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Lö 09.00-14.00  

SID 24 SID 26

Visst är det kul med uppskattning och 
visst ger det lite extra framtida motiva-
tion i mitt företagande.   

Mitt företag, Mediamix, har fått förtroen-
det att vara eventkoordinator för en stor 
konferens i Regionförbundets regi. Sörm-
lands Kompetensforum går av stapeln i 
Eskilstuna den 25 november. Konferen-
sen ska bland annat diskutera hur vi i 
framtiden kan möta kompetenskraven på 
vår lokala arbetsmarknad, främst inom 
vård- och teknikyrken. Sörmland står 
inför stora utmaningar och möjligheter, 
inte minst genom Ostlänkens tillkomst. 

Jag har sagt det förr och säger det gär-
na igen. Vår region, Oxelösund-Nyköping 
har en mycket spännande tid framför 
sig. Jag är övertygad om att Oxelösund 
och Nyköping har mycket att vinna på att 
samarbeta, främst kring marknadsförings-

frågor och frågor 
som berör besöksnä-
ringen. Tillsammans 
borde man vara en 
attraktiv region att 
besöka, att flytta 
till, och att etablera 
företag i. 

Nu ser vi närmast 
fram mot årets upp-
laga av Ljus & Vär-
me. Du kan läsa 
mer om arrange-
manget i det här 
numret av OXD. 
Under dagen kan 
du också bidra till 
att hjälpa dom som 
har det svårt i Oxelö-
sund. Genom att besö-
ka butikerna runt torget 
och köpa värdekuponger 
eller genom att gå på 
kvällens konsert i S:t Bot-
vids kyrka med Thomas Di 
Leva bidrar du med pengar 
till Räddningsplankan. Även 

detta kan du läsa mer om i 
detta OXD. 

SID 11

Väl mött under 

   Ljus & Värme 

  lördag 29 november!
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Var hamnar ditt farliga avfall?
Nio av tio svenskar lämnar sitt far-
liga avfall på rätt sätt. Ändå ham-
nar minst 4000 ton farligt avfall i 
hushållssoporna varje år i Sverige. 
Var gör du av ditt? 

- Om miljöfarligt avfall slängs i sop-

lämnas på återvinningscentralen, där 
-

på Oxelö Energi.

gamla färger 
med mera.

ANNONS

lämna ditt miljö-
farliga avfall 
Vi bjuder på glögg och pepparkaka och du 
får chans att vinna i vårt miljölotteri

Lördag 29 november är 
vi på plats på Järntorget 
mellan 10.00-15.00.

-

en julgåva.

… det renade glaset från glödlampor och 
lysrör återvinns och används vid tillverkning 

 

oanvända i hemmen - tillsammans 

 

Visste du att...

  

- Köp saker som är gjorda av 

-

ningspapper, påsar, tyg eller 

Gör änglar 

av gamla 

eller av  

Tack till  
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Seniorcafé
Koordinaten, 

måndagar och torsdagar 10 –12 

Torsdagsprogram i 

november/december: 

27 november – 

Scenkonst Sörmland - En Bellman

4 december – Julinspirerad allsång 

med Ulf Melin

11 december – SPF Dansgrupp

18 december – Julavslutning med 

Gullmar & Johanna

Evenemangstips

Upplev Sveriges natur
Eventsalen, Koordinaten

29 november 13.00

Martin Emtenäs visar bilder och 

berättar om sin nya naturbok med 

samma titel som detta föredrag. 

Pris: 90 kr för vuxna, 40 kr för unga till 

och med 16 år. 

För mer info och biljetter:    

www.visitoxelosund.se 

Koordinatens café

12 december, 14.00-16.00

Välkommen att fika i Koordinatens Café, 

och just denna dag finns en speciell 

lucia-meny att köpa!

Utställningar

Galleri O, Koordinaten 

29 november – 7 januari

Martin Emtenäs gästar ett av 

Oxelösunds gallerier med ett urval av 

fotografier från sina resor runt om i 

världens alla naturlandskap.

Arrangemang
Ljus & värme
Koordinaten & Järntorget m.m. 

29 november 

Den årliga julmarknaden fyller torget 

och Koordinaten sprudlar av värme! 

Föredrag, fika och marknadsstånd 

finns på Koordinaten, samtidigt som 

det är öppning av utställningarna!

Oxelösundssalongen
Galleri K, Koordinaten 

29 november – 7 januari

En blandad utställning där alla 

konstnärer verksamma eller boende 

i Oxelösunds kommun bjudits in att 

delta. Ett urval av de inlämnade verken 

visas i årets utställning.

Tomtedisco!
Eventsalen, Koordinaten

10 december 17.30 – 19.30

Alla barn upp till och med årskurs 5 är 

välkomna till tomtediscot. 

Det blir dans och lekar 

med Oxelösunds 

Judoklubb. Entré 20 kr.

Kom gärna i tomteluva!

Arrangemang

Luciahögtid
S:t Botvids kyrka

12 december, 18.00

Breviksskolans avgångselever bjuder 

traditionsenligt på en konsert med 

luciatåg och andra upptåg på kvällen 

före luciaafton.

Går du i 
klappköpar-
tankar?

Går du i 
klappköpar-
tankar?

 Musikpasset & Koordinatens 
konsertprogram för våren 2015 
släpps lagom till första advent. 

 En 
upplevelse

är bästa 
presenten!

Dick, vad händer på Koordinaten nu?
– Just nu har vi två teatergrupper 
igång, som med tiden kan växa och 
bli flera. Tanken är att efter en tid dela 
upp gruppen efter personer-
nas intressen, kanske ha en 
scenografigrupp som träffas 
regelbundet till exempel.

Vad är det för skillnad på 
grupperna?
– Den ena har hållit på se-
dan år 2012, när jag börja-
de arbeta på Koordinaten. 
Det är en grupp för ungdo-
mar och unga vuxna. Vi lär 
oss hur man arbetar med 
teater, vi gör övningar och arbetar oss 
fram till olika föreställningar. Senast 

hade vi en föreställning kallad Thorleif  
20 år. Den hade premiär i Eventsalen 
på Koordinaten i början av november, 
men vi ska också köra den på Nykö-
pings Teater nu den 30 november. Det 

ska bli kul!

Gruppen heter Teater Roya-
le, ett ganska udda namn…
– Ja, men visst är det fint! 
Säger Dick och skrattar. 
– Först hette gruppen Kung, 
alltså K som i Koordinaten 
och Ung. Men efter en tid 
utvecklades gruppen och 
avancerade då till namnet 
Teater Royale. Behöver jag 

säga att vi fokuserar mycket på hu-
mor? Men det blir också en del film-

TEXT MEDIAMIX

Kultur och nöje

Teatergrupper för 
alla på Koordinaten

skapande och lite mer allvarliga tea-
terstycken är ingen omöjlighet.

Det låter kreativt och roligt! Vilken är 
den andra gruppen?
– Koordinaten-Teatern heter den nya 
gruppen, vi har bara hunnit träffas ett 
par gånger hittills, och fler är välkom-
na att komma med i gruppen. Det är 
en teatergrupp där alla åldrar är väl-
komna, vuxna som barn och ungdo-
mar. Det finns inga krav eller förvänt-
ningar på förkunskaper, man behöver 
alltså inte kunna någonting om teater 
för att få vara med. Däremot får man 
med sig erfarenheter av att vara med! 
Fram tills årsskiftet fortsätter vi lära 
känna varandra, lära oss grunder och 
göra olika övningar.

Oj! Vuxna och ungdomar tillsam-
mans! Hur kom du på detta?
– Jag började själv spela teater som 
åttaåring i Finspång utanför Norr-
köping. Där fanns det en grupp med 
blandade åldrar och det blev en härlig 
gemenskap samtidigt som de vuxna 
blev som mentorer och förebilder för 
oss yngre. Det är också mitt mål med 
Koordinaten-Teatern. 

Dick Lundberg har själv hållit på 
med teater konstant sedan han var 
barn, stått på scen, regisserat, skrivit 
manus och ansvarat för många grup-
per genom åren. Vill du också testa          
teater? Skriv ett mejl till 
dick.lundberg@oxelosund.se eller 
fråga efter honom på Koordinaten!

Dick Lundberg

OXD träff ar Dick en ruggig måndag i november. Men 
fritidspedagogen och ledaren av Koordinatens tea-
tergrupper tycks inte märka av mörkret det minsta, 
han arbetar målinriktat framåt mot strålkastarljuset! Teater Royale framför Thorleif  20 år på Nyköpings Teater 30 november.
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Industrigatan 10, Nyköping 0155-21 71 70  

ÖPPETTIDER:

Bilförsäljning: Mån-Fre 10-18, Lör 10-14
Verkstad och Reservdelar: Mån-Fre 07-17
www.toyotanykoping.se

Se till att din 
TOYOTA 

förblir en Toyota

VÄLKOMMEN 
IN TILL OSS!

När slutar en Toyota att vara en Toyota? 
Är det redan första gången den lämnas 
in på en fristående verkstad? 
Eller är det när den gång på gång 
behandlas som vilken bil som helst? 

På Toyota Verkstad behöver vi inte hålla 
oss upp daterade på alla de hundratals 

tekniker tillbringar tusentals studie-

-

Boka din tid hos oss på Motorcity!

NYKÖPING BAGAREGATAN 21 TEL 0155-20 95 80 SVENSKFAST.SE/NYKOPING

Johan Isoz
 FASTIGHETSMÄKLARE

0705 75 79 02

Emma Winblad von Walter
 FASTIGHETSMÄKLARE

070 550 50 06

Jenny Sjöberg
 FASTIGHETSMÄKLARE

0702 20 92 94
 FASTIGHETSMÄKLARE

072 858 27 92

Lars-Göran Wärnström
 FASTIGHETSMÄKLARE

0705 70 54 40

Lena Sandström
 MÄKLARASSISTENT

0155 20 95 80

Sari Grindberg
 MÄKLARASSISTENT

0155 20 95 80
 FASTIGHETSMÄKLARE

0730 23 96 65

Tobias Karlsson
 FASTIGHETSMÄKLARE

070 636 86 29

Vi har koll på Nyköping och Oxelösund.

Alla köpare är olika.
Varje bostad är unik och alla köpare är olika. I experimentet Visningskollen tar vi reda på vad 

just din visning för dina köpare. Se experimentet på svenskfast.se  och boka en rådgivning  

Koll på läget



6 OXD NOVEMBER 2014

 

www.oxelösundsförsamling.se

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.

S:t Botvids kyrka 

ANNONS

Oxelösundin 
Ruotsinsuomalaisen 
seurakuntatyön
24/11, 1/12 13-15 Kuoro-

25/12,
26/11, 10/12

2/12

joululauluja
4/12

5/12

joululauluja
5/12 

su 30/11

lau 6/12

lau 6/12

su 7/12

su 7/12

ti 9/12

Utställning 
i S:t Botvid 
T.o.m. 30/11 ”Ur sagans och 
fantasins värld”. 

2/12-11/1 2015

26/11 Du vet väl om att du är 
värdefull? 

Välkomna alla pysselsugna
26/11 och 10/12 kl 17.30-19 

5/12 Lek och pyssel 

Luciahögtid 
Breviksskolans elever 

i S:t Botvid.
En mycket uppskattad tradition 
i S:t Botvid är när avgångs-
klasserna på Breviksskolan 
under ledning av Bo Strid, 

uppvaktar med Luciatåg och lite 
andra upptåg på kvällen före 
Luciaafton. Fri entré men efter 
konserten tas en kollekt upp vid 
utgången till kyrkans akutkassa 
GUNGBRÄDAN, som är till för 
barnfamiljer i Oxelösund. 
Kyrkans diakoner fördelar pengarna 
till behövande i jul.

29/11 
kl 18.00

S:t Botvid

THOMAS 
DI LEVA 

och en gitarr
Luciahögtid 
Breviksskolans elever 

i S:t Botvid.
En mycket uppskattad tradition 

uppvaktar med Luciat
andra upptåg på kväll
Luciaafton. Fri entré m
konserten tas en kolle
utgången till kyrkans
GUNGBRÄDAN, som
barnfamiljer i Oxelösu

29/11 
kl 18.00

S:t Botvid

Novemberaktivite
ter i 

Oxelösund!

27/11 kl 9.30-15 Julmarknad 
på Björntorp. 

Sjötångens julmarknad 
9/12 kl 12-15. 

Koordinaten under Ljus & Värme 
29/11 kl 10-15.

Julmarknad och Insamlingsdag till 
Räddningsplankan, lö 29/11 kl 10-15

Stickcafé måndagar kl 18-20.30. 

Första söndagen 
i advent!
30/11 kl 18.00

9/12 kl 10.00. 

Grötfest
17/12 kl 12.00 i 
församlingshemmet. 
Anmälan senast 4/12 på 
0155-29 34 00 (må, ti, to 
9-12 och 13-15. On 13-15). 
Kl 13.30 finns möjlighet att 
se ett levande julspel i S:t 
Botvid och ta en kopp kaffe 
i Kaffedralen.

Mötesplats Kaffedralen
3/12 Kaffedralen har öppet onsdagar 
i S:t Botvid kl 13.30-16.30.

en
ar

Vi sjunger in julen
14/12 kl 18.00. 

 

DOCKSPEL 
i S:t Botvid

12/12 kl 18.00S:t Botvid
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Gunilla berättar att det är arbets-
lagets gemensamma vision att vilja 
öppna upp kyrkorummet, så att det 
blir ett inbjudande rum 
dit alla kan känna sig väl-
komna.

– Vi vet inte åt vilket håll 
den här idén går. Den 
ligger fortfarande i sin 
linda. Vi prövar oss fram 
helt enkelt. Vi har bör-
jat satsa på onsdagarna 
under eftermiddagstid i 
S:t Botvid. Då finns det 
anställda i kyrkan som 
möter besökarna och ser 
till att serveringsbordet 
inte blir tomt. Det finns 
alltid någon där att prata 
med över en kopp kaffe 
eller saft. Kaffedralen har 
fått sin egen logga, ritad 
av serietecknaren Malin 
Biller. Under hösten har 
vi prövat Kaffedralenmodellen och har 
sett många nya människor komma.

– Vi vill ha någonting som gör kyr-
korummet mer tillgängligt för alla 
Oxelösundsbor. Vi har en ovanlig och 
speciell kyrka med mycke ljus och 
rymd, säger Gunilla. Kyrkor kan an-
vändas till så mycket mer än till guds-
tjänster, konserter, dop och vigslar. 
Vi vill öppna upp ett rum att njuta av 
och ändå vara ett kyrkorum som väl-
komnar. Det kommer aldrig att bli så 
att kyrkan har café sju dar i veckan. 
Det måste finnas mycket utrymme för 
tystnaden och lugnet.

– Kaffedralentänket innebar att vi fick 
möblera om lite grand i kyrkan, fort-
sätter Gunilla. Det gav fördelar på ett 
sätt som vi inte hade förutsett. Alla 
cafébord blev väldigt positivt för kyrk-
kaffet efter mässan på söndan.

– Nu har jag äntligen någonstans att 
ta vägen, säger en av besökarna, som 
gärna kommer till Kaffedralen. Här 

har jag hittat ett sam-
manhang där jag känner 
mig välkommen. Hit kom-
mer jag som det funkar 
för mig. 

– Det är spännande att 
träffa nytt folk, från an-
dra sammanhang, en del 
håller på att lära sig ett 
nytt språk. Några går på 
språkundervisning på SFI 
(svenska för invandrare) 
och får praktisk träning 
här. Vi gestikulerar och 
hittar gemensamma ord 
och förståelse. Det är 
positivt av lärarna på SFI 
att de tog initiativ till att 
komma till Kaffedralen.

– Man kommer när det 
passar och stannar så länge man vill, 
säger Elin, som just haft en träff  inne 
i församlingshemmet och nu avslutar 
med kaffe och en pratstund i Kaf-
fedralen.

– Jag går hit för det är så gott fika, 
säger en ung pojke, som sitter lutad 
över ett bord och lägger pussel. 

– Vi vet aldrig i förväg hur många som 
kommer på onsdagarna, om man träf-
far nån där eller inte. Oftast finns det 
cafégäster mellan 13.30-15.30 men 
vi har öppet till 16.30 säger Gunilla. 
Under hösten, varannan vecka, har vi 
provat att ha programinslag kl 14.30. 
Titta gärna in en sväng om du får lust.

Gunilla Östberg är diakon i Svenska kyrkan i Oxelösund. Hon har 
ansvar för att driva idén om ett öppnare kyrkorum. Kyrkan ska 
vara en naturlig plats att slinka in i när som helst, säger Gunilla. 
För en del besökare är kyrkan vardagsrummet att slå sig ner i. 
Man kommer in en stund, träffar andra, tar en fika, låter barnen 
leka, tänder ljus om man vill det. Så tänker vi oss Kaffedralen. 

TEXT BIRGITTA RINGSHAGEN FOTO PETER LUNDSTRÖM

Vi vill öppna 

upp ett rum 

att njuta 

av och ändå 

vara ett 

kyrkorum 

som 

välkomnar.

Tankar om Kaffedralen

TEXT BIRGITTA RINGSHAGEN FOTO PETER LUNDSTRÖM

Ett fantastiskt rum
mitt i stanmitt i stan

gunilla.ostberg@svenskakyrkan.se



Jag lärde m
Ljus & Värme
TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM FOTO PETER LUNDSTRÖM

ALDR
Ljus & Värme
TEXTTEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖMTORBJÖRN DAHLSTRÖM FOTOFOTO PETEER LUR NDSTRÖMPETER LUR L NDSTRÖM

8 OXD NOVEMBER 2014

Har din hund eller katt knölar? 
Boka tid för ”Kolla knölen” under 
november och december. 

Spinnarvägen 3, Nyköping (vid kråkberget) 
Tidsbokning/Rådgivning 0155-26 73 60

www.evidensia.se/nyköping

Akutmottagning | Kirurgi | Röntgen 

HD/ED Röntgen | Kostrådgivning

Laboratorium | Foderförsäljning

Ögonlysning | Tandbehandlingar

Medicinska utredningar | Ultraljud

Kolla knölen!

november och december. 

Ak i | Ki i | R

Vi bjuder på den del 

av besöket som avser 

analyskostnaden 

katt knölar? 

VÄRDE 

321:-

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

Öppet Hus 
3 december kl 17-20

En gratislott till alla besökare, fyndlådor 
med blandat smågodis, en väggkalender 
till varje familj (begränsat antal) Kaffe, 
pilsner och tilltugg serveras.

•
•
•
•
•

Välkomna till oss på seglarafton!

Kom och prata segel, dynor, kapell, båtar och tillbehör med oss!

Asperö Handel Bainbridge segelduk och båttillbehör.
Oxelösunds Båt & Motor  Beneteau och Lagoon segelbåtar.
Seldén Mast   Master, bommar, rullfockar, tillbehör. 
Teufelberger  Tågvirke, skot, fall och visar splitsning.
Holk-Tord  Kunglig hovleverantör med 
 fågelholkar och fågelmatare

Besök oss på www.enars.se



mig att 

OXD träffade Thomas en gråkall dag i 
början av november. Platsen var hans 
egen studio mitt i centrala Stock-
holm.
– Välkomna in. Här skriver jag all min 
musik, säger Thomas och bjuder direkt 
på ett varmt och välkomnande leende. 

Ett piano och tre gitar-
rer är de hjälpmedel som 
bjuds vid komponerandet. 
Thomas skriver själv alla 
sina låtar, både text och 
musik. 
– Jag grät mig till min för-
sta gitarr när jag var 13 år, 
minns han. Mina föräldrar 
köpte den för 275 kronor. 

I ung ålder var det stora in-
tresset knutet till tecknandets svåra 
konst. Ett intresse som i puberteten 
övergick till musiken.
– Jag tog gitarrlektioner i skolan och 
vid 15 års ålder var jag med i mitt 
första punkband, fortsätter Thomas. I 
slutet av 1970-talet slog punken ige-
nom och det var många som spelade 
punk i Gävle på den tiden. En bra sko-
la för mig. 

Thomas börjar skriva egna låtar fast 
övertygad om att han ska slå igenom. 
Men det blir en tuff start i den unga 
musikerns liv.

– Jag hade 

knappt mat 

för dagen...

Årets artistinslag i S:t Bot-
vids kyrka under Ljus & 
Värme har turnerat runt i 
Sverige i 30 år. Thomas Di 
Leva har besökt fler ställen 
runt vårt avlånga land än 
han minns. 

Läs mer på sid 10

RIG
Å t ti ti l i S t B t

ge upp
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– Jag hoppade av gymnasiet och flyt-
tade från Gävle till Stockholm. Jobba-
de som diskare för att försörja mig 
och försökte övertyga olika skivbolag 
om min storhet. 

Vid 18 års ålder släpper han sitt för-
sta album.
– Det blev totalsågat av alla kritiker, 
säger Thomas och ler.

Efter floppen med det första albumet 
tappar Thomas sugen, börjar studera 
på Komvux och släpper musiken.
– Efter ett tag kom suget tillbaka och 
jag började spela igen. Det var som 
att börja om från början. 

Nu började en jobbig period.
– Jag hade knappt mat för dan, men 
försökte strukturera upp hur jag skul-
le gå tillväga. Jag började skriva ner 
mina mål på en lapp. Dag för dag, 
vecka för vecka. Det hjälpte mig.

Thomas fortsatte skriva musik. Nu 
börjar jakten på att hitta ett skivbo-
lag igen.
– Jag försökte göra mig 
intressant på olika sätt. 
Bland annat genom en 
tejpad lock i pannan. Nå-
gon på skivbolaget Sonet 
hade sett en konsert med 
mig och jag fick chansen 
att göra ytterligare ett al-
bum, som började spelas 
i P3.

Trots detta tog karriären 
ingen riktig fart och Tho-
mas var snart kontrakt-
lös igen. 
– Mitt tredje album höll aldrig på att bli 
av, det var ingen som trodde på mig. 

Till slut bestämde sig skivbolaget 
”Mistlur” att satsa på Thomas Di 
Leva och han fick chansen att produ-
cera ett nytt album. Sedan explode-
rade det. 

– Albumet hette ”Vem ska jag tro på” 
och innebar mitt stora genombrott. 
Sedan dess har det rullat på. 

Det blev många tuffa år 
innan Thomas Di leva 
slog igenom och kunde 
försörja sig på sin musik.
– Jag lärde mig att aldrig 
ge upp. Ett misslyckande 
såg jag aldrig som ett 
misslyckande utan som 
en lärdom. Saker tar of-
tast längre tid än man 
tror att få på plats, och 
man riskerar att köra av 
vägen ibland, säger Tho-
mas. 

”Vem ska jag tro på” kom till efter 
mordet på statsminister Olof Palme.
– Jag gick förbi mordplatsen en tim-
me efter mordet, men fattade inte 
riktigt vad som hänt. Tillsammans 
med några kamrater skulle vi ut och 
dansa, först när jag kom hem och slog 

på min gamla TV förstod jag. Låten 
handlar om den stora sorg och för-
lamning som hela Sverige kände efter 
mordet. 

Under årens lopp har det blivit ett 
tjugotal skivor och cirka 300 låtar för 
den produktiva artisten. 
– Jag är produktiv och fokuserad när 
jag skriver, går in i en egen bubbla, 
och är kanske inte så social under ti-
den, säger Thomas. 

Lördag 29 november kommer Tho-
mas Di leva till S:t Botvids kyrka och 
Ljus & Väme. Vi avslutar samtalet 
med att fråga vad publiken kan för-
vänta sig att få lyssna till.
– En meny av mina största hits. Hela 
spektrat. Det kommer att bli en fan-
tastisk stämning och mycket allsång. 
Efter konserten kommer man att gå 
från kyrkan mycket inspirerad och 
känna att allt är möjligt. �
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riskerar att 

köra av vägen 

ibland...
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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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www.landstingetsormland.se/oxelosund

Vårdcentralen Oxelösund
Biblioteksg. 2, tel: 0155-24 70 01

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

Vi har hög kompetens, lång 
erfarenhet och brett vårdutbud.

Vi finns här

Styrmansgatan 7 • oxelösund

Kom in och prova våra fantastiska Amerikanska 
Hamburgare, Milkshakes, Fika, Puttemackor, 
Korv med bröd... i en nostalgisk miljö!

welcome!

mån-fre 05-18 • lö 10-16 
Sö stängt 
köket/grillen stänger 
30 min innan stängningstid

0155-20 20 60
www.blommenhof.se

BEST WESTERN Blommenhof Hotell

Som Julbord ska vara!  

från 299kr

 

1095  
kr/pers   

Julbord  
& boende Vilda Julbordet

www.ostermalma.se

Julmarknad

27/11–21/12 från 455 kr, torsdag–söndag
Julbordslunch, 325 kr, onsdagar, 3–17/12

22-23 nov kl 10-15, Paket med kvälls-
buffé och boende. Pris 795 kr/pers.
Boka julbord och paketerbjudanden 
på 0155-24 62 28.

10101001010959559555
kk /kr/kr/kr/kkr/perperperpperssss

J d ulbord
de& boend

Julbord
& boende 

1.195:-
/pers

Den 9 december är det pep-
parkakans dag. Pepparka-
kan är ett bakverk som fö-
rekommit och uppskattats 
i Sverige i flera hundra år 
– bland annat sägs det ha 
serverats pepparkakor vid 
bröllopet mellan kung Mag-
nus och hans gemål Blanka 
av Namur år 1335.

Den klassiska smaken som vi för-
knippar med pepparkakan kom-
mer med kryddorna kanel, krydd-
nejlika och ingefära. Förr i tiden 
ingick fler kryddiga ingredienser 
såsom kardemumma, fänkål och 
anis i receptet. Pepparkakan sades 

Älskade 
Pepparkaka

TEXT MEDIAMIX ha riktigt välgörande egenskaper och att 
den skulle underlätta matsmältningen.

Att det heter just pepparkaka kan tyckas 
lite konstigt med tanke på att det inte 
ingår någon peppar i receptet. Men det 
ska ha gjort det förr i tiden, så namnet 
kan ha kommit därifrån. Dessutom hette 
kryddor förr i folkmun just peppar vilket 
också kan ha bidragit till det idag lite 

missvisande namnet.

Blir man snäll av pepparkakor? Påståendet 
om att man skulle bli extra snäll av att äta 
just pepparkakor kommer ifrån den norsk-
svensk-danske kungen Hans som regerade 
år 1497-1501. Kungen sägs ha lidit av ett 
extraordinärt dåligt humör, och boten mot 
detta skall ha varit just – pepparkakor. San-
ning eller myt, det låter vi var och en avgöra.

Uppåner
Vill du också få rätsida på din marknadsföring? 
Med medkänsla och kvalité hjälper jag dig att 
kommunicera ditt budskap. Från idé till koncept 
och produktion. Vi är alltid intresserade av att 
höra mer om nya uppdrag och roliga samarbeten!

Mediamix
event & media

Östra Kyrkogatan 24, Nyk 
Höjdgatan 24, Oxd 

www.media-mix.nu
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Annonser till alla sorters tidskrifter, Logotyper, 
visitkort, broschyrer, mediarådgivning mm. 076-403 62 62

vänd



12 OXD NOVEMBER 2014

Königs kåseri

Oförmögen

TEXT LEIF KÖNIG 
E-POST leifkonig@telia.com

Den kungliga 
högheten 

avböjde ett 
förmånligt 
rabatt-

erbjudande

Häromveckan råkade jag fylla år.
Det är inget att göra stor affär av.
Vad jag inte kunde veta var att den uppfatt-

ningen delades av mina nära och kära.
Det har jag dock fått klart för mig nu.
Den uppvaktning som förära-

des mig var en lämnad lapp på 
köksbordet.

Gå ut med hunden! 
Glöm inte att dra fram sopkärlet!
Det kan man kalla kärlek. Eller 

varför inte cause célèbre.
Som en service till enbart 

svenskspråkiga läsare av denna 
kolumn kan uttrycket med fördel 
översättas så här:

En överraskande händelseut-
veckling, inte sällan en skandal.

Bättre kan det inte beskrivas.
Det är ett medvetet val av mig 

att praktisera nobel franska.
Det är för att jag vill ge intryck 

av att vara jämbördig med Horace Engdahl.
Det finns därvidlag två uppenbara skillna-

der. Eventuellt fler.
1. Jag tillhör inte en av de aderton snillen 

som på ett snillrikt vis utsett sig själva till 
snillen i Svenska Akademin. 

2. Jag är lika lingvistiskt begåvad som en 
pappersservett.

Det andra kan mycket väl ha med det första 
att göra. Det är rent av troligt.

Jag kan inte påstå att det klena födelsedags-
firandet nämnvärt störde min själsfrid.

Det finns viktigare saker i livet.
Varav en sak är vovvens pinkpromenad och 

en annan sak tömningen av soptunnan.
Dessutom har jag aldrig varit särskilt för-

tjust i grön marsipantårta.
Eller vidare värst gillat Ja, må han leva!
Jag kan ändå nämna att min bemärkelse-

dag inte gick alldeles obemärkt förbi.
Gratulerade gjorde såväl auktionssajten 

Tradera som internetbanken Avanza.
Det tackar jag allra mjukast för.
Tradera rekommenderade mig att buda på 

ett par begagnade Ecco-skor i storlek 47.
I skick som nya, enligt brukaren.
Visserligen har jag 42 i skonummer men 

den petitessen hade säkert gått att lösa med 
några extra par raggsockor. Det är en beprö-

vad metod. Kompletterad med att stoppa 
papper längst fram i skorna.

Därtill är ortsbladets nyhetssidor utmärkta.
I gratulationsmejlet från Avanza bank hyl-

lades jag storligen med ett hipp, hipp, hurra och 
önskades en strålande födelsedag 
av sittande styreleseordförande och 
bankdirektör.

Vad jag känner till är vi inte när-
mare bekanta, enligt mitt sätt att 
se överhuvudtaget inte bekanta.

Det kan ha sin förklaring i att vi 
inte har samma sociala umgänge.

Jag är inte av adlig ätt och har 
heller aldrig bjudits in vid kungli-
ga middagar på Slottet.

Inte ens som extrainkallad par-
keringsvakt på Borggården.

Däremot stod jag en gång i kö 
på Statoil, strax bakom lantmäs-
tare Carl Philip, tillika prins.

Den kungliga högheten avböjde 
tankspritt ett förmånligt rabatterbjudande på 
spolarvätska.

Det gjorde inte jag.
Jag uppbär ett för ringa apanage.

Bankherrarna ifråga tillhör landets finans-
topp och dinerar på Stureplans finkrogar.

Det kan man inte anklaga mig för. Vare sig 
på den första eller andra punkten.

Det enda toppskikt jag tillhört är det över 
bollsparkare i Sörmlandsbygden som lyckats 
springa minst under nittio minuter.

Det har jag inte blivit förmögen på.
Inte på något annat heller, konstigt nog.
Jag har väl ingen egentlig näsa för affärer 

även om förutsättningarna kan synas goda.
Jag syftar på storleken på min snok.
Den hade jag nu ingen hjälp av när jag på 

1970-talet sålde min Renault Delphine med 
golvchoke för femtonhundra svenska kronor.

Ni som måhända funderar över vad en golv-
choke är får fortsätta fundera. 

Det har jag gjort i nära 40 år.
Den franska rostburken på fyra hjul var 

knappast värd det av mig begärda priset.
Det tyckte antagligen inte köparen heller för 

några pengar såg jag aldrig till. 
Vad jag läst i Veckans Affärer om krösusar-

na i Stockholms finanskvarter är det som 
står högst i kurs stjärnkrogen Pontus. 

Där drar inte hovmästaren ut stolen för en 
gäst för mindre än femhundra spänn i dricks. 

Det kan förstås vara en skröna också.
Vad är det förresten för jädra namn på en 

gourmetrestaurang – Pontus.
Det är ju ett ponnynamn.
Det skulle inte förvåna om lyxkrogen är döpt 

efter den där olycksaliga figuren i Kalle Anka.
Pontus von Pluring. 
Personligen är jag sparsam med uteätande, 

såväl privat som i jobbet.
Det är allom i min närhet alltför bekant.
Allra helst om jag förväntas stå för notan.
Nej, bra karl reder sig själv är ett talesätt 

som jag skriver under på.
Ja, utom vid spisen, då.
Där har min kära sambo skaffat monopol. 
Det är jag henne synnerligen tacksam för 

kan vara strategiskt klokt att tillägga.
Jag vill ogärna gå miste om kålpuddingen.

Mina skrala kunskaper i utrikiska gör mig 
inte mer gynnsamt inställd till bättre mat-
salars sirliga menyer på 
köksfranska.

Visst, det låter fint med fi-
lets de porc à la moutarde. 
Det kan jag hålla med om.

Men hur avancerat det 
än kan låta är det som 
serveras likt förbaskat 
vanlig fläskfilé med 
senapssås.

Nej, i det fall jag vill 
unna mig något extra 
väljer jag Korv–Kurre i 
Gnesta centrum.

Det är gott nog.
Och menyn någor-

lunda begriplig.

HJÄLPARBETARE  – Diakoner
Gunilla Östberg, 51 år och Åsa 
Sjölund, 61 år, diakoner i Oxe-
lösunds församling, verkar i det 
tysta. Deras arbete är socialt 
inriktat och innefattar bland annat 
hembesök och stödjande samtal. 

KYRKOARBETARE – Trotjänare  
Störst i Oxelösunds kyrkofullmäktige 
är S och KYB (Kyrkans bästa). KYB 
representeras bland annat av Torbritt 
Bökman, 79 år, mångårig lokal mode-
ratledare och Ebbe Svartling, 84 år, 
välkänd centerprofil i kuststaden.

MUSIKARBETARE –  Kyrkomusiker
Musiken är tongivande inom kyrkan 
vid publika arrangemang, försam-
lingsaktiviteter, bröllop, dop och be-
gravningar. I Oxelösunds församling är 
Susanne Forslund, 49 år och Joachim 
Forss, 52 år, musikansvariga. 
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0771-350 350 – sormlandssparbank.se Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker

Hos följande företag får du som har Sörmlands Sparbanks 
Betal- och Kreditkort MasterCard unika erbjudanden.

Unika erbjudanden

Läs mer på sormlandssparbank.se/korterbjudanden

Bränsleförbr bl körn 5,9–7,6 l/100 km, CO
2
-utsläpp bl körn 155–175 g/km. Miljöklass 2005 och Euro 5. *Eller vid 1.500, 3.000 och 4.500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad. Erbjudandet gäller t o m 2014-10-31 eller så långt lagret räcker. Det kan ej kombineras med andra erbjudanden, rabatter eller avtal.

• AUX/USB-ingångar
• Xenon-strålkastare
• Strålkastarspolning

• Eluppvärmd framruta i nederkant
• VDC (antispinn, antisladd, traction control)
• Max. dragvikt 1.700–1.800 kg NYKÖPING, Ringvägen 58

0155-764 40, stenbergsbil.com
 Mån–Tor 9–18, Fre 9–17, Lör 10–14

RÄTT VÄG 
TILL SUBARU

peugeot.se

NYA PEUGEOT 308 SW

Peugeots nybilsgaranti inklusive Assistance gäller i 3 år eller 100.000 km – det som först inträffar. Bränsleförbrukning blandad körning 3,7-4,9 l/100 km. Koldioxidutsläpp CO2 95-114 g/km. *Förmånlig fi nansiering genom Peugeot Finans. Grundar sig på 30% kontantbetalning, 48% i restvärde samt 3,99% 

ränta. Löptid 36 månader. Effektiv ränta från 4,8%. Gäller endast lagerbilar. Vi reserverar oss för eventuella ändringar, avvikelser och feltryck. Bilen på bilden kan ha en annan utrustning. Källor: Bäst i test i Tidningen Motor 07/14 (deltagande bilar Seat Leon ST Kombi TSI 150 FR, Opel Astra Sports Tourer 

1,6 CDTi, Toyota Auris Touring Sports HSD, Honda Civic Tourer 1,6 i-DTEC, Kia Ceed Sportswagon 1,6 CRDi, Peugeot 308 SportWagon 1,2 T), Bäst i test i Teknikens Värld 17/14 (deltagande bilar Dacia Logan MCV Lauréate, Honda Civic 1,8 Lifestyle Sports Tourer, Seat Leon ST TSI 140 FR, 

Skoda Octavia TSI 140 hk Elegance, Peugeot 308 SportWagon 130 hk Allure), Vi Bilägare 8/14 (test av Peugeot 308 SportWagon 2,0 Blue HDi) och Di 28/8-14 (test av Peugeot 308 SportWagon Allure 1,2 T, PureTech 130 hk). För mer information se peugeot.se.

PRIS FRÅN

169.900 kr

NYA PEUGEOT 308 SW 
KOSTNAD/MÅN

1.375 kr*

Experterna älskar Årets Bil. 
Prova den du också! 

VÅRA NYA SNÅLA OCH EFFEKTIVA MOTORER – PureTech & BlueHDi

”Vi har en ny klassvinnare.”
Teknikens Värld 17/2014

” Passar som handsken för oss kombiälskande svenskar.”
Vi Bilägare 8/2014

” Lägst CO2-utsläpp.”

” Årets bil 2014 har faktiskt bättre lastutrymme än Volvo V70.”
Di 28/08 2014

NYA PEUGEOT 308 SW

ÅRETS BIL 2014 
NU SOM KOMBI
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TEXT LEIF KÖNIG E-POST leifkonig@telia.com 

FOTO PETER LUNDSTRÖM

Det ryktas att din entusiasm var måttlig över att 
behöva sätta dig i intervjustolen. Varför?

– Jag skriver hellre om andra än blir omskriven själv 
och håller mig gärna i bakgrunden.

Det gick inte nu. Det är en tradition i OXD att por-
trättera Årets Företagare i Oxelösund.

– Jo, jag vet det. Jag inser att det finns ett nyhets-
värde runt utmärkelsen och en nyfikenhet på den 
företagare som erhåller priset.

Exakt. Det leder oss raskt in på nästa fråga. Vilka 
privata hemligheter bär du omkring på?

– Jag kan avslöja att jag spelade fiol i kommunala 
musikskolan i unga år. Jag hade även ett eget band 
som hette Tobbe & Co i första klass. Vi spelade 
Sven-Ingvars-låtar.

Det var värst. Du tänkte dig alltså en karriär som 
violinist? Vad hände med fiolspelandet?

– ”Var är Tobbe?” frågade kompisarna på fot-
bollsträningen och fick veta att jag var och spelade 

Namn Torbjörn Dahlström, 57 år. 

Företag Mediamix Event & Media med kontor 
i Oxelösund och Nyköping. 

Aktuell som Torbjörn Dahlström har erhållit 
utmärkelsen Årets Företagare i Oxelösund 2014. 

Tidigare jobb Lärare, tryckare, tidningsutgivare, 
restaurangägare, kultur- och nöjesarrangör, bad- 
och campingarrendator m.m. 

Torbjörn Dahlströms valspråk Det är på planen 
matchen avgörs. ”Jag har svårt för folk som bara 
pratar. Runt taktikbordet kan alla vara världsmästare 
men det är alltid på planen som matchen avgörs.”

EnEn
  sann
san  Entreprenör

Öppet: Vardagar 10-18, lördagar 10-14
V:a Trädgårdsgatan 35, Nyköping • 0155-28 89 100

Välkomna!

Stor sortering av:
Jultyg, julgardinkappor, dukar

julkuddar och grytlappar!

Nyköping
Brukslagarvägen 9  0155-21 98 00

Kampanjen gäller 
t.o.m. 14/12 2014

Öppna upp ditt hem med våra isolerade skjut- 
och vikpartier och njut av friheten.

Schücokampanj!

Släpp in ljuset!
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Läs mer på sid 16

fiol. Det där var lite känsligt i tidiga tonåren och 
istället valde jag fotbollen.

Du var en framgångsrik fotbollsspelare. Meritlistan 
talar för sig själv. Juniorlandslagsman, 250 serie-
matcher i Nyköpings BIS i landets näst högsta serie 
och i början av 1980-talet tre allsvenska säsonger i 
Åtvidabergs FF. Vilket av dina fotbollsminnen rankar 
du högst?

– Derbyt mellan IFK Norrköping och Åtvida-
berg på Idrottsparken den 11 juni 198I. Jag 

fick i konkurrens med flera landslagsspe-
lare ta emot priset som bäste man på 

planen av dåvarande förbundskapten 
Laban Arnesson. 

Nu handlar det om ett annat pris. 
Du har utsetts till Årets Företagare 
i Oxelösund 2014. Det anses inom 
det lokala näringslivet som en be-
tydelsesfull och tung utmärkelse. 
Vi får ta till en sliten sportklyscha. 
Hur känns det?
– Jag hade nog inte riktigt förstått 

vilken hög status priset har. Det har 
varit otroliga mängder av gratulationer 

och uppskattande ord som ”Det var du 
verkligen värd”. Det sista tillägget glädjer 

mig extra mycket.

Du och ditt företag Mediamix hamnar nu i ett  exklu-
sivt sällskap av respekterade Oxelösundsföretagare 
och välskötta företag som tidigare hedrats med den 
fina utmärkelsen.

– Det känns jätteroligt att ha fått priset just i Oxelö-
sund. Jag känner mig hemma här. Jag trivs med den 
laganda som finns på en mindre ort och med alla 
duktiga människor jag har och haft förmånen att få 
samarbeta med.

Priset är personligt vilket innebär att utmärkelsen 
baseras på hur du agerar och fungerar i rollen som 
företagare. I juryns motivering beskrivs du bland 

En
 sannnn  Entreprenör

Entreprenör



annat med orden ”aldrig omöjlig”. Hur tol-
kar du den definitionen?

– Du ska stå upp för dina kunder, anser jag. 
Det är ett tänk som jag vill ska genomsyra 
hela företaget Mediamix. 
Jag tycker exempelvis inte 
att man som företagare 
kan gå hem klockan fem 
om en kund ringer och 
behöver din hjälp. 

Du är känd som en 
arbetsmyra. Till alla 
dina projekt inom media 
och event kan läggas att 
du är initiativtagare och 
ordförande i den Cen-
trumförening som bildats 
i kuststaden.

– Det är inspirerande 
att fler än bara centrumbutikerna är med-
lemmar i Centrumföreningen. Kommunen, 
kommunbolagen, kyrkan, fastighetsägare och 
näringsidkare utanför själva centrumområdet 
är också med.

Din yrkeskarriär började du som SO-lärare på 
Nicolaiskolan. Du avvek dock tämligen snabbt 
från den utstakade lärarbanan. Varför det?

– Egentligen har jag nog varit entreprenör i 
hela mitt liv. Läraryrket var fel spår. Jag job-
bade under några år halvtid som lärare och 
halvtid på min fars tryckeri innan jag bestäm-
de mig för att satsa på tryckeribranschen.

Din far ”Ludde” Dahlström var före-
tagare och drev eget tryck-
eri, en omvittnat hederlig 
man där det räckte med 
ett löfte och ett handslag.

– Han är min läromästa-
re. Han lärde mig trycke-
ribranschen, hur ett företag 
ska skötas, att ha koll på 
företagets ekonomi och vikten 
av att jobba hårt. Det var 
också en hederskodex att alltid 
göra rätt för sig mot kunderna.  

(Ludvig ”Ludde” Dahlström, idag 
pensionär, är tidigare ägare av 
dåvarande Dahlströms tryckeri 
och tillika färgstark profil inom 
Nyköpingsidrotten under mer än ett 
halvt sekel.)

Du har varit företagare 
i olika former i 30 år. I 
dag driver och äger du 
Mediamix som ger ut 
gratismagasinen OXD och 
NYK, projektleder egna 
och externa event och 
säljer och producerar alla 
sorters grafiska produkter 
till kunder. Hur ser du på 
företagets framtid?

– Det är viktigt att Mediamix 
behåller den renommé utmärkel-
sen som Årets Företagare i Oxelö-
sund ger, dels genom att företaget 
sköts på ett ekonomiskt sunt sätt, 
dels genom att vi på Mediamix bemöter 
kunder och våra samarbetspartner på ett 
trevligt och proffsigt vis.

Du är en person som får saker att hända. I 
Oxelösund är du den drivande kraften bakom  
årliga event som Ljus & Värme, Städdagen, 
Allsång på Järntorget och Visor vid vattnet.

– Det är inte jag ensam som är arrangör 
eller kommer med alla idéerna. Det är viktigt 

att poängtera. Vi är flera aktörer i 
kommunen som jobbar ihop kring olika 
arrangemang.

Musik och fotboll, hjärtat slår inte 
oväntat för Åtvidabergs FF, är intres-
sen som följt dig genom livet. Vilka är 
dina favoritartister?

– Två av mina stora idoler är Uno och 
Patrik som skriver texter och sjunger 
på ett sätt som sticker ut. Privat har 
jag också blivit god vän till båda två 
eftersom jag vid flera tillfällen  lyckats 
engagera såväl Uno som Patrik till skilda 
evenemang i Oxelösund och Nyköping.

(Artisterna som avses är Uno Svenningsson 
och Patrik Isaksson, etablerade svenska musikpro-
filer främst inom genren pop och vispop.)

Oxelösundare som var med när det 
begav sig fäller en nostalgisk tår vid 
minnet av Jogersökonserterna 
med Tom Jones och Gyllene 
Tider som drog tiotusentals 
åskådare, där du var en 
av personerna bakom 
stjärnbesöken.

– Det jag kan säga, utan att lova någonting, är 
att jag jobbar på ett större och liknande publi-
kevenemang i Oxelösund, som ett komplement 
till det intimare Visor vid vattnet.

Sommarfesten Visor vid vatten ute på Femöre 
lockar fler och fler besökare för varje år.

– Det är Gert Thoréns skapelse som jag tog 
över när han drabbades av hälsoproblem och  
inte orkade längre. Det är icke desto mindre 
Gerts idé med en visfestival, vill jag betona.

(Kultur- och nöjesarrangören Gert Thorén avled i 
den obotliga förlamningssjukdomen ALS i början 
av 2013. Eldsjälen Gert Thorén erhöll Oxelö-
sunds kommuns kulturstipendium 2008.)
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Det är på 
planen som 
matchen 
avgörs!

Torbjörn med beviset på att han är 
”Årets företagare i Oxelösund 2014”.
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Företagskontor Sörmland
Östra Storgatan 12, Nyköping
0771-350 360
nordea.se

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

Gör det möjligt

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

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

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.

GOLVSLIPNING

Kontakta oss för 
en kostnadsfri offert!
Gusti 0155-520 50

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

ans-

från 

98:-
/kvm

Antecknat i marginalen
Vem vill komma i onåd hos chefen? 
Det är bara att instämma i juryns motivering:
”Årets Företagare i Oxelösund 2014 är en välkänd och 

positiv entreprenör med initiativkraft, idéer, aldrig omöj-
lig, som envetet arbetar för att i ord och bild hålla Ox-
elösunds- och Nyköpingsbor informerade om vad som 
händer i samhället. Han har också genom åren fram-
gångsrikt genomfört flera stora event som ’Visor vid 
vattnet’. Årets Företagare i Oxelösund, Torbjörn Dahl-
ström, Mediamix, har med sin seriositet, envishet och 
framåtanda och i skarp mediakonkurrens utvecklat 
sitt företag. Från gratistidningen Magazinet, till Oxelö 
Tidning till dagens NYK och OXD.”(Utmärkelsen Årets 
Företagare delas ut av föreningen Företagarna Nyköping/
Oxelösund.)

Lite skämtsamt tycks din bästa arbetskam-
rat vara din smartphone. Det går att nå dig 
snudd på 24 timmar om dygnet. Kommentar.

– Det är inga problem. Jag ser inte före-
tagande som ett åtta till fem jobb utan ett 
sätt att leva. När jag stänger av mobilen 
är det av respekt mot andra närvarande 
personer. 

Det var det hela. Eller vill du tillägga något?
– En sak. Det känns jätteroligt för mig att 

mina döttrar idag är med och jobbar inom 
olika delar av Mediamix. �
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ANNONS

Visste du att det är föreningarna som möjlig-
-

sommar och andra högtider i Oxelösund? 
Många tänker nog inte på det, men det ligger 
mycket oavlönat arbete bakom att vi kan samlas 
runt midsommarstången en gång om året eller 

Oxelösund bidrar även till utvecklingen av skär-
gården och ligger bakom nästan alla evenemang 
i Oxelösund som exempelvis Oxelö Marknad, 
Halloween Cup och Innebandy by night. Fören-
ingarna gör en stor insats. Föreningslivet är vik-
tigt och gör Oxelösund till en attraktiv ort. 

Det är också föreningarna som ordnar 
prova-på aktiviteter under sommaren för 
sommarlovslediga barn. Det kan handla om 
till exempel segling, orientering, fotboll, tennis, 
kanot, friidrott eller skytte. 

-
munen ordnar tillsammans med 10 olika 

-
marcampen hade inte varit möjlig utan 
föreningarna. 
– Föreningarna spelar en oerhörd roll i sam-
hället. Det är viktigt att vi får behålla dem, sä-
ger Anette Ivarsson som är fritidssekreterare i 
Oxelösunds kommun. 

Kommunens roll är att stötta föreningar i 
deras verksamhet. Anette är länken mellan 
föreningslivet och kommunen bland annat när 
det gäller föreningsbidrag. Varje år intervjuar 
hon nästan 40 föreningar för att kunna lämna 
underlag till politikerna när de ska besluta om 
vilka föreningar som ska få bidrag. Då träffar 
hon representanter för föreningarna och inter-
vjuar dem om hur det gångna året har varit, hur 
de ser på nästa år, eventuella satsningar som 
är på gång, jämställdhet, marknadsföring, be-
hov av utbildning och kommande utmaningar. 

Anette följer ett formulär med förutbe-
stämda frågor för att kunna ställa samma 
frågor till alla. Svaren ligger sedan till grund 
för de beslut om föreningsbidrag som kultur- 
och fritidsnämnden tar. Syftet med intervjuerna 

är alltså att fördela pengarna på ett så rättvist 
sätt som möjligt. Det är inte, som man kanske 

får mest pengar. 

där barn och ungdomar har det bra och mår bra.
Det är särskilt viktigt att föreningarna har 

 Där 

För att uppmuntra det ideella arbetet 
-

nyttig verksamhet delas varje år ut ett 
eldsjälsstipendium på 5000 kronor. Det 

kulturstipendium på 10 000 kronor var-

i kultur- och fritidsnämnden. 

Bilda en egen 
förening?

Läs mer på www.oxelosund.se under 
Uppleva och göra hur man går tillväga 

-
-

te.ivarsson@oxelosund.se

Föreningsrådet
  Oxelösunds Föreningsråd är en 

paraplyorganisation för Oxelösunds 
föreningar.  Föreningsrådet är en sam-
arbetsorganisation för föreningar och 
grupper med verksamhet i Oxelösund. 
Medlemmar är föreningar som är re-
gistrerade i Oxelösunds föreningsre-
gister. Föreningsrådet är kontaktorgan 
mellan kommunen och de anslutna or-
ganisationerna.

– mångsidigt och brett
Föreningslivet i Oxelösund
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Mer än hälften av den vuxna befolkningen 
gör det – arbetar ideellt. Motiven är olika men 
oavsett om det är för att hjälpa andra, personlig 
utveckling eller träffa människor med liknande in-
tresse så är varje insats värdefull.

Visste du att:
…  48 procent av Sveriges vuxna arbetar ideellt  
 i en organisation?
…  i genomsnitt lägger varje aktiv person 
 16 timmar i månaden på ideellt arbete.
…  de insatser som svenskarna gör i frivilliga/
 ideella organisationer motsvarar 
 400 000 årsarbeten.

Om man antar att värdet av en ideellt arbetad 
timme är lika med den genomsnittliga arbets-
kraftskostnaden för det icke-ideella arbetet, 
motsvarar det ideella arbetet nästan 28 miljarder 
kronor varje år.

De vanligaste motiven för svenskarnas frivil-
ligarbete är att det är roligt att arbeta ideellt och 
att man känner att man gör nytta när man hjälper 

aktiva gör insatser – 20 procent av alla vuxna är 
engagerade inom idrottsföreningar av olika slag. 
Näst störst är organisationer med social inriktning. 
I Oxelösund har vi ett starkt och mångsidigt för-
eningsliv. Det kan ni läsa om i reportaget på det 
här uppslaget. Förutom att våra föreningar ägnar 
sig åt sin huvudverksamhet är det också en skola 
i demokrati.

Jag vill rikta ett stort tack till alla er som på ett el-
ler annat sätt bidrar till samhällsutvecklingen med 
ert engagemang och er tid i våra olika föreningar 
och ideella organisationer. Utan de insatser som 
alla ni frivilliga gör skulle vår kommun stanna.

Ni är 
guld värda!

Catharina Fredriksson
Kommunstyrelsens ordförande

ANNONS

Visste du att …
  De tre största ungdomsföreningarna 

-
förening och OIK fotboll. De två största 
vuxenföreningarna är pensionärsorga-

lika många medlemmar.

Den yngsta föreningen (senast bilda-
de) är Oxelösunds Boulesällskap med 
cirka 50 medlemmar. På fri.oxelosund.
se/forening hittar du en lista över för-
eningar verksamma i Oxelösund. Du 
kan söka på verksamhet och fören-
ingsnamn. 

En påse pengar
  Vill du arrangera eller skapa något 

kul för unga i Oxelösund? Nu kan du 
som ung enkelt söka pengar till idéer 
och projekt!

En påse pengar är till för ungdomar 
som ensam eller i grupp vill genomfö-
ra en idé i Oxelösund. Du ska vara mel-

bidraget.  En förening kan inte ansöka.
• Du kan söka högst 5000 kr

• Din idé ska genomföras i Oxelösund

• Vara till glädje och/eller nytta på 
 något sätt för andra än projektgruppen
• Projektet måste följa svensk lag
• Alla aktiviteter måste vara drogfria
 
Läs mer på www.oxelosund.se under 
Uppleva och göra om hur du ansöker. 

Du kan också kontakta Anette Ivars-

eller anette.ivarsson@oxelosund.se

-
-

spelar stor roll i bedömningen är att man har 
ett policydokument i föreningen.

– Det är viktigt att föreningarna jobbar aktivt 
med policydokument till exempel vad gäller 

alkohol, narkotika och doping. Det är också 

Vad händer till exempel om en buss på väg 
till en tävling kör av vägen, säger Anette.
86% av de bidrag som delas ut går till barn- 
och ungdomsföreningar och 14% går till för-
eningar för vuxna. Den fördelningen anges 
i reglementet som kommunfullmäktige fast-

pott för kulturföreningarna. 

Ny form av stöd

aktiva föreningar i Oxelösund. Cirka 45 av 
dem söker föreningsbidrag. Utöver fören-
ingsbidrag kan man från och med 2015 få 
något som kallas anläggningsstöd. Syftet 
med detta är att ge föreningar som bedriver 
barn- och ungdomsverksamhet i Oxelösund 
möjlighet att förbättra och utveckla sin an-
läggning.

– Det är helt nytt och det är jättekul att det 
kommit till, säger Anette. 
Föreningslivet är viktigt för hela Oxelö-
sund. Utöver de föreningar Anette kommer 

socialt utsatta grupper, till exempel BRIS, 
IOGT-NTO och Fontänhuset. Kontakten 
med dessa föreningar sköts av kommunens 
vård- och omsorgsförvaltning.

– Föreningarna gör mer än vad man förstår. 
Föreningarna betyder oerhört mycket för 
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DET HÄNDER I  OXELÖSUNDS   CENTRUM

Välkommen till 
Ljus & Värme 

i Oxelösund!
Lördag 29 november är det 
dags för årets Ljus & Värme. 
En aktivitet som på dagen 
innehåller en julmarknad med 
kvalitetsknallar, barntivoli och 
ringlekar för barnen samt 
julmusik av  Jocke Forss och 
Therese Cambrandt. Tomten 
kommer självklart och hälsar 
på under dagen. Allt detta på 

Järntorget med start 10.00. 
På Koordinaten blir det hant-
verkare, julpyssel och ljus-
stöping. Dessutom kommer 
Martin Emtenäs att hålla ett 
föredrag i Eventsalen 13.00 
under namnet ”Upplev Sveri-
ges natur”. Dagsprogrammet 
avslutas med att eken utanför 
ICA Kvantum tänds 15.00.

På kvällen är det dags att 
bege sig till S:t Botvids 
kyrka. Med start 18.00 blir 
det en konsert med Tho-
mas Di Leva, ensam med 
en gitarr. Du kan läsa mer 
om Thomas på sidan 8-10.

Räddningsplankan ger 
akut hjälp - du kan ock-
så hjälpa till!
Under dagen kommer en in-
samling att ske till förmån 
för Räddningsplankan, som 
är Svenska kyrkans akuta 
hjälpkassa för människor i 
Oxelösund i behov av eko-

nomiskt stöd. Halva entré-
intäkten på konserten med 
Thomas Di Leva går till 
Räddningsplankan. Dessut-
om all hyra från knallarna 
på torget samt alla intäkter 
från de värdekuponger som 
säljs i butikerna veckan inn-
an och under Ljus & Värme. 

Insamling till 
”Skridskotek”
I samband med Ljus & Värme 
har Svenska kyrkan i Oxelö-
sund tagit ytterligare ett initi-
ativ. Under dagen samlat man 
in skaer till ett ”Skridskotek”.  
Man gör det av två skäl. Dels 
för att bidra till ett bättre mil-
jötänk. Istället för att slänga 
skridskor, pulkor och hjälmar 
kan man lämna in dom till 
”Skridskoteket”. På Skrid-
skoteket lånas prylarna ut en 

säsong, sedan får man läm-
na tillbaka dom. Det kan bi-
dra till att även barn vars för-
äldrar inte har råd att köpa 
nya skridskor ändå kan få en 
chans att ha kul på is i vinter. 

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

Gustaf Carlmalm
Fastighetsskötare

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

www.birgers.se
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Saffranstider!
Förboka gärna dina Lussekatter till Lucia.

Välkommen till apoteket Ejdern!

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

Öppettider
mån-fre 09.30-18.00
lör 10.00-13.00

www.cykelonyckel.se

Belysningsset 
diod 99kr
Be
di
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GRATIS   PARKERING   I   CENTRUM

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

Mer än ett implantat.
  En ny livskvalitet.
Välkommen till Öppet hus för 
kostnadsfri konsultation

Onsdag 3 december kl.16.00-18.00
            Tandläkare Göran Herbring

För mer information: www.straumann.se

        Torggatan 13, Oxelösund 
             Tel:0155-316 60 

     www.tandlakareherbring.se

Järntorget 1, Oxelösund. Tel: 0155-374 72 Må-Fre 10.00-18.00 lunch 14.00-15.00 Lö 10.00-13.00

LOKAL PERSONLIG SERVICE

Anderssons Hemelektronik AB

Beställ dina julkort 
och fotokalendrar 

hos oss!

öö dd TT ll 0150155 35 37474 7272

AA
UPPSKATTAD
JULKLAPP!

Tandläkare 
Herbring bjuder in 
till öppet hus!
På sista tiden har vi märkt 
ett stadigt ökande intresse 
för fasta tandersättningar på 
implantat. Vi bjuder därför 
in till öppet hus för alla som 
vill veta mer om detta sätt 
att ersätta saknade tänder.

Onsdag den 3 december 
öppnar vi vår mottagning 
för just dig. Mellan klockan 
16 och 18 har du möjlighet 
att ställa dina frågor och 
funderingar om implantat- 
behandling till oss. 

Denna eftermiddag har vi 
flera specialister inom 
området på plats. Det 
ges möjlighet att träffa 
specialisttandläkare Annika 
Sahlin-Platt samt en 
produktspecialist från 
företaget Straumann som 
arbetar med tillverkning av 
implantatkomponenter. 

Alla är hjärtligt välkomna, 
även du som inte är patient 
hos oss!

Vi önskar er välkomna!

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

Veteranpoolen erbjuder bl a sällskap, 
hjälp med enklare vardagssysslor, 
ledsagning och mycket mer.  

Vi har lång erfarenhet av livet och 
arbetar med stor glädje för att vi vill 
och kan. Ingen startavgift eller bind-
ningstid och samma resurs kommer 
varje gång. Varmt välkommen!

20% rabatt
på våra hemlarm.

Köp idag, betala om tre månader.
20% rabatt på valfritt larmpaket fram till 13 december. 

VERISURE PARTNER

Larmtjänst i Södermanland 0723-69 38 50

Det senaste halvåret har 
många inbrott rapporterats 
i Nyköping. Hösten över-
går nu till vinter och snart 
är julen här. Vi tänder ljus 
för att lysa upp den mörka 
årstiden. Risken för inbrott 
och brand i våra hem ökar. 
NYK har pratat med Johan Brorman från 
Verisure, ett företag som bland annat 
arbetar med brand- och inbrottsskydd.

– Tyvärr är det många som resonerar 
”det händer inte oss”, istället för att se 
över sin brand- och inbrottsberedskap 
innan det händer något.

Kan det vara kostnaden man ryggar för?
– Visst kan det vara så, men jag tycker 
man ska fundera på hur det skulle kän-
nas om inbrott eller brand skulle drabba 

mitt eget hus. Ett vettigt skydd kostar 
mellan 3000 och 7000 kronor. En nor-
malvilla kostar cirka 2,5 miljoner. Jäm-
fört med den investeringen är inbrotts- 
och brandskyddet en ringa kostnad 
men en investering som faktiskt kan 
rädda liv.

Ett inbrottsskydd har stor chans att      
avskräcka förövaren.
– Studier visar att hus utan skydd lö-
per tre gånger så stor risk att drabbas 
av ovälkommet besök, säger Johan. 

Hur kan man få hjälp om man är osäker 
på hur man ska göra?
– Vi på Verisure utför kostnadsfria hem-
besök där vi ger råd om hur man kan se 
över sin brandberedskap och få ett full-
gott inbrottsskydd. 

Vad har du slutligen för råd till alla som 
funderar på att skaffa ett brand- och in-
brottsskydd?
– Tveka inte, så slipper du stå där och 
vara efterklok. Det är bättre att göra nå-
got innan det händer.

Det händer inte oss!

Johan Brorman på Verisure har arbetat
två år i branschen. Verisure har arbetat 
fram framgångsrika recept med brand 
och inbrott i fokus. Kontakta Johan Bror-
man om du vill ha ett kostnadsfritt hem-
besök med råd om hur du förbättrar din
brand- och inbrottsberedskap. 
Du når Johan på 0723-69 38 50. 
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Vi är fem företag som med 
kunskap, engagemang och 
service levererar och utför det 
mesta inom renovering och 
ombyggnad av Hus & Hem i 
Oxelösund och Nyköping. 

Oxelösunds Rör, Oxelö Golv, Lindells 
Måleritjänst, Kvists Elektriska och 
Eliassons Järn har startat ett sam-
arbete för att erbjuda ett starkt kom-
plett utbud av varor och tjänster som 
berör hus och hem. Hos oss kan ni 
få råd, tips och unika erbjudanden, 

antingen i våra butiker eller via vår 
gemensamma hemsida, självklart 
hittar ni oss även på facebook.

Öster om bron. Samtliga företag 
syns om ni tittar öster om bron när 
ni kommer in i centrala Oxelösund.

Ett brett sortiment med 
allt från Bygg & 
Verktyg till Hushåll & 
Trädgård! Vi har turbilar i 
Oxelösund och Nyköping.

Öppettider: 
Månd-Fred 7.00 - 18.00, 
Lörd 9.00 - 13.00

Timmermansgatan 6
0155-350 60
info@eliassonsjarn.se 
www.eliassonsjarn.se

Färghandel med stort 
sortiment av färg, 
tapeter, golv och må-
leri med många års 
yrkeserfarenhet.

Öppettider: 
Månd-Fred 9.00 - 18.00
Lörd 10.00 - 13.00

Torggatan 20 
0155-316 90 
maleritjanst@telia.com
www.maleritjanst.com

Försäljning och 
inläggning av kakel, 
klinker, våtrumsmattor, 
våtvägg, trägolv, lami-
nat, vinylmattor och 
heltäckningsmattor.

Öppettider: 
Månd-Torsd 9.00 - 18.00, 
Fred 9.00 - 17.00

Torggatan 22
0155-369 90
oxelogolv@telia.com

Elinstallation och servi-
ce med det mesta inom 
el samt en välsorterad 
elbutik. Vi säljer även 
köksinredningar från 
Kungsäterkök tillsam-
mans med Blå Köket.

Öppettider:
Månd-Torsd 8.00 - 18.00
Fred 9.00 - 16.00

Torggatan 19
0155-306 20 
info@kvistsel.se
www.kvistsel.se

Butik, service och 
installation med allt 
inom värme och 
sanitet.

Öppettider: 
Månd-Torsd 9.00 - 18.00
Fred 9.00 - 17.00

Torggatan 24
0155-304 25
info@ox-ror.se
www.ox-ror.se

F A C E B O O K . C O M / H U S O H E M O X E L O S U N D

Kontakta någon av oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just dig.

OXELÖSUND

Kvist Elektriska
Torggatan 19

Oxelösunds Rör
Torggatan 24

Eliassons Järn
Timmermansgatan 6

Lindells Måleritjänst
Torggatan 20

Oxelö Golv
Torggatan 22

Följ oss 
på facebook
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Du har säkert aldrig undrat över var 
saltet på vägen kommer ifrån. Det som 
gör din bilresa tryggare när vintern 
slagit sina klor i landet 
och det är halt på vägarna. 
Saltet har också gjort en 
resa, men troligen under 
den varma årstiden, för då 
kommer fartygslaster med 
salt från gruvor och saltan-
läggningar främst i Med-
elhavsländerna ända ner i 
Nordafrika och ibland till 
och med från Sydamerika, 
till Sverige och Oxelösunds 
Hamn. 

I Sverige finns ingen saltproduktion. 
En normalvinter går det åt ungefär 300 
tusen ton vägsalt i Sverige.
– Det brukar vara fem till åtta tusen ton 
salt per båt som anlöper Oxelösunds 

Hamn, berättar Per Erik Eriksson, som 
är affärsområdeschef  för Nordic Bul-
kers anläggning i Oxelösund. På ett 

år kommer omkring tolv 
tusen ton. Nordic Bulkers 
är logistikföretaget som 
ansvarar för lossning, han-
tering, administration och 
för lagret med salt i Oxelö-
sunds Hamn.

Distriktet sträcker sig i en 
tjugomils radie runt ham-
nen, från Stockholm i norr 
ner till Linköpingstrakten 

i söder. Sverige är uppdelat i en mängd 
olika distrikt och olika entreprenörer.

Billig produkt och kort säsong kräver 
effektivitet.
Vägsalt är urtypen för en säsongs-
produkt. Båtarna  kommer med hela 

... salt är 

betydligt bättre 

än sitt rykte.

TEXT LENA CALDERON FOTO OXELÖSUNDS HAMN

Företagsutveckling

Salt på väg
Snart är vintergatan ett faktum och det blir halt på våra 
vägar. Ett effektivt sätt att minska olycksriskerna under vin-
termånaderna är att sprida ut salt. Men var kommer saltet 
ifrån och hur färdas det innan det hamnar på asfalten?

ANNONS

Stora volymer - stora redskap, salthantering på kajen.
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årsbehovet av salt under den varma 
årstiden medan utleveranserna sker 
löpande under december till och med 
februari. Saltet lossas från 
fartygen med kran och 
skopa och läggs på en ren 
yta på kajen och flyttas in 
under tak på lagret i vän-
tan på vinterkylan. 

Salt är en billig produkt 
som kräver rationell han-
tering. Därför är det vik-
tigt att varje last omfattar 
stora kvantiteter. 
– Oxelösunds Hamn kan hantera stora 
bulklaster upp till 80 tusen ton. Det är 
det få hamnar som klarar.  Den hittills 
största saltlasten har varit på cirka 25 
tusen ton. Vi har också lagringskapa-
citet för så stora mängder bulkgods, 
säger Bo Ytterström, marknadschef  i 
Oxelösunds Hamn. 

Svevia, tidigare Vägverket Produktion, 
köper in och distribuerar vägsaltet 
från Oxelösunds Hamn till tio depåer 
i distriktet, som i sin tur förser sina 
plogbilar med salt. Totalt har Svevia 
tvåhundra depåer i landet.
– Det finns hur mycket salt om helst i 
världen. Nittio procent av kostnaden 
är logitik, berättar Karl Schneider, på 
Svevia. Därför är det viktigt att den är 
så effektiv som möjligt. Den stora flexi-
biliteten och servicegraden hos Nordic 
Bulkers och i hamnen är avgörande.  
Av samma skäl väljer Svevia billigast 
tänkbara frakt. Hamnens möjligheter 
att ta emot stora, djupgående, fartyg är 
då av stor betydelse samt höga service-
grad med bra öppettider.

Salt överallt
På norra halvklotet, där det blir halt 
vinterväglag, saltas vägarna. Det gör 
man i Japan, Ryssland, Norra Europa 
och Nordamerika. Saltet används både 
förebyggande inför förväntad halka och 
när snö och is är ett faktum, för att hål-
la vägbanorna rena. I förebyggande syf-
te är det ofta saltlösning som sprids på 
vägbanorna. På så sätt används mindre 
salt, vilket är en ambition hos Trafikver-
ket, som är den myndighet som sätter 
reglerna för saltanvändningen.  

Med salt kan man smälta snö och is 
ända ner till minus arton grader. Men 
det kräver stora mängder salt, så Tra-
fikverket rekommenderar saltanvänd-
ning ner till minus sex grader. Vid kall-
lare väderlek blir underlaget kärvare och 
en viss mängd snö och is på vägen kan 
accepteras. Vägsalt används också un-
der sommarhalvåret för att binda damm 
på vägen. Vägsalt är en naturprodukt 
och består av precis samma ämne som 
bordssalt, nämligen natriumklorid. Fast 
vägsaltet är grövre och inte lika rent. 

Saltad miljönota? Saltanvändningen 
på vägarna ifrågasätts ofta av miljö-
skäl. Men salt är betydligt bättre än 
sitt rykte.

– Vid höga koncentrationer av salt kom-
mer naturen i obalans. Växter kan fara 
illa och det kan bli problem i vattentäk-

ter. Men saltet lakas alltid 
ut förr eller senare och 
rinner så småningom ut i 
havet igen, säger Karl Sch-
neider. 

Salt är en del av kretslop-
pet och mer miljövänligt 
för halkbekämpning än 
både sand och dubbdäck. 
Sanden skapar miljöp-
roblem med små partik-

lar och blästringseffekter på bilarna. 
Dessutom måste man sanda ofta. Så 

fort trehundra fordon passerat mås-
te man sanda om, eftersom sanden 
blåser bort. Saltet är därför viktigt för 
trafiksäkerheten. Den värsta miljöbo-
ven är dubbdäcken som river upp as-
falt och partiklar. 

Vägsaltet gör så att trafiken från 
norr till söder kan komma fram 
och hålla tider, det minskar 
riskerna i trafiken och spar 
liv. Satt i relation till det är 
saltet, trots sina bieffek-
ter, det bästa vi kan väl-
ja för att öka säkerheten 
på vintergatan. �

... den värsta 

miljöboven är 

dubbdäcken.
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Historiska bilder - Oxelösund

I förra numret av OXD berättade vi om de tidskrifter som familjen Larsson 
hittade på vinden i Sjömanskyrkan efter att de flyttat in, och en sida med 
14 annonser visades upp. I detta nummer och framöver följer OXD upp an-
nonserna och ser vilken information som går att hitta om de annonserande 
företagen från förr.

TEXT MEDIAMIX FOTO OXELÖSUNDSARKIVET

Gamla tidskrifter
– berättar en historia, del 2

Mary Svensson var föreståndare för Edlunds 
skoaffär och var en mycket omtyckt person-
lighet i Oxelösund. Hon bodde i Nyköping 
och pendlade varje dag med rälsbuss eller 
landsortsbuss till sitt arbete – som hon hade 
i hela 50 år. Mary Svensson gick bort år 
1981, 87 år gammal.

Källa Oxelösundsarkivet:
Vi tar gärna emot fler bilder från Oxelösund! 
Vi som  har hand om Oxelösundsarkivet nu efter 
Karin är Eva Sundberg och Berit Rasmussen.

Kontakta gärna oss per mail:
eva.sundberg@oxelosund.se
berit.rasmussen@oxelosund.se
Eller på telefon: 0155-38352

Gustaf Edlunds Skoaffär, Föreningsgatan 8 i 
Oxelösund (Hagströmska huset). Huset bygg-
des år 1905 och inhyste förutom skoaffären 
också Lindqvists Tobak och fiskaffär Ljung & 
Carlsson. År 1920 flyttade även K.W. Lindbloms 
cykel- och reparationsverkstad in. Denna ägdes 
av Karl Wilhelm Lindblom, och flyttade senare 
till gamla brandstationens lokaler vid Höjdga-
tan. Huset revs år 1961 för att lämna plats åt 
Epahuset.

Edlunds skoaffär flyttade år 1961 till Apoteks-
huset på Järntorget. Huset byggdes år 1945-
46 och revs år 1973. Under den sista tiden låg 
Apotekshuset mitt på Järntorget på grund av 
den stora centrumomvandlingen.

Edl d k ff fl d å 1961 ill A k

Fotograf Ulla-Britt Karlsson

Fotograf Olle Jännerbring

Fotograf okänd

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  



Vet du mer om något av 
företagen i annonserna?  
Kontakta tobbe@media-mix.nu  
eller ring Torbjörn på 070-433 433 2
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Oxelösunds Vattenfabrik, Föreningsgatan 14 i Oxe-lösund. Huset byggdes år 1902 och tillhörde de så kallade Bonnkvarteren. Vattenfabriken grundades omkring år 1904 av A P Palmlöf. Företaget ägdes år 1908-1917 av fabrikör Albert Nilsson, sedan av Wik-tor Nilsson och Oskar Gustafsson mellan år 1917-1934. Gustafsson valde sedan att gå ur firman, och Wiktor Nilsson drev det vidare som ensam ägare. Fabriken tillverkade läskedrycker och vichyvatten, och kundkretsen bestod av caféer och konditorier i Oxelösund. Huset revs sedan år 1962. På bilden skymtas D-skolan och dåvarande Föreningslokalen, nuvarande Filadelfiakyrkan, till vänster.

Vi bevarar, förskönar 
och förändrar… 
Vår yrkeskompetens är hög!
• Alla våra målare har Yrkesutbild-  
 ning med avslutat gesällprov och 
 gesällbrev i måleri.
• Vidareutbildning inom material-
 kännedom genomförs 
 kontinuerligt via våra 
 leverantörer.
• Pia Berg innehar Mästar-
 brev i Måleriyrket.

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

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.

MÅLNING

Kontakta oss för 
en kostnadsfri offert!
Fredrik och Pia 0155-520 50

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

merbau.se • Merbau@telia.com • 070-382 8148

Det snyggaste 

SOPHUSET
i kvarteret

Ge dina 
sopor ett snyggt och 
praktiskt hus med skydd 
för väder, djur och insyn.

Våra sophus är byggsatser som är 
enkla att montera själv på plats. 
Golvet är av impregnerat trä och de 
övriga delarna är omålat trä som du 
kan måla i en valfri kulör. 

Sophuset är 110 cm bred, 110 cm 
lång och 210 cm högt. Den rymmer 
2 st normalstora sopkärl. Det finns 
dessutom plats för säckar eller kärl 
för återvinning av flaskor, burkar mm.

Du kan även måttbeställa ditt 
sophus om du tex behöver 
ett sophus för fler soptunnor - 
ring gärna för offert.

JUST NU!
Se vårt visningsexemplar 
utanför Flügger Färg, 
Pål Jungs Hage!

MERBAU

Ge dina

NU!

FR 4.500:-

Fotograf Olle Jännerbring



www.golvmaterial.se

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

Se vår stora 

utställning!

SATSA PÅ DIN HEMMILJÖ!

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

Värmebölja 
i vinter?

Endast för dig som förbokar 
din parkering på www.skavsta.se

Vintern närmar sig 
med stormsteg 
och snart är det jul i vårt hus. 
Även i år ligger jul- och nyårs-
helgerna bra till att man med 
några få semesterdagar kan 
få flera veckors ledighet! Vad 
passar bättre då än att åka bort 
ett slag? Många har upptäckt 
att det gör oss nordbor gott att 
få en dos sol och värme mitt i 

vintern. Från Stockholm Skavsta 
finns flera soliga alternativ att 
välja bland. Teneriffa och Gran 
Canaria trafikeras två gånger i 
veckan av Ryanair ända fram till 
slutet av mars. Likaså tar Ryan-
air dig till Alicante, Malaga och 
Malta under hela vintern.

För dig som är mer intresserad 
av snö och vinter kan vi erbju-
da snösäkra destinationer som 

italienska alperna, vilka du når 
med flyg till Bergamo, eller var-
för inte testa den både vackra 
och prisvärda skidåkningen i 
Zakopane utanför Krakow eller 
i Kopaonik strax söder om Bel-
grad? Krakow når du med Ryan-
air och Belgrad med Wizz Air.

Se samtliga 41 destinationer 
från Stockholm Skavsta Flyg-
plats på skavsta.se.

Byt snöslask mot några dagar – eller veckor! 
– i skön sol och värme. Foto: © Promotur 
Turismo Canarias

Alicante bjuder på svensk sommarvärme hela vintern. Foto: ©TourSpain

Härlig skidåkning till budgetpris. Foto: © FotoPolska

Kopaonik, som i en vintersaga. Foto: Marko Persson

våra 
special-
erbjudanden 
på parkering! 

Missa 

inte!

Restips!
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Visste du att Elgiganten 
Nyköping säljer kök?

För fri konsultation/vägledning ta 
kontakt med våran köksspecialist 
Daniel på tel 0155-120902 eller 
kitchen.nykoping@giganten.se

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

K I A   M E R C E D E S  B E N Z   C I T R Ô E N   O P E L   S A A B

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

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

Bilar förblir bra, när de får 
regelbunden service.

Agneta Norbeck, Kundtjänstansvarig 

Boka service och reparationer 
på www.bilcenter.com

AGNETAS TIPS! 
Har du matta strålkastare? Du vet 
väl att vi kan polera dom åt dig?

Det är så vi ser på vår serviceverksamhet och 
vi satsar målmedvetet på att hålla din bil rullande, 
utan onödiga och kostsamma stillestånd. 

Rusta din bil inför vintern. 
Boka in din tid för bilservice 
fram till 31 januari och få 

10% rabatt!
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å

S:t Botvids Kyrka 18.00

Lördag 29 november
Välkommen till en trevlig dag  med mycket 

julstämning på Järntorget i Oxelösund

10.00-15.00

En riktig mataffär

mediamix
IDÉ, SÄLJ & PRODUKTION AV GRAFISKA PRODUKTER 

mediamixJulmarknad i samarbete med
Katarina Hoffman

Hälften av entréintäkterna går till 
Räddningsplankan, Svenska kyrkans 
akuta hjälpkassa för människor i nöd 
i Oxelösund. Biljetter: Förbutiken 
ICA Kvantum. Pris 180:-

Julmarknad med 
kvalitetsknallar

  julgodis till  alla dansande barn

  Upplev Sveriges natur
 

Thomas 
Di Leva



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

www.hushallsgruppen.se

Sodastream Megapack  

OBH Nordica Mixer 6632  

999:-
(1.195:-)

Electrolux 
Dammsugare 
Esclassicp 

Flame Boy  
Livsmedelsbrännare 

179:-
(365:-)

699:-
(799:-)

499:-
(599:-) 399:-

(599:-)

Tefal Strykjärn
FV4485EO

499:-
(599:-)

Bosch matberedare 
MCM 2054 

-
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 i samarbete med

Järntorget 1     www.pulsochtraning.se

Välkommen på Öppet Hus: 

Måndagar och Onsdagar kl 18-20

foto: Shafi qul Alam Kiron

Hälsa

forHÄ
LSA

Passa på! Sista chansen att ta del 
av vårt fantastiska erbjudande! 

*Erbjudandet gäller vid tecknande av årskort på P&T Oxelösund t.o.m. 2014-11-30. Gäller ej 

avtalet ”Samtliga gym” och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Inträdesavgift tillkommer.

Teckna årskort för 169 kr/mån (Ord. pris 269 kr/mån) 

Dessutom går 100 kr oavkortat till  
Rädda Barnens arbete för barns hälsa

BILTVÄTTEN I OXELÖSUND

Skonsamt & 

           Miljövänligt

Du väljer själv hur mycket 
biltvätten får kosta.

Allt biltvättmedel ingår!

t Betalterminal för kort
eller kontant-

betalning

ltermi l fBetalt

TVÄTTA SJÄLV DIN BILfrån 20:-

TVÄTTA

D

TATA

Vi har alltid öppet!

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



       
  Välkommen till din naturliga matvarubutik!

8-21VI HAR ÖPPET

ALLA DAGAR

        
      G

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

HÖSTEN
Den perfekta tiden att unna dig något läsvärt!

- Det finns ett 

stort intresse för 

böcker, konsta-

terar Joachim 

Hermansson på 

ICA Kvantum.

Vi på ICA Kvantum arbetar 

mycket aktivt med böcker. 

Vår bokavdelning innehål-

ler alla stora titlar från för-

fattare som exempelvis Jo-
nas Gardell, Per Morberg och 
Camilla Läckberg. Här hittar 

du även en pocketavdelning 

med en hel del intresssanta 

titlar, och en avdelning med 

barnböcker.

Stryktipsmästerskapen
Stryktipsmästerskapen pågår för 

fullt. Följ tävlingen löpande i vår 

spelbutik eller på vår facebooksida:

facebook.com/icakvantumoxelosund

1 Tony Stridh, 22
2 Gunnar Bergström, 21
3 J.I.C.T, 20
4 Fredda, 19 

Ställning efter 2 

av 6 omgångar:

Ny bok av 

CAMILLA LÄCKBERG 

nu i butiken.

Lejontämjaren 149:- 

Med ICA Kortpris.


