50 JUBILEUMSPRISER GÄLLER T O M 30 SEPTEMBER 2014 OCH KAN EJ KOMBINERAS MED ÖVRIGA RABATTER ELLER AVTAL. FÖRDELSLÅN, 36 MÅNADER, 30 % KONTANT/INBYTE, 40 % RESTSKULD. ORD RÖRLIG RÄNTA (5,49 %). UPPLÄGGNINGS- OCH AVIAVG TILLKOMMER. PREMU-
MERATION INKL LEASINGAVGIFT. MOMS, SERVICE OCH FÖRSÄKRING, 36 ,ÅN, 1.500 MIL/ÅR, DEPOSITION 5.000 KR. BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH CO2 UTSLÄPP VID BLANDAD KÖRNING: AVENSIS KOMBI 4,5-7,0 L/100 KM OCH 119-173 G/KM, YARIS 3,5-5,4 L/100 KM OCH 79-124 G/KM, AURIS 
TOURING SPORTS 3,7–6,2 L/100 KM OCH 85–143 G/KM, VERSO 4,5-6,8 L/100 KM OCH 119-169 G/KM. MILJÖKLASS EURO5/HYBRID. BILARNA PÅ BILDERNA KAN VARA EXTRAUTRUSTADE. VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR, AVVIKELSER OCH TRYCKFEL. Spara upp till 50.000 
kr avser Avensis Kombi 1,8 EDITION 50 Bensin Man.

Extrautrustade modeller till jubileumspriser.

* Avensisränta 3.95%

JÄRNTORGET 6, 613 30, OXELÖSUND    WWW.HARRYS.SE

HARRYS 
OXELÖSUND

MUSIKQUIZ, GOD MAT & DRYCK!

HELGEN 
BÖRJAR PÅ
HARRYS!
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Sommarkonserter i Frösängskapellet 
vid Oxelösunds vackra kyrkogård med 
lokala musikanter och sångare från 

Oxelösund och andra platser. 

Fri entré!

LÖRDAGAR kl 18.00 under juli-augustii Frösängskapellet 

 

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 

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

Söndags-

13/7 kl 13.00

Udda är bra!
Öppen föreläsningskväll i S:t Botvid
•
•

18/8 kl 19.00 till 21.00

Udda 
är bra!

Sommarkonserter i Frösängskapellet 
vid Oxelösunds vackra kyrkogård med

Söndags-

Musik i S
ommarkväll

Elisabeth Volden, kyrkoherde

luftkanaler

5/7 "Vara Vänner", 
Lina Björkborg, Linda Widner, 

Johanna Lewerin, Elin Lindkvist. 

12/7  Sofia Hertz, sång, Jocke 
 Forss, gitarr. 
19/7  Emma Fagerstedt, sång, 
 Per Christofferson, piano. 
26/7  Therese Cambrant Berg, 
 sång, Susanne Forslund, piano. 
2/8  Esbornduo. Monica Esborn, 
 sång, Lennart Esborn, cello. 
 Kombinationen sång/cello  
 ger en speciell klang. 
9/8  Tunabergs dragspelsklubb. 
16/8  Söndagskvartetten. Anne  
 Holmer, Maria Jansson,  
 Barbro Westergren, Tomas  
 Hänström.

Söndagar kl 18.00 i S:t Botvid

24/8 kl 14.00 Friluftsgudstjänst med 
husdjur utanför S:t Botvid

Kollekt till Gungbrädan, kyrkans 
akutkassa för barnfamiljer i Oxelö-
sund i behov av ekonomiskt stöd.

23/8 "Sydländsk hetta", Patrik  
 Ahlberg, flöjt, Staffan  
 Sjögren, gitarr. Programmet 
 bjuder på musik av bl a 
 Georges Bizet, Astor 
 Piazolla och Heitor Villa 
 Lobos. 
30/8  Pontonerna, manskör. 

Oxelösundin 
Ruotsinsuomalaisen 
seurakuntatyön
20-21/8 Perheleiri

09.30-11.00  8/7, 22/7 ja 5/8
14.00-

15.30  1/7, 15/7, 29/7 ja 12/8

 
i S:t Botvid till och med 31/8 
S:t Botvids målargrupp 
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– När jag började i tredje klass upp-
täckte mamma att jag hade svårt att 
lära mig läsa och hade svårt med att 
sitta stilla. Jag blev arg 
när jag inte förstod och 
kastade saker omkring 
mig. Jag gick inte att re-
sonera med och det var få 
lärare som jag gick ihop 
med.
– Idag förstår jag varför 
det blev så. Ingen förstod 
mig. Ingen förstod att ta 
hänsyn till att jag var an-
norlunda. Det var skäm-
migt för mig att gå i sär-
klass för att få extra hjälp. 
Kände mig som ett freak. 

– Min mamma sökte kon-
takt med skolan och med landstinget 
för att få hjälp. Hon var orolig för mig. 
Det var jämt bråk vid läxläsningen och 
saker som rörde skolan. Jag tyckte 
inte om skolan. Kände panik, för alla 
andra var klara med sina uppgifter på 
typ tio minuter medan jag fick sitta 
en timma för att förstå vad uppgiften 
handlade om innan jag kunde sätta 
igång och skriva.

–  Jag tycker om att skriva men det 
blir svårt att läsa vad jag skrivit. Så 
har det alltid varit. Jag låtsasläste för 
att vara med i matchen. 

–  Jag mådde dåligt hela tiden i sko-
lan. Så fort ingen förstod mig blev jag 
bråkig och fick utbrott. Då ringde sko-
lan hem till mamma som fick komma 
och lugna mig.

–  Mamma har berättat att hon prata-
de med lärarna och sa att de betedde 
sig dåligt. Det pågick ett bra tag. Sen 
fixade mamma att det blev utredning 
på lasarettet om dyslexi som sen ock-
så blev fastställd. Angående ADHD 
fick BUP göra ett utlåtande, men utan 
resultat.  

– Jag blev gravid när jag var 20 och 
sen kom Melony som idag är 4 år. Jag 
hade inget jobb och inga pengar. 

I den vevan fick jag kon-
takt med Åsa Sjölund, 
som är diakon i Oxelö-
sunds församling. Jag vil-
le be om ett ekonomiskt 
bidrag inför sommaren. 
Åsa berättade för mig 
om ett tänkt projekt, Be-
tongmammorna, och om 
jag var intresserad av att 
vara med i en grupp som 
är som en skola fast bara 
för ensamstående unga 
mammor.  Det skulle bli 
en chans att få ta igen be-
tyg som jag missat att få.  

Projektet gjordes i samarbete med 
Campus.

– Det kom att bli en viktig andrachans 
för mig och för flera andra ensamstå-
ende mammor i Oxelösund. Vi tjejer 
kände inte varandra men vi blev som 
en riktig liten familj. Vi hjälpte var-
andra i skolarbete och i det privata. 
Åsa, Ylva och Vero var Betongmam-
mornas mammor, som 
hjälpte och stöttade oss 
i allt man kan tänka sig. 
Genom Åsa fick jag hjälp 
genom öppenvårdspsyki-
atrin som genast förstod 
att mycket speglade sig i 
ADHD. 

Nu äter jag medicin 
och känner mig mycket 
bättre. Åsa visste vart 
jag skulle vända mig får 
att få utredning för min 
dyskalkyli. Så nu har jag bara det kvar. 
Alla bitar börjar falla på plats. 

– Trist att folk omkring mig inte kunde 
hjälpa mig när jag var liten, som såg 
tecknen i skolan. 

Tack vare 

Betongmammorna 

kan jag idag 

erövra det jag 

missade i 

skolan.

TEXT BIRGITTA RINGSHAGEN FOTO PETER LUNDSTRÖM

Jag

för att vara med 
             i matchen
– Jag berättar gärna om mig om det kan vara till hjälp för 
någon annan, säger Maria Cano 25 år. Jag är dyslektiker och 
har ADHD och troligtvis även dyskalkyli.

– Den enda lärare som varit uppriktig 
mot mig, var när jag gick på Öknasko-
lan. Hon tyckte att jag skulle göra en 
utredning på min ADHD. Hon var näm-
ligen en av dem som kunde ta mig på 
rätt sätt och hantera situationerna 
när jag inte förstod, fick utbrott eller 
kände mig vilse och tyckte allt skolar-
bete var jobbigt. 

– Tack vare Betongmammorna kan 
jag idag erövra det jag missade i skolan. 
Jag har börjat läsa in betyg. Inget 
barn ska mötas av okunskap bland 
lärare och läkare. Jag har fått gå halva 

livet och trott att jag är dum i huvet. 
Barn måste tas på större allvar. Det 
kan sabotera ett barns hela skolgång 
om ingen tar tag i situationer på ett 
tidigt stadium. Det gäller hela livet. 
Inga bra betyg. Inget jobb.

– Vet man att man har dyslexi eller 
ADHD så kan man känna sig själv på 
ett bättre sätt och själv hitta lösning-
ar som underlättar i olika situatio-
ner. Min gamla känsla av att ha bli-
vit nertryckt har vänt till att jag blivit 
frimodig. Jag har inga svårigheter att 
uttrycka mig. Jag jobbar ständigt på 
att hålla en lugn framtoning. Tänker 
klarare. Kaoset i mitt huvud har lagt 
sig och jag kan se lättare på saker. Är 
piggare och gladare.

– Det är viktigt att man inte är rädd 
utan vågar visa vem man är, säger 
Maria. Jag vill uppmana föräldrar och 
alla andra i barnens värld att hålla 
ögonen öppna. Bråkar ett barn bety-
der det något. Det är ett rop på hjälp. 
Blunda inte. Ta tag i det. Det du gör 
kan rädda någon annan. �

Maria Cano vid 
betongkyrkan S:t Botvid i Oxelösund

låtsaslästelåtsasläste

Udda är bra!
Öppen föreläsningskväll
i S:t Botvid
Måndag 18 aug kl 19-21! Fri entré.
Läs mer i annonsen på sidan 6. 
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Patrik Isaksson växte upp i ett område där många av hans 
kompisar hamnade i drogmissbruk. – Min stora genom-
brottslåt ”Du får göra som du vill” handlade om en av mina 
kompisar som tog en överdos och dog, säger Patrik. 

Nöje

� Musiken 
har varit livsviktig för mig

Under 16 år har Patrik Isaksson för-
sörjt sig som artist och låtskrivare. 
Musiken har alltid haft en självklar 
plats i hans liv. 
� Jag visste redan vid 6-7 
års ålder att jag ville bli 
artist, säger Patrik. Det 
är ett privilegium att få 
syssla med det bästa jag 
vet och kunna försörja sig 
på det.

När andra runt Patrik 
hamnade i missbruk  tog 
han musiken som till-
flyktsort.
� Musiken blev livsviktig 
för mig, utan den hade jag inte klarat 
mig. När missbruket och problemen 
runt mig och mina kompisar var som 
störst räddade musikintresset mig. 

När Patrik var 15 år gick hans mam-
ma bort.
� Även här blev musiken en trygg 
punkt att ta till när sorgen var som 
störst.

Patrik skrev en sång till minne av sin 
mamma. Den heter ”Kan du se mig” 
och finns på plattan ”När verklighe-
ten tränger sig på”. 
� Mycket i mina låtar är självupplevt, 
men jag skriver även om det jag snap-
par upp i vardagen. Det som berör 
mig och som jag kan förmedla genom 
musiken. 

Patrik slog igenom med dunder och 
brak 1999 med singeln ”Du får göra 
som du vill”. 
� Vi den tiden jobbade jag på Sveriges 
Radio. Efter 40.000 sålda album be-
stämde jag mig för att säga upp mig 
och satsa på musiken. Något mycket 
ovanligt vid den tiden, på Sveriges Ra-
dio hade man inte ens några uppsäg-
ningsblanketter. Det var aldrig någon 

som sa upp sig. Men jag gjorde det, 
och artistlivet har ju visat sig fungera. 

På frågan vad han helst skriver på 
visitkortet svarar Patrik 
snabbt.
� Först och främst låt-
skrivare, därefter sångare 
och kanske som nummer 
tre, artist. Jag har haft 
turen att producera låtar 
som folk tycker om och 
som spelats mycket. Även 
till andra artister. 

Just nu pågår arbetet 
med en ny skiva. Den här 

gången helt på svenska.
� Jag har gett upp tanken på att slå 
utomlands. Jag har min publik i först 
och främst Sverige och de vill höra lå-
tar på svenska. Jag släpper en singel 
den 9 augusti och skivan kommer i 
slutet av september. 

Alla beundrare av Patrik Isaksson 
kommer att känna igen sig.
� Det blir klassiska ”Patrik Isaks-
son-låtar”, min publik kommer inte 
att bli besviken, säger Patrik. 

Längre fram finns en tanke om en 
krogshow tillsammans med Tommy 
Nilsson och Uno Svenningsson.
� Vi träffades förra året på ”Visor vid 
vattnet”, och upptäckte att vi funkade 
bra ihop, både på det personliga pla-
net och musikaliskt. Nu har vi lite lösa 
idéer som vi hoppas kunna sjösätta 
längre fram.

Patrik har inga planer på att byta 
karriär.
� Absolut inte, jag kommer nog att 
jobba med någon form av musik hela 
livet. Dessutom kan jag ju inget an-
nat… Möjligen är jag duktig på att 
nätverka och skapa kontakter efter 

mina år i musikbranschen. Det finns 
ju olika sätt att jobba med musik. 
Skulle tro att jag fortsätter tio år till 
som artist, sedan övergår jag nog till 
att i huvudsak skriva låtar. Något jag 
säkert kommer att göra livet ut. 

På frågan om personliga egenskaper 
ger Patrik först ett självkritiskt svar.
� Jag kan nog upplevas som lite disträ 
och tankspridd, och det är nog så. 
Men jag är i grund och botten en snäll 
kille som behandlar folk som jag vill 
bli behandlad själv. Dessutom tycker 
jag nog att jag är ganska social, vilket 
är en fördel i mitt yrke. 

Förutom musiken har Patrik två stora 
intressen.
� Jag älskar att spela golf  och så har 

fotboll varit ett stort intresse genom 
hela livet. Jag är AIK-are sedan födseln.

Nu övergår samtalet till en lång ut-
läggning om att fotbolls-VM står för 
dörren. Det ska vi inte tråka ut lä-
saren med. Bättre att avsluta med 
att alla som vill se och höra Patrik 
Isaksson och hans fantastiska melo-
dier kan ta sig till Visor vid vattnet 
den 5 juli.
� Att komma till Oxelösund känns 
som att komma hem till min strand, 
säger Patrik och ler. Uno och jag fann 
varandra i Oxelösund och har samar-
betat en hel del efter det. Kul att vi får 
en av Sveriges bästa kvinnliga röster 
med oss den här gången. Sonja Aldén 
är fantastisk och det känns som att vi 
kan komplettera varandra bra. �

... min publik 

kommer inte 

att bli 

besviken...

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  
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   Alliansen står för ett nytt tänk för vår vackra kommun.
Vi har installerat oss  i vår ”städ-& val-lokal” i gamla 
Folkets Hus vid Järntorget. Där finns vi - redo att svara 
på frågor och berätta vad vi vill städa bort, och vad vi vill 
genomföra i stället.  Kom in, ta en fika och prata!

Nu sopar vi till:
Oxelö( )und behöver oss!

Framtiden ser ljus ut.

s

Centerpartiet i Oxelösund fokuserar på:

* öka de äldres självbestämmande
* värna hälsa och miljö
* en skola med kunskap och kvalitet
* breddad arbetsmarknad – fler småföretag

Visst håller du med?

En röst på C betyder mycket!

Livskraft! Livskvalitet! 
Självbestämmande!

Bo Höglander (C), 
gruppledare för Centerpartiet 
i Oxelösund.   www.centeroxd.se
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Glad sommar!
Nu tar vi av oss strumporna och springer ut i det gröna bland myggor och vägarbeten. Men missa inte sommarens 

Vill du vara med och sälja? Kontakta oss så 

16-17/8

NYKÖPING/OXELÖUNDSBUTIKEN SVENSKFAST.SE/NYKOPING

peugeot.se

VÅRA SENASTE NYHETER 
FÖR DEN LILLA, STORA OCH 

 JÄTTESTORA FAMILJEN:

PRIS FRÅN

149.900 kr
KOSTNAD/MÅN

1.284 kr 1

NYA PEUGEOT 208  
PRIS FRÅN

199.900 kr
KOSTNAD/MÅN

1.713 kr 1

NYA PEUGEOT 508 
PRIS FRÅN

194.900 kr
KOSTNAD/MÅN

1.670 kr 1

NYA PEUGEOT 308  

Strömsborgsv 3, Bettna 
0155-76 440

www.stenbergsbil.com

2008: Förmånsvärde från 1.265 kr/mån2 
Leasing från 1.116 kr/mån ex. moms3

3008: Förmånsvärde från 1.464 kr/mån2 
Leasing från 1.451 kr/mån ex. moms3

5008: Förmånsvärde från 1.486 kr/mån2 
Leasing från 1.488 kr/mån ex. moms3

Sommar-
öppet! 

9-18 må-to, 
9-17 fr 

lördagsstängt 
juni-augusti
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VINTAGE – Americana Classic
Sven och Gina Holdar importerar 
och säljer amerikanska vintageklä-
der i en outletbutik på Styrmans-
gatan. Ett annorlunda besöksmål. 

PRYLAR – Bakluckeloppis  
Trångt om saligheten är det på 
gräsmattan vid Jogersöbadet på 
tisdagskvällarna. Lite av en folkfest i 
Oxelösund. Trevlig cykelutflykt.

BILDER –  Sörmländsk fotosalong
Jurybedömd utställning på Galleri K 
och Galleri O i allaktivitetshuset Koor-
dinaten. Gör ett besök och bilda dig 
en egen uppfattning om bilderna.

Königs kåseri

Streck i räkningen

TEXT LEIF KÖNIG 
E-POST leifkonig@telia.com

Min skönlitt-

erära debut 

recenserades 

faktiskt i en 

biblioteks-

katalog.

En gång skrev jag en bok.
Det blev en ganska kort författarkarriär.
Tre minuter i radio Östergötland.
Egentligen ännu kortare. Jag skulle just läsa 

upp ett stycke ur boken när sändningen bröts 
för ett trafikmeddelande.

Det var ändå inte så dåligt. 
Efteråt kunde jag sälja tjugo 

exemplar till en bokhandel i 
Åtvidaberg.

Det var en lyckad affär. För mig. 
Bokhandeln har bommat igen.
Boken ifråga heter ”Det stod 

inget om morsor i domarboken”. 
Den titeln kan ni fundera på.
Det gjorde jag. Lite för länge. 
Vankelmod är ingen uppskattad 

egenskap i en bransch där dead-   
lines är heligare än Gud Fader själv.

Det fick jag klart för mig vid ett 
kort telefonsamtal från tryckeri- 
chefen.

Mitt skönlitterära debut recenserades fak-
tiskt i en rikstäckande bibliotekskatalog.

Det kändes självklart uppmuntrande.
Det var innan jag tagit del av recensionen.
Nåja, recensenten tyckte trots allt att mitt 

nedknackade alster hade sina förtjänster. 
Till dessa hörde inte mina stilistiska grepp,  

men väl bokens elva svartvita illustrationer.
Missunnsam är jag inte men hur svårt kan 

det vara att klottra några streckgubbar!
Tydligen väldigt komplicerat.
Den slutsatsen drar jag efter att ha erhållit 

räkningen för tecknarens medverkan i boken.

Den storsäljande författaren Björn Ranelid 
sägs ha en exklusiv Jaguar i sitt garage.

Jag har en svårstartad Klippo gräsklippare.
Det är en snedfördelning av statusprylar vars 

orsak även den står att finna i mitt garage.
Där står fortfarande en avsevärd del av 

upplagan av ”Det stod inget om morsor i 
domarboken” kvar i oöppnade kartonger.

Det gör nu inte så mycket. Jag har ändå 
aldrig varit någon vän av engelska sportbilar.

Den som eventuellt vill införskaffa ett exem-
plar av ”Det stod inget om morsor i domarbo-
ken” kan vända sig till loppisen Öppen Hand.

Där kan du få boken för runt en femma. 
Du som är lite tjenis med personalen kan 

även förhandla dig till en kopp kaffe på köpet.
Billigare än så blir det knappast.

Hutlöst dyrt som det annars är med kaffe.
Jag försöker efter bästa förmåga att förstå 

mig på allehanda kultur. 
Det har sin huvudsakliga förklaring i att jag 

under hela mitt liv eftersträvat att framstå 
som bildad.

Hittills utan märkbar framgång.
Det vore till exempel bra att veta  

vad som passar sig på en vernis-
sage – för att undvika en tavla.

Det jag vet är att inbjudna besö-
kare brukar bjudas på ett glas vin 
i plastmugg. Just den detaljen ser 
jag som klart överkomlig. 

Att sörpla i sig lite vin har jag 
aldrig upplevt som någon större 
konst.

En högtstående konstart är per-
formance. En form av konst som 
uppförs live.

Vissa kallar det för rena knasig-
heterna.

Det gör inte jag. Jag jobbar som sagt hårt 
på att verka begripa min samtid.

För att kunna tolka vad performancekonst-
nären vill ha sagt krävs att du gått på högsko-
la och läst psykiatriskt omvårdnadsprogram.

Alternativt att du har lätt till skrattet.
Det konstnärliga genialitet jag talar om kan 

vara sexhundra personer som poserar spritt 
språngande nakna på en glaciär i Schweiz.

Eller en konstutställning om ingenting. 
Den senare visas i sommar på ett exklusivt  

galleri vid Kensington Gardens i London.
Enligt upppgift har den aktuella konstnären 

i tjugo år arbetat med just ingenting.
Nu har det alltså resulterat i en utställning.
Bestående av tomma galleriväggar.
Känd lokal performencekonstnär är resi-

densstadens kommundirektör Erik Carlgren.
Det visste ni kanske inte. 
Antagligen inte han själv heller.
Han är mannen som täckt över en omtvistad  

väggmålning i nya Tessinskolan.
Av konstverket syns nu ingenting.
Vi ska vara glada över en kommundirektör 

som begriper sig på konsttrenderna.

Kultur är i mångt och mycket att förvandla 
det begripliga till det obegripliga.

Där har kulturskribenten en viktig roll.
Göra det enkla svårt kräver svåra ord. 

Det är kulturskribentens adelsmärke.
Han eller hon skriver inte ens ett vykort från 

semestertorpet i Småland utan att ha  Svens-
ka Akademins ordbok nära till hands.

Varifrån hälsningen kommer får mottagaren  
lista ut med hjälp av kortets motiv.

Det ultimata ur kulturskribentens synvinkel 
är om vi atavistiska krakar får huvudbry med 
att till och med klara ut om den avgivna re-
censionen ska uppfattas som bra eller dålig.

Det brukar lösa sig med en magnecyl.
Kulturskribenterna är ett följe som envist 

försöker klamra sig kvar på tidningarnas kul-
tursidor trots att publiken hellre vill läsa om 
Arne Hegerfors äktenskapsproblem.

Det är motigt att vara kulturskribent. 
Det tycks inte mindre motigt att vara pensio-

nerad och bortglömd sportkommentator.

Bildning är annars ett vitt begrepp.
Det kan vara att kunna 

namnge en essäist från 
Trinidad och Tobago.

Eller att lösa veckans 
melodikryss.

När jag var elev på 
D-skolan i Oxelösund 
frågade magistern hur 
lång Kongofloden var.

Den kunskapen an-
sågs tydligen central 
för vår framtida 
allmänna bildning.

Tystare fjärde-
klassare har aldrig 
skådats på den 
skolan.

Jag var den ende 
som  räckte upp 
handen. 

Jag behövde gå på 
toaletten.



 OXD JULI 2014         13

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

3
89 10

Vi har tyger till båten, 
sommarstugan mm

Markisväv 

 98:-
per meter

Vi har öppet hela 
sommaren! Välkomna!

       Öpp
V T äd å

V
s

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:-

Vi ser...   Vi hör...   Vi berättar...
...verkligheten du upplever! 

VI VÄNDER ALDRIG SAMHÄLLET RYGGEN!

h t t p : / / o x e l o s u n d . s v e r i g e d emok r a t e r n a . s e
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SUNDA
SUNDND
SUNDSUNDA

 

                                                     Nya Sundasalongen på Facebook!

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

Fönster, fasad, balkong, tak 
eller stambyte?

Byggkonsult med helhetsansvar!

Sune Bohlin

Fokus kommer 

att läggas på 

att ha öppet 

kvällstid.

TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM FOTO PETER LUNDSTRÖM

Den gamla banklokalen har fått ett nytt ansikte. Fastighets-
ägaren Kungshem har byggt om lokalerna vid Järntorget i 
helt ny skepnad. Nu gäller konceptet ”Harrys Pubar” och 
det är familjen Källberg som också driver Best Western  Ho-
tell Ankaret som har tagit över verksamheten.

Nyöppning
2010 köpte familjen hotellet och 
startade upp luncher och restaurang 
kvällstid. 
– Vi märkte att vi inte 
riktigt fick fart på verk-
samheten och inte heller 
hade riktigt bra förutsätt-
ningar för att lyckas, sä-
ger bröderna Mikael och 
Christoffer Källberg. Vi 
funderade mycket på om 
vi skulle bygga ut köket 
för att skapa bättre förut-
sättningar.

Genom en kollega i Klip-
pan fick man upp ögonen för Harrys 
Pubar-konceptet.
– De hade Sveriges minsta ”Harrys” i 

sina lokaler. Vi åkte på studiebesök för 
att titta på verksamheten och fundera 
över hur det skulle passa in hos oss 

på hotellet. Vi tog fram 
ritningar på hur vi skulle 
kunna bygga om på hotel-
let och så vidare.

Ursprungsplanen var allt-
så att bygga Harrys Pu-
bar i befintliga lokaler 
på hotellet. 
– Vi var i princip på väg 
att börja bygga när vi fick 
höra att Kungshem hade 
funderingar på att etable-

ra någon form av restaurang i de gam-
la banklokalerna vid sidan av hotellet. 
Vi berättade för dom om våra planer 

Nu har Harrys 
öppnat!
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Harrys grundades i Falkenberg i 
början av 1990-talet och består 
idag av 46 matkrogar runt om i 
landet. 
Namnet är en hyllning till köp-
mannen och livsmedelshandlaren 
Harry Nilsson. Utan honom och 
hans starka personlighet skulle 
Harrys inte vara där det är idag – en 
folklig och familjär krog som alltid 
ger det lilla extra när det gäller mat, 
dryck och service. 

Historien om Harrys tar sin bör-
jan på Västra Gärdet i Falken-
berg. Hos livsmedelshandlaren 
Harry Nilsson. Harry var en köp-
man av den gamla stammen, de 
där som inte finns idag. De som 
kände alla på orten och vars butik 
var en tummelplats för både han-
del, skvaller och umgänge.

I sin lilla livsmedelsbutik hade 
Harry samlat på sig varor från 
när och fjärran. För traktens barn 
var det ett skimrande äventyr att 
bara gå in i butiken. Och det gjor-
de Magnus Helgesson, en av grun-
darna till Harrys, ofta. Han kom 
dit för att köpa mjölk till sin mor 
men kom snart på snilleblixten att 

också köpa tuggummi, som sat-
tes upp på mammas nota. Hand-
lare Harry Nilsson spelade med. 
Till Magnus förtjusning.

Och där har vi förklaringen till 
namnet Harrys. När Ulf  Hag-
gren och Leif  Olsson tillsam-
mans Magnus Helgesson i början 
av 90-talet grundande Harrys i 
Falkenberg var det både en hyll-
ning till Harry Nilsson och en öns-
kan att driva en krog som kändes 
precis som den gamla livsmed-
elsbutiken: varm, personlig och 
folklig. Alltid vänlig mot alla. Och 
med ett spännande utbud av hög-
sta kvalitet. Harrys Pubar föddes.

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

Full skärpa i solen. 
Slipade solglasögon komplett från 1695:-

Semesterstängt 14/7-1/8.

på att öppna ”Harrys” och därefter 
gjorde vi en gemensam studieresa till 
”Harrys”i Eskilstuna och Strängnäs. 

I Strängnäs hade man mycket goda 
erfarenheter av konceptet ”Harrys 
Pubar, man hade ökat omsättningen 
rejält. Studieresan gav blodad tand. 
Hyresvärden Kungshem beslutade att 
investera stort i de gamla bankloka-
lerna, bland annat i nytt kök, nya toa-
letter och ny ventilation.

– Vi hade förhandlat klart om hyresav-
talet i april, en månad senare var det 
byggstart.

Nu har invigning skett och verksam-
heten är igång.
– Det har varit skönt att komma igång, 
säger Mikael och Christoffer. Vi har 
fått mycket värdefull hjälp av Harrys 
för att lära oss konceptet. Det har gett 
oss en stor trygghet att ha ett väleta-
blerat varumärke i ryggen.

Fokus kommer att läggas på att ha 
öppet kvällstid. Under juli månad kom-
mer man att hålla öppet från 12.00.
– Vi kommer att vara flexibla i början 
när det gäller stängningstider. Vi vill 
känna av behovet först.

Besökaren möts av en klassisk Har-
rys-miljö med pubavdelning och en 
meny som erbjuder allt från ström-
ming till en räkmacka. 
– Vi kommer att ha musik-quizz en gång 
i veckan och även bjuda på bar-DJ och 
levande musikunderhållning hälsar 
Mikael och Christoffer Källberg. �

Historien 
om Harrys

Mikael
Källberg

Christoffer
Källberg
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Namn Dag Bergentoft, 58. 

Familj Sambon Christina Holm. Dags 
två vuxna barn och Christinas två 
vuxna barn. 

Bor Året-runt-hus på Jogersö i Oxelö-
sund. Yrkeskarriär Polis, företagare, 
valsverksarbetare, moderat opposi-
tionsråd i Oxelösunds kommun. 

Aktuell som Alliansens förstanamn i 
Oxelösund vid valet den 14 septem-
ber 2014. Intressen Samhällsfrågor, 
matlagning, golf. 

Kuriosa Dag Bergentoft importerade 
under 1990-talet idrottskläder från 
England. Det var när tights-modet 
började komma i ropet. Poängteras 
ska att affärerna sköttes på ledig tid. 

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

I högstadiet var du pryo på tidningen Folket. 
Vad tyckte du om jobbet som murvel?

– Det var inget för mig.
(Pryo, praktisk yrkeslivsorientering.)

Vid nästa pryo valde du istället polisen. Vad 
var det som lockade med polisyrket?  

– Jag fick åka radiobil. Och det var spännan-
de med allt det kriminaltekniska.

Du utbildade dig senare till polis och blev 
kvar inom polismyndigheten i hela 26 år. 

– Under polistiden var jag hundförare under 
lång tid men hade även intressanta uppdrag 
inom spaning och utredning.

Du valde att specialisera dig som hundförare.
– Ja, först testade jag lite som mc-polis men 

tyckte att det var för enahanda med trafi-
kövervakning. Jag ville hellre jaga bus.

Vid ett tillfälle hamnade du och din schäfer-
hund Nabbe på löpsedlarna. Det var en otäck 
historia där en inbrottstjuv knivhögg Nabbe.

– Han fick flera djupa hugg i huvudet och 
livshotande skador. Det var plattan i botten 
upp till Strömsholms djursjukhus. Jag chan-
sade på att bensinen skulle räcka, det fanns 
helt enkelt inte tid till att stanna och tanka. 

Du, en poliskollega, en veterinär och den 
svårt medtagna Nabbe fanns med i bilen. Det 
var en dramatisk färd på nattmörka vägar.

– Min kollega tryckte hela tiden ett finger i 
det jack Nabbe hade i huvudet för att stoppa 

blodflödet och veteri- 
nären bytte droppåsarna.

Nabbe klarade sig. Du hade under åren som 
hundförare inom polisen flera hundar, alltid 
schäferhundar. Har du fortfarande hund?

– Nej, det är slut med hunderiet.

Vad fick dig att sluta inom polisen med 
endast fyra år kvar till guldklocka?

– Jag ville göra något annat i livet. 

Du blev egen företagare istället och drev un-
der tio år behandlingshem för ungdomar samt 
en restaurangbåt i Nyköping.

– Det var nyttiga år att få kom-
ma utanför den statliga myndig-
heten. Att se, lära och praktisera 
vad det egentligen betyder att 
driva företag.

Du och några tidigare kollegor 
bildade bolag, köpte en fastig-
het i Tuna kyrkby och startade 
ett behandlingshem i början av 
2000-talet.

– Vi inriktade oss på ungdomar 
med drogproblem och upprepad 
kriminalitet. Vi valde  att bara ha sex plat-
ser för att kunna hålla en en hög kvalité på 
verksamheten.

Behandlingshemmet avvecklades i samband 
med finanskrisen 2009. De ekonomiska förut-
sättningarna försämrades och i förlängningen 
även möjligheterna att upprätthålla kvalitén.

– Ja, vi hade tidigare haft policyn att bara ta 
emot ungdomar vi ansåg passade in i grup-
pen. Nu förändrades detta. Antingen sa vi ja 
till den ungdom kommunen ville ha placerad 
eller också fick vi stå med tomma platser. 

Du har varit aktiv i moderaterna i Oxelösund 
i tio år. Varför engagerade du dig i politiken?

– Jag har alltid varit samhällsintresserad 
och även undrat hur man driver en kommun.

Hur gick det till när du hoppade på tåget?
– Jag satt hemma vid köksbordet och läste 

tidningen och mumlade över någonting när 
min sambo sa: ”Gör något då”. Dagen efter 
skrev jag in mig som medlem i moderaterna.

En kort period innan du utsågs till moderat 
oppositionsråd på heltid 2011 jobbade du 
femskift på Valsverket på SSAB. Hur var det?

– Det jag imponerades mest över var hur 
kunniga alla var inom sina respektive arbets-
områden. Själv fick jag lära mig ett nytt jobb.

Vilka var kommentarerna när du utan någon 
tidigare erfarenhet från industrin dök upp på 
Valsverket med nya skinande arbetshandskar?

... min sambo 
sa: ”Gör 
något då”. 

Moderat möte på

– Tjejerna i arbetsla-
get hade hoppats på en 
snygg kille i 35-årsåldern 
och fick nu istället en 
gråhårig medelålders 
man, före detta snut och 
dessutom moderat. Det 
var heller aldrig någon 
som erbjöd mig att gå med 
i facket.

Hur vill du helst föra det 
politiska samtalet?

– Viktigast 
är det person- li-
ga mötet, socia- la 
medier kan vara ett 
bra komplement.

Du lever i det faller som 
du lär. Varje torsdag i ur 
och skur möter du Oxelö-
sundsborna öga mot öga på 
Järntorget och har så gjort 
i drygt två år. Vilken fråga är 
folk mest oroade över?

– Boendefrågan. ”Var ska vi 
flytta?” undrar äldre människor som inte 
längre orkar med hus och tomt och efterlyser 
seniorboenden.

Vilka fler önskemål framför Oxelösundsborna?
”Gör något åt Järntorget”. Jag tycker själv 

att torget är ogästvänligt och förstår att 
det   skämtas om platsen som Röda 
torget. Jag skulle vilja se fler 
bostäder runt Järntorget.

Du är inflyttad till 
Oxelösund och 
har gjort en 
snabb 
karriär 
inom 

Röda Torget
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kommunpolitiken. vad säger du 
spontant om ostkustens pärla?

– ”Det är alltid lika skönt att se 
Oxelösund i backspegeln”, var ett 
stående skämt inom polisen när vi 
varit på uppdrag i kuststaden. Jag 
tror att man måste vara bosatt här 
för att förstå den potential som 
finns i Oxelösund.

Blåser valvindarna i Alliansens 
riktning kan kuststadens starke 
man vara Dag Bergentoft måndag-
en den 15 september 2014. Be-
skriv i två meningar din politiska 
vision. Eller dröm.  

– Det är att driva en proffsigt 
styrd kommun med långsiktig 
planering och tydligt uppsatta 
mål. Detta för att Oxelösund ska 
utvecklas.

Det väckte uppståndelse när 
Alliansen inför valet 2010 körde 

sin slogan ”Nu målar vi om Oxelösund”. Var 
kom den idén ifrån?

– Jag hade ett samtal med en partikollega 
från Hofors som menade att Hofors var så  
rött att hela stan skulle behöva målas om. 
Jag frågade om vi fick använda vad hon sagt i 
vår slogan här i Oxelösund. Och det fick vi.

Inför valet i höst är Alliansens budskap 
”Dags för nya kvastar i Oxelö()und!”, som    
knyter an till ordspråket ”Nya kvastar sopar bäst”.

– Vi vill visa att det finns ett alternativ. Då 
måste vi synas hos väljarna och sticka ut 
med lite annorlunda valaffischer och plakat.

Du är uppväxt i Råby och under skolläraren 
och idrottsledaren Jan Grankvists vingar. Ge 
oss ett minne av denne vittomtalade eldsjäl?

– Var det en tråkig lektion frågade vi grab-
bar om vi inte kunde få klippa fotbollsplanen 
istället. Det tyckte han var bra att vi gjorde.

Du spelade fotboll i Råby IF och under polis-
utbildningen i Stockholm även i Gröndal. Du 
var dock mer framstående som långlöpare.

– Det var under min tid som polis. Ett år 
sprang jag Stockholm maraton på 2.57 tim-
mar. Det var jag tredje bästa polis i landet på.

Vad många inte känner till är att du också 
tävlat i draghundskörning tillsammans med 
din tidigare arbetskamrat Nabbe.

– Vilken hund, vilken viljestyrka. Vi ställde 
upp i nordiska mästerskapet som det året 
gick i Piteå. Vi vann som dark horse.

Antecknat i marginalen
Mötesplats: Alliansens vallokal i tidigare 
Folkets hus i Oxelösund.

Fikabröd: Det moderata oppositionsrå-
det avslöjar att avsikten varit att bjuda 
på kaffe och sju sorters kakor. Det gick 
dock i stöpet men det räckte gott och 
blev över med tre kaksorter och tre maf-
figt stora chokladbiskvier. 

Övrigt: Dag Bergentoft stänger (nästan) 
aldrig av sin mobiltelefon. Han vill vara 
tillgänglig. Det politiska engagemanget 
är 100 procent. 

... att driva 
en proffsigt 

styrd 
kommun med 

långsiktig 
planering och 

tydligt 
uppsatta 

mål. 
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ANNONS

Varför heter det 
inte dagis?

1998 kom en läroplan för 
förskolan. Den ska garantera 

att alla barn får en lika bra 
förskola, oavsett var de bor. I 
samband med detta bestämde 
man också att sluta kalla verk-
samheten för daghem (dagis) 
eftersom det var ålderdomligt 

och missvisande.

2010 kom en ny skollag 
och läroplanen reviderades. 
Då blev förskolan en egen 
skolform. I och med den nya 

skollagen slog staten fast att 
utbildningen i förskolan ska 
fokusera både på omsorg och 
lärande. Den ska främja alla 
barns utveckling och lärande 
samt en livslång lust att lära.

”Jag fixade det!”
Från barnskötare till förskollärare
I många år arbetade Susanne Hultin Eriks-
son, Peterslunds förskola, som barnskö-
tare i kommunen. 2011 tog hon chansen att 
utbilda sig till förskollärare på Södertörns hög-
skola. Efter 3 års heltidsstudier har hon nu tagit 
examen och kan kalla sig förskollärare. 

- Jag tänkte först att jag 
var för gammal, men alla 
som gick var över 40, 
säger Susanne. 
Hon har tagit tjänstledigt 
och arbetat 60% samti-
digt som hon pluggat på 
100%. Det har varit käm-
piga år.

gånger i huvudet, säger 
Susanne. 

När hon känt att hon 
velat sluta har hon haft 
ett bra stöd av att de 

-
nat peppa varandra. 
Fem barnskötare från 
Oxelösund gick utbild-
ningen samtidigt. 
- Du hoppar inte av, sa vi 
till varandra.
Totalt har 8 barnskötare i Oxelösund gått ut-
bildningen, tagit examen och blivit förskollärare. 

Susanne hade mer än 20 års erfarenhet 
som barnskötare när hon bestämde sig för 
att börja plugga. Hennes yrkeserfarenhet 
har varit en stor tillgång i studierna. Hon 
tycker att hon har fått bekräftat mycket som 
hon redan visste.

- Jag känner mig mycket tryggare. Man vet att 
så här är det, säger hon.

Petra Linder Månsson är förskolechef på 
Peterslunds förskola. 2010 kom en ny skol-
lag och förskolans läroplan reviderades. 
Det innebar att kraven på förskolor och 

förskollärare ökade. 

tydligare och utökat 
ansvar.  Samtidigt höll 
barnskötartjänsterna 
på att försvinna. 
- Det blev mycket mer fo-
kus på lärande i även för-

diskussionerna av dem 
som gick utbildningen 
och hade det så färskt 
i minnet. Det är så bra 
för verksamheterna och 
Oxelösunds kommun att 
de utbildade sig just nu, 
säger Petra.

Hon berättar att upp-
lägget ser olika ut i 
olika kommuner. På 
utbildningen Susanne 
gick fanns även barn-

skötare från andra orter i Sörmland. 
Susanne har lagt ner mycket tid och energi 
på studierna. Arbetsgivaren har stått för resor 
och kurslitteratur, men hon har själv skjutit till 
tiden hon använt för studierna. Utbildningen 
har skett på distans och hon har fått redovisa 
muntligt och skriva tentamina. 
- Det har gått bra. Jag har inte kuggat på någon 
tenta, säger Susanne. 

Petra Linder Månsson och Susanne Hultin Eriksson

Tre års heltidsstudier på högskola och 
dessutom jobba samtidigt. Hur har hon kla-
rat det? 
- Jag fattar det inte fortfarande, säger Susan-

Hon rekommenderar verkligen andra barn-
skötare att utbilda sig vidare till förskol-
lärare. Det ger en trygghet och hon menar 
att hon kan diskutera barnens lärande och 
utveckling på ett helt annat sätt med utbild-
ningen i ryggen. 
- Man är med i gänget, säger Susanne.



Nu är jag redo! Jag är så förberedd som jag nånsin kan 
vara! Nu kan sommaren komma med stormsteg. Det är nog 
ingen slump att jag är ett sommarbarn, född mitt i högsom-
marvärmen i juli månad. Nu är jag redo för jordgubbar, myg-
gor, skärgårdsturer med båten, hammockhäng, varma klip-
por och ”Sommar” i P1.  Växterna är på plats i växthuset. I 
år blandas det vilt mellan olika sorters gurkor och tomater, 
det ena mer spännande än det andra. Vad sägs om tiger-
mönstrade tomater och citrongurka? Det är några av det 
här årets nykomlingar i mitt växthus.  Jag ser fram emot att 
få se och smaka på resultatet. Jag gillar att se saker växa 

det står till med plantorna. Plocka lite med tjuvskott, vattna 
lite extra eller slappna av och bara vara mitt i allt det gröna. 
För mig är det livskvalitet och i allra högsta grad något som 
får mig att må bra.

Ända sedan barnsben har jag lyssnat på sommar i P1. 
Det hör till och utan ”Sommar” skulle det inte vara någon 
riktig sommar. Det är alltid lika roligt att ta del av listan på 
årets sommarpratare. En del väldigt kända namn och per-
soner blandas med, för mig, okända namn och personer. 
Alla med sin egen speciella historia att berätta. En del be-
rättelser sätter djupare spår än andra. Förra årets program 
med den unga cancersjuka musikern Christian Gidlund är 
ett sådant exempel. Han tog mig och alla andra med på sin 
resa mot livets slut. På ett väldigt öppet och osentimentalt 
sätt berättade han om sorgen för det som kunde ha blivit 
men aldrig blir av. Om sin oro för de människor som han 
lämnar kvar, som lever kvar. Den berättelsen har följt mig 
under året och i år kanske nya berättelser kommer att skapa 
lika djupa avtryck. 

Sommartiden är en fantastisk tid på året när vi förhopp-
-

dera och tänka på stort och på smått. Det är också en 
tid för att samla kraft och energi inför det kommande årets 
utmaningar.

Jag önskar att du som läser det här får 
en skön och härlig sommar!

Sommar, sommar, 
sommar...

Catharina Fredriksson
Kommunstyrelsens ordförande

ANNONS

Det pedagogiska uppdraget har för-
stärkts och fokus på lärandet ökar. Det 
innebär att förskollärarens roll förändras. 
I Sverige som helhet råder det dessutom 
brist på utbildade förskollärare.  
Förskolan är en egen skolform och läropla-
nen från 1998 reviderades 2010. Det inne-
bar nya krav. För att kraven skulle kunna 
uppfyllas gav staten i uppdrag åt högskolor 
att fortbilda förskolechefer, förskollärare, 
barnskötare och annan pedagogisk perso-
nal  i något som kallas för förskolelyftet. 

Tanken med förskolelyftet är att öka för-
skolepersonalens kunskap på områden 
där kraven skärpts i läroplanen. Fokus 
ligger på dokumentation, teknik, matematik 
och språk samt på det systematiska kvali-
tetsarbetet. 

-
terade bland de 28 personer som går eller 
har gått utbildningen  i systematiskt kvalitets-
arbete på 7,5 högskolepoäng. Susanne Hultin 
Eriksson på Peterslunds förskola är en av dem.

Deltagarna har fått välja ett utvecklings-
område och ska utifrån läroplansmålen 
sedan redovisa sitt arbete.  

titta på en matsituation, berättar Susanne.
Utbildningen inom förskolelyftet har 
deltagarna fått göra på arbetstid. De har 
också fått litteratur och inläsningstid 
från arbetsgivaren Oxelösunds kommun.
- Nu förväntar vi oss att det kommer att hjäl-
pa oss i vårt fortsatta arbete kring systemat-
sikt kvalitetsarbete, säger Petra Linder Måns-
son, förskolechef på Peterslunds förskola.

Förskolelyftet
- fortbildning för förskolepersonal
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 Järntorget 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

LOKAL PERSONLIG SERVICE

Inga onödiga 

låtar, 

bara låtar 

man kan 

dansa till 

och 

sjunga 

med i.

TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Lördag 16 augusti arrangeras Nostalgiresan på torget och    
Cupol. Evenemanget består av två delar, ett dagsevenemang 
kl 10-14 med retromarknad, modevisning, veteranbilar, mili-
tärhistoria och underhållning från scenen med Sisters of Soul.

Kultur och Nöje

– Ett inslag blir ”Skivor till kaffet”, 
där vi kommer att spela gamla go-
dingar på vinyl, säger Anna och Linda 
i Sisters of Soul. Givet-
vis kommer vi också att 
sjunga många gamla go-
dingar från förr.

På kvällen flyttar Nostal-
giresan in på Cupol och 
temat för kvällen blir 
”Nostalgirock”. Några 
timmars härligt gungan-
de rockmusik från 60- 
och 70 talet blir vad be-
sökarna får uppleva. 
� Det blir bara gamla 
goda låtar som folk kän-
ner igen, kan dansa till 
och sjunga med i, säger 
Hasse Appelkvist, som 
kommer att hålla ihop kvällen.

Den 3 september 1965 öppnade Fri-
tidsgården Briggen sin verksamhet i 
Oxelösund. Under slutet av 1960-talet 
och fram till slutet av 1970-talet blev 
”Gården” en spel- och mötesplats för 
alla musikälskande ungdomar. Cirka 

350 olika artister och grupper stod på 
scen under den perioden. Oxelösund 
blev en plats dit produktionsbolagen 

skickade artister för att 
testa om dom höll mått-
tet.
– Ulf  Lundell, Magnus 
Uggla och Tomas Ledin 
är tre bra exempel på ar-
tister som uppträdde på 
”Gården” innan de blev 
kända, säger Hasse.

Hasse Appelkvist, Char-
lie Andersson och Jonas 
Ståhl håller på att skriva 
en bok om verksamheten 
på Gården under den in-
tensiva musikperioden 
1965-1979. 
� Vi har gått igenom mer-

parten av alla grupper så här långt, 
skrivit en biografi om varje band och 
dessutom gjort personliga intervjuer 
med någon ur varje band. De har fått 
berätta om sina speciella minnen från 
Gården. Det blir många härliga citat, 
berättar Hasse. 

Nostalgifest 
i Oxelösund 
i augusti

Nästa fas i skrivandet blir att berätta 
om verksamheten på Fritidsgården. 
Boken planeras komma ut i början 
av september 2015, i samband med 
50-årsfirandet av Fritidsgårdens öpp-
nande.

Som sagt, många band och artister 
har uppträtt på Fritidsgården under 
1960- och 1970-talet. Under Nostal-
giresans kväll har arrangörerna sam-
lat ihop något av ”The best of” från 
alla band under den epoken. Alla har 
stått på scen på Gården och kommer 
att spela musik och berätta minnen 
från Gården och de band de spela-
de i. ”Ingo” Karlsson, Lars Fornarve, 
Sune Malmström, Steinar Nilsen, Las-
se Lindberg, Glenn Adolfsson, Hasse 

Appelkvist bildar tillsammans ”Nos-
talgibandet”, en konstellation som 
uppstår för en enda kväll under just 
Nostalgiresan lördag 16 augusti. 

Oxelösund har en stark musiktradi-
tion, inte minst genom Fritidsgår-
dens arbete. För att motivera och 
inspirera ungdomar att börja spela 
musik har arrangörerna i samarbete 
med SSAB instiftat ett pris som kom-
mer att delas ut för första gången 
under Nostalgiresan den 16 augusti. 
Årets ”Framtidsband” kommer att 
utses, priset kommer att delas ut på 
scenen på torget under dagen och det 
vinnande bandet kommer även att få 
uppträda på Cupol under kvällen.

Olsson & Dom spelar på Fritidsgården 1967. Bandet bestod av Jonny Thunkvist, sång 
och gitarr, Glenn Adolfsson, sång, Lars Dahlberg, trummor, Stefan Andersson, gitarr och 
Lars Olsson, bas. 

En bild från Fritidsgården och 1976. Scendraget står på scen och bandet består vid den 
här tidpunkten av Hasse Appelkvist, sång, Ingemar Sjölander, gitarr, Janne Erngren, gitarr, 
Hasse Nilsson, bas och Tommy Lemnibrink, trummor. Mikael ”Ippa” Österberg ersatte 
senare Jan Erngren på gitarr och Peter Moberg ersatte Hasse Nilsson på bas. 



Kvällstid 
på Cupol

Nostalgirock 
kl 21-01
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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!

16aug

Veteranfordon
Marknad
Sisters of Soul
Skivor till kaffet
Lådbilar

Dagtid på 
Järntorget 
kl 10 -14

Samarrangemang mellan 
Oxelösunds kommun, Oxelö Energi, 
Kustbostäder. SSAB, Mediamix event 
& media. Oxelösunds Centrum - 
förening och Föreningslivet i Oxelösund. Hasse Appelkvist

Gitarr & Sång

t ”Ingo” Karlsson
Bas & Sång

Sune Malmström
Trummor

H
Glenn Adolfsson

Gitarr & Sång
n

Lars Fornarve
Klaviatur

Steinar Nilsen
Gitarr & Sång

Su
Lasse LindbergGitarr & Sång

”Inga onödiga låtar”Sjung, dansa och rocka loss!!!

Packa med 
Svedlindhs!
Vi har kläderna du behöver 
inför din sommar-
semester! 
Kom och bunkra 
dina favoriter
både herr 
& dam! 0155-302 10

Järntorget, Oxelösund

2014No  talgisre   an

Framtidsbandet 

på Cupol under k
vällen
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Använd RUT-avdrag! Innehar F-skattesedel

Kattis 
Hushållsnära 

Tjänster
076-256 14 09

Trädgårdsarbeten, Städning, Matlagning, 
Flyttstäd, Fönsterputs, Inköp mm

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!

Tävla
 

MED OXD

Vi vill ha ditt svar senast 6 juli. Skicka svaret 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.

BILJETTER

VViVi iilill hhhl ddddittttttt ttt 666 j lli SSSkiSk kkk

I samarbete 
med:

Vinn 2 biljetter till 
Brolle i Folkets Park, 

Nävekvarn, 
lördag 16/8.

Fråga: 
Vilket är Brolles 
riktiga namn?

Lycka till!



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

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

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

Ulrika Munro-Jack, VD på Bilcenter

Glad Sommar!
Ni har under våren på detta sätt fått träffa 
några av våra duktiga medarbetare med mindre 
presentationer. I höst kommer vi att fortsätta att 
presentera fler medarbetare med både tips och 
erbjudanden som du absolut kommer att gilla.
Glad sommar, vi ses här i höst!

Vi har öppet hela sommaren!
Bilförsäljningen lördagsstängt 7/6–16/8 

Skadeverkstaden, Stängt v. 29-32
I övrigt hänvisas till verkstadens tider. 

Verkstad, reservdelar, butiken 
23 juni –15 augusti
Vard 07-16.30 • Lunchstängt 12-13

Välkomna!

er

träffa 
med mindre 
fortsätta att 
de tips och 

er att gilla.

ren!
16/8 

er.

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

Enklaste vägen till din Mercedes!

0 kr kontantinsats.

Mercedes-Benz Privatleasing

Fast månadskostnad.
Service ingår.

Läs mer på  mercedes-benz.se/privatleasing

GLK fr:  4.495 kr/mån. B-Klass fr:  3.295 kr/mån. A-Klass fr:  3.095 kr/mån.

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

www.hushallsgruppen.se

Cylinda Kyl och Fryspaket  
Kyl K4185, Frys F4185. Höjd:186cm Bredd:59,5cm 
Frys A+ 251 Liter, Kyl A++ 349 Liter

2.795:-
(2.995:-)

179:-
(229:-)

 
5m ljusslinga med 20 Led 
Lampor inkl. transforma-
tor. Star Trading.

UNDER HALVA PRISET

99:-
(129:-)

LED lampa som drivs av solenergi, Star Trading.

OBH Nordica stekpanna 8117  
Passar alla typer av hällar, även 

5m ljusslinga med 20 Led 

Cylinda Kyl och Fryspaket 
K l K4185 F F4185 Höjd 186 B dd 59 5

Whirlpool 

Toppmatad 
AWE2516/1  
A+, 5kg, 
1000 varv

129:-
(169:-)

LED Lampa som drivs av solen-
ergi Ø15cm, Star trading.

NO 
FROST

9.990:-
13.990:-)

299:-
(799:-)



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  

Jonathan Fröberg om…
… hur intresset för sång och musik 
uppstod
– När jag var 10 år såg jag filmen 
”School of  Rock” som inspirerade mig 
att börja spela. Kompisen och jag bör-
jade i hans garage där vi spelade på 
de ”instrument” vi kom över. Vid 14 år 
började jag spela på brorsans gitarr. 
För två år sedan började jag skriva 
egen musik, inspirerad av en skoluppgift.

… det bästa med musiken
– Musiken är som en frizon för mig, 
ett sätt att uttrycka vad man vill och 
känner. Text och musik blir mer på-
tagligt än att prata. 

… musikaliska förebilder
– Jocke Berg i Kent är den absolut 
främsta, han har inspirerat mig först 
och främst till mina texter. Andra fö-
rebilder är Lars Winnerbäck och Per 
Gessle.

… musikaliska drömmar
– Att på något sätt kunna leva på 
musiken som kompositör eller ar-
tist. Högsta drömmen är att slå 
igenom som artist och leva på 
min musik. Varför inte som hög-
sta önskan att fylla Ullevi…

… nya skivan ”På väg hem”
– Svensk pop som jag tycker den 
ska låta. Fem egenskrivna låtar 
med svensk text.

… att ha ett live-band i 
ryggen när man spelar
– Grymt kul! Bandet är en för-
utsättning för att lyckas både 
på skivan och live. 

… vad publiken kan förvän-
ta sig den 5 juli på ” Visor 
vid vattnet”
– Bra drag med bra låtar och 
mycket energi.

TEXT/FOTO TORBJÖRN DAHLSTRÖM 

presenterar nytt 
material på 
”Visor vid 
Vattnet”

Uno Svenningsson kommer tillbaka, liksom Patrik Isaksson. Ny gäst på årets Visfest vid Femöre 
Kanal den 5 juli blir Sonja Aldén. Trion kompletteras av två lokala talanger som har mycket ge-
mensamt. Båda tog studenten förra året från Estet-programmet, musiklinjen på Tessin, båda 
brinner för sin musik och båda har producerat en platta med eget material under våren. OXD 
har träffat Jonathan Fröberg och Martina Dahlström inför årets Visor vid vattnet. 

Martina Dahlström om…
… hur intresset för sång och musik 
uppstod

– Vid 8 års ålder såg jag Wallmans 
på Träffen och blev imponerad och 
inspirerad av glädjen i sången, musi-
ken och dansen. Jag började sjunga 
mer på allvar i 7:e klass och började 
även ta lektioner hos en sångpedagog. 

… det bästa med musiken
– Glädjen och möjligheten att uttrycka 
olika sinnesstämningar via musiken, 
glädje, sorg, kärlek och så vidare.

… musikaliska förebilder
– Sångerskor som Sarah Dawn Finer 
och Sonja Aldén som sjunger myck-
et på svenska och som berör med sina 
fantastiska uttrycksfulla röster. 

… musikaliska drömmar
– Att i någon form kunna leva på mu-
siken, genom eget uppträdande, via 
Wallmans Salonger eller genom upp-
lägg som exempelvis Digiloo.

… nya skivan ”Här är jag”
– Det känns som att låtarna speg-
lar var jag står musikaliskt idag. En 
mix mellan ballader och lite ”popi-
gare” låtar. Jättekul att  jobba med 
etablerade låtskrivare, och jättekul 
att få sjunga en duett med Staffan 
Hellstrand.  

… att ha ett live-band i ryggen när 
man spelar
– Det är mycket roligare att spela live 
med ett band än att producera mu-
sik i studion. Känslan och energin på 
scen är oerhört inspirerande. 

… vad publiken kan förvänta sig den 
5 juli på ”Visor vid vattnet”
– Jag kommer att sjunga alla låtar-
na från nya skivan, dessutom en ny 
version av min tidigare singel ”Unfor-
gettable”. Lars Björkman har skrivit 
en svensk text, där titeln är ”Kär och 
sänkt”. Det blir också några egna 
tolkningar av låtar från artister jag 
inspirerats av.

TEXT/FOTO TORBJÖRN DAHLSTRÖM 

Jonathan Jonathan 
 & & MartinaMartina
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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: 

En sommarkväll fylld av musik

Förbered ansiktet för 
        sommarens sol & vind

Carina Bergkvist - Hud & Spaterapeut
070 228 52 62 - Höjdgatan 24, Oxelösund

www.sencehud.se

Unna dig en 
timmes skön och 
fuktighetsgivande 

KALAHARI 
ansiktsbehandling.

575:-

Öppet 11-19 alla dagar i juli

-ta med kupongen
Köp 3 betala för 2 

nd  

Östra Kyrkogatan 24, Nyköping, 
Höjdgatan 24, Oxelösund 

www.media-mix.nuM
ed

ia
sä

lja
re

Är du positivt laddad och gillar att skapa förtroendefulla rela-
tioner? Det viktiga är att du är beredd att ge järnet för att vårda 
och sälja bland annat våra egna varumärken NYK och OXD.

Vi är öppna för en fast anställning eller ett samarbete med dig 
som egen företagare. Du blir en viktig del i vårt sammansvetsa-
de gäng, så vi lägger stor vikt vid din personlighet.

Ring oss eller skicka din 
ansökan till: Torbjörn 
Dahlström, 070-433 43 32 
tobbe@media-mix.nu 
Eva Westberg, 
076-048 87 22 
eva@media-mix.nu

Mediamix
event & media
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Historia och utfl ykt

Nävekvarn omnämns första gången 
historiskt sett redan år 1308, då 
det talas om ”kvarnen i Nefw” i ett 
gåvobrev från Magnus 
Ladulås söner, hertigar-
na Erik och Valdemar, 
till fogden på Nykö-
pingshus. Men ortens 
mer bestämda inträde i 
historieböckerna gjordes 
år 1623, då den första 
masugnen byggdes i gju-
teriet. Efter trettioåriga 
krigets början år 1618 
blev efterfrågan på ka-
noner stor, vilket gjorde att verksam-
heten vid Näfveqvarns styckebruk 
utvecklades snabbt. Näfveqvarnska-
nonerna blev också en viktig export-

vara, utöver att de blev flitigt använda 
i det svenska försvaret.

På 1700-talet härjade 
ryssarna i Sverige, och 
detta drabbade även 
Nävekvarn. Den 27 juli 
1719 brändes stora de-
lar av bruket ner. Verk-
städer, hus, inventarier 
och nästan hela herr-
gården, som uppförts 
på 1640-talet. En del 
av herrgården skonades, 
då denna användes som 

boende till de ryska soldaterna medan 
de härjade i andra delar av Nävekvarn. 
Bruket återuppbyggdes dock och 
verksamheten var snart igång igen.

– från brukssamhälle till sommarparadis

NÄFVEQVARN 
”Far sakta genom Nävekvarn, här är så vackert”. Budska-
pet som välkomnar besökare till orten har alldeles rätt 
– det är vackert i Nävekvarn! Och för den med intresse för 
kultur och industrihistoria bjuder det idylliska samhället 
vid Bråvikens strand in till något alldeles extra utöver bad, 
glass och nöjen.

I magasinet Gula Kvarn finns idag café, 
butik och galleri - det byggdes år 1931 
och har använts som sädesmagasin.

I Kolmårdsområdet fanns vid bör-
jan av 1800-talet ett tjugotal bruk, 
men då ”den stora bruksdöden” 
drabbade Sverige i slutet av decen-
niet stod till slut bara två av dem 
kvar – Stafsjö bruk och Näfveqvarns 
bruk. Att verksamheten i Nävekvarn 
fick fortskrida sägs berott på den 
dåvarande bruksdisponenten Johan 
Sederholms visionära agerande då 
han omvandlade det klassiska styck-
ebruket till ett modernt gjuteri. Det 
var därefter som den senare natio-
nellt berömda Näfveqvarnsspisen 
framarbetades och levererades till 
tusentals hushåll i Sverige – bruket i 
Nävekvarn blev landets största spis-
tillverkare efter Husqvarna.

Vid 1900-talets början omvandla-
des bruket till aktiebolag. Konstnär-
ligt gjutgods blev allt mer populärt, 
varpå Näfveqvarns bruk tillverkade 
många populära modeller av gjutna 
urnor och dessutom erhöll flertalet 
utmärkelser inom konstvärlden i 
Europa. År 1934 drabbades bruket 

åter igen av en förödande brand som 
förstörde gjuteriet med dess verkstad 
och modellförråd. Året därpå var dock 

... här är så 

vackert!

I magasinet Gula Kvarn finns idag café,
butik och galleri - det byggdes år 1931 
och har använts som sädesmagasin.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  



ett nytt toppmodernt gjuteri upp-
fört och i bruk. Under andravärlds-
kriget, 1939 - 1945, med dess 
höjda råvarupriser och 
oroliga industriella kli-
mat fick gjuteriet mot 
alla odds ett uppsving 
och överöstes av be-
ställningar.

På 1960-talet upphör 
järntillverkningen och 
Näfveqvarns bruk för-
vandlas till ett metall-
gjuteri med rödgods 
och mässing i produk-
tionen. På 1980-talet 
lades fokus på bear-
betning av aluminium, 
och under 2000-talets 
början var Näfveqvarn 
kända för sina kva-
litativa och hållbara 
aluminiumgjutgods. Brukets verk-
samhet lades ned år 2010. Bruks-
lokalerna används numera som 
vinterförvaring och servicehall för 
båtar.

Idag är Nävekvarn ett rofyllt 
samhälle med 753 invånare (be-
tydligt fler om man räknar in de 
omkringliggande områdena så-
som Skeppsvik och Sjöskogen). 
Under sommarhalvåret lever orten 
upp och blir till ett riktigt smult-
ronställe med exempelvis caféer, 
museum och ett charmigt hamn-
område som lockar besökare även 
sjövägen. I gamla Folkets park an-
ordnas det sommartid loppisar, 
midsommarfirande och många 
härliga  musikkvällar – till exempel 
återkommer artisten Brolle till folk-
parksscenen även i år.
I vackra Nävekvarn finns också 
möjlighet till många naturupp-
levelser. Flera etapper av Sörm-
landsleden finns i närheten, bland 
annat den populära 8 km-slingan 
runt Nävsjön. I Nävekvarn kan man 
också strosa längs med Näveån, 

där det utöver härlig natur bjuds 
på historisk vandring med infor-
mativa skyltar.     Nyköpings turist-

byrå har en filial i Nävekvarn där 
man kan få hjälp med kartor och 
mer information om området. �

Vill du läsa mer om historian kring 
Näfveqvarns bruk? NYK rekommen-
derar ”Näfveqvarns Bruk – Monografi 
om ett gammalt anrikt bruk i södra 
Södermanland” av Kurt Rindstål. 

Scenen, Nävekvarns 
Folkets Park

dömdes till skamstraff  och 
dödsstraff  och avrättades un-
der brutala omständigheter 
i april 1792. Hans stympade 
kvarlevor begravdes först på 
Skanstulls galgbacke, men 
kroppen påstås sedan ha för-
flyttats i lönndom av vännen 
och medbrottslingen Gustav 
Ulrik Silversparre (blivande 
ägare till Näfveqvarns Bruk) 
till en mer värdig gravplats - 
nämligen Herrgårdsparken i 
Nävekvarn. 

GUSTAV DEN III:S 
MÖRDARE JACOB 

JOHAN ANCKARSTRÖM
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Gasverksvägen 10, Nyköping070-312 85 80      ove@enium.se      www.enium.se

Ove Fagerberg

Spara mycket el genom smarta styrningar av kraft och 
belysning samt strömsnåla lösningar.
Enium är ett brett installationsföretag inom el, data, 
larm, kyla, fastighetsservice, VVS, ventilation och bygg.

Ove Fagerberg
I hela Nyköping/Oxelösundsområdet. 
Gäller när du ringer innan sista juli och bokar din tid. (max 2h)

Passa på!

         Elgenomgång

  
av din bostad!

Hamnen i Nävekvarn.

Järntorget 1 • Oxelösund • 0155 - 318 15

Välkommen till din 
lokala Hälsokostbutik!

Öppet: 
Vardagar 

10-18 
Lördagar 

10-13

tel. 0155-36540 
eller 0763-467314 

Källan
the source for good food

Jogersövägen, 
613 51 Oxelösund

Sommar
på Källan Restaurang

Räkfrossa på

Onsdagar
Grillkvällar
Fredag-Lördag

i Sommar!

live
musik

gi
lla oss!

KL19

Strandcaféet öppet på dagarna!

11 Juli 

12 Juli 

18 Juli 

19 Juli 

25 Juli 

26 Juli 

Förboka
gärna

2 Juli  

9 Juli  

16 Juli 

23 Juli

info@kallanrestaurang.se
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En byggutbildning med goda 
chanser till jobb
I samband med bygget av höghastighetsjärn-
vägen Ostlänken kommer  efterfrågan på arbets-
kraft att vara stor. Under vår ettåriga bygg-
utbildning med inriktning anläggnings- och 
betongarbetare, varvas teori med praktik på 
byggarbetsplats fyra dagar i veckan. Utbildningen 
börjar i september. Läs mer och gör din ansökan 
på campusnykoping.se
Informationsmöte 15 aug kl 17.00. Sista ansökan 15 aug.

Ostlänken, Sveriges första höghastighetsjärnväg, kommer under många år framöver att skapa arbets-
tillfällen i vår region. Eftersom våra yrkesutbildningar utformas efter arbetsmarknadens behov, har du som 
väljer att studera hos oss mycket goda chanser till jobb inom landets största utvecklingsprojekt.

En byggutbildning 
med goda 
chanser till jobb
I samband med bygget av höghastighets-
järnvägen Ostlänken, kommer efterfrågan 
på arbetskraft att vara stor. Under vår ett-
åriga byggutbildning med inriktning anlägg-
nings- och betongarbetare, varvas teori 
med praktik på byggarbetsplats fyra dagar 
i veckan. Utbildningen börjar i september. 
Läs mer och gör din ansökan på 
oxelosund.se/campus

Informationsmöte på Campus Nyköping 
15 augusti kl 17.00.
Sista ansökan 15 augusti.

www.oxelosund.se/campus

Ostlänken, Sveriges första höghastighets-
järnväg kommer under många år framöver 
att skapa arbetstillfällen i vår region. Efter-
som våra yrkesutbildningar utformas efter 
arbetsmarknadens behov, har du som väljer 
att studera hos oss mycker goda chanser till 
jobb inom landets största utvecklingsprojekt.
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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

För mig är jämnlikhet och jäm-
ställdhet lika naturligt som att 
andas. Samtidigt är vi individer med 
olika behov och med olika förutsätt-
ningar. 
Vi vill ge varje individ möjligheten 
för att lyckas med sina egna mål i 
livet.  

Här är vi alla olika, men lika mycket värda!
Oxelö( )und.
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Vi i Folkpartiet arbetar för att Lagen 
Om Valfrihetssystem ska införas 
i Oxelösund. LOV ger brukaren 
möjlighet att själv bestämma vem 
som ska utföra omsorgstjänster. 
Konkurrensen med den kommunala 
verksamheten ska höja kvaliteten på 
tjänsterna. LOV är också en viktig 
jämställdhetsfråga. Kvinnorna som 
dominerar inom detta yrkesområde 
ska få chansen att starta eget och 
utvecklas som entreprenörer. 

Din röst på Folkpartiet är en röst både 
för Oxelösund och dess medborgare!

V
ill

 d
u 

ut
ve

ck
la

 O
xe

lö
su

nd
 ti

ll 
m

öj
lig

he
te

rn
as

 s
ta

d?
R

ös
ta

 p
å 

Fo
lk

pa
rt

ie
t!

Re
gi

na
 F

rö
be

rg
, a

nd
ra

na
m

n 
på

 F
Ps

 v
al

se
de

l. 

Köksblandare FM Mattsson. Köksblandare med hög pip och kallstarts-
funktion, Eco-flöde 9 l/min, mjukstängande med keramisk avstängning. 
Diskmaskinsavstängning. Exkl. installation 1.449:- (ord. pris 2.270:-).  
*Priset gäller produkt inkl. installation och ROT-avdrag. Fullständiga 
villkor för Installerat & Klart på comfort.se

INSTALLERAT & KLART

SPARA 821:-

2.499:-
Ord.pris 3.320:-

Inkl. installation.*

Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se
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SATSA PÅ DIN HEMMILJÖ!

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

Hemgårdsvägen 6 • 611 10 Nyköping
0155-21 19 00 • www.golvmaterial.se

Välkommen till oss i sommar!
Vi har öppet 
vardagar 9-18
Lördagsstängt 

tom 16/8
Helt semesterstängt 

v28 och 29

Sommarens semesterresa är 
nog redan bokad för de flesta, 
men för er som har semester 
kvar och vill förlänga sommaren 
en bit in på hösten kan få några 
tips här! 

Ryanair flyger till Pafos på syd-
västra Cypern varje söndag fram 
till 25 oktober (även tisdagar 

under juli). Här finns många bra 
hotell, men även lägenheter och 
hus att hyra, både inne i Pafos 
stad och längs kusten. Den lil-
la byn Coral Bay ett par mil 
norr om Pafos har förstklassi-
ga stränder och ett mysigt litet 
centrum. Missa inte heller vat-
tenlandet Aphrodite Water Park!

PAFOS, CYPERN

Restips!

Nytt om parkering

Vita Tornet i Thessaloniki Foto: K Kouzouni, Visit Greece

Fr o m denna sommar har vi flera nyheter när det gäller par-
kering på Stockholm Skavsta flygplats. En ny terminalnära 
långtidsparkering öppnar endast 150 meter från terminalen, 
med infart mitt emot Connect Hotel. En annan nyhet är att 
man kommer att kunna förboka sin parkering via skavsta.se. 
Enkelt, smidigt - och billigt! 

Ni har väl heller inte missat att det numera har blivit lättare 
att hämta och lämna sina nära och kära på flygplatsen? 
Korttidsparkeringen har öppnats upp och man kan enkelt 
stanna till för att lämna av eller hämta upp passagerare. 
Vill man lämna bilen för att t ex följa med och hjälpa 
till med bagaget, finns nya parkeringsautomater 
uppsatta på väg till terminalen. 

Greklands näst största stad är 
i sig värd ett besök, lika myck-
et för sina kulturhistoriska 
landmärken som för den goda       
maten. Söker man vackra strän-
der får man ta sig en bit utanför 
staden. Ett tips att åka en dryg 
timme åt sydost, till Halkidiki 
och dess tre halvöar, varav halv-
ön Kassandra är mest turist-

anpassad med flera hotell och 
restauranger. Flyg med Ryanair 
till Thessaloniki måndagar och 
torsdagar t o m 25 oktober.

Se alla 38 destinationer från 
Stockholm Skavsta Flygplats på 
skavsta.se

THESSALONIKI

Strandpromenaden i Pafos Foto: Lena Josefsson
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Sophia Carenborn Wisén 
0155 - 28 06 09
sophia.carenborn.wisen@nordea.se

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!

Under sommaren har vi öppet till 20.00 på onsdagar.

BESTÄLL SOMMARMATEN 
HOS OSS!

Öppet: Må-Ti + To-Fre 10-18, 
On 10-20, Lö 10-14

Sälgstigen 3, Frösängs Torg, Oxelösund

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

TRAPPRENOVERING

Vi önskar er alla 
en riktigt härlig 
sommar! Mvh, Pia

                                      I möjligaste mån 
                         använder vi klimatsmarta 
produkter och vi rekommenderar våra kun-
der att välja de miljövänligaste materialen. 

I vår webbshop 

www.linsupply.se 
har vi ett stort utbud av miljösmarta val.  

                             IIII möjl
                       använder vi kli
Miljösmarta val

Vi har alla ett ansvar att värna 
om vår planet, detta är vårt sätt.
Vi erbjuder bra golv och underhållsprodukter som är hållbara 
för hälsa och miljö. Tillslut behöver dock ett golv
slipas om - vårt råd är att alltid
välja ett golv med slitskikt som
klarar ett par omslipningar.
 
Satsa på material av hög 
kvalite, levererat och monterat
av proffs! Trägolv och trappor 
blir med rätt skötsel
bara vackrare med åren!

Om- & tillbyggnader • Kök & badrum • Inredningssnickeri • Försäljning 
Trapprenovering • Golvläggning • Golvslipning • Solskydd • Städ

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

GOLVSLIPNING

RING FÖR KOSTNADSFRITT HEMBESÖK!

Inför varje projekt planerar vi inköp och trans-
porter för att minimera miljöpåverkan. 
Vi återanvänder så mycket material vi kan, 
vi källsorterar alla avfallsprodukter och 
lämnar så lite som möjligt till deponi.

från 

98:-
/kvm

      från 

995:-
     /steg



     
      

      
       

      V
älkommen till din naturliga matvarubutik!

8-21VI HAR ÖPPET
ALLA DAGAR     

      
      

       
        

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

Vi välkomnar alla våra  Sommarjobbare!

Liksom tidigare år hälsar vi en stor skara 
sommarjobbare välkomna till oss. De håller 
ställningarna när vår ordinarie personal 

har semester. Vi på ICA Kvantum tycker det 
är roligt att kunna ge så många ungdomar 
sommarjobb.

Blanda din egen sallad!
Nu är sommaren här och 
vår salladsbar är laddad 
med många olika valmöj-
ligheter. Perfekt sommar-
mat till lunch, middag eller 
varför inte, till stranden.

Glass!
Hos oss handlar du 

kulglass och mjukglass 
sju dagar i veckan.


