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Säljare
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Vi rustar för fest. Nostalgifest. Platsen är Cupol i Oxelösund. Det ligger ett lugn och en förväntan i luften.
Kvällen bjuder på musik från 60- och 70-talet. Mycket
glädje och igenkännande. Klockan är strax före fem
och ljudteknikern lägger en sista hand inför soundcheck som ska ske om en timme. En typisk lördagseftermiddag i en liten svensk småstad.

MINNA
RAVNE

I Oxelösund finns ett asylboende där
flyktingar tas emot, en plats i avvaktan på besked om uppehållstillstånd.
Mat intas på Cupol. Dagens middagsmål sammanfaller med våra förberedelser inför kvällen. Plötsligt sitter 1520 människor i samma rum och
äter. En del ensamma, en del
två och två och en del i en lite
större grupp.

festar hela kvällen. Vi lever i
en värld full av kontraster.

SANNA
WALKER

Visst är det lite höstkänsla i
luften. Efter en fantastisk sommar svängde det snabbt. Sommaren kom lagom till vårt
evenemang ”Visor vid
vattnet”. Tack alla inblandade, samarbetspartner,
sponsorer, artister och
gäster. Vi får fler och fler besökare varje år. Nu har vi kört i
fyra år och jag ser redan fram emot
nästa års femårs-jubileum.

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

Jag tänker inte ge mig in i
en politisk värdering kring invandrarpolitik. Det som slår mig
är hur påverkad jag blir när jag ser på
alla som sitter och äter. Människorna
bakom alla diskussioner. Jag möter
många ledsna, tomma blickar och försöker sätta mig in i deras livssituation.
Hur skulle jag själv reagera om jag
tvingades fly från mitt land, min familj
och min trygghet? Fly därför att alternativet är en dödsdom?
Blickarna avslöjar mycket. Oron över
vad som kommer att hända. Vad händer i hemlandet? Jag har ingen aning
om vilka människor som sitter och
äter. Deras bakgrund och historia.
Mina ord bygger enbart på en spontan
känsla när jag möter deras blickar.
Efter en timme är vi själva i lokalen
igen och förberedelserna inför kvällen fortsätter. Glada och förväntansfulla gäster kommer, lyssnar, dansar och

Säljare
070 611 22 82
minna@media-mix.nu

DEBORAH
ROSMAN

Grafisk Formgivare
073 981 59 06
deborah@media-mix.nu

Nu tar vi sats inför en spännande höst
med lite nytt blod i vårt lilla företag.
Jag hälsar vår nya säljare Minna Ravne
och formgivare Deborah Rosman varmt
välkomna till Mediamix-familjen. Vi
finns numera i både Oxelösund och
Nyköping. Vi kommer att fortsätta
satsa hårt på våra två syskonmagasin, OXD och NYK. Dessutom
finns tankar på nya Rock-kvällar på
Cupol och andra större evenemang
i Oxelösund. Vi får se vad vi lyckas
förverkliga. Som entreprenör är huvudet alltid fullt av nya idéer.
Torbjörn Dahlström
Duktiga medarbetare möjliggör att Ansvarig utgivare
jag kan titta på nya affärsidéer.
070 433 43 32
tobbe@media-mix.nu
En spännande höst väntar!

SID 12

PETER
LUNDSTRÖM

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

NYK - EN PRODUKT AV
Mediamix Event & Media
Nästa OXD kommer 28/9 2014
På omslaget: Sandra Hallblom
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
OXD är politiskt- och religiöst oberoende
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ETT GRÖNARE OCH SKÖNARE OXELÖSUND
Vi vill högprioritera en etablering av Frösängsparken med aktivitetspark,
vattenstråk, anläggningar för spontanidrott samt en ny skola och nya miljöanpassade bostäder. www.mp.se/oxelosund

OXELÖSUND

ANNONS

Allsång i Frösäng

Inger Hagel är nöjd besökare.

Under elva onsdagar i sommar
har det vid torget i Frösäng
sjungits allsång. Yousaf Sahi,
som driver Matöppet har tagit
initiativet till allsångskvällarna
som varit välbesökta.
Be´Ges, Pop-Jörgen och Hammarströms är några av artisterna
som varit bokade, lättare förtäring
har funnits till försäljning och möjOLJKHW DWW ¿ND Sn (NROnJDQV FDIp

Håkan och Yvonne Beckius. Håkan var sommarens
konferencier och har bokat artisterna.

som haft kvällsöppet.
– Vi är givetvis väldigt positiva till
att Yousaf har ordnat med dessa
NYlOODU JHQRP DWW ÀHU DNW|UHU ELdrar med aktiviteter och evenemang, så får vi ett mer levande
Oxelösund, säger Per Alm, VD på
Kustbostäder, som besökte en av
allsångskvällarna.
Pelle Alm
är nöjd över
Yousefs allsångsinitiativ.

Oxelö Energi satsar miljövänligt
Nu är den första elbilen i drift
hos Oxelö Energi som även satsat på ett mindre vindkraftverk
och solceller under året. Ett led
i miljöarbetet för en hållbarare
samhällsutveckling.
- Bilen ska användas som arbetsfordon, berättar Nils Rönnkvist,
verksamhetschef för el, på Oxelö
Energi. Det passar oss utmärkt
för att vi har nära till våra anläggningar vilket gör att vi vi inte kör
så många mil per dag. Då klarar vi

oss genom att ladda bilen en gång
per dygn. Vid normal körning är
räckvidden 80 till 125 km.
- Vad blir besparingen jämfört
med till exempel en diselbil?
- Den drar 2 kWh per mil, det motsvarar ungefär 2 kr milen. En dieselbil som drar 0,8 l milen kostar
cirka 12 kr per mil att köra. Det
blir en besparing på 10 kr per mil
och dessutom en vinst för miljön
då det inte blir något koldioxidutsläpp. - Dessutom har Oxelö
Energi tillsammans med Kustbostäder och Oxelösunds kommun
beslutat att enbart köpa in el som
produceras av vattenkraft.

- Vi har även installerat en solcellsanläggning på Kustbevakningens
byggnad ute vid Fiskehamnen
samt ett litet vindkraftverk på piren vid OXSS hamn, berättar Nils
Rönnkvist
- Tanken är att anläggningarna
ska fungera som visnings- och
inspirationsexempel. Anläggningarna kommer att utvärderas och
jämföras för att se vilken som
producerar mest energi och är
lönsammast.
-På detta sätt vill vi visa att det
med enkla medel går att värna
om miljön på olika sätt, avslutar
Nils Rönnkvist.
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TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Kultur och nöje

En händelserik höst!
Sommaren är till ända och hösten närmar sig med stormsteg –
men det är bara roligt! tycker Elin Andersson, vikarierande Kulturkoordinator här i Oxelösund, som ser fram emot höstens alla
nalkande kulturaktiviteter.
Hur ser höstens upplägg ut?
Det händer många saker i diverse olika kulturformer under hösten! Bland
annat får vi ett spännande besök av
bluesfantasterna Ale Möller, Eric Bibb
och Knut Reiersrud som med bakgrund i olika delar av världen sammanstrålar i världsmusikens svängiga
toner. Världssopranen Katarina Dalayman tillsammans med Scenkonst
Sörmlands Sinfonietta kommer också
hit och gör en minnesvärd konsert i
Koordinatens bibliotek. Självklart är
gallerierna fullbokade med flera utställningar även i höst.
Finns det något för alla åldrar?
Ja, sannerligen – tre föreställningar
för barn anordnas och en utställning
med Lennart Hellsings härliga figurer
kommer hållas i Koordinatens båda

gallerier. Seniorcafét öppnar nu i september och håller som vanligt öppet
måndagar och torsdagar. För ungdomar som är nyfikna på att spela teater
och göra film kan jag tipsa om Teater
Royale, en gratiskurs som drivs på fritidsgården.
Blir det något för den vuxna teaterintresserade?
Det blir det faktiskt! Ett riktigt spännande projekt är Vibeke Nielsens
”Den stolta skammen”, en föreställning som behandlar det högaktuella
ämnet om vad vi egentligen vill stoppa
i våra kroppar och hur synen på landsbygdens jord har förändrats. Publiken
får också vara med och diskutera.
Oxelösunds teaterförening presenterar dessutom relationskomedin ”Äls-

Eva Tjörnebo & Viskompaniet
Koordinaten sö 21/9

kade Elvis” och Özz Nûjens nya föreställning ”Statsminister Özz Nûjen”.
Hur får man reda på var och när
saker händer?
Smidigast är att gå in på websidan

visitoxelosund.se. Där finns allt som
händer samlat, allt från utställningar
och konserter till lokala arrangemang.
Och gillar man inte datorer kan man
ju alltid fråga personalen på Koordinaten. Det tycker vi bara är trevligt!

Evenemangstips

Utställningar
Koordinaten, 30 aug-16 sep
”Allt mellan elefanter och sten”
är två utställningar i måleri och
skulptur av konstnärerna
Lars Nordberg & George Badawi

NOOMARATON

Älskade Elvis

Pappa var är du?

6-7 september

Koordinaten, 13 september

För alla åldrar! En 24 timmars
filmtävling med ett tema, tre platser och tre föremål som avslöjas
vid startdatum. Anmäl ditt filmlag
senast 5 september. För mer info:
www.noomaraton.se

Panikteatern presenterar en komedi om drömmar, förhoppningar
och en krass verklighet - allt till
tonerna av Elvis Presleys musik.

Teaterbussen på Järntorget,
27 september

1337night
Cupol, 6 sep kl 13:37-7 sep
Sörmlands största e-sportturnering hålls i Oxelösund! Anmälan
via www.elitenight.se senast 31/8

Allemansland!
Gallerierna, Koordinaten
20 september - 31 oktober
Barnutställning kring alla Lennart
Hellsings figurer. Kom och lek,
klättra och kika!

...och få fyra oförglömliga konserter
för endast 485 kr! I passet ingår:
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Koordinaten
Måndagar och torsdagar
10.00–12.00 med start v. 38

18 september - Skärgårdstrubadurerna underhåller

Köp musikpasset

sade!

Seniorcafé
En mötesplats för alla seniorer.
Torsdagsprogram i september:

Musikpasset

Eva Tjörnebo & Viskompaniet 21/9
Bluesmöte - Möller, Bibb & Reiersrud 8/10
Rebell 5/11
Katarina Dalayman & Scenkonst
Sörmlands sinfonietta 19/11.
Musikpasset säljs på Koordinaten,
Culturum och visitoxelosund.se.
Passa på - antalet pass är begrän-

Dockteater för de lite äldre (5-12
år) om Magda som letar efter sin
pappa men som istället möter
Dracula och andra läskiga typer i
spökslottet...

Eva Tjörnebo &
Viskompaniet
Koordinaten, 21 september
Med nyckelharpor, dragspel,
durspel, flöjt, och mandolin m.m.
framförs folkmusik och visor ur
vår visskatt framförda med kärlek
och glädje!

25 september - ”Ögonstenar”
- folkmusik och visor med Karin
Ericsson Back och medmusiker,
från Scenkonst Sörmland
2 oktober - Konsumentupplysning och filmvisning med Monica
Pettersson

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
I|UDOODQ\¿NQDVNROHOHYHUHOOHUKRVQnJRQVRPYLOOXWYHFNOD
YHFNOD
en idé som kan skapa
p tillväxt.
illväxt.

Skickar vidare
- Kunskap
Vi tycker kunskap är både kul
och viktigt. Till grundskolorna
i våra kommuner har vi under
12 år bevlijat 17 538 418 kr
till olika skolprojekt.

Klimatneutrala

Expedition Madagaskar

Vi klimatkompenserar
genom att skänka energieffektiva vedspisar till Afrika

Vi är stolta huvudsponsorer av
Nicklas Lautakoskis Expedition
TEAM Madagaskar 2014,
som korsade djungeln från kust
till kust på Madagaskar.

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

020-SPARBANKEN / 0771-350 350 – sormlandssparbank.se Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker
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1/9-20/10
Utställning
kl 09-16

20/9

På Liv och Död

kl 18.

i S:t Botvid
1/9-20/10 Peter Lindahl.
;YLKQL\[Z[pSSUPUNLU2`YRHUpYWWLU 
:UHY[ OHY 7L[LY Z\[[P[ ZL_ rY P MpUNLSZL
)HRVTSrZVJOIVTOHYOHUpNUH[[PKLUr[
H[[TrSH[LJRUHZRYP]HT\ZPRVJOM\UKLYH
RYPUNSP]L[ZTLUPUN

29/8 Lek och pyssel MYTPUPVYLY
rYRSf]LU  
30/8 kl 18 i Frösängskapellet.
:VTTHYLUZZPZ[H4\ZPRPZVTTHYR]pSS
4HUZRYLU7VU[VULYUHZQ\UNLY
31/8 kl 18 SommarmässaP:![)V[]PK
=LYVUPJH3PUKNYLUWYpZ[HYIL[HYZPU
ZPZ[HKHNP:![)V[]PKVJO6_LSZ\UKZ
MYZHTSPUN=pSRVTUH[PSSTpZZHUVJOH[[
ÄYHH]=LYVUPJHTLKRHMMLVJO[rY[HLM[LY
TpZZHU

FESTmed

insamling för
Världens Barn
Lördag 4 oktober
RSWr2VVYKPUH[LU
=pSRVTUHHSSHIHYUVJO]\_UH
4LYPUMVYTH[PVUPVR[VILYISHKL[
1/9 Pilgrim, ZHT[HSVJO]HUKYPUNHY
 /Z[LUZ[LTHpY
=pNTpYRLU +HN/HTTHYZRQSK
7PSNYPTZ]HUKYPUNJH[PT2VU[HR[MY
MYrNVYYPUN4HYPL5PSZZVU
f]LU  
1/9 StickcaféTrUKHNHY
3/9 kl 8.30 Obs ny tid! Morgonmässa
P:![)V[]PK,SPZHIL[O=VSKLU
3/9 Öppet hus med allsångVJORHMML
:Q[rUNLURSVUZKHNPQpTU]LJRH
4/9 kl 19-21 sjunger S:t Botvids
kyrkokörP:![)V[]PK5`HRYZrUNHYL
pYHSS[PK]pSRVTUH3LKHYL:\ZHUUL
-VYZS\UKk]HY[VYZKHNHYP:![)V[]PK

Marcus Strand

Entré 100 kr. Pensionär & studerande 50 kr. 0-18 år gratis.
4HYJ\Z]PZHY\WWNSPT[HY\YZPUWYP]H[HNHYKLYVIMYH[[ILS`ZHO\YT\ZPRLU
VJOTVKL[\UKLYOLSH [HSL[OHYWr]LYRH[ZH]]HYHUKYH;PSSRSpKLYUH
ISPYKL[p]LUL[[WHZZHUKL\Y]HST\ZPRKpYHSS[MYrUMYHUZRHJOHUZVUZVJO
WPHUV]LYR[PSSQHaaVYRLZ[LYT\ZPRVJOT\ZPRMYNP[HYYLYÄN\YLYHY

7/9 kl 18 Mässa i S:t Botvid
,SPZHIL[O=VSKLU:\ZHUUL-VYZS\UK
.\UPSSHkZ[ILYN
11/9 Musik och andakt på
Sjötången [VYZKHN\KKH]LJRHRS"
Björntorp[VYZKHN\KKH]LJRH
14/9 kl 18 Mässa i S:t Botvid)LUN[
3Q\UNILYN:\ZHUUL-VYZS\UKࠫZH
:QS\UK
16/9 Syjunta 13-16[PZKHNPQpTU]LJRH
17/9 Pysselgrupp:T`JRLU 7pYSVY
RS -YZHTSPUNZOLTTL[

Taizémässa
21/9 kl 18 i S:t Botvid. 4LKP[H[PVU
ZrUNIPILS[L_[IHYHSL]HUKLSQ\Z:]LU
)QYRIVYN1VJRL-VYZZ.\UPSSHkZ[ILYN
VJO;HPatNY\WWLU3pZTLYWrZPKHU
23/9 Målarkväll [PZKHNHY3LKHYL
)LYUL1UZZVU-YZHTSPUNZOLTTL[
24/9 OxelbärenWLUZPVUpYZRYVUZK
3LKHYLࠫZH:QS\UK
28/9 kl 18 mässa i S:t Botvid:]LU
)QYRIVYN:\ZHUUL-VYZS\UK4HYPL
5PSZZVU

Konfa 2014-2015
0UZRYP]UPUNH]RVUÄYTHUKLY

Program
för alla åldrar
10/9 VUZKHN\KKH]LJRVYRS
14.30 7PHUPZ[LU;VU`
3HYZZVUZWLSHYVJOZQ\UNLYP
MYZHTSPUNZOLTTL[
TTL[
24/9 RS
P:![)V[]PK

¹(SSZrUNTLK
]PZVYMYrU
MYYVJOU\¹
4\ZPRWYVNYHT
TLK5VYH
;HH^VVJO

"HÅRDA BUD"
I S:T BOTVID
Musikal 10/10 & 11/10 kl 19.30
TLK)L[VUNIHYULUTÅ
4LYPUMVYTH[PVUPVR[VILYISHKL[

25/9

,UZL]pYKR`YRHZVTpYWWLUMYILZR
HSSHKHNHY =pSRVTTLUPU

Oxelösundin
Ruotsinsuomalaisen
seurakuntatyön
1/9, 8/9, 22/9, 29/9 13-15
2\VYVOHYQVP[\RZL[
:![)V[]PKPURPYRRV
2/9, 16/9 17-196TWLS\ZL\YH
ZYRRV[P
17/9 17.30-20.00(PR\PZ[LU
HZRHY[LS\PS[HZYRRV[P
su 14/9 15.002HUZHUSH\S\TLZZ\
[HUZZPURLYH:![)V[]PKPURPYRRV
7HWWP:HUUH)pJR]HSS2PYRRVRHO]P[
2PYRRV[HRZPWp[LL
9/9, 23/9 9.30-11.30
3H\S\RHO]P[[LS\[:Q[rUNLUPU[PSVPZZH
11/9, 25/9 18-205HPZ[LUZH\UH
:[QpYUOVST
12/9, 26/9 9.30-11.30
3H\S\RHO]P[[LS\[)QYU[VYWPU[PSVPZZH
12/9, 26/9 15-172LYOV[\UUP[]
4PUPVYP[]ZYRRV[P
ti 30/9 17-196TWLS\ZL\YH[ZYR
RV[P;,,4(03;(2H\ULPTTH[
RV\S\SH\S\[:HUUH9pZpULU
=PLYHPS\;VYZOpSSHUQH,ZRPSZ[\UHU
ZL\YHR\UUHZ[H;LY]L[\SVH

kl 16-

18.00

S:t Bo

Anmäl dig senast 15/9]PHTLQSLSSLYSpURWrOLTZPKHU
`YRHUZL
V_LSZ\UKZMYZHTSPUNZLLSSLYL]HS\UKY\KLU'Z]LUZRHR`YRHUZL
LSSLYVTK\OHYMYrNVYYPUN 

S:t Botvids kyrka
OXD AUG/SEP 2014

tvid

Världens bäst klädda gitarrist.

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

6

00

S:t Bo

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

tvid

Kyrkans expedition tel. tid. måndag,
tisdag 9-12 & 13-15, onsdag 13-15,
torsdag 9-12 & 13-15. Vxl. 29 34 00.
Församlingshemmet Kyrkogatan 12.
Kyrkogårdens expedition
Kyrkogårdsvägen 4, tel. 0155-29 34 20.
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TEXT BIRGITTA RINGSHAGEN FOTO PETER LUNDSTRÖM / PERNILLA VIS

är en bra början

Taizé (täsé)-mässor är underbara. Det tycker en grupp bestående av ett tiotal personer,
som den här vardagskvällen sitter samlade kring ett kaffebord med gott fika. De har något
att berätta. Något som är viktigt att få ut. En delad känsla av något de har upplevt tillsammans. Den gemensamma upplevelsen är den som Taizémässan ger.
med om att starta upp Taizégruppen.
Vi sjunger enkla sånger, som bygger
på bibelord och sångerna sjungs om
och om igen. Det är tystnad för egna
tankar, förbön, måltid och läsning av
bibeltexter.

Ann-Mari Radö
Deltagare i Taizémässan
frison där vi kan koppla av allt runtomkring och få en stund av rogivande
samtal. Fler är välkomna i gruppen,
säger hon.

– En Taizémässa i S:t Botvid är en
bra avslutning på en dag, som kan– En stor lång stillhet i ro och tystnad
ske varit full av mycket att göra, tyckmed bara levande ljus, är grunden
er Ann Svensson. De enkla sångerna
för mässan, som blir en kraftkälla,
sjungs till pianoackompanjemang i
berättar Maria Morris. Den är inte stalugnt tempo. Alla kan sjunga med.
tisk, den utformas olika varje gång.
– Efter mässan finns ett enkelt fika för
Gruppen smyckar kyrkan inför alla
den som vill dröja kvar en stund, beTaizémässor. Vi fortsätter hela tiden
rättar Gunilla Östberg, som är diakon i
att utforma och
S:t Botvid. Hon behålla gudstjänsten
rättar att känslan
levande.
efter att ha varit
Alla är välkomna på
– Gruppen behövs
på en Taizémässa
för att bevara den
kan vara att man
levande Taizéanlandat i sig själv.
dan. Där är vårt
Du känner lugn
brinnande gemenoch ro och både
samma intresse,
glädje och lättnad.
säger Maria. Vi
Och känslan av gehjälper varandra
menskap finns.
att utvecklas som
– Mötet med andra
människor.
Jag
människor,
som
tänker på de förjag kanske inte
troendefulla sammöter annars i varNästa tillfälle
tal som vi har i
dagen, gör att jag
är Söndag 21
gruppen. Här finns
får en annan syn
en öppenhet och
på vad som kan inseptember kl 18!
givmildhet. Vi despirera och jag får
lar generöst både
vidga mina vyer.
högt och lågt. UnAlla har ju oftast
der våra samtal har vi utgått från olien önskan om att få uppleva något.
ka böcker som vi läst högt ur. Vi har
Då är nyfikenhet en bra början för att
läst Jonas Gardell ”Om Jesus”, Stefan
ta reda på vad vi gör i kyrkan.
Einhorn ”Medmänniskor”, Esbjörn
– Man är väldigt mycket sig själv även
Hagberg ”Leva i försoning” och vissa
om man sitter i en gemenskap. Grupavsnitt ur Bibeln.
pens önskan är att Taizémässan ska
va en stund där det går att släppa alla
– I förberedelserna inför mässan beproblem och kunna lätta på trycket.
stämmer vi hur vi vill smycka kyrkan.
Att den hjälper till att göra en inre
Det är viktigt och en symbolik. Vi är
resa.
med i gruppen och vi möts med våra
olikheter. Det här är en skön grupp att
– Vi vill gärna att du hör av dig om du
få landa i, fika ihop med, spåna och
känner dig nyfiken på vår Taizégrupp,
prata. Här möts mycket, säger Kristisäger Gunilla.
na Sundelius. Tankar och upplevelser
Ring kyrkans växel 0155 - 29 34 00
far överallt.
och fråga efter Gunilla.
– Man kommer som man är. Vi har en

TAIZÉ
MÄSSOR
i S:t Botvid

en liten by i södra Bourgogne i Frank– Taizémässan lyses upp bara av lerike. Där grundade broder Roger ett
vande ljus i kyrkan. Gudstjänsten är
ekumeniskt och internationellt brömeditativ och stillsam och ger utrymdrasällskap 1940. Idag
me för egna inre möten,
finns bröder från 25 olisäger Ann-Mari Radö,
ka länder i Taizé. Från
som är en av deltagarna
våren till hösten komi förberedelsegruppen inmer människor från alla
för varje Taizémässa. Den
världsdelar för att leva en
har en meditativ form
Taizémässan
vecka eller två i Taizé. Visoch tycker man om det,
sa sommarveckor kan det
är det här ett bra tillfäl- ska va en stund
vara över 5000 besökare,
le att komma till kyrkan.
där det går att
mest ungdomar, från oliHär möter stillheten och
släppa alla
ka länder som på olika
en tystnad som gör det
sätt deltar i en inre resa.
möjligt att lyssna inåt på
problem och
(Du kan läsa mer på www.
sig själv.
kunna lätta på
kommuniteten i taizé )
– I Oxelösunds församling
finns en grupp beståentrycket.
– De flesta i gruppen har
de av ett tiotal personer,
varit i Taizé i Frankrike
som varje månad ansvaoch tagit med sig gudstjänstformen
rar för en Taizémässa. I mycket liknar
hem till S:t Botvid, berättar Lena Zetden de gudstjänster som varje dag
terström, en av deltagarna, som varit
hålls i en kommunitet i Taizé, som är
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Königs kåseri

Politiskt kryssande
Det är på nytt dags att masa sig iväg till den
En gång fick jag solsting.
anvisade lokalen för allmänna val 2014.
Huvudet kändes som en uppblåst badboll.
Vallöftena överträffas bara i antal av avsaknaDet var på den grekiska partyön Kos.
den av det antal miljarder som ska finansiera
Sedan dess håller jag mig i skuggan.
det presenterade valfläsket.
Samt undviker Cuba Libre.
Vi utlovas rubbet från femtio
Den här sommaren har vi anfäktats
spänn mer i plånboken till möjligav medelhavsvärme även i Sverige.
heten att byta till ett tredje kön.
Vid varmt väder är det som
Det tål att fundera på.
alla känner till viktigt att dricka
En femtiolapp är trots allt en
ordentligt.
femtiolapp och räcker till en cocaDet hjälper nu inte alltid det heller.
Nu är det
cola och en skumraket på Statoil.
Den visheten kunde jag insupa
Angelägen för mig är även
vid visiterna på den vid den tiden
dags att på
genusfrågan. Man vill ju verka
beryktade bargatan i Kos förlusnytt masa sig fördomsfri.
telsekvarter.
Vem vet för övrigt vilket kön man
iväg till den
tillhör? Säker kan man aldrig vara.
Mestadels har jag ägnat semesanvisade
Häromsistens var det några
terledigheten åt biluflykter till
bilburna och öldruckna ungdomar
Norsholm.
vallokalen.
som genom den nedhissade rutan
Det hade jag gärna avstått.
på en svårt medfaren jänkare högt
Tänk er bara att vackra sommaroch tydligt karaktäriserade mig
dagar behöva sätta sig i en sunkig
som "Kärringjävel".
Golf med halvrisig aircondition.
Det är få saker som lockar mindre.
Det anses vara en demokratisk skyldighet att
Det skulle i så fall vara Norsholm.
kryssa in diverse individer i landets politiska
Det östgötaorten kan bjuda på är en svängförsamlingar. Eller för att gå rakt på sak:
bro över Göta kanal och landsvägen därifrån,
Bestämma vilka knallhattar vi ska försörja
som leder till metropolen Skärblacka.
med allmänna medel närmaste fyra åren.
Jag glömde Norsholms djursjukhus.
Det är inget enkelt val.
Det är dit jag haft anledning att styra kosan.
Vi väljare vill hitta politiker som företräder
Det har sin orsak i att min polare Peps vrickvåra intressen. Det kan dock vara lögn i fan.
at en tå på höger tass och behöver skjuts till
Det är mindre marigt att finna politiker som
den nödvändiga rehabträningen därstädes.
företräder det egna intresset.
Det innebär i det här fallet regelbunden simI Nyköpings och Oxelösunds kommunalval
träning i djursjukhusets tempererade bassäng.
tillkommer ett ytterligare dilemma.
Det har gett resultat. Ett oönskat sådant.
Där finns för tusan bövlar inga att rösta på.
Chippet på mitt Visa–kort har nötts ut.
Våra kära kommunpolitiker är så anonyma
Praktiskt fungerar det som så att en krumbuktande Peps får en flytväst på sig och sedan att dom inte ens är användbara i en nyårsrevy.
Den enda som hörts av i valdebatten är
utan närmare krusiduller puttas ned i vattnet.
residensstadens socialdemokratiska kommuDessvärre är det inget element han älskar.
nalråd Urban Granström.
Min fyrbente vän plaskar runt som en gädda
Han har i ortsbladet förmedlat till valmanspå ett kastspö i förhoppningen om att fortare
kåren att han helst inte vill synas.
än kvickt kunna kravla sig upp till räddningen
Det har han lyckats bra med. Måste tillstås.
på bassängkanten. Men den gubben går inte.
Den skygge kommunalpampen lät i samma
Rehabtjejen har varit med förr och knuffar
reportage göra ännu ett kort tillkännagivande.
hjärtlöst ut den stackarn på djupt vatten igen.
”Jag gör inte saker i onödan”.
Nu är i alla fall Peps betydligt bättre i tån.
Redan det är för mycket, anser en del NyköDet negativa är som antytts tidigare i texten
pingsbor. Inte minst kritikerna mot kommunatt min privatekonomi är betydligt sämre.

ledningens beslut att uppföra ett bostads- och
parkeringshus vid kvarteret Å-kroken.
I min barndomsstad Oxelösund är den hetaste frågan busshållplatsen vid Järntorget.
Det är ingen som riktigt vet var den ligger.
Vare sig bussresenärer eller busschaufförer.
Det finns enstaka personer som påstår sig ha
kunskaper om busshållplatsens placering.
Eller hade kunskaper. Den flyttas tydligen
oftare än det är reklamavbrott i TV4.
Det är annars landstingsvalet i Sörmland
som av förklarliga skäl berör mig allra mest.
Det blir gärna så i min ålder och när man
tvingats göra om barskåpet till medicinskåp.
Det jag uppfattat är att landstingsförvaltningen i länet vill satsa på inköp av tåg.
Jag kan tycka att det i så fall är en bättre
sjukvårdsstrategi att satsa på fler ambulanser.
Jag vet av egen erfarenhet att det du bönar
om vid ett akut njurstensanfall är adekvat vård
och en smärtlindrande
spruta i ändalykten.
Inte i första hand en
lokförare.
Jag är förresten själv
försedd med det karaktärsdrag som bäst
utmärker våra politiker.
Det att säga en sak
och göra en annan.
Samt att förtrytsamt förneka att så
skulle vara fallet.
Det har till exempel hänt vid fler
än ett tillfälle att
jag utfäst mig att
rensa köksavloppet
och sedan blivit
påkommen snarkande på schäslongen
med ortsbladet över
nästippen.
Det säger en del
om min trovärdighet.
Och om innehållet i
ortsbladet.

TEXT LEIF KÖNIG
E-POST leifkonig@telia.com

UNG RÖST 1 – Kim Fröberg
Den 18-åriga Oxelösundstjejen
slåss mot orättvisor i stort som
smått. Stod bakom manifestationen "Tillsammans mot hat och rasism" på Stora torget i Nyköping.
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UNG RÖST 2 – Jonathan Brash
Politiskt aktiv i SSU. Den 18-årige Oxelösundskillen utbildar sig till lärare
och har sitt starkaste engagemang i
utbildningsfrågor samt ungdomsfrågor i ett internationellt perspektiv.

UNG RÖST 3 – Sandra Hallblom
Står bakom årets besöksraket
Skärgårdsvåfflan på Västra Femöre.
Den 24-åriga våffeldrottningen är en
naturbegåvning som företagare och
ambassadör för turismen i Oxelösund.

Har du 3 rum och kök? Vi har hundratals par som vill flytta ihop.
/ƐŽŵŵĂƌŚĂƌŵĊŶŐĂƚƵƌƚƵƌĚƵǀŽƌĨĂƩĂƚďĞƐůƵƚĞƚĂƩŇǇƩĂŝŚŽƉŽĐŚĚĞůĞƚĂƌŶƵĞŌĞƌĞŶƐƚƂƌƌĞůćŐĞŶŚĞƚ͘
sĂƌũĞĊƌƐćůũĞƌǀŝϯϬϬϬϬďŽƐƚćĚĞƌ͘sŝǀĞƚǀĂĚ^ǀĞƌŝŐĞƐďŽƐƚĂĚƐŬƂƉĂƌĞćƌƉĊũĂŬƚĞŌĞƌ͘sŝŚĂƌŬŽůůƉĊůćŐĞƚŽĐŚ
ŶƵćƌĚĞƚƉĞƌĨĞŬƚůćŐĞĨƂƌĚŝŐĂƩƐćůũĂ͘sćůŬŽŵŵĞŶƟůůŽƐƐĞůůĞƌůćƐŵĞƌƉĊsvenskfast.se
NYKÖPING/OXELÖSUNDSBUTIKEN 'Z'dEϮϭ͘d>ϬϭϱϱͲϮϬϵϱϴϬSVENSKFAST.SE/NYKOPING

PREMIÄR FÖR NYA TOYOTA YARIS
EN LITEN BIL MED STORA NYHETER

Bensin Ordinarie från 153.900Kr

Premiärhelg för nya Yaris.
Nu i helgen är det premiär för nya Toyota Yaris,
uppdaterad med kaxigare design, ny stilren interiör och många smarta funktioner. Välkommen in och provkör!
ÖPPETTIDER:

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

Kampanjpris från

137.900kr

Hybrid från

175.900kr

Kampanjpris från

167.900kr

EDITION 50.
Passa på, gäller
tom 30/9

Industrigatan 10, Nyköping 0155-21 71 70

KAMPANJPRISERNA GÄLLER TOM 31 DECEMBER OCH KAN EJ KOMBINERAS MED AVTAL OCH ÖVRIGA RABATTER. *FINANSIERING VIA TOYOTA FINANCIAL SERVICES, EXEMPEL PÅ FÖRDELSLÅN36 MÅNADER, 30 % KONTANT/INBYTE, 45 % RESTSKULD OCH RÖRLIG INTRODUKTIONSRÄNTA/
ORD. RÄNTA. INTRODUKTIONSRÄNTA 3,95 % GÄLLER NYA YARIS HYBRID OCH KREDITANSÖKNINGAR MED FÖRDELSLÅN, 36 MÅNADER T.O.M 15 SEPTEMBER 2014. ORD. RÄNTA 5,49 % JULI 2014. UPPLÄGGNINGS- OCH AVIAVGIFTER TILLKOMMER. EFFEKTIV RÄNTA FÖR YARIS 1,33 ACTIVE ÄR
6,68 % OCH FÖR YARIS HYBRID ACTIVE 4,87 %. BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH CO2 VID BLANDAD KÖRNING 3,3-5,1 L/100 KM OCH 75-119 G/KM. BILARNA PÅ BILDERNA KAN VARA EXTRAUTRUSTADE. VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA PRISÄNDRINGAR,
AVVIKELSER OCH TRYCKFEL.
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Nu gäller det:
Oxelö( )und
ska förnyas!
Regina
Fröberg,

Klas
Lundbergh

Solweig Ericsson-Kurg
gruppledare FP

Alliansen står för ett nytt tänk i
vår vackra kommun, och den första
tanken är att pensionera (s)!
Efter 65 års ”styrande” behöver vi
verkligen storstäda Oxelösund.
Hur mycket har kommunen och
sossarna ”vuxit ihop”? Hur många
beslut fattas utan insyn? Och utan
insikt.
Våra hjärtefrågor inom Alliansen
är ökad frihet (du bestämmer mer
över dig och ditt, och politikerna
mindre), men att samhället ska vara
ett starkt skyddsnät!
Jämlikhet och jämställdhet är för
oss lika naturligt som att andas.
Våga välja nytt. Våga sopa rent.
Lita på oss!
Mer info på: www.folkpartiet.se/oxelosund

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

GOLVSLIPNING

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

från

98:/kvm

www.enars.se
RING FÖR KOSTNADSFRITT HEMBESÖK!

Mastvägen 19 Ƚ 613 35 Oxelösund Ƚ 0155 – 315 00 Ƚ info@enars.se

TRAPPRENOVERING
från

995:/steg

Välkommen till oss för råd och vård,
din hälsa är vår främsta prioritet!
Vårdcentralen Oxelösund
0155-24 70 01
Vi ligger mitt i stan, med fri parkering och nära till apotek.
Här ﬁnns också familjecentralen med BVC. Välkommen!

www.landstingetsormland.se/oxelosund

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!

NYTT HEM
UTAN ATT FLYTTA

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

al

arta v

Miljösm

I möjl
möjligaste
ö
mån
använder vi kli
klimatsmarta
produkter och vi rekommenderar våra kunder att välja de miljövänligaste materialen.
I vår webbshop

www.linsupply.se
har vi ett stort utbud av miljösmarta val.
Inför varje projekt planerar vi inköp och transporter för att minimera miljöpåverkan.
Vi återanvänder så mycket material vi kan,
vi källsorterar alla avfallsprodukter och
lämnar så lite som möjligt till deponi.

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

Vi hjälper dig med allt du behöver veta när du
vill förnya ditt hem. Välkommen in i butiken!

Brunelius färg
Ö. Längdg. 5, Nyköping 0155-21 00 08
Mån-Fre 7-18, Lö 9-14
www.bruneliusfarg.se
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Källmanska huset på Hamngatan 9. Fotograf: okänd

Prova vår gruppträning!
Du vet väl om att vi har gruppträning?
Nu erbjuder vi ett fartfyllt
Cirkel-Box pass - Måndagar kl 18.00!

n.
klass på D-skola
lof Nylund,
Barn från andra
Jacobsson, Per-O
en
St
,
ge
Ta
:
nster
vä
nd, Harry
n
frå
klu
n
ör
de
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ra
Övre
son), Bror-Erik
t Burén (Johans
n.
Rolf Fridolin, Ru
ma
ng
Ra
rsson,
iksson, och Lage
ren, Eivor Ande
Karlsson, Jens Er
Anna-Lisa Hellg
:
ter
ns
tröm,
vä
ks
n
Wi
frå
e
Nedre raden
vsson, Mariann
), Margit Gusta
Gun
h
alm
oc
(M
n
n
so
rlé
iks
Ca
Er
Inger
rsberg, Sylvia
Fo
Siv
n,
so
vs
Harriet Gusta
af: okänd
Eriksson. Fotogr

Välkommen på Öppet Hus:
Mån och Ons kl 18-20

Järntorget 1

12

08-549 00 600
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www.pulsochtraning.se

Barn utanför D-skolan sommaren 1965 eller 66. De väntar på avfärd till
barnkolonin Forsabruk utanför Katrineholm. Fotograf: Björn Palm
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TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM FOTO PETER LUNDSTRÖM

Historia

O

a
i
r
o
t
s
i
h
s
d
n
su
bevarar Oxelö

En trotjänare har gått i pension. I slutet av 1990-talet började Karin Granrot-Ringshagen på Koordinaten i Oxelösund.
Oxelösunds kommun hade fått EU-medel för att upprätta
ett museum med Oxelösunds historia som tema.
- För pengarna hade man upprättat
ett digitalt bildarkiv, säger Karin.
Håkan Linderyd var ansvarig och efter att han gått i pension
tog jag över. Parallellt har
jag även arbetat med att
arrangera utställningar i
Koordinatens regi.
Bildarkivet har vuxit
genom åren. Nu finns
närmare 20.000 bilder i
digitalt format. Karin har
en speciell passion för
bilder.

hang. Oxelösundsarkivet innehåller
bilder från 1800-talets senare del och
fram till våra dagar.

Nu finns
närmare
20.000

– Allt från igår är ju historia, säger Karin. Jag
skulle önska att man satte årtal på alla bilder, det
är svårt att i efterhand
komma ihåg när bilden
togs. Arbetet har inneburit många värdefulla kontakter med människor.

bilder...

– Bilder är fantastiska, säger Karin.
Man måste lära sig att tyda en bild,
att gå in på detaljer för att placera bilden i rätt tid och samman-

– Dels alla som kommit
med bilder och berättat
om dom. Sedan har jag varit ute i
olika sammanhang och visat och berättat om bilder tagna ur arkivet. Vi
samarbetar med olika föreningar och
blir kontaktade av människor
som av olika skäl sökt bilder och
his
historik
från Oxelösund.

som att göra
Att bläddra i Oxelösundsarkivet är
är inte bara min
en livsresa till upptäcktsfärd. Det
alla de som har
med
egen resa utan den kan jag dela
material. Foton är
bidragit till detta fantastiska bild
slor och minnen.
en dokumentation som väcker kän
förstå skeenden
De ger mig möjligheter att bättre
härliga resor i
till
och tider som flytt. De inbjuder
så få vara med
fantasins värld, att för en dag eller
gen, tiden och
nin
och se vad som hände, känna stäm
r.
visa
pulsen i det som bilden
fier som jag
Jag har plockat ut ett antal fotogra
a tankar och
min
t
låti
har stannat till inför och
du också och
nna
funderingar få fritt spelrum. Sta
in i bilden en
ka
sjun
slor
kän
låt din fantasi och dina
stund. / Karin

Bil
Bilder fascinerar, det är en sak
so
som Karin skriver under på.
– Även en bild med dålig kvalite
tet har saker att berätta och är
vä
värdefull, understryker Karin.
K
Karin
Granrot-Ringshagens
a
arbete är välkänt även för Oxe
elösundstidningens
läsare.
U
Under många år har hon valt
u
ut bilder och berättat valda
d
delar av Oxelösunds historia.
E
Ett arbete som varit mycket
uppskattat bland tidningens
läsare. Vi bad Karin plocka ut
sina favoritbilder från arkivet
och med egna ord beskriva
varför bilderna gjort ett speciellt intryck på henne.
 Se bilderna här på s 13-16

Läs mer på sid 14

KOM OCH
HÄLSA PÅ!

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

I magasinet Gula Kvarn finns idag café,
butik och galleri - det byggdes år 1931
använts 26
som
och har
Gumsbackev
6, 0155-20
50 sädesmagasin.
www.holmgrens.nu

tidigt
stationshus
Stjärnholms
d
än
ok
:
af
gr
to
1900-tal. Fo

En liten musik
ant. Runar Carlé
n född 1914.
Fotograf: okänd

Tack
för mig!

Mopedprov vid D-skolan. Föraren heter
Kari Läppenen. Fotograf: okänd

/ Karin

Skräddarmästare Christian Nygren och tre sömmerskor. Fotograf:okänd

Barnporträtt från år 1900.
Gösta Emanuel Carlsson
f 1896 och Katarina Elisabet (Karin) Carlsson f 1892.
Fotograf: Carl Jette

. Fotograf: okänd
Konsumbutiken i G:a Oxelösund 1955

Oxelösunds kvinnliga gymnastikklubb år 1934. Fotograf: okänd

ETT OMBONAT OCH VÄLKOMNANDE OXELÖSUND
Vi vill högprioritera satsningar på barn och unga och en höjning av standarden på den oﬀentligt serverade maten. Vi behöver ett mer levande centrum.
www.mp.se/oxelosund

OXELÖSUND

Rösta 14
september
Dykararbeten i järnverkets
hamn. Fotograf: Göran Ahrenberg

Aina Alfrida Je
tte född 1907.
Fotograf: Carl Je
tte.

Söndag 14 september
är det val till Riksdag,
Kommun och Landsting.
Vallokalerna i Oxelösund
har öppet 8.00-20.00.
På röstkortet anges
vallokalen där du ska
rösta.
www.oxelosund.se/val

är Algot
maren 1914. Med på bilden
Släkten Carlén har utflykt som
Carlén, Wallis
Ida
én,
Carl
född
ar
amm
Carlén, Oscar Carlén, Lisa Jerh
Marianne
Ina (född Carlén) med dottern
Sjöstedt, Anna Carlén, John och
graf: okänd
Foto
én.
Carl
r
Runa
och
én
Carl
Sjöstedt, Yngve Carlén, Valborg

Oxelösund är inte till salu!
En välfärd att lita på!
Vänsterpartiet i Oxelösund vill:

Pratstund ute på gården till Föreningsgatan 13, året är 1968
Längst upp sitter herr
Andersson, till höger om honom sitter
Jansson även kallad
Janne med sköret, Ida
Karlsson, fru Pettersson, okänd, och David
Pettersson. Foto: okänd

Torgskolans gavelvägg pryds av konstnären Elvira Backmans plåtrelief
”Barn i världen”. Konstverket hade sin första plats på den gamla ungdomsgården Briggen. Fotograf: Mats Johansson



Att inga skattepengar för vård, skola och äldreomsorg
ska gå till vinst.



+|MDNYDOLWHWHQLQRPYlOIlUGHQJHQRPDWWDQVWlOODÁHU
inom skola, vård och omsorg.



Ta bort de delade turerna och fortsätta rätt till heltidssatsningen.



Garantera en god och värdig äldreomsorg för alla.



%\JJDÁHUK\UHVERVWlGHUVRPlUDQSDVVDGHHIWHUPlQniskors olika behov.



Att vi har en likvärdig, jämställd och sammanhållen
grundskola som utgår från elevens behov.



Bygga en ny modern, miljövänlig, kombinerad skola och
förskola i innerstan.



)|UHQDHQEUDPLOM|PHGHQSROLWLNI|UÁHUMREE



Öka bidragen till föreningslivet och studieförbunden
samt stärka kulturlivet i Oxelösund.



Motverka segregering och rasism i skolan, i bostadsområden, på arbetsplatser och i föreningslivet.

Rösta på Vänsterpartiet!
Rösta för välfärden 14 september!
OXD AUG/SEP 2014
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DET HÄNDER I OXELÖSUNDS CENTRUM
Butiken med de ekologiska alternativen.
Hantverket & kunskapen.

Välkommen!

Hä

trädgården
lso

Lunden

Allsång

På trädgårdsbutiken v 36
P
F
Flera
hösterbjudanden, bl.a. 20%
ra
rabatt på kvarvarande utekrukor!
Trädgårdsbutiken
.\UNRJnUGVYlJHQ2[HO|VXQG
gSSHWWLVIUHO|U

Yale Doorman
för endast 2995:¤ÚǤ

Allsång varje torsdag i juli samt en stor Nostalgiresa i
augusti. Det var sommarens två stora begivenheter på och
runt torget. Allsången lockade som vanligt både barn och vuxna som ansiktsmålades, sjöng, och tävlade i musikquizz.

͔͕͙͙Ǧ͙͕͔͔͔͘Ȉ ¡ǡÚ
͔͕͙

www.cykelonyckel.se

Malin Nyholm på ny plats
som rådgivare i Oxelösund.
Har du frågor om placeringar eller
lån – kontakta gärna mig!

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

Välkommen till apoteket Ejdern!

Apoteket Ejdern
Öppettider
Järntorget 2 Oxelösund
mån-fre 09.30-18.00
0771-760 760
lör 10.00-13.00
www.apoteksgruppen.se
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Vi är det lilla familjeföretaget med de stora
resurserna som alltid
sätter hyresgästen i fokus.

Maria Helmerson
Administration / Felanmälan

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

GRATIS PARKERING I CENTRUM

Nostalgiresan
– en retrofest i Oxelösunds hjärta

ÄT, DRICK
DRICK
&&ÄT,
UMGÅS!
UMGÅS!

LUNCH, MIDDAGAR &
SKÄRGÅRDSUNDERHÅLLNING
FEST
ALLA
DAGAR 31/7
- 2/8 11.30-15.00
HARRYS
OXELÖSUND

Nostalgiresan visade under
dagen upp lådbilar, veteranbilar, marknadsstånd och
loppisbord. På scenen underhöll Sisters of Soul och
även kyrkklockorna deltog i
underhållningen. På kvällen
bidrog det nykomponerade

"Nostalgibandet" till en fantastisk stämning bland besökarna på Cupol. Årets "Framtidsband" med Jonathan
Fröberg i spetsen visade att
återväxten inom musiklivet i
Oxelösund är god.

VÄLKOMNA TILL OSS
PÅ JÄRNTORGET
TEL. 0155 – 313 00
HARRYS.SE/OXELOSUND • GILLA OSS PÅ FACEBOOK

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

Höst i butiken!

Välkommen in!

0155-302 10
Järntorget, Oxelösund

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

IVitopp
fördig
sjätte året i rad!
möter
med omtanke!
Besök vår nya webbsida! www.tandlakareherbring.se

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

fonus.se

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

OXD AUG/SEP 2014
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ANNONS

Fler invånare - bättre service
Antalet invånare i Oxelösund fortsätter att

måste vi kunna erbjuda bostäder. Vi förbere-

påverkar människans beteende och därmed

öka. Sedan år 2000 har kommunen vuxit

der också för en ny förskola och skola centralt i

lQGUDVÀ\WWP|QVWHUIUXNWVDPKHWRFKG|GOLJKHW

med i genomsnitt ett fyrtiotal invånare varje

Oxelösund. Samtidigt är det självklart viktigt att

Mål och budget är en plan för ekonomi och

år. De senaste siffrorna visar på

vi erbjuder kvalitet i alla våra verk-

verksamhet de närmaste tre åren och är ett av

en fortsatt positiv befolkningsut-

samheter så att vi kan attrahera nya

kommunens viktigaste styrinstrument. Mål och

veckling och Oxelösunds kom-

invånare. Därför står verksamhets-

budget fastställs varje år av kommunfullmäk-

mun kan nu räkna in 11 483 per-

utveckling

tillsammans med nya

tige och innehåller mål och riktlinjer samt ett

soner (30 juni).

bostäder högst upp på ”att göra lis-

ekonomiskt ramanslag för varje nämnd. Hur

tan”, fortsätter Charlotte Johansson.

anslaget ska fördelas till olika verksamheter

'HWWDODVRIWDRPDWWInÀHUVNDÀ\WWD

fastställs sedan av respektive nämnd.

till Oxelösund. Varför är det så viktigt?

Varje år tar kommunen fram en

Kommunen har en målsättning om att öka an-

– En kommuns ekonomi hänger

befolkningsprognos i samband

talet invånare med 1 % årligen, ett mål som

VWDUNWLKRSPHGGHVVLQYnQDUH$WWÀHU

med mål- och budgetarbetet. Den

uppnåddes under 2013.

ska kunna bosätta sig i Oxelösund är

senaste prognosen är från novem-

– Hittills under 2014 ser utvecklingen fortsatt

därför viktigt. Varje ny invånare inne-

ber 2013 och framtagen för 5-års-

positiv ut. Befolkningsökningen beror främst

bär tillskott i kommunens kassa. Det

perioden 2013-2017. Prognosen

Sn|NDGLQÀ\WWQLQJWLOO2[HO|VXQGEnGHLQULNHV

¿QDQVLHUDU VNROD EDUQRPVRUJ RFK

reviderades i augusti 2014 och för-

LQÀ\WWQLQJRFKLQYDQGULQJ'U\JWKlOIWHQDYGH

annan offentlig service som behövs

väntningarna har skrivits upp något

VRPÀ\WWDUWLOONRPPXQHQNRPPHUIUnQ|YULJD

för ett bra liv i Oxelösund, säger

utifrån den positiva utveckling som

Sörmland och då främst vår grannkommun

Charlotte Johansson, kommunchef.

varit under 2013 och 2014 så här

Nyköping, säger Lisa Sollenborn, kommun-

Befolkningsutvecklingen är viktig för

långt.

strateg.

kommunen eftersom skatteintäkter

Prognosen beräknas utifrån anta-

och statsbidrag grundas på den. För att

JDQGHQ RP À\WWQLQJDU I|GHOVHWDO

)OHVW LQ RFK XWÀ\WWDUH ¿QQV L nOGUDUQD 

och dödlighet. De olika antagan-

24 år. Det är en naturlig följd av att ungdomar/

dena vägs samman med utgångs-

unga vuxna söker sig till utbildning och jobb.

befolkningen ska öka ännu mer behövs

Charlotte Johansson

Lisa Sollenborn

GHWÀHUVRPÀ\WWDUWLOONRPPXQHQ

punkt från befolkningens sammansättning den

Den åldersgrupp där kommunen främst ökar

Vad gör Oxelösunds kommun

31 december året innan. Det är många hän-

LQYnQDUDQWDOHW ÀHU LQÀ\WWDUH lQ XWÀ\WWDUH  lU

I|UDWWInÀHULQYnQDUH"

delser som kan påverka prognosens träffsä-

25-40 år. Under 2013 och 2014 har också in-

– Vi har tagit fram ett bostadsförsörjningspro-

kerhet. Arbetslöshet, bostadspriser, familjepo-

À\WWQLQJHQDYEDUQLVNROnOGHU|NDW

gram. Ska vi kunna ta emot nya invånare så

litik, invandring och ekonomiska konjunkturer
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Vilken härlig sommar vi har haft!

Tidning för
Q\LQÀ\WWDGH
bUGXQ\LQÀ\WWDGWLOO
Oxelösund? En kort tid
HIWHUDWWGXÀ\WWDWLQInU
GXWLGQLQJHQ1\LQÀ\WWDG
LEUHYOnGDQ
För dig som vill läsa
tidningen och inte är
Q\LQÀ\WWDG¿QQVGHQDWW
KlPWDSn.RRUGLQDWHQ
och i kommunhusets
UHFHSWLRQ

Catharina Fredriksson
Kommunstyrelsens ordförande

Soliga dagar, salta bad och långa, sköna, ljusa
och varma kvällar. Som vanligt känns det som
om semesterveckorna bara har rusat iväg.

'XNDQRFNVnOlVDGHQSnQlWHWSn

Apropå känslan av att semestern går så fort, såg

ZZZR[HORVXQGVHWLGQLQJHQQ\LQÀ\WWDG

jag häromdagen en sån där skämtteckning med
två gubbar som står och språkas vid. Den ena säger till den andra:
Den första semesterveckan fattar man inte ens att
man är ledig.

Folkmängd Oxelösund 1970-2012
1970 hade Oxelösund drygt 15 000
invånare. Därefter minskade antalet

stadigvarande till knappa 11 000 fram
till år 2000. Sedan har en viss återhämtning skett med i snitt ett fyrtiotal
invånare varje år till nuvarande nivå
11 483 i juni 2014.

Den andra veckan anar man bara det.
Tredje veckan får man en chock när man plötsligt
inser att man är inne på näst sista veckan.
Sista veckan har man ångest bara för att man ska
börja jobba veckan därpå.
Som vanligt har jag inte heller hunnit med hälften
av det som jag hade förutsatt mig att göra. Och så
här i efterhand kan jag bara konstatera: Vad bra!
Semester är ju faktiskt till för att vi ska få tid för
återhämtning och vila, inte för att vi ska bli stressade över allt som borde hinnas med.
Det är lätt att falla in i den lugna lunken med sovmorgnar och sena middagar och jag måste erkänna att det känns lite segt när klockan nu ringer på
morgonen.
6DPWLGLJWYHWMDJMXDWWGHW¿QQVGHVRPLQWHKDU
någon sysselsättning och inget hellre skulle vilja

9DUI|UÀ\WWDGHGX
till Oxelösund?
2013 skickades en enkät ut till de
Q\LQÀ\WWDGHWLOO2[HO|VXQG(QNlWHQ
hade en svarsfrekvens på cirka 30%. I
HQNlWHQ¿FNGHWLOOIUnJDGHEODQGDQQDW
VYDUDSnIUnJDQRPYDUI|UGHÀ\WWDGH

till Oxelösund. De främsta anledningarna var enligt enkäten bland annat
bra boende, närhet till skärgården och
bra pris.
Ungefär en tredjedel av de som svaUDGHÀ\WWDGHLQIUnQ1\N|SLQJ1lVW
ÀHVWNRPIUnQ6WRFNKROP'lUHIWHU
kom närområdet och övriga Sverige
samt utlandet.

än att klockan ringer på morgonen. Det är nog just
de här skiftningarna som gör att vi som har ett
jobb eller en sysselsättning uppskattar semester
och ledighet så mycket.

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

Åretfseldrottning
Våf
Namn Sandra Hallblom, 24.
Familj Fästmannen Jonathan Kemi
och katten Zack.
Bor Hus på Krusbärsvägen
i Oxelösund.
Utbildning Restaurang- och livsmedelsprogrammet i Västerås, inriktning
bageri.
Jobbar som Verksamhetsansvarig på
sommarkaféet Skärgårdsvåfflan vid
före detta barnkolonin på Västra Femöre samt köksansvarig och värdinna på
äventyrshuset Boda Borg i Oxelösund.
Hej på dig, Sandra. Vad har du gjort sedan
Skärgårdsvåfflan stängde i början av augusti.
– Sovit. Bakat till en 50-årsfest och min
egen 24-årsfest och planerar just nu vårt
vinterbröllop.
Du arbetade visst alla 41 dagar våffelkaféet på
Västra Femöre hade öppet och mellan åtta på
morgonen till tio på kvällen. Stämmer det?
– Ja, i princip. Två dagar var jag inte fysiskt
på plats men höll mig uppdaterad om läget genom täta
kontakter via min mobil.

Våffeldrottningen Sandra Hallblom
visar gärna upp kaféets smarriga våfflor.
Du gick ”bagarlinjen” på gymnasiet i Västerås.
Bagare måste kliva upp tidigare än tuppen. Det
är inget som avskräcker dig?
– Nej, jag har vant mig att vara morgonpigg.
Jag är uppväxt på landet i närheten av Näshulta utanför Eskilstuna och pendlade med
buss och tåg fyra timmar
varje dag mellan hemmet
och pluggandet i Västerås.

Det är att misstänka att du
stupade i säng när du kom
hem sent på kvällskvistarna.
– Nej, jag satte mig istället
och planerade nästa dags arbetsschema för personalen.
Sånt är livet. Det är tufft att
vara chef. Vem är förresten
Sandra Hallblom?
– Jag är en tjej som älskar
att baka. Det har jag gjort
sedan tolvårsåldern. Jag har
en hel bokhylla full av bakrecept. Min dröm har alltid
varit att öppna och driva ett
eget kafé.

Tre års bagar- och konditorutbildning. Ditt liv och
dina yrkesplaner tog en
trist vändning endast veckorna innan din gymnasieexamen.
– Det konstaterades
att jag hade mjölallergi.
Det var som att dra ned
rullgardinen. Bagare var ju
mitt drömyrke. Nu skulle
inte det gå.
Julia Fernqvist lärde gästerna på
Skärgårdsvåfflan snabbt känna som
en sprudlande glad och entusiastisk
kassatjej.

Mjölallergin hindrar dig
att delta i produktionen på
Skärgårdsvåfflan. Istället

sköter du logistik och personalfrågor. Bakar
tårtor gör du dock fortfarande. Om än i mindre
skala.
– Ja, min specialitét är fransk chokladtårta.
Jag gör även olika beställningar till bröllop
och andra former av privata tillställningar.
Du flyttade till Oxelösund 2010 och började
jobba på äventyrshuset Boda Borg. Där träffade du Deborah Rosman. Det skulle visa sig
vara en lyckoträff. Vad var det som hände?
– Vi diskuterade med Stefan och Yvonne
om hur vi skulle kunna öppna någon form av
kaférörelse vid den före detta barnkolonin på
Västra Femöre som Boda Borg arrenderar.
(Paret Stefan och Yvonne Kemi driver sedan flera
år äventyrshuset Boda Borg i Oxelösund.)
Enligt historien var finansiären Stefan Kemi
långtifrån övertygad om finessen med att satsa på ett våffelkafé med belgiska våfflor.
– Nej, han trodde inte på vår idé utan ville
ha ett enkelt kafé med vanligt kaffe och
inplastade Delicatobollar. ”Det är vi inte intresserade av”, förklarade Deborah och jag. Vi
ville göra något annorlunda som stack ut.

FÖR EN VÄXANDE KOMMUN
Vi behöver utveckla företagandet och särskilt stärka nyföretagandet, satsa
på attraktiva höga bostäder i trä på Villabacken och förbättra tåg- och busskommunikationerna. www.mp.se/oxelosund

OXELÖSUND

Den luttrade entreprenören Stefan Kemi fick
till sist ge vika för er envishet. Det kanske han
n
inte grämer sig alltför mycket över idag?
– Nej, han är jätteglad över den snabba suc-cén med Skärgårdsvåfflan. Han har till och
med erkänt att ”Ni hade rätt, tjejer”.

Vi startade
Skärgårdsvåf
flan

stängt ned produktionen under hela
juli men kallade in den semesterlediga
personalen, tillverkade och levererade
drygt ett ton våffelmix. Fabriken kunde
inte förstå hur vi kunde göra slut på så
stora volymer som det handlade om.

(Efter endast tre veckors öppethållande i juli
nådde Skärgårdsvåfflan en miljon kronor i omsättning och räknade in cirka 20 000 gäster.)

Den pionjäranda som rådde på Skärgårdsvåfflan kan till en del beskrivas av hur det
gick till vid införskaffandet av fler bord.
– Vi hade en snickare som monterade
borden. Bredvid väntade gäster med sina
våfflor och bar sedan iväg de färdigmonterade borden till en lämplig plats att sitta på.

n
Den okunnige gourmeten undrar säkert vad en
belgisk våffla egentligen är?
– Den är mycket tjockare än en vanlig våffla
a
och kan serveras som dessert- eller matvåffla
med mängder av olika tillbehör.
Nu vet vi det. Hur kom ni på konceptet med
just belgiska våfflor?
– Vi gjorde studiebesök på olika våffelställen i Stockholm på våffeldagen men tyckte
att vi kunde göra något bättre. Vi googlade
sedan runt lite och fick idén till ett kafé med
belgiska våfflor. Vad vi vet finns det heller
ingen annanstans i Sverige.
Det blev en osannolik hype runt Skärgårdsvåfflan redan från dag ett. Folk från när och
fjärran fullkomligt vallfärdade till det nyöppnade kaféet vid havet på Västra Femöre.
– Det går knappt att smälta. Vi trodde kanske vi skulle sälja 50–60 våfflor om dagen,
nu fick vi grädda 800–900 om dagen.
Den första säsongen var tänkt som en
test av ett våffelkafé. Nu blev Skärgårdsvåfflan i Oxelösund över en sommarnatt
ett av Sörmlands populäraste och mest
besökta utflyktsmål 2014. Trycket på er
var enormt.
– Det kunde uppstå köer på en timme
och längre än så. Vi ordnade ett nytt
kösystem, kallade in mer personal,

Skärgårdsvåf
flans skapar
e. Deborah Ro
och Sandra Ha
sman
llblom.

Bakom konc
eptet från idé
till meny, varu
märke och ge
nomförande
står 24-åriga
Sandra Hallb
lom, 28-åriga
informations
designern D
eborah Ros
man, som
vardags driv
till
er konsultfir
man dDesig
Inredning i
n &
Nyköping oc
h entreprenö
paret Stefan
rsoch Yvonne K
emi, verksam
ma vid äventy
rshuset Boda
Borg.
köpte in proffsigare våffeljärn och även fler
bord och parasoller, utökade parkeringen och
skötte samtidigt den dagliga verksamheten vid
våffelkaféet.
Mitt i alltihopa tog våffelmixen slut.
Givetvis ingen idealisk situation på
ett våffelkafé. Ni lyckades lösa det
kniviga problemet också.
– Ja. Fabriken i Belgien hade

Skärgårdsvåfflan har konsekvent använt sig
av den nya tidens marknadsföring och kommunicerat via sociala nätverk, främst genom
en egen facebooksida och instagram.
– Vi har haft dagliga uppdateringar på
facebooksidan om nyheter på våffelmenyn,
presentation av personalen, förväntade
kötider, eventuella alger i vattnet vid den
badplats som hör till Skärgårdsvåfflan o.s.v.
(När Skärgårdsvåfflan efter fem veckors öppethållande stängde för säsongen hade man över
4 000 gillare på den egna facebooksidan.)
Det har varit en omfattande aktivitet på
Skärgårdsvåfflans facebooksida, lovord över
våfflorna, den glada och trevliga personalen
och den rogivande sjöutsikten men även uppmuntrande tips på framtida förbättringar.
– Vi har försökt svara på alla kommentarer
på facebook och direkt åtgärdat det som vi
och gästerna upplevt som mindre bra. Vi har
även tagit fram ett 10-punktsprogram på förbättringar till nästa
sommar.

... nu fick vi
grädda 800900 våfflor
om dagen.

(Det aktuella 10-punktsprogrammet
finns att ta del av på Skärgårdsvåfflans facebooksida.)

Hur ställer ni er till ett rökförbud
på det område Skärgårdsvåfflan
omfattar? Kväljande cigarettrök och
äckliga fimpar runt fötterna är inte
så trevligt till bad, sol och våfflor.
– Vi diskuterar ett rökförbud.
Varje morgon har vi tvingats plocka upp
massor av fimpar. Det är jättetråkigt att folk
kastar fimpar på marken. Det är ju även en
brandfara.
Tack för att du tog dig tid, Sandra. En sak till
bara. Vilken gäst minns du bäst från i år?
– Det är nog en 87-årig dam från Vimmerby
som åkte hela vägen hit och hem igen för att
besöka Skärgårdsvåfflan. Hon hade hört talas
om oss genom en bekant och ville absolut fira
sin födelsedag här med sina vänner. Hon fick
lite extra uppvaktning av oss i personalen. 

KOM OCH
HÄLSA PÅ!

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

I magasinet Gula Kvarn finns idag café,
butik och galleri - det byggdes år 1931
använts 26
som
och har
Gumsbackev
6, 0155-20
50 sädesmagasin.
www.holmgrens.nu

L O K A LT F Ö R E TA G A N D E F L O W C H A R T

Jag är
företagare.
Jag tycker att
företagsklimatet i
regionen är toppen.

Jag tycker inte att
företagsklimatet i
regionen är toppen.

Bland annat tack vare
Företagarnas arbete
i dialogen mellan de
lokala företagen och
Oxelösunds Kommun
som bidrog till att
kommunen gjorde en
jätteklättring i senaste
näringslivsrankingen.

Bland annat för att
Företagarna offensivt
under de senaste fem
åren medverkat till
att höja Nyköpings
kommun från de 100
sämsta till de 100
bästa kommunerna i
näringslivsrankingen.

Jag tycker
näringslivet gör för
lite i regionen och jag
känner att Företagarnas 406 medlemmar
är för få.

Jag tycker det
görs för lite inom
politiken för näringslivet i regionen och jag
kommer därför lyssna
på politikerutfrågningen som Företagarna
arrangerar på Rosvalla
den 4 september.

Jag tycker även
att det är bra att
Företagarna lyfter
fram förebilder och
delar ut priset Årets
Företagare som förra
året gick till Thorbjörn
Forsberg (Wettergrens Tak) i Nyköping
och Lars Erlandsson
(Globus International)
i Oxelösund.

Jag tycker även att
det är nyttigt att
företagare möts och
utbyter erfarenheter,
som t. ex. under
Näringslivsdagen som
Företagarna annordnar även i år (lördagen
den 18 oktober på nya
Rosvalla) och under
Morgonsoffan som
Företagarna också är
med och arrangerar.

Jag tycker inte att
Företagarnas styrelse
(Tell Mellander,
Catarina Hagstrand,
Sven-Erik Ohlsson,
Ingrid Carlson, Fredrik
Lundström, Christine
Edenborg, Jonas Ingre,
Per Karlsten och Jim
Merkell)
representerar mig.

Jag tycker att det
görs för lite för att
företag och politiker
ska mötas och
diskutera och att det
arbete som Företagarna gör genom
att vara med och
utforma näringslivsplanen för Nyköping
är otillräckligt.

Jag kommer därför bli medlem i Företagarna Nyköping
Oxelösund och få större möjligheter att påverka
företagsklimatet här där jag driver mitt företag.
Jag hittar mer information och ansökan på
www.foretagarna.se/nykoping-oxelosund eller
mejlar till tell.mellander@scandichotels.com

NYKÖPING OXELÖSUND

Fönster, fasad, balkong,
tak eller stambyte?
>ĊƚŽƐƐƚĂĞƩŵƂƚĞŽĐŚĚŝƐŬƵƚĞƌĂ
ĞƌƚŶćƐƚĂďǇŐŐƉƌŽũĞŬƚ͘
Byggkonsult med helhetsansvar!
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Sund

Stockholm | Nyköping | Oxelösund
070-724 90 72, www.bsbkonsult.se
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Höstens nya färger
½RRWLSWSWW
Förskollärare, speciallärare/
specialpedagog
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Utbildningsförvaltningen söker
två förskollärare till Ramdalens
förskola och en speciallärare/
specialpedagog till Peterslundsskolan.

fr
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Välkommen med din ansökan!

:mPOSQRE
www.oxelosund.se

Öppet:Vardagar 10-18, lördagar 10-14
V:a Trädgårdsgatan 35, Nyköping • 0155-28 89 10
0

KÖPER ER GAMLA BIL IDAG
fri affär.
Köper din bil idag utan hinder - en problem
pickup, diesel, bensin, ﬁx
Allt av intresse t.ex. personbilar, skåp, taxi,
.
eller besiktnings 2:or, skador, defekter m.m

Ring för gratis värdering!
2@live.se
Samuels Bilar • 070-912 90 09 • v_1
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Var med och påverka!
Har du synpunkter på skolan eller äldrevården i kommunen? Nu kan du
göra din röst hörd. Söndagen den 14 september är det val till kommun,
landsting och riksdag.

DETTA ÄR EN ANNONS

Gå och rösta

14 september
Den 14 september är det dags att välja vilket parti du
tycker ska styra politiken i din kommun, i landstinget
eller i vår riksdag.
Demokrati handlar om alla människor
lika värde och rättigheter och möjlighet att vara med och
påverka och indirekt
bestämma.
Vart fjärde år väljer
vi vilka som ska representera oss i de
beslut som som de
olika församlingarna
tar.
För att ha rösträtt
måste du ha fyllt 18
år senast på valdagen. Det gäller vid
alla val. Dessutom
finns särskilda regler
för de olika valen.
Du har rösträtt till
riksdagen om du är
svensk medborgare
och är eller har varit
folkbokförd i Sverige.
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Du har rösträtt till kommun- och
landstingsfullmäktige om du är;
• Svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/
landstinget
• Medborgare i något av EU:s medlemsländer
eller
På valdagen kan du
medborgare i Island
rösta i ditt
eller Norge och är
folkbokförd i komvaldistrikt.
munen/landstinget.
I Oxelösund finns
• Medborgare i nådet sju distrikt och
got annat land än
de som räknats upp
lika många
ovan och har varit
vallokaler.
folkbokförd i SveriPå ditt röstkort står
ge tre år i följd före
valdagen samt är
det vilken lokal som
folkbokförd i komdu ska rösta i.
munen /landstinget.

Rösta på
valdagen!

Vallokalerna är
öppna 08.0020.00.

OXD AUG/SEP 2014

Rösta när det passar dig!
I Oxelösund kan du rösta när det passar dig mellan 27 augusti och 14 september på allaktivitetshuset Koordinaten.
Koordinaten har öppet:
Måndag-torsdag 09-19
Fredag 09-18
Lördag 10.00-14.00, Söndag 12.00-15.00
Valdagen 14 september 12.00-20.00
Förtidsrösta kan du göra oavsett vilken kommun du är
folkbokförd i. Om du saknar röstkort kan du få en dublett
utskriven.

Rösta när det
passar dig

Nu lanserar vi en ny serie glasräcken som fungerar lika bra ute som inne.
Du kan köpa räcket på löpmeter, eller skräddarsytt för trappor och
tillämpningar där standard modulen inte passar.

I prisexemplet ingår:
URVWIULVWROSHPHGJROYIlVWH
URVWIUL|YHUOLJJDUH
URVWIULDJODVIlVWHQ
PPODPLQHUDWJODVPHGVOLSDGHNDQWHU
Mått:PPEUHGPPK|J
3ULVI|UDYKlPWQLQJLYnUDEXWLNHU
Från

2995:- per meter (2UGSULV

Gäller t.o.m. 28/9 2014

I Oxelösund kan du förtidsrösta på
Koordinaten, vid Järntorget 7
i centrala Oxelösund.
Förtidsröstningen startar 27augusti
och pågår till och med valdagen
14 september.
Röstningslokalen har öppet
Måndag-torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Valdagen

9.00-19.00
9.00-18.00
10.00-14.00
12.00-15.00
12.00-20.00

1\N|SLQJ
%UXNVODJDUYlJHQ


www.oxelosund.se/val

(77%775(2;(/681'
)5$//$
567$'(16(37(0%(5
2[HOùVXQGÃUHQEUDNRPPXQDWWERRFKOHYDLHQNRPPXQGÃUDOODKDUVDPPDYÃUGHRFKNÃQQHUDWW
GHKùUWLOO9LYLOOKDHWWWU\JJW2[HOùVXQG9LYLOOVNDSDÃQQXEÃWWUHPùMOLJKHWHUIùUYÆUDLQYÆQDUHDWW
OHYDHWWEUDOLYRDYVHWWÆOGHUNÃQQDIULKHWRFKIUDPWLGVWUR'ÃUIùUYLOOYL
ō%\JJDHQQ\IùURFKJUXQGVNRODLFHQWUXPRFKPLQVNDEDUQJUXSSHUQDLVNRODRFKIùUVNROD
ō$OODÃOGUHVNDJHVPùMOLJKHWDWWYÃOMDQÃURFKKXUPDQYLOOIÆVLWWVWùGXWIùUW
ō%\JJDQ\DK\UHVUÃWWHUJHQRP.XVWERVWÃGHURFKXQGHUOÃWWDIùUERVWDGVE\JJDQGH
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"Om du vill att ditt barn
ska bli intelligent
så läs för det.
Om du vill att det ska
bli ännu intelligentare
så läs ännu mer
för det."
- Albert Einstein
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TEXT MEDIAMIX FOTO PETER LUNDSTRÖM

Barnböcker och lärande

Författarparet

G

med passion for sprAk

Att få lära sig att läsa och skriva är ett privilegium. Det är lätt för oss att glömma
idag. De flesta av oss svenskar tar det som en given del av vardagen, medan många
människor i världen knappt kan skriva sitt namn – ännu mindre författa en uppsats
eller läsa en debattartikel. I Sverige har vi förmånen att få undervisning i såväl
vårt eget språk som i andras. Hur många är vi inte som någon gång har suckat och
pustat över grammatik och ordförståelse, men senare i livet insett vilken nytta vi
faktiskt hade av det där tragglandet i skolbänken?
gymnasiet gick hon bildestetiskt proDen moderna tekniken är på framgram). Hon har också redan hunnit
marsch, vilket självklart är positivt
ge ut två böcker – ”Elias hittar en ny
ur många perspektiv. Men det är
bil” (2012) samt ”Puss”
onekligen lätt att det tra(2013), bägge rekomditionella läsandet hammenderade
till
barn
nar i skymundan bakom
mellan 3-6 år. Boken om
spel på läsplattor och
Elias är helt baserad på
smartphones. OXD har
parets son Elias och hans
träffat författarparet Elin
Engström Mikalides och
... läs- och
Mikhael Mikalides, som
vill inspirera barn till goda skrivkunnighet
läsvanor – och de använär även en
der sig gärna av såväl
traditionella böcker som
demokratisk
e-böcker.

fråga
Elin är född och uppvuxen
i Oxelösund, Mikhael kom
till Nyköping från Stockholm som 15-åring för att läsa det
flygtekniska programmet på Gripenskolan. Numera bor paret i Huddinge
med sina barn Elias och Emilia (och
en liten till på väg). Mikhael och Elin
arbetar båda som lärare och de brinner för alla barns rättighet till ett rikt
språkbruk.
– En människa med ett fattigt språk
kommer exempelvis inte att kunna
förstå sina rättigheter till fullo, därför
är läs- och skrivkunnighet även en demokratisk fråga – och det är viktigt att
börja i tid, menar Mikhael.

liv och vänner, Elins andra bok är en
härlig berättelse om katten Puss och
hans äventyr.
– I julas lyftes ”Puss” fram som
julklappstips på Nordens ledande bokhandel Adlibris tillsammans
med exempelvis ”Känner du Pippi
Långstrump?” av Astrid Lindgren och
”Super-Charlie och mormorsmyste-

riet” av Camilla Läckberg – något vi
givetvis blev väldigt glada och stolta
över, berättar Mikhael.
Att få en bok utgiven av de större förlagen är inte det lättaste för en oetablerad författare. Mikhael och
Läs mer på sid 22

...

Det är en kreativ duo vi får möta.
Utöver Mikhaels engagemang för
språkbruk (han är en flitig debattör
på temat språk) har han ett stort
musikintresse, samt är utbildad dramapedagog. Elin har alltid haft ett
stort intresse för att skriva och håller
även på med hantverk samt målar (på
Familjen Mikalides - Pappa Mikhael, Elias, Mamma Elin och Emilia.

KOM OCH
HÄLSA PÅ!

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

I magasinet Gula Kvarn finns idag café,
butik och galleri - det byggdes år 1931
Gumsbackev
0155-20 26
50 www.holmgrens.nu
som
sädesmagasin.
och har6,använts

- Det är magiskt
att kunna dela det
här intresset med
varandra...

Elin valde därför att starta upp ett
eget förlag där de kunde ge ut sina
böcker – Prinsen & Prinsessan Bokförlag.
– Vi valde att döpa vårt förlag efter våra barn, som är vår prins och
prinsessa, berättar Elin.
– Genom att starta eget står man
förvisso för alla risker, men man
styr också allt efter
eget huvud.

stadiet, att ges ut. Den nya boken
är en fantasybok, som Elin skrivit
tillsammans med Mikhael. Tanken
är att det ska kunna bli en hel serie
fantasyböcker så småningom. Utöver fantasyboken så finns fler bokprojekt planerade i förlaget, men
de är än så länge hemliga.
– Idéer råder

M
– Man
får en härlig
kän
känsla
av att besöka
ett bibliotek och se sina
böc
böcker
i hyllan, eller
som i vissa fall inte se
dem alls eftersom alla
exe
exemplar
är utlånade
för stunden, då känns
det som man har gjort
nå
något bra, menar Elin.

Till exempel har vi
valt att ge en del av
överskottet från bokförsäljningen till välgörande ändamål, vi
vill gärna bidra till en
bättre värld på de sätt
vi kan, menar Mikhael.
– Gemensamt för böckerna från Prinsen &
Prinsessan Bokförlag ärr
att de är pedagogiska,,
h
lätta att ta till sig och
matt det finns en bakomliggande sensmoral i nåna
gon form. Jag vill gärna
got
att barnen lär sig något
ker,
när de läser mina böcker,
säger Elin.
aren
Dessutom bjuds läsaren
glada
på vackra och färgglada
illustrationer. Elin och Mikhael har samarbeten med flera
unga, begåvade illustratörer som
ger böckerna ett livfullt bildspråk.
Boken ”Puss” har dessutom getts
ut i en målarboksvariant, där barnen själva kan färglägga sin saga.
Och fler böcker från Prinsen & Prinsessan Bokförlag är på gång till
hösten! Hittills har ordningen varit
så att Elin har skrivit böckerna och
Mikhael i första hand skött förlaget,
men nu blir det ändring på det. I
höst kommer nämligen en ny bok,
denna gång riktad till barn i mellan-
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nedladdning hos
alla stora
nätbokhandlare.
I dagsläget
finns böckerna enbart på
svenska, men planer på
öve
översättningar
– främst
till engelska – finns.

Pa
Paret trivs med sina
y
yrkesroller som lärrare och ser gärna
e
en framtida tillvaro
där de fortsätter
att alternera författandet och bokförlaget med sina
lärartjänster i någon form.
ingen
det
brist på, det gäller snarare att
se vilka idéer som kan tänkas bli
bra böcker i slutändan, säger Elin.
Hon vill exempelvis gärna skriva en
bok som handlar dottern Emilia,
eftersom storebror Elias redan har
fått en ”egen” bok. En uppföljare till
den populära Elias-boken är också
planerad.
Elins böcker finns att hitta på
många bibliotek runt om i landet.
Sedan en månad tillbaka finns
både ”Puss” och ”Elias hittar en ny
bil” även som e-böcker. De finns på
97 % av landets bibliotek, samt för

– De
Det är magiskt att kunna dela det här intresset
med varandra, det är en
mycket positiv och givande
del av vårt liv, avslutar Mikhael. 

Böckernas bilder är viktiga
för att locka till läsning.
Ida Linde har illustrerat
"Elias hittar en ny bil" och
Gabrielle Nilsson står bakom
såväl "Puss" som Elins och
Mikhaels nya fantasybok.
Bilderna ni ser på denna
sida är hämtade från den
kommande fantasyboken.

Ny säljare
på Mediamix!
V
Ä
L
K
O
M
M
E
N
Minna Ravne

K I A

M E R C E D E S

B E N Z

K I A

Bilar, bilar, bilar...
Vi har under många år varit
Möjligheternas Bilhus. Vi erbjuder
ett brett utbud av bilar. Nya, demo
och inte minst begagnade bilar.
Välkommen du också!
Boka service och reparationer
på www.bilcenter.com

RICHARDS TIPS!
Vårda och serva din bil enligt
serviceboken, så håller den
sitt värde bättre!
Richard Munro Jack, Säljare

- senaste tillskottet i
Mediamix-familjen.
En tjej som nu landat i Nyköping efter en rad spännande
jobb i Stockholm.
Bland annat som
text-tv redaktör på TV4
 ƪ¤
TV4 och MTG innan hon fastnade för livet som säljare
på SF Bio.
Vi hälsar Minna
hjärtligt välkommen
till oss!

Mediamix

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

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

FleetEdition
Din nya tjänstebil från Mercedes-Benz.
FleetEdition är attraktivt paketerade bilar till företag. Alla
bilar är fullmatade med utrustning. Som till exempel A-Klass
180 CDI FleetEdition med säteskomfortpaket, Bi-xenon
strålkastare, backkamera, 2-zoners klimatanläggning mm.
mercedes-benz.se/FleetEdition

event & media

Du når Minna på 070 611 22 82
minna@media-mix.nu
www.media-mix.nu

Vi välkomnar
vår trainee
Julia Eriksson!
Hon är utbildad på
Björn Axén Academy.

Salong

Julia Eriksson

HEDDI

A 180 CDI FleetEdition

219.900 kr
FleetLeasing: 3.159 kr/mån*

Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: 3,8–4,0 l/100 km, C02-utsläpp 98–105 g/km.*Fleetleasing via Mercedes-Benz Finans (MBF). 36 mån, 6.000 mil. Leasingavg. exkl. moms. Mercedes-Benz Service Excellent
(service- och reparationsavtal) och försäkring ingår, gäller ej bilar registrerade för yrkestraﬁk. Kostnad för användning utöver normalt slitage samt övermil med 10 kr/mil exkl. moms tillkommer. Reservation för sedvanlig kreditprövning
där MBF förbehåller sig rätten till förstahyra. FleetEdition gäller enbart juridisk person. Bilen på bilden är extrautrustad.

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

Esplanaden 14,0155-34 000 På gatuplan med parkering utanför dörren.
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Njut av hösten
och res...
Mallorca: Alcudia. Foto: John Marin, Fritidsresor

Det härliga sommarlovet
är slut, men om bara ett
par månader väntar höstlovet! Även om vintertidtabellen börjar i slutet
av oktober, så trafikeras
flera av sommarens destinationer även över lovet, t ex Rhodos, Cypern,
Thessaloniki, Malta, Biarritz, Beziers och Palma
de Mallorca. Lagom till
höstlovet startar också
vinterns flyg med Ryanair till Gran Canaria och
Teneriffa.

För den som vill förgylla
hösten med en kortare
weekendresa, så finns
många alternativ från
Stockholm Skavsta. Varför inte ta en tripp med
Wizzair till Warszawa eller Belgrad? Eller flyga
med Ryanair till Barcelona, Bremen eller Bergamo? Se samtliga 39
destinationer från Stockholm Skavsta Flygplats
på skavsta.se.

Restips!

VENEDIG

Gondolfärd i Venedig Foto: Lena Josefsson

Teneriffa: Playa del Duque, Teneriffa. Foto: Turismo de Canarias

Düsseldorf Weeze åter i tidtabellen
Fr o m 4 oktober återkommer Düsseldorf Weeze som
destination från Stockholm Skavsta. Under oktober
trafikeras linjen två gånger i veckan och från 28 oktober utökas trafiken till tre avgångar per vecka.

Denna historiska stad är som en enda
stor labyrint, byggd på 118 öar med
över 400 broar som förbinder öarna
med varandra. När man har sett Canal Grande, Rialtobron och Marcusplatsen, kan man med fördel strosa
runt på måfå bland gränderna och
längs kanalerna. I Venedig SKA man
gå vilse – det är då man hittar den
där mysiga lilla restaurangen eller det

undangömda torget eller den vackra
bron. Här finns inga bilar, utan man
tar sig fram till fots – eller med ”vaporetto” (vattenbussar) eller vattentaxi.
Mer romantiskt är förstås att ta en tur
längs kanalerna med de för Venedig
så typiska gondolerna.
Flyg med Ryanair till Treviso, ca 30
km norr om Venedig, onsdagar och
lördagar t o m 2 nov.

SATSA PÅ DIN HEMMILJÖ!
ORDINARIE PRIS:

70.000 kr



KÖK

KAMPANJPRIS

55.000 kr


Kalaspriser på kök och vitvaror
Ballingslöv ﬁrar 85 år! Du får nu rabatt på
alla våra kök. Vi har även riktiga kalaspriser
på vitvaror. Välkommen in!
Hemgårdsvägen 6, NYKÖPING | Tfn 0155-21 19 00
ÖPPETTIDER: Vardagar 9-18 Lördagar 10-13

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

Oxelö( )und.

Café och Butik
med ekologisk inriktning
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N
e med m
rgåsar, lasagn

smö
Pajer, grillade

Besök även:
Återbruk Loppis
 Syservice
Hushållstjänster
Öppet: Mån-fred 11-16
Skogsvägen 22, Frösäng

äEDvOlXaD
T
M

Det är så trist att vår ﬁna stad under
många år har tillåtits att förfalla.
Parkmarkerna är igenväxta, gräsmattor är dåligt klippta, gator, gångoch cykelvägar är illa underhållna
och lekplatserna har sett sina bästa
dagar.
Vi i Folkpartiet vet att en attraktiv
stad måste vara snygg, hel och ren.
När vi kommer till makten kommer
vi att se till att den slumrande skönheten Oxelösund vaknar.
Och blommar!

TRÄNINGSKORT
Tävla och vinn 3-månaders
träningskort (värde 1.597:-)
Fråga:
Hur många anläggningar har P&T i
Sverige?
1: 5 st, X: 54 st,
2: 80 st
Svara på frågan och
motivera varför just
du vill vinna.

Lycka till!

BESTÄLL DIN FESTMAT
HOS OSS!
Vi erbjuder catering av smörgåstårtor,
buffébrickor, pajer, bröd, smörgåsar,
bakelser mm!

Vi vill ha ditt svar senast 14/9. 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. Vinsten kan
inte bytas mot kontanter. Du måste vara minst 18 år för att kunna tävla.

Öppet: Må-Fre 10-18
Lö 10-14
Sälgstigen 3, Frösängs Torg, Oxelösund

Mer info på: folkpartiet.se

Vi måste lyfta miljöfrågorna. Sluta
be om ursäkt för vår tunga industri.
Kombinera den rara skärgården
med den tuffa industrin . Åtgärda
det vi kan påverka, gräsklippning,
städning underhåll av gator och
cykelvägar....

Vill du också ha ett ”skönare” Oxelösund?
Rösta på Folkpartiet!
Solweig Ericsson-Kurg, gruppledare Folkpartiet

Den slumrande skönheten!

I samarbete med:
VI BRINNER FÖR EKOLOGISK HÅLLBARHET

 95fgkk7ihn5ff5R5.,,/%95fmf7ig5li5gno5R5%)&!(H&#08-
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Utvecklingscenter Friskola
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Riksintag!
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GY-IMPRO-IMYRK
Yrkesvux - Svetsdiplomutbildning IW
I samarbete med Campus Oxelösund och
Campus Nyköping, upptagningsområde är
Sörmland och närkommuner. Du kan starta
din utbildning omgående, ring oss!

KN

VE

En utvecklande utbildning där praktiska
moment blandas med teoriundervisning i
verkstäderna.

T

E
ST

S

Svetsteknik

E

Vi utbildar dig för framtidens arbeten eller
så att du kan gå vidare till Högskola.

UTVECKLINGSCENTER FRISKOLA
OXELÖSUND

De senaste internationella svetsdiplomen IW
på Utvecklingscenter Friskola juni 2014.

Hantverk- &
KN

IK INDUST

RI

ER

T

TV

N
IO

TEKNIK HAN

K

SMÅ

HUSBY
G

GN

A

Svetskurser och
prövning för
licenser sker
även kvällstid
för företag och
privatpersoner.

TS

Riksintag!
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GY-IMPRO-IMYRK

T

E
ST

S

En bred utbildning
där du lär dig bygga
småhus från grund
till tak.

INDUSTRI S
VE

Småhusbyggnation

Möjlighet till studentboende
ﬁnns för skolans elever.
Både skolan och lärarna
är licensierade av Svetskommissionen och
Teknikcollage.

UTVECKLINGSCENTER FRISKOLA
OXELÖSUND
Box 56, 613 22 Oxelösund, 0155-344 68
Oxelögatan 24, info@friskola.info
www.friskola.info

SFI på Campus banar
väg för läkaryrket
Ahmad Hamash är 20 år och från

SFI-utbildningen och pratar nu väl-

Vad har varit bäst med att studera

Damaskus i Syrien. Sommaren

digt bra svenska.

på Campus?

 À\GGH KDQ PHG VLQ IDPLOM

Lärarna har varit otroligt hjälpsamma

WLOOVDPPDQV PHG WXVHQWDOV DQGUD

Varför har du läst på Campus?

och motiverande. Miljön i skolan är

V\ULHU IUnQ VLWW ODQG Sn JUXQG DY

Jag har gymnasiebetyg från Syri-

härlig med en internationell samling

NULJHW'HQI|UVWDWLGHQERGGHKDQ

en, men behövde behöriga betyg i

människor där jag nu har fått vänner

L -lPWODQG VWUD[ XWDQI|U gVWHU-

svenska 1, 2 och 3 (gymnasiekurser)

från stora delar av världen. Jag har

VXQG(IWHUHQNRUWWLGJLFNÀ\WWHQ

och läsa engelska för att få hög-

känt mig välkommen och studierna

YLGDUHWLOO2[HO|VXQGGlUKDQQXlU

skolekompetens.

har varit mycket praktiskt upplagda

ERVDWW

så att det skulle bli enklare att lära
Vad är målet med studierna?

Han har studerat på Campus Oxelö-

Mitt mål är att studera på högskola

sund i 8 månader och har på kort tid

för att bli läkare och att stanna kvar i

tagit sig genom den grundläggande

Sverige några år.

sig svenska.

Svetsutbildning
med spets
Läs en eftertraktad svetsutbildning med
inriktning mot IW-diplom och få hela
världen som möjlig arbetsmarknad
Förkunskaper
Grundläggande svenska/svenska
som andraspråk eller motsvarande

Sista anmälningsdag:
3 september
Kursstart: 15 september
Kurslängd: 33 veckor
med uppehåll över jul.

Välkommen till Utvecklingscenter
Friskola på informationsmöte
3 september klockan 17-18

www.oxelosund.se/campus
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5 kg med 1 gram intervall.
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Fyra praktiska
säkerhetsfunktioner.
2200 watt.
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Blommenhovsvägen 24, Nyköping
0155-29 13 00 • Vardagar kl. 10-18. Lördagar 10-14
www.hushallsgruppen.se

peugeot.se

KAMPANJSUCCÉN FORTSÄTTER!

EXTRA-EXTRAUTRUSTAD TILL OSLAGBART SOMMARPRIS!
Dejta någon av våra modeller

ALLT DETTA INGÅR!
 MULTIFUNKTIONS TOUCHSCREEN
 BLUETOOTH FÖR TELEFON & MUSIKSTREAMING
 LUFTKONDITIONERING (AC)
 RADIO MED USB- & AUXINGÅNG, 6 HÖGTALARE
+ RATTREGLAGE
 FARTHÅLLARE & FARTBEGRÄNSARE
 FJÄRRSTYRT CENTRALLÅS
 EBA (NÖDBROMSASSISTANS)
 FÄRGANPASSAD KAROSS
 DIMLJUS
 LED-LAMPOR BAK
 HEAD UP INSTRUMENTPANEL
 FÄRDDATOR
 F12V-UTTAG I MITTKONSOL

PEUGEOT 208 3D
FRÅN

109.900 kr
PEUGEOT 208
LIMITED EDITION 1,2 VTi 5D

JUST NU:

SPARA:

119.900 kr 25.000 kr

BILAR KLARA FÖR LEVERANS!
PRISERNA GÄLLER TILL 31/8 2014

KOSTNAD/MÅN 1.027 kr *

Peugeots nybilsgaranti inklusive Assistance gäller i 3 år eller 100.000 km – det som först inträffar.
Bränsleförbrukning blandad körning: 4,5 l/100 km. Koldioxidutsläpp CO2: 104 g/km. *Förmånlig
ﬁ nansiering genom Peugeot Finans. Grundar sig på 30% kontantbetalning, 48% i restvärde samt
4,95% ränta. Löptid 36 månader. Effektiv ränta 6,12%. Erbjudandet gäller 208 5D 1,2 VTi (ordinarie pris 144.900 kr). Dock endast så länge lagret räcker eller senast 31/8 2014. Vi reserverar oss
för eventuella ändringar, avvikelser och feltryck. Bilen på bilden kan ha en annan utrustning.

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

ETT MER ATTRAKTIVT OCH LIVSKRAFTIGT OXELÖSUND
Miljöpartiet de gröna vill se
ett mer attraktivt, livskraftigt och långsiktigt hållbart
Oxelösund – ekologiskt,
socialt och ekonomiskt.
En symbios av uthållig miljö, utvecklad
välfärd och en sund ekonomi. Jämställdhet ska prägla kommunen. En så
positiv utveckling som möjligt skapas
genom att minimera problem och att
maximera möjligheter. Och vår kommun har en enorm utvecklingspotential. Den vill vi ska tas till vara!

Vi prioriterar tre
huvudområden:
• Ett grönare och skönare
Oxelösund
• Ett ombonat och
välkomnande Oxelösund
• En växande kommun
www.mp.se/oxelosund

Miljöpartiets kommunfullmäktigekandidater samlade i Gamla Oxelösund 24 juni. Från vänster: Irina
Söderberg, Jan Emtenäs, Margareta
Emtenäs, Gunnar Söderberg, Jill
Wipa, Joakim Sandström, Sandra
Landin, Per Landin, Märta Pettersson,
Lars Pettersson och Björn Johansson. Saknas på bilden: Peter Friberg,
Margareta Friberg och Lena Martin.

OXELÖSUND
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Är du en tjej som drömmer
om att spela i rockband?

NYKÖPING

Nyköpings Frisksportklubb
erbjuder följande aktiviteter:
Volleyboll motion
Volleyboll damlag
Volleyboll ﬂicklag
Kidsvolleyboll
Volleybompa
Trampolin barn
Trampolin ungdom elit

ons 19.15
sön 17.00
tor 19.00
tor 18.00
tor 17.45
tis 17.30
sön 12.00
mån 19.00
ons 19.00

Träﬀa andra tjejer 13-18 år
som också vill börja spela i
band. I Miss Beat handlar
det om att ha kul tillsammans och prova olika
instrument.

För mer information kontakta: nfk@nykopingfrisksport.se
Volleyboll: Lena Tholse 073-3463412
Trampolin: Marcus Rosenlind 070-8149281
Tips-och bingopromenad: Bo Röjder 070-7411379
www.nykopingfrisksport.se

MISS
9900

Vi spelar och lär
oss andras låtar,
skriver egna och
vi avslutar
kursen med en
konsert för kompisar, syskon och
föräldrar.

Tessinskolan start 27/8
Tessinskolan start 31/8
Tessinskolan start 28/8
Tessinskolan start 28/8
Oppebyskolan start 28/8
Bergshammars skola start 26/8
Gumshallen start 7/9
Gumshallen start 1/9
Gumshallen start 3/9

Tips-och bingopromenad
sönd 09.00 – 12.30
Frisksporttorpet vid Nya kyrkogården start 7/9

A
A

Start i september på Slakthuset
Anmälan: bengt-ake.ohlsson@nbv.se
0155-28 44 44, 0155-21 10 40
...och du, det är gratis!!!

(77%775(2;(/681'
)5$//$
567$'(16(37(0%(5
'HWJÆUEUDIùU2[HOùVXQG0HQYLÃULQWHQùMGD1XVÃWWHUYLIRNXVSÆHQEÃWWUHVNRODRFKXWELOGQLQJ
Q\DERVWÃGHUHWWQÃULQJVOLYVRPEORPVWUDUHWWULNWNXOWXURFKLGURWWVOLYRFKVRFLDOUÃWWYLVD9LÃU
ùYHUW\JDGHRPDWWGHWWDWLOOVDPPDQVELGUDUWLOODWW2[HOùVXQGVNRPPXQEOLUÃQQXEÃWWUH'ÃUIùUYLOOYL
ō%\JJDHQQ\PXOWLSODQIùUVSRQWDQLGURWWLLQQHUVWDGHQ
ō%\JJDXWRFKUXVWDXSSNRPPXQHQVF\NHOYÃJDURFKIùUEÃWWUDVNùWVHOQDYYÆUDJUùQRPUÆGHQ
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Nordea Bank AB (publ)

Vill du ställa upp
som frivillig i någon av våra
verksamheter?
bUYLPnQJDNDQYLnVWDGNRPPDP\FNHW²RFKYLEHK|YHUEOLÁHU'HW
ÀQQVHWWP\FNHWVWRUWEHKRYORNDOWDY5|GD.RUVHWVLQVDWVHU9LYLOOIn
NRQWDNWPHG'LJVRPKDUWLGRFKLQWUHVVHDYDWWJ|UDVNLOOQDGEODLQRP
nedanstående verksamheter

Ŷ 0|WHVSODWV.XSDQ
Ŷ 7HOHIRQMRXU
Ŷ Anstalts- och

Som företagare har du både ditt
företag och ditt privatliv att tänka på.

Ŷ 6MXNKXVYlUGDU
Ŷ Ungdomsverksamhet
samhet
Ŷ Insamlingar
Ŷ Besök en vän

häktesbesök

Ŷ /l[KMlOS
Ŷ 6SUnNFDIp

gSSHWKXVSn.XSDQ9lVWUD7UlGJnUGVJDWDQ
S
GHQNO9LEMXGHUSnNDIIHPHGGRSS
9LÀQQVSnSODWVRFKEHUlWWDU
mera om våra
YHUNVDPKHWHU

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

Varmt
välkomna!

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

ÖPPET
HUS

11/9 kl
17-19
Kupan

i Nyköping
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Tänk miljö
och spara
pengar
samtidigt!
Solenergi
Elinstallationer
Datanät ŶLarm
Solceller även för båten
Luftvärmepumar
LED-belysningslösningar
Ventilation Ŷ Vitvaror
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r
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du
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Vi har en nyöppnad butik på Gasverksvägen 10
i Nyköping. Här kan du t ex hitta produkter för energibesparing som belysning, solenergi mm. Hälsa på oss!

öre
ta

Vi har även många rörmokare, snickare och
kylmontörer som är redo att hjälpa dig!
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- Hej jag heter
Andreas och det är mig
ni möter i vår butik i Nyköping!
Väl mött!

Vår vision: Enium är ett brett installationsföretag inom el, data, larm, kyla, fastighetsservice,
VVS, ventilation och bygg. Våra kunder är företag, offentlig sektor, lantbruk, bostadsrättsföreningar och privatkunder. Enium har behörighet för arbete upp till 20 000 volt och är medlemmar i EIO.
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0155-19 05 90

www.enium.se

Gasverksvägen 10, Nyköping
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Visor vid vattnet

– en fantastisk sommarkväll i början av juli

TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM FOTO PETER LUNDSTRÖM

Kultur och nöje
Sommaren kom precis lagom
till årets Visor vid vattnet, lördag 5 juli. Det blev en minnesvärd kväll vid Femöre Kanal
där både artister och publik
var på ett strålande humör.
Filtar, stolar, picknick-korgar
och en stor gräsmatta med
Oxelösunds fantastiskt vackra skärgård som bakgrund la
grunden till en lyckad kväll.
Vi vill gärna förmedla kvällen genom vår fotograf Peter
Lundströms kameraöga.

Oxelösund
ssonen Jo
nathan Fr
berg & B
öandet bjö
d på låtar
sin alldel
från
Enkelt, jordnära och stämningsfullt. Publiken trivdes i det fina sommarvädret, den
es färska
EP. Låtar
svenska sk
på
unika miljön och med alla artisters sätt att bjuda på sig själva under kvällen.
rivna av Jo
nathan själ
v.

Uno Svenningsson och Patrik Isaksson har bestämt sig för att bli återkommande gäster till Visor vid vattnet. Två grabbar som trivs ihop och kanske har
Sveriges två bästa röster. Båda säger att det känns som ”att komma hem” när
de kommer till Oxelösund och spelplatsen för Visor vid vattnet.
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Sonja Aldén, Uno Svenningsson, Patrik Isaksson och Staffan Hellstrand avslutade konserten med att gemensamt sjunga ”Lilla fågel blå”.

Årets gäst tillsammans med Uno
och Patrik var Sonja Aldén. Sonja
är en fantastisk sångerska och
låtskrivare som verkligen visade
upp hela sitt register under kvällen.

Ett musikaliskt möte mellan två generationer.
Martina Dahlström premiärspelade tillsammans med Staffan Hellstrand duetten ”Låt slutet bli en början”. Staffan har skrivt låten som
finns med på Martinas skiva ”Här är jag”.

Vi ser... Vi hör... Vi berättar...
...verkligheten du upplever!
VI VÄNDER ALDRIG SAMHÄLLET RYGGEN!

http://oxelosund.sverigedemokraterna.se

Vi ser... Vi hör... Vi berättar...
...verkligheten du upplever!
VI VÄNDER ALDRIG SAMHÄLLET RYGGEN!

http://oxelosund.sverigedemokraterna.se
OXD AUG/SEP 2014
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Välmående

För både kropp och själ!

Fråga oss gärna
om du undrar
över något!
Vår ambition är att hela tiden utveckla vår avdelning
för välmående. Välkommen in önskar Liselotte Pettersson och Weronica Fernqvist.
Vi har ett brett sortiment av må bra-produkter
• Stor sminkavdelning med välkända varumärken
• Spatillbehör • Fotvård • Nagellack • Parfymer
• Stort hudvårds sortiment
• ... plus en massa andra må bra produkter

I samband med vår ombyggnad valde vi att satsa på en
helt ny avdelning som vi kort och gott kallar: Välmående!

Stort tack till alla våra

sommarjobbare!

G il l a

bo
oss på face ok: www.facebo

VI HAR ÖPPET
ALLA DAGAR
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