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En region - ett magasin

EVA
WESTBERG

När jag skriver detta är det dagen efter årets Ljus &
Värme i Oxelösund. En lördag fylld av många intryck.
Mycket folk som nyfiket går runt och ser vad årets knallar erbjuder. Många besöker Koordinaten som erbjuder
allt från ljusstöpning till en föreläsning av Martin Emtenäs. En fullsatt kyrka som lyssnar på Thomas Di Levas sånger och budskap. Men också en lördag fylld av
solidaritet för dom som har det jobbigt.
Svenska kyrkan i Oxelösund samlar in
skridskor, pulkor och vinterkläder som
sedan lånas ut till familjer som har det
jobbigt ekonomiskt. Detta under namnet
”Skridskoteket”. I samarbete med Svenska kyrkan i Oxelösund samlas pengar in
till Räddningsplankan och Gungbrädan,
som är kyrkans akuta hjälpkassa för behövande i
Oxelösund.
Jag är stolt över att
vara delaktig i ”Ljus
& Värme” som under lördagen samlade in 39.600 kronor
till Räddningsplankan.
Dessutom bidrog ICA
Kvantum med sitt paketlotteri med ytterligare 15.000 kronor. Pengar som kommer mycket väl till pass inför
julen. Vilken kraft det blir när många bestämmer sig för att arbeta för en gemensam sak.
Tankar finns på att starta ett ”Räddningsplankan friends”. Att involvera och engagera företag i Oxelösund i arbetet med
att hjälpa alla som har det jobbigt. Att ge
ett bidrag till ambitionen att utrota det
som kallas ”barnfattigdom” i Oxelösund.
Något som kan göra Oxelösund unikt, där
samarbete över alla gränser gör vardagen
drägligare för alla i Oxelösund.
Inför 2015 har jag och mina medarbetare
tagit ett stort och viktigt beslut. Våra magasin OXD och NYK ”gifter sig” och blir
ett magasin. Ett beslut som förankrats
hos våra annonsörer och samarbetspart-

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

MINNA
RAVNE

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

ners. Alla har enhälligt varit positiva till
tanken vilket stärkt
oss i vårt beslut.
Tiden är mogen för
ett magasin som
berättar om både
Oxelösund, Nyköping och regionen. Ett magasin som når
alla hushåll
i regionen
OxelösundNyköping.

SANNA
WALKER

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

DEBORAH
ROSMAN

Jag har under
många år varit aktiv företagare i både
Oxelösund och Nyköping och är övertygad om
att regionen absolut har
fantastisk utvecklingspotential.

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

PETER
LUNDSTRÖM

Så låt oss jobba tillsammans
för en region som utvecklas och
växer. Vi har mycket att erbjuda.
Tillsammans. Som en region dit
företag och människor flyttar för
att bo, leva och verka.

Fotograf
070 389 01 77
peter@media-mix.nu
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Torbjörn Dahlström
Ansvarig utgivare

070 433 43 32
tobbe@media-mix.nu
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KOM OCH
HÄLSA PÅ!

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

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

ANNONS

KLVVDU WLOO L )U|VlQJ 'H VHQDVW nUHQ
9 7UH
KDUYLE\JJWVH[Q\DKLVVDURFKPHG9LWVLSSDQKDU\WWHUOLJDUHFLUNDOlJHQKHWHUInWWWLOOJnQJWLOOKLVV
¿QQV  VW\FNHQ 7LNVSDFVWDWLRQHU
9 1X
PHGPLOM|YlQOLJDRFKJUDWLVKXQGSnVDUSn
SODWV$OOWI|UHWWUHQDUH2[HO|VXQG

9 9LKDULRUGQLQJVWlOOWORNDOHUI|UDWWNXQQDWD
HPRW HQVDPNRPPDQGH À\NWLQJEDUQ HWW
NRPPXQXSSGUDJ

9 1X DQYlQGHU YL EDUD PLOM|YlQOLJ HO LQRP

NRPPXQNRQFHUQHQ 9L N|SHU HQEDUW HO
VRPSURGXFHUDVDYYDWWHQNUDIWYLONHWXQGHUnUPLQVNDUXWVOlSSHQPHG
WRQNROGLR[LG

9 9LKDUE\JJWYnUI|UVWDWYlWWVWXJDPHGGLJLWDOWLGKDQWHULQJ,GHQQ\DWYlWWVWXJDQKDU

Vi fortsätter
att förenkla
oxelösundarnas
vardag
Under 2014 har bland annat
följande hänt:

9 6ROFHOOHU¿QQVQXSnSODWVSn.XVWEHYDNQLQJHQVIDVWLJKHWL2[HO|VXQGV¿VNHKDPQ
Sn)HP|UH6ROFHOOHUQDIXQJHUDUVRPLQVSLUDWLRQRFKYLVQLQJVH[HPSHO

9 9LKDUSnE|UMDWDQVOXWQLQJDYIDVWLJKHWHUSn9lVWUD)HP|UHWLOOGHWNRPPXQDOD
YDWWHQRFKDYORSSVQlWHW

9 VW\FNHQKDUEHV|NWRVVSnYnUDI\UD
OlJHQKHWVYLVQLQJDUXQGHUnUHW
I|U HWW OHYDQGH WRUJ 9L KDU
9 (YHQHPDQJ
KDIW ORSSLV PLGVRPPDU¿UDQGH DOOVnQJ
WUDQVSRUWGDJ VDPW GHQ nUOLJD MXOPDUNQDGHQPHGHIWHUI|OMDQGHNRQVHUWLN\UNDQ
IDVWLJKHWHU KDU InWW Q\D
9 $OOPlQQ\WWDQV
IDVDGVN\OWDU

YLVDWVDWSnWYlWWPDVNLQHUPHGOnJYDWWHQ
RFKHQHUJLI|UEUXNQLQJ

7HUUD%\WH KDU 2[HO|VXQGV VWDGVQlW
9 OHYHUHUDWXWWLOOVLQDNXQGHUXQGHUnUHW

92[HO|VXQGV VWDGVQlW HUEMXGHU IUnQ RFK

WRUJVNRODQ KDU ORNDOHUQD WLOO GHW Q\D
9 3n
)ULWLGVKHPPHW 6NlUJnUGHQ E\JJWV RP

PHG L nU JUDWLV :L)L I|U EHV|NDUH Sn
-RJHUV|EDGHW

KDU DQRUGQDW HYHQHPDQJ VRP VNUlS
99L
SORFNDUGDJHQ 9lUOGVWRDOHWWGDJHQ (DUWK
'D\ 6WlGD 6YHULJH VDPW GHOWDJLW L HQ
NOlGE\WDUGDJ$OOWLDUEHWHWI|UHQKnOOEDUDUHPLOM|

9

  JDWOMXVDUPDWXUHU DY WRWDOW  
VW\FNHQ KDU E\WWV XW GH VHQDVWH nUHQ
*HQRP GHW KDU HQHUJLI|UEUXNQLQJHQ
PLQVNDWPHG*:KSHUnUYLONHWPRWVYDUDUHQEHVSDULQJSnFLUNDNU
SHUnU(WWNRPPXQXSSGUDJ

9 9nUI|UVWDHOELOlULGULIWVRPHWWOHGLPLOM|DUEHWHWI|UHQKnOOEDUDUHYlUOG
9

2[HO|VXQGV 6WDGVQlW YDU KXYXGVSRQVRUHU WLOO HVSRUW HYHQWHW  1LJKW L 2[HO|VXQG5XQWVSHODQGHXQJGRPDUWlYODGHRFK/$1DGHPHGYDUDQGUDL&XSROV
ORNDO XQGHU  WLPPDU (WW O\FNDW HYHQHPDQJVRP¿FNÀHUDWWLQVHDWWHVSRUWHQlU
KlUI|UDWWVWDQQD

9 NYPWDNKDUE\WWVXWSn3HWHUVOXQGVVNRODQ%M|UQWRUSRFK5DPGDOVVNRODQ(WW
NRPPXQXSSGUDJ
KDU E|UMDW SODQHUD RFK XWUHGD DUEHWHW
9 9L
PHGDWWXWIRUPDHQQ\VNRODRFKI|UVNRODL
2[HO|VXQGWLOOVDPPDQVPHGNRPPXQHQ

9

9L NRPPHU XQGHU nUHW DWW N|SD LQ
PYDWWHQRFKUHQDFLUND
PDYORSSVYDWWHQ

9

(Q PRGHOO DY +lYULQJH EnN I|UJ\OOHU QX
LQIDUWHQWLOO2[HO|VXQGRFKlUHQDYYnUD
Q\DSXPSVWDWLRQHU

KDU RUGQDW HQ PDWVYLQQVWlYOLQJ PHG
9 9L
V\IWHWDWWPLQVNDPDWDYIDOOHWLVNRORUQD

HWWNRPPXQXSSGUDJ

9 )|UHQElWWUHLQRPKXVPLOM|KDUYLE\WWGHODUDYYlUPHRFKYHQWLODWLRQVDQOlJJQLQJHQSn5DPGDOVVNRODQYLONHWVDPWLGLJWJHWW
HQnUOLJEHVSDULQJSnFLUNDNZK
KDU VDPDUEHWDW PHG 0DW|SSHW RFK
9 9L
|YULJDKDQGODUHL)U|VlQJI|UDWWInHWWPHU
OHYDQGHWRUJL)U|VlQJ
Sn 3HWHUVOXQGV I|UVNROD KDU
9 /HNSODWVHQ
UXVWDWVXSSHWWNRPPXQXSSGUDJ

9 ,DXJXVWLYDUYLSnSODWVSn2[HO|ORSSHWRFK
GHODGHXWGU\JWÀDVNRUIUnQ0LWWYDWWHQ
KDU KDIW 5HNRP|WH I|U YnUD IMlUUYlU9 9L
PHNXQGHU

9 2[HO|VXQGVVWDGVQlWKDULnUDQVOXWLW
YLOORU  OlJHQKHWHU RFK  I|UHWDJ WLOO
6WDGVQlWHW
KDU PRQWHUDW EDGVWHJDU Sn )HP|UH
9 9L
LRUGQLQJVWlOOW SODWVHU I|U KXVELODU L ¿VNHKDPQHQ VDPW GHOWDJLW L VDPDUEHWHW PHG
DWWE\JJDGHQQ\D+DUGR[SDUNHQYLG*lVWKDPQHQ1nJUDDYYnUDNRPPXQXSSGUDJ

9 (WWOLWHWYLQGNUDIWYHUNKDUSODFHUDWVYLG2;66SLU
6RPHWWOHGLYnUWDUEHWHI|UHQKnOOEDUDUHPLOM|
9 2[HO|(QHUJLlUQX5(9$4FHUWL¿HUDW'HW
LQQHElUDWWYLMREEDUPHGDWWPLQVNDI|URUHQLQJDUQDLYDWWQHWVRPNRPPHUWLOOUHQLQJVYHUNHWYLONHWJHUHWWUHQDUHVODPRFKDWWYLQX
NDQELGUDPHGJ|GVHOWLOOYnUDnNUDU



God Jul
& Gott Nytt År!

Vi tackar våra
kunder och samarbetspartners för ett
fantastiskt 2014!
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TEXT MEDIAMIX

Kultur och nöje

Varierande toner i
allaktivitetshuset i vår!
Klurar du på julklapp, present eller bara en upplevelse för
dig själv? OXD har träﬀat Oxelösunds Kulturkoordinator
Elin Andersson som tipsar inför våren.
Elin, julen närmar sig med stormsteg
och några av våra läsare skulle säkert
uppskatta ett julklappstips. Har du
något förslag?
– Det här med julklappar är ju alltid en
klurig del som för många hör december till… Men något som går hem hos
de flesta är en personlig present, eller
kanske ännu hellre något så personligt som en upplevelse.
Och vad finns det för upplevelser
att ge här i Oxelösund?
– Det finns många fina och roliga utflyktsställen i vackra Oxelösund! Det
som ligger mig närmast är såklart
musikupplevelserna som kommer till
Koordinaten.
I vårens konsertprogram som arrangeras av Kultur- och fritidsförvaltningen

ingår inte mindre än fem konserter.
Fokus för vårens konserter är att publiken ska få inspireras, upptäcka och
se ett varierat utbud. Biljetterna är
släppta och det går att köpa enskilda
biljetter per konsert eller Musikpasset
som ger entré till alla fem konserterna. Så varför inte ta med nära och
kära på en upplevelse i vår?
Berätta kort om vad vi
kommer få höra i vår!
– Vi börjar i februari med ung tre unga
folkmusiker som kallar sig Ahlberg, Ek
& Roswall, de spelar traditionell folkmusik och egenskrivna låtar i samma
anda med lite modern touch. Sen
kommer ingen mindre än Erik Linder
hit! Känd från Talang, Melodifestivalen och Diggiloo. Med sin fantastiska
stämma kan han trollbinda vem som

Youtube-fenomenen i Solala spelar på Koordinaten i vår
helst. Hos oss gör han en särskilt
ihopsatt konsert med egna låtar och
underbara svenska hits.
I mars händer det något
speciellt, eller hur?
– Precis! Tisdagen den 17 mars firar vi
Irlands nationaldag med irländsk danskurs och musik med folkrockbandet
West of Eden. Det kan hända att Koordinaten antar en något grönare nyans…
I november hade ni en klassisk
konsert, kommer ni fortsätta
erbjuda publiken det?
– Det kommer en klassisk konsert i
vår också. I april kommer Haga Duo
till Koordinaten och gör en av sina be-

jublade klassiska konserter. Det är något speciellt med dem, de lyckas alltid
fånga publiken och bjuda på personliga konserter med nära till skratt.
Gitarr, tvärflöjt och svängiga klassiska
stycken blir det då.
Och sist men inte minst…
– Kommer tre killar som slagit stort
på sistone med sina häftiga versioner
av allt från N*Sync-låtar till sånger
från Ronja Rövardotter-filmen. De
blev kända genom sociala medier och
släpper i vår sin första skiva och gör
ett turnéstopp i Oxelösund! Solala
heter bandet, och de känns igen vid
köksbordet där musiken får ta plats.

Evenemangstips
Konserter
Musikpasset i vår
4 februari: Ahlberg, Ek & Roswall
– Folkmusik när den är som bäst!
25 februari: Erik Linder
– Älskade svenska sånger och egenskrivna låtar!
17 mars: West of Eden
– Fira St Patricks Day på Koordinatens
irländska afton!

Utställningar
Oxelösundssalongen
Koordinaten, Galleri K
29 november – 7 januari
En samlingsutställning med konstnärer som har anknytning till Oxelösund. En härlig mix av konstformer i
allt från väv till akryl, foto och tusch.
Det finns många fantastiskt duktiga
konstnärer här. Passa på att kika in!

Utställningar
ÖgonblickMartin Emtenäs

Andra aktiviteter
Koordinatens
Öppettider

Galleri O, Koordinaten
29 november – 7 januari

Till vardags har Koordinaten öppet
9 – 19
Måndag – torsdag
Fredag
9 – 18
Lördag
10 – 14
Söndag
12 – 15
Vid kommande helgdagar
är öppettiderna:
Dag före Julafton 23/12
9 – 18
Julafton 24/12
stängt
Juldagen 25/12
stängt
Annandag jul 26/12
stängt
Dag före nyårsafton 30/12
9 – 18
Nyårsafton 31/12
stängt

Oxelösundssonen Martin Emtenäs ställer för första gången ut sina egenfotade
bilder i ett galleri, och det gör han i
Koordinatens Galleri O med utställningen ”Ögonblick”.

15 april: Haga Duo
– En lekfull, glädjefylld och personlig
konsert med klassisk musik av alla
dess slag!

Seniorcafé

6 maj: Solala
– Ung stämsång och älskade sånger i
fängslande arrangemang!
Varje konsert har entrépriserna
190 kr för ordinarie och 90 kr för
ungdomar t.o.m. 26 år.
I Musikpasset ingår alla fem konserter och priset för det är i vår 495 kr.
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Vårens artister på Koordinaten

ABC- Bokstavslek

Koordinaten,
måndagar och torsdagar 10 –12

Galleri K & O, Koordinaten
17 januari – 3 mars

Torsdagsprogram i december:

Barnutställning. Kom och klättra och
kryp bland jättestora bokstäver!

18 december – Julavslutnig med
Gullmar och Johanna
Välkomna tillbaka i vår!

ABC är Producerad av Tor Svae & Roger
Josefsson.

För mer info och biljetter:
www.visitoxelosund.se

Koll på läget

Högtid att sälja.

10-11/1

^ŶĂƌƚćƌũƵůĞŶŚćƌŽĐŚŽŵĚƵƐĂŵƟĚŝŐƚĨƵŶĚĞƌĂƌƉĊĂƩƐćůũĂĚŝŶďŽƐƚĂĚ
ďĞŚƂǀĞƌĚƵĂůůŚũćůƉĚƵŬĂŶĨĊ͊sŝƚĂƌŚĂŶĚŽŵĨƂƌďĞƌĞĚĞůƐĞƌŶĂŵĞĚĂŶĚƵ
ĮƌĂƌũƵů͕ƐĊćƌĚŝŶďŽƐƚĂĚŬůĂƌĨƂƌǀŝƐŶŝŶŐƐĊĨŽƌƚŐƌĂŶĞŶćƌƵƚƐůćŶŐĚ͘ĞƐƐͲ
ƵƚŽŵŚĂƌĚƵĐŚĂŶƐĂƩǀŝƐĂĚŝŶďŽƐƚĂĚƵŶĚĞƌ^ǀĞƌŝŐĞƐƐƚƂƌƐƚĂǀŝƐŶŝŶŐƐŚĞůŐ
ĚĞŶϭϬͲϭϭũĂŶƵĂƌŝ͘sćůŬŽŵŵĞŶƟůůŵćŬůĂƌĞŶƐŽŵŚĂƌŬŽůůƉĊůćŐĞƚ͘

Vi har koll på
Nyköping och
Oxelösund.

ŶĚƌĞĂƐ^ƟŐůƵŶĚ

FASTIGHETSMÄKLARE

072 858 27 92

Jenny Sjöberg

Johan Isoz

Emma Winblad von Walter

FASTIGHETSMÄKLARE

FASTIGHETSMÄKLARE

FASTIGHETSMÄKLARE

0702 20 92 94

Lars-Göran Wärnström

Lena Sandström

Sari Grindberg

FASTIGHETSMÄKLARE

MÄKLARASSISTENT

MÄKLARASSISTENT

0705 70 54 40

0155 20 95 80

0155 20 95 80

0705 75 79 02

^ƵƐĂŶŶĞ<ĂƌůƐƐŽŶ

FASTIGHETSMÄKLARE

0730 23 96 65

070 550 50 06

dŽďŝĂƐ<ĂƌůƐƐŽŶ

FASTIGHETSMÄKLARE

070 636 86 29

dĞĐŬŶĂĞƩĨƂƌŵĞĚůŝŶŐƐƵƉƉĚƌĂŐŵĞĚŽƐƐŵĞůůĂŶϮϬŶŽǀ
ŽĐŚϯϭĚĞĐƐĊĨĊƌĚƵĞŶŝWĂĚDŝŶŝ͕ǀćƌĚĞĐĂϮ͘ϬϬϬŬƌ͕ĞůůĞƌ
ŵŽƚƐǀĂƌĂŶĚĞƌĂďĂƩƉĊĨƂƌŵĞĚůŝŶŐƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶ͊

Ez<PW/E'BAGAREGATANϮϭ͘d>ϬϭϱϱϮϬϵϱϴϬ͘^sE^<&^d͘^ͬEz<KW/E'

God Hjul!
Önskar vi
alla våra
gamla och
nya kunder!
Vi ses under
2015.
och Gott Nytt År!
ÖPPETTIDER:

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

VÄLKOMMEN
IN TILL OSS!
Industrigatan 10, Nyköping 0155-21 71 70
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SEQUENTIA
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på Julcafé
i S:t Botvid

s
ö
l
xe

18/12 kl 18.00
Livemusik till kaffet
med tjejkören
SEQUENTIA,ZVTIQ\KLY
WrQ\SZrUNLYTT[PSS
MYTrUMY.\UNIYpKHU
R`YRHUZHR\[RHZZHMY
IHYUMHTPSQLYP6_LSZ\UK
=pSRVTUH2HMtL[OHY
WWL[ 

O

Julafton

24/12
S:t Botvid

Samling kring krubban
10.00
10
00P:![)V[]PK-HTPSQLN\KZ[pUZ[
P : ) PK - PSQ
K
11.151\SHUKHR[VJOZrUNWr:Q[rUNLU
17.001\SIUP:![)V[]PK:rUNH]<SSH)YQHYZ
23.30 4PKUH[[ZTpZZHP:![)V[]PK
:rUNH];OLYLZL*HTIYHU[)LYN

Utställning
i S:t Botvid
T.o.m 11/1 2015 kl 9-162`YRHUZ
TrSHYNY\WWZ[pSSLY\[

Traditionell
Julkonsert

18/12
kl 18.

tvid

21/1 kl 18-21 Öppen samtalskväll
RYPUN[LTH[=pYKLM\SSf]LU
-YZHTSPUNZOLTTL[

25/12
0

22/1 kl 18 i S:t Botvid. ,SPZHIL[O
=VSKLUZ[HY[HYZHT[HSZNY\WWRYPUN
IPILSU=pSRVTTLU

kl 07.0

Stjärnholm

21/12

med mycket julstämning
26/12 kl 18.00 Annandag Jul
P:![)V[]PK-YP,U[Yt
:![)V[]PKZRYLU5PJVWPHRYLUVJO
PUZ[Y\TLU[HSPZ[LYIQ\KLYWrQ\S
Z[pTUPUN7PH2HYLSSVJO:HYH>PYX]PZ[
ÅQ[LY,SPZHIL[O/LYTHUZZVUWPHUV
9VILY[5PSZZVU[Y\TWL[+PYPNLU[
:\ZHUUL-VYZS\UK2VSSLR[[PSS
9pKKUPUNZWSHURHUR`YRHUZHR\[RHZZH
MYTpUUPZRVYP6_LSZ\UKPILOV]H]
LRVUVTPZR[Z[K
(UUHUKHNLUZN\KZ[QpUZ[OpU]PZHY
]P[PSS:[PM[ZNrYKLU:[QpYUOVST3P]L[Z
RHWLSSRS

kl 16.00
S:t Botvid

Levande julspel
Varje år före jul bjuder Svenska
kyrkan in till Levande julspel för
allmänheten. 2`YRHUZHUZ[pSSKH
VJOPKLLSSHTLKHYIL[HYLTLK
]LYRHY(SSHIPISPZRHNLZ[HS[LYP
ILYp[[LSZLUVT1LZ\ZMKLSZLpY
TLKPZWLSL[KpYKL[YHKP[PVULSSH
Q\SZrUNLYUHVJOTVKLYUHYLQ\S
T\ZPRISPYL[[]PR[PNPUZSHN4HU\Z
VJOYLNP;OLYLZL*HTIYHU[)LYN

28/12 kl 18.00 mässa i S:t Botvid.
1/1 kl 18.00 mässa i S:t Botvid.
7/1 Kaffedralen öppnar igen.
=pSRVTTLUPUH[[ÄRHVUZKHNHYP:![
)V[]PKRS
11/1 kl 18.00 Mässa i S:t Botvid,
4HYPH=LUOVSH1VJRL-VYZ7YpZ[LU
4HYPH=LUOVSHOpSZHZ]pSRVTTLU[PSS
6_LSZ\UKVJO:![)V[]PKZR`YRH
17/1 kl 18.00 Orgelkonsert med
Irina Söderberg
4rUHKLUZRVUZLY[P:![)V[]PK,U[Yt
RY7LUZPVUpYVJOZ[\KLYHUKL
RY.YH[PZ\WW[VTrY
18/1 kl 18.00 TaizémässaP:![
)V[]PK

Juldagen
Julotta i Stjärnholms
gamla kyrka.
19/1 kl 18-20.30 Stickcafé i
MYZHTSPUNZOLTTL[4rUKHNHY
20/1 kl 13-16 Syjunta i
MYZHTSPUNZOLTTL[=HYHUUHU[PZKHN
20/1 kl 18-21 ny verksamhet för
"Unga Vuxna".
,UWWLUZHT[HSZNY\WWMY
\UNH]\_UHPrSKLYUrY
-YZHTSPUNZOLTTL[

Trettondag jul
6/1 kl 14.00 i St. Botvid
:[QpYUMLZ[MYIHYU
VJO]\_UH-PRH
KHUZRYPUNNYHULU
[VT[LURVTTLY

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

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

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

22/1 Ungdomskvällar varje
torsdag,RSMYHSSH
PrSKLYUrY

Oxelösundin
Ruotsinsuomalaisen
seurakuntatyön
Ke 17/12/LURPSR\UUHU
1V\S\Up`[LSTp:[)V[]PKPURPYRRV
Y\V[ZPURPLSPULU
Su 21/12/LURPSR\UUHU
1V\S\Up`[LSTp:[)V[]PKPURPYRRV
Y\V[ZPURPLSPULU2PYRRV[HRZPWp[LL
Ke 25/12 16<3<209226
:[)V[]PK2PYRRV[HRZPWp[LL
Su 11/14LZZ\:[)V[]PK
7HWWP4HYPH=LUOVSH[VP]V[L[HHU
[LY]L[\SSLLRZPZL\YHR\U[HHTTL
19/1, 26/1 13-15
2\VYVOHYQVP[\RZL[:![)V[]PKPU
RPYRRV
19/11VO[VR\UUHURVRV\Z
20/1, 6TWLS\ZL\YHZYRRV[P
27/1 3H\S\RHO]P[[LS\[
:Q[rUNLUPU[PSVPZZH
18/12, 15/1, 29/15HPZ[LU
ZH\UH:[QpYUOVST
30/1 3H\S\RHO]P[[LS\[
)QYU[VYWPU[PSVPZZH
30/12LYOV[\UUP[]
4PUPVYP[]ZYRRV[P

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.

TEXT BIRGITTA RINGSHAGEN
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Glitter

o:trBotvid
pärilS

Anita Aronsson är vaktmästare i S:t Botvids kyrka och
församlingshem i Oxelösund.
Hon gillar sitt jobb. En bra
förutsättning för att trivas på
sitt jobb är att ha fria händer
att göra saker, säger hon.
– Helger som inbjuder till att göra
något extra, gillar jag mest. Jag
vill att besökarna ska fästa blicken på något, titta och fundera.
Det ska va enkelt, inget överdåd. Besökaren ska få
en känsla av
att här är jag
JULAFTON
välkommen in.
Samling kring
Här är det uppdukrubban
kat och gjort lite extra.
24/12
kl 10.00
Inför söndagarnas gudstjänstförberedelse där
teman planeras, får jag
tankar och idéer om
hur det går att förstärka intryck.
– Naturen bjuder på så mycket gratis
skönhet, som går att ta vara på och
med enkla medel göra något av. Jag
går ofta och fluktar vid strandkanten
här i Oxelösund eller ute i skärgården.
Oftast hittar jag något fint
som kan passa in i S:t
Botvid. Nån snygg gren
som kanske har legat länge
vid strandkanten och blivit grå
och slipad av vatten och vind.
Själva kyrkorummet i sig är fint
och det är viktigt att det inte ser
rörigt ut. Kyrkorummet ska va en
plats som ger lugn för den som
går in där.
– En onsdagsmorgon när jag just hade
hämtat posten på stan och var på väg
uppför kyrkbacken till morgonmässan, passade jag på att plocka med
mig vad jag hittade. En tillknycklad
ölburk, slängda godispapper och några vackra vårblommor. Den morgonen
tog jag med vardagen in i kyrkan. Jag
känner mig fri att göra så. Det här är
ett förtroende som jag fick när jag
började som vaktmästare och det
vill jag gärna fortsätta att göra det
bästa av.
– Årstiderna bjuder starka fina färger.
På personalens uteplats,
där vi kan njuta av vårt kaffe
tidig vår och långt in på

Snö och vinter. Anita Aronsson har fullt upp. Serietecknaren Malin Biller har fångat henne på bild.

MUSIKCAFÉ
I S:T BOTVID
Livemusik till kaffet
med
SEQUENTIA
18/12 kl 18.00

ta och sitta och pyssla, leka och rita
eller läsa en bok en stund. Vintertid
går det att använda ljusslingor, en tom
gammal trälåda och
tuvor av mossor. Glitter och
STJÄRNFEST
pärlor drar blicken
FÖR BARN!
Fika, dans
till den lilla inkring granen,
stallationen.
tomte.
Det är roligt
6/1 kl 14.00
att
utöver
jobbet med

höstkanten, finns ett stort
vildvin, rasande vackert i
sin höstglöd och mycket tacksamt
att använda. Kring hela kyrkan och
församlingshemmet har arbetskamraterna på kyrkogårdsförvaltningen
gjort väldigt fina rabatter i partier
där berget går i dagen och kring
träd och vid husväggar. Där
finns blommor när vi behöver
en extra liten touch till kaffebordet eller samtalsrummet.

JULKONSERT
26/12 kl 18.00
Fri Entré!

– Barn tycker
mycket om när
det glittrar och det
kommer mycket barn
till S:t Botvid för att tit-

tober hjälpte Internationell gruppen
till att smycka kyrkan innan mässan
och sen blev det försäljning av allt det
goda som lagts fram av fairtrade och
hembakat, äpplen, nyplockade trattisar och nyrökt sik.
– Nu inför jul ska stora granen plockas ihop och få ljusslingor. Det händer
mycket i kyrkan nu för både barn och
vuxna. Sjävklart kommer det glittra
lite exta då.

MIDNATTSMÄSSA
Sång Therese
Cambrant Berg
24/12
kl 23.30

LEVANDE
JULSPEL
21/12
kl 16.00
mikrofoner och sladdar göra något
mer i gudstjänsten. Jag går igång på
sånt. Jag möter uppskattning och
det triggar och peppar mig. Vårt nya
dopträd har jag fått positiva reaktioner på. På tacksägelsedan i ok-
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Mer kraft... dragningskraft!
GLK Sport Edition.
Nu kan du köpa en av våra starkaste
karaktärer, GLK, i ett sportigare utförande.
Du får mer design och högre utrustningsnivå till ett attraktivt pris. Välkommen! Läs
mer på mercedes-benz.se/erbjudanden.

GLK Sport Edition
Pris fr: 353.900 kr
Ännu mer extra
AMG Sportpaket
(Ord.pris 24.800 kr)
SUV-paket*
Kurshållningspaket

14.900 kr
14.900 kr
9.000 kr

Utrustning: Sportpaket interiör, Adaptiva Bi-Xenon strålkastare, Aktiv parkeringsassistent inkl PARKTRONIC, aluminiumpaneler, multifunktionsratt i nappa, klädsel DINAMICA/ARTICO
konstläder, exteriört krompaket, lättmetallfälgar 17” i 5-ekerdesign, LED varsel och bakljus, sidoskyddslister i krom, Audio 20 Sound System, USB uttag, Bluetooth© med handsfree
och audiostreaming av musik, adaptiva bromsar med håll-funktion – HOLD inkl backstartshjälp,direktstyrning, farthållare, regnsensor m. m. Erbjudandet gäller t.o.m. 2014-12-31.
Kombinerbart med ramavtal men ej andra rabatter och erbjudanden. *SUV-paketet innehåller: dragkrok, tonade rutor, EASYPACK elbaklucka. Bränsledekl. blandad körning enl. EU-norm:
5,5–6,1 l/100 km, C02 143–159 g/km. Miljöklass Euro 5. Bilen på bilden är extrautrustad.

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

KIA

MERCEDES BENZ

CITRÔEN

OPEL

SAAB

Vi gör ditt bilägande enkelt!
elt!
Ni har under året på detta sätt fått träffa några av våra
duktiga medarbetare på Bilcenter. Vi kommer göra allt
som står i vår makt för att se till att ditt bilägande blir
så trivsamt och bekvämt som möjligt. Varje dag är en ny
möjlighet att serva våra kunder på ett så bra sätt som
möjligt, så att det i sin tur genererar att ni kunder blir ﬂer.
Vår vision Genom långsiktigt engagemang och
välutbildad personal överträffar vi kundernas
förväntningar.
Affärsidé Bilcenter ska erbjuda ett enkelt bilägande genom
hela kedjan med hjälp av att tillhandahålla kvalitets-produkter
och ett komplett serviceprogram. Bilcenter tillgodoser
både privat och företagsmarknaden med transport och
servicelösningar. Detta uppnås genom motiverad personal
med hög kompetens och ﬂexibilitet. Bilcenters generella
grundstommar är trevligt bemötande, god affärsetik, välja att vilja
a
och att alltid sätta kunden i centrum.

God Jul & Gott Nytt År!
Önskar vi er från hela Bilcenter!
Ulrika Munro Jack, VD på Bilcenter

Öppettider:
Bilförsäljning
Må - To: 9 - 18
Fr: 9 - 17, Lör: 10 - 14
Reservdelar / Verkstad:
Må - Fr: 7 - 17
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Ringvägen 58, Nyköping
0155-44 31 00, info@bilcenter.com

OXD DECEMBER 2014

TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM FOTO PETER LUNDSTRÖM

Bakom rubrikerna – ett samtal med

PATRIK
Putte

ÖDBRO
Från smörgåsar i Nyköping till hamburgare i Oxelösund.
En lång resa för Patrik, eller som alla säger, Putte. Smeknamnet kom till under högstadietiden, och sedan dess
har det hängt med.
Men från början var det ett annat
smeknamn som gällde.
– När jag var yngre var jag ganska
liten, men älskade att spela fotboll
och hockey. Då kallades jag Fimpen,
minns Putte.
Putte växte upp i stadsdelen Brandkärr i Nyköping, liksom många andra
jämnåriga kompisar.
– Brandkärr var som en egen ungdomsgård, säger Putte. Man gick bara
ut till fotbollsplanen efter skolan, alla
var där. Sedan spelade vi fotboll till
mörkrets inbrott.
Fotboll på sommaren och hockey på
vintern. Putte var aktiv i båda sporterna och fick på så sätt intressen
som hänger i sedan dess.
– Jag var nog mest lovande som fotbollsspelare, men tröttnade när det
var dags att spela i mer organiserad
form, provade i både NBIS och Harg,
men det passade inte mig. Jag trivdes bäst med att spela
på bakgårdarna, säger
Putte och ler.
När Putte var i 10-årsåldern höll det på att gå illa.
– Jag hamnade i fel gäng,
där slagsmål och andra
tråkigheter var vardagsmat. Som tur var bestämde min mor och far att vi
skulle flytta. Vi flyttade
först till Harg, och efter
två år vidare till Oppeby.
Jag kom till Oppebyskolan och lugnade ner mig.

– Jag hade för dåliga betyg och kom
in först andra året jag sökte. Jag gick
två års utbildning till kock och praktiserade den här gången på Åhléns-restaurangen. På den tiden en av Sveriges främsta restauranger
inom Åhléns.
Den minnesvärde kommer säkert ihåg dåvarande restaurangen och fiket
på Åhléns. En mötesplats
fredagar för alla fikasugna lördagsflanörer på stan.

... på
säljer vi
mellan
600-700
mackor.

Under uppväxten hade Putte inga bestämda yrkesplaner.
– Jag minns att jag funderade på att
bli bagare, jag var ofta med både
mamma och mormor och bakade.
När det var dags att söka gymnasieutbildning valde jag en 1-årig Storköksteknisk utbildning. Jag fick grundläggande kunskaper i hur det fungerar
i restaurang- och storköksmiljö, och
minns att jag praktiserade på dåvarande Domus-restaurangen, det som
idag är Ambrosia.

Efter kockutbildningen är
det dags för lumpen för
Putte. Platsen var Berga
Örlogsskola och befattningen var självklar, kock.
– Alla ungdomar borde
göra lumpen, säger Putte med skärpa
i rösten. Ungdomarna tar idag mycket
för givet och är generellt alldeles för
bortskämda. I lumpen fick man lära
sig vad disciplin innebär, en nyttig lärdom för livet.
Efter lumpen var det dags att söka
sig ut på arbetsmarknaden.
– Jag ringde Sergio Moscarda på Restaurang Brioni och frågade om det
fanns jobb.

Läs mer på sid 10

Efter gymnasiet sökte Putte vidare
till Restaurangskolan.
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– Kan du börja på onsdag var hans
svar. Jag fick två dagar ledigt efter
lumpen, sedan började jag på Brioni,
och fick jobba under Mats ”Moa” Andersson, som idag driver Moas mat.
På Brioni fanns också Siw Appelqvist
från gamla Berns. Jag fick en riktigt
bra skola, med två duktiga lärare.
Jag fick också lära mig att laga mat i
”skarpt läge”.
Putte blev kvar på Brioni
i drygt fyra år, som gav
en grundutbildning i hur
man arbetar i restaurangkök, med dagens
rätt till lunch och á la
carte meny på kvällarna. Men också en tillvaro som innebar mycket
kvälls- och helgjobb.
– Jag kände till slut att
jag ville byta jobb och
sökte mig till Konservkompaniet och Pelle
Nilsson. Hamnade på lagret och
plockade grönsaker för leverans ut till
kunderna. Avslutade min karriär på
Konservkompaniet som ansvarig på
Mejeriavdelningen.
Putte kände efter några år att det var
dags att gå vidare. Tiden var mogen
för något eget.
– Via en säljare för Konserven i
Eskilstuna fick jag upp ögonen för en
smörgåsbutik där. Jag åkte upp och
besökte verksamheten. En affärsidé
formades; en smörgåsbutik med billiga mackor som låg utanför stan och
som var lätt att komma till med bil.
I Oppeby hittade Putte lokalen, gamla TiTiTo byggdes om till smörgåsbutik. Den 18 augusti 1997 öppnade
Puttes Smörgåsbar. (TiTiTo var en
klassisk Tobaksaffär där undertecknad
varje torsdag vid 7 års ålder köpte Kapten Micki, David Crockett och två klubbor för en krona. Snacka om nostalgi).
Nåja, tillbaka till Putte, som alla nystartade företagare var det en tuff
start.
– Jag jobbade själv i början, med hjälp
av min dåvarande fru. Vi sålde mellan
100-150 mackor om dagen.
Snart kompletterades försäljningen
med Puttes välkända smörgåstårtor.
– Vi har haft samma recept och fyllning i våra smörgåstårtor i 17 år, säger Putte stolt. Det funkar lika bra nu
som när vi startade.

Ingen bank trodde på Puttes affärsidé, som tur var ställde kompisar och
familjen upp och lånade ut pengar till
ett startkapital.
– Jag betalade tillbaka allt inom ett
halvår, säger Putte. Jag har alltid haft
uppfattningen att man inte blir rik på
de stora inkomsterna, utan de små
utgifterna och tycker jag
har bra koll på helheten
när det gäller ekonomin
i mitt företagande.
Puttes Smörgåsbar växer. Efter 1 år tar Putte
4 veckors semester. Via
arbetsförmedlingen
kom Gunilla ”Gullan”
på prov.
– Det funkade bra och
jag anställde henne.
Nästa sommar kom
Josefin, därefter Jenny. Vi lyckades öka vår
omsättning hela tiden.
Idag säljer vi mellan 400-500 mackor
om dagen, fredagar mellan 600-700
mackor. Räkor, Skagen och Kyckling
är populärast.
Smörgåsbaren går bra och Putte
känner att han vill göra något nytt.
Gullan tar över ansvaret på smörgåsbaren i Oppeby och Putte hittar ett
nytt spår.
– Jag känner mig trygg i att Gullan,
Josefin och Jenny sköter verksamheten. Jag hade träffat Camilla, vi flyttade ihop i Oxelösund och funderade
även på att öppna något nytt ställe i
Oxelösund tillsammans. Första tanken var en filial till smörgåsbaren.
När paret får syn på att gamla Boströms
gatukök står tomt föds en ny idé.
– Vi funderar på olika koncept men
fastnar för ”Diners” koncept från USA.
Det känns helt rätt. Vi drog upp riktlinjerna och kände oss säkra på hur vi
ville ha det. Vi bestämmer oss för att
köpa stället och börjar renovera och
bygga om.

– Hela släkten var inne och jobbade, vi
var som mest 8 personer. Nu jobbar vi
på och gläds över att nya kunder hittar
till oss varje dag.
Privat har Putte ett andningshål i sitt
stora intresse för idrott.
– Jag spelar rinkbandy på korpnivå.
Puttes Chiefs har seriens snyggaste
tröjor med inspiration från Los Angeles Kings. Vårt motto är ”snyggast
på isen”. Dessutom har jag säsongskort på Gripens hemmamatcher.
Putte avslöjar ett intresse som
många säkert inte känner till hos
honom.
– 1977 producerade George Lucas
världens bästa triologi, Stjärnornas
krig del 4-6. Den visades på Barnjournalen, och jag fick följa med farsan
på bio. Sedan var jag såld. Min stora dröm är att åka till Los Angeles i
april nästa år. Då släpps Star Wars 7
i samband med ett stort konvent. Då
kommer Star Wars nördar från hela
världen, förhoppningsvis är jag en av
dom.
Till sist ber vi Putte ta fram lite personliga egenskaper.
– Jag är nog ganska temperamentsfull, blir lätt arg när saker inte fungerar. Som tur är brukar det gå över
snabbt. Jag har lätt för att prata,
t fö
förr mycket.
myc
yc et.
ycke
yck
t. Ja
JJag
ag har
har
ar
ibland kanske lite
svå
vå
vårt
årt att
tt hålla
hålla
hå
la mig
mig
mi
svårt
tiilll ä
til
mn t o
mne
mn
ch
till
ämnet
och
får bromsa mig
själv. Jag vill
gärna ha ordning och reda
runt omkring
mig och hatar
att förlora. 

Strul med hantverkare och bank fördröjer processen.
– Vi skulle öppnat tidigare, säger
Putte, men bestämde oss för att
”smygöppna” i samband med ”Nostlgiresan” i mitten av augusti.
Smygöppningen blev lyckad, Putte och
Camilla sålde 120 hamburgare den
dagen. Första tiden efter öppningen
blev också framgångsrik.

KOM OCH
HÄLSA PÅ!

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

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

Nordea Bank AB (publ)

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

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

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

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

GOLVSLIPNING
från

98:/kvm

Kontakta oss för
en kostnadsfri offert!
Gusti 0155-520 50
Inför varje projekt planerar vi inköp och transansporter 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
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DET HÄNDER I OXELÖSUNDS CENTRUM

Klappstips Pyjamas
as

Kort
ärm/ben 299:Lång ärm/
ben 399:-

Hallå, Hasse Appelkvist och
Charlie Andersson! Grattis
till Eldsjälsstipendiet.

0155-302 10
Järntorget, Oxelösund

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

Niclas Stenberg

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

Fastighetsreparatör

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!

Hur går det med boken om
alla band som spelat på Fritidsgården i Oxelösund?
– Tack bra, vi skickar det sista materialet för formgivning
under december.
Antar att det varit ett digert
arbete så här långt?
– Vi har varit i kontakt med
cirka 350 grupper eller artister så visst har det blivit
några samtal. Det har gått åt
några kvällar.

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

När räknar ni med att boken
ska vara klar?
– Det vore kul att släppa boken 3 september 2015. Då är
det exakt 50 år sedan Fritids-

gården i Oxelösund slog upp
sina portar.
Det pratas mycket om boken.
– Ja, det har varit ett stort intresse från alla vi varit i kontakt med, så det ska bli spännande att se hur den säljer.
Nu ska alltså era texter och
bilder formas till en bok och
sedan tryckas.
– Ja, nu väntar en spännande tid. Det blir en omfångsrik bok, visst har det varit
mycket ideellt arbete, men
belöningen kommer när man
håller den färdiga boken i
handen.

fonus.se

welcome!

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

mån-fre 05-18 • lö 10-16
Sö stängt
köket/grillen stänger
30 min innan stängningstid
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Styrmansgatan 7 • oxelösund

IVitopp
fördig
sjätte året i rad!
möter
med omtanke!

'ŽĚ:ƵůΘ'ŽƩEǇƩ ƌ͊
Torggatan 13, Oxelösund
Tel. 0155-316 60
www.tandlakareherbring.se

GRATIS PARKERING I CENTRUM

Oxelösunds kommuns stipendiater
inom kultur och idrott 2014
Eldsjälsstipendium Kultur,
till ett värde av 5 000 kr,
tilldelas Hasse Appelkvist
& Charlie Andersson.
Motivering: För duons vilja
och entusiasm att skildra
Oxelösunds sprudlande ungdomskultur under 1970-talet. Musiken, banden och
fritidsgården dokumenteras i
boken som blir en viktig del
i att bevara lokal kulturhistoria. Därför tilldelas 2014 års
Eldsjälsstipendium
Hasse
Appelkvist och Charlie Andersson i projektet ”Boken
om Oxelösunds fritidsgård”.
Kulturstipendium,
till ett värde av 10 000 kr,
tilldelas Sven Zetterström.
Motivering: För sitt arbete
med att bevara, dokumentera och berätta om Oxelösunds historia och utveckling. Under 2014 lämnades
personliga anteckningar från

LOKAL PERSONLIG SERVICE
.DPHURU'DWRUHU%OlFNSDWURQHU0RELOWHOHIRQHU7LOOEHK|U6NULYDUH

alla aktiva år inom kommunpolitiken över till kommunen,
och det innebär en ovärderlig källa till kunskap om vår
kommun. Därför utser en
enhällig Kultur- och fritidsnämnd Sven Zetterström till
2014 års Kulturstipendiat.
Idrottsstipendium,
till ett värde av 10 000 kr,
tilldelas Marcus Groth.
Motivering: Han är en ung,
lovande innebandyspelare i
ONYX som redan tagit plats
i A-laget. Han är lagkapten
i Junior Allsvenskan och en
oerhörd förebild för sina lagkamrater och ett stort föredöme för alla barn och ungdomar i föreningen. Han ger
alltid 100 % på både träning
och match, därför tilldelas
Marcus Groth årets idrottsstipendium i Oxelösunds
kommun 2014.

Årets Ljus & Värme drog mycket folk!
Tack till alla deltagare och
medverkande under dagens
julmarknad och kvällens konsert med Thomas Di Leva.

Beställ din
fotokalenderr
hos oss!

9LÀ[DUGLWW
ID- och
körkortsfoto!

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

God Jul önskar 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

Juletider!

Via hyran från knallar, försäljning av värdekuponger och
halva entréintäkten på konserten, samlades det in hela
39.600 kr till Räddningsplankan.

Nu är det vinter och
cykeln den slinter!
Ú¡  ¤
¤Ǩ

͔͕͙͙Ǧ͙͕͔͔͔͘Ȉ ¡ǡÚ


www.cykelonyckel.se

Håll ut!
Snart är
semlorna
här!
EEsplanaden
Es
splan
lan
an
naade
ad
den 305
305
05 31
31 • P
Prisman
rris
risma
ri
iissm
maaan
man
n 305
305 50
30
50
Västerport 26 84 00 • Stenkulla 26 94 00
www.birgers.se
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Königs kåseri

Oklart marknadsvärde
Sannolikt har det i dessa fall rört sig om en
Nyligen fick jag ett förtroligt mejl.
formskönare torso än den jag kan visa upp.
Det var från Olivia.
Helst exponerar jag inte min kropp alls. Det
Det kom som en överraskning.
har jag inte mage till.
Vanligast är annars e-post som låter medNu har jag desssutom drabbats av bursit.
dela jag vunnit massor av pengar.
Det är inget som brukar premieras.
Hundratusentals kronor. Ibland mer.
Typ. Tjena tjejen, vad tycker du om min
Jag uppmanas att uppge bankkonto.
nydiagnostiserade slemsäcksinMitt svar är att pengarna lämpflammation.
ligen kan sättas in på en välgöVem tror på det som en framrenhetsfond till stöd för mindre
gångsrik charmoffensiv?
bemedlade bedragare.
Hur som helst har min vänstJag har alltid varit lite av en
Det fick mig ra armbåge svullnat upp till
filantrop.
Vad kunde nu en lycksökande
att fundera en fotbolls storlek. Eller till en
pingpongbolls storlek. Spelar roll.
kvinna från främmande land vilja
på om mejlet Svullen är den i alla fall.
mig? Jag är trots allt en skötsam
Jag tvingades kontakta vårdcenperson som går till sängs efter
kommit fel. tralen.
Där påstod sköterskan att
Fråga doktorn. Det kan intygas av
jag vilat för mycket på armbågarhuskorset hemma.
na och gav mig rådet att vila armbågarna.
Eller av min alltid förtjusande moatjé.
Det kunde ta tid, avslutade sköterskan på
Två sätt att uttrycka samma sak.
sköterskors barska vis.
Det vänligare epitetet tillagt med baktanken
Det ska nog ordna sig med den saken. Det
att undvika påföljder.
finns folk som menar att jag aldrig gjort
Den här årstiden är nämligen inte vedboden
annat här i livet än vilat.
någon särskilt ombonad sovplats.
Olivia skrev att hon letade efter en mogen
man med sinne för humor.
Jo, som sagt. Det har hänt förr att kvinnor
Det fick mig att fundera på om mejlet komoblygt visat sitt intresse för min lekamen.
mit fel. Det kan drabba vem som helst.
En gång förr. Det gör det lätt att minnas.
I cyberrymden dräller det ju av elaka dataviDet hela utspelade sig på den tiden när
rus och svårinfångade trojanska hästar.
undertecknad var en oskuldsfull ung man.
Jag är nog snarast att betrakta som överPlatsen var gamla Oxelösundsvägen. Eller
mogen, näst intill färdig för komposten.
gamla Nyköpingsvägen. Beroende på i vilken
Däremot är jag med jämna mellanrum lätt
riktning du färdas. Det kan för all del kvitta.
till sinnet. I betydelsen påfallande lättsinnig.
Det här är inte På spåret.
Jag kan utan vidare besvär glufsa i mig en
Två unga damer av förföriskt snitt satt på
hel kanellängd som förrätt till aftonvarden.
ett vägräcke intill en folkvagn och vinkade ivDet kallar jag humor, andra ett illavarslande
rigt till mig när jag kom hojande vägen fram.
symtom på komplett idioti.
Dumt att negligera den inviten resonerade
jag, som sällan inviterades till vare sig det
ena eller det andra. Allra minst till det andra.
Nåja, man behöver kanske inte ta så bokJag stannade och inledde i mitt tycke en
stavligt på Olivias kravspecifikation.
spirituell konversation. Kort sagt frågade jag
Det väsentliga är att jag verkar vara högvilt
om jag fick bomma en tagg.
på den internationella dejtingmarknaden.
Som om jag vore en rutinerad rökare.
Det är den slutsats man måste dra.
Så särskilt van vid tobak var jag nu inte. Min
Såvida jag inte hos äktenskapstörstande
erfarenhet på området var att morsan bolmakvinnor världen över ses som sista chansen.
de på långa Bill när jag bodde hemma.
Tills vidare håller jag dock fast vid det för
Tufft lät det i alla fall. Lite som filmhårdingmig mer smickrande alternativet.
en Humphrey Bogart. Inbillade jag mig.
Det har hänt förr att damer ogenerat trånat
Det visade sig direkt att damerna ifråga just
efter mitt sällskap. Och kanske på köpet efter
var ute efter en muskulös kropp.
min kropp. Sådant har man ju hört talas om.

JULMOTION 1 – Boulehallen
Det går alldeles utmärkt att spela
boule inomhus i Oxelösund. Hyr
hela hallen eller enstaka banor i
boulehallen som finns att tillgå för
alla vid Ramdalens sportcenter.
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JULMOTION 2 – Gym
Ett gymkort är den ultimata julklappen. I Oxelösund finns gymmen
Ramdalens Sportcenter och Puls &
Träning. Gym som erbjuder såväl
individuell träning som gruppträning.

Nu fick det duga med min muskellösa.
Det gick näppeligen att säga nej.
Men det är banne mej ingen enkel match
att skifta till reservdäcket på en folkvagn.
Som tack fick jag en Commerce med filter.
Nu undrar ni förstås huruvida Olivia lyckades fånga min uppmärksamhet, eller inte.
Jag har ändå fast sällskap, därtill delad
vårdnad om vovven – och bilen.
Det räknar jag in på plussidan.
Sedan finns alltid risken att min sambo sätter upp samma poster på minussidan.
I första hand den första posten.
Vad som hände var att jag råkade klicka fel
på datorn. Olyckligtvis.
Olivias mejl vidarebefordrades till min sambo – som inte blev över hövan begeistrad.
Den uppkomna misslyntheten försökte jag
lösa med en munter reflexion:
”Tänk vilken tur du hade som lyckades
fånga mig.”
Ett som det skulle visa sig något högmodigt
påstående som fick min livsledsagarinna att
greppa efter stekpannan.
Den mejlande äventyrerskan beskrev sig som
ärlig, omtänksam och
artig. Ett gott parti kan
tyckas. Därmed inte sagt
att jag skulle känna mig
kallad.
”Du kan ju alltid mejla
tillbaka och fråga om
hon kan laga kålpudding, fnös min sambo
citronsurt.
Därmed var Olivia
ett avslutat kapitel.
Dessutom kan jag ha
övertolkat mitt värde
på dejtingmarknaden.
Det var tydligen fråga
om ett massutskick.

TEXT LEIF KÖNIG
E-POST leifkonig@telia.com

JULMOTION 3 – Promenad
Packa ryggsäcken med kaffe och
smörgås och ta en långpromenad ut
till fyrvaktarbostaden på Femörehuvud. Vintertid en annorlunda upplevelse mot sommarens bad och sol.

äEDvOlXaD OXELÖREVYN
T
5 vinnare vinner 2 biljetter var till
M
föreställningen den 9 januari 2015

Fråga: För vilken gång i ordningen spelar Oxelörevyn?

Stor sortering av:
Julförkläden, grytlappar
och löpare.

Vi vill ha ditt svar senast 29/12. 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. Vinnarna kontaktas sedan inom kort. Vinsten kan
inte bytas mot kontanter. Du måste vara minst 18 år för att kunna tävla.

I samarbete med:

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

Vi önskar er en
*RG-XO HWW*RWW1\WWĄU

GOD JUL
&
Gott Nytt År
önskar vi
på OD:s!

Öppettider
Vardagar: 10-16
Lö-Sö: Stängt
Stängt: 22/12-12/1
Timmermansgatan 7, Oxelösund
Välkomna!
www.marinexpert.se - 073 91 222 43

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

!
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Värmehäll
Princess 312295 Håller
maten varm, värms upp
på endast 8 min, löstagbar
sladd, 40x20cm.
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9:-):-Stekpanna
39
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Traktörpanna
OBH Nordica
8105 Integrerat
durkslag och
dubbla handtag
passar alla hällar.
26 cm Ø.

9:-):49
(999

&ůĞƌĂƌćŶƚĞĨƌŝĂĂůƚĞƌŶĂƟǀ͕ĨƌĊŐĂŝďƵƟŬĞŶ͊

OBH Nordica i
ůćƩĂƌĞŐũƵƚũćƌŶ
ZƵƐƟĐǀŽϴϯϱϯ
28cm.

Hårklippare OBH Nordica 5536
Sju längdinställningar och sladdlös
användning.

Ugnsform OBH Nordica8153
Ekovänlig beläggning av 100%
naturmaterial.

DĞĚƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶĨƂƌƐůƵƞƂƌƐćůũŶŝŶŐ͊

Mikrovågsugn Whirlpool MWD240WH
>ćƩƐŬƂƩŵŝŬƌŽŵĞĚƐŶĂďďƐƚĂƌƚƐĨƵŶŬƟŽŶϯϬƐĞŬĨƵůůĞīĞŬƚŵĞĚĞƩŬŶĂƉƉƚƌǇĐŬ͘īĞŬƚ͗ϳϱϬtsŽůǇŵ͕ϭϴ>ŝƚĞƌ͘

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

Dags för

Solresa
Julen och jullovet står för dörren, men det
är inte långt till nästa lov – sportlovet! Det
är hög tid att boka in lite vintersol. Ingen
har väl missat att Ryanair har avgångar
till Gran Canaria och Teneriffa två
gånger i veckan ända fram till
slutet av mars?
Boka på ryanair.com.

Till Tuzla
med Wizz Air

Nyhet!

Gran Canaria Foto: © Promotur Turismo Canarias

Restips!

Wizz Air lanserar ännu
u fler nyheter! I juni startar
ytterligare en ny flyglinje från Stockholm Skavsta
när Wizz Air öppnar trafik till Tuzla i Bosnien.
Tuzla har ca 100 000 invånare och ligger i nordöstra delen av Bosnien Hercegovina.
Det blir Wizz Airs tionde flyglinje från Skavsta.
Tidigare i höst har flygbolaget aviserat att de
startar flyglinjer till Bukarest och Lublin under
nästa år.

Neptunus Fontän på Piazza Navona Foto: Vito Arcomano,
Fototeca ENIT

Rom – städernas stad

Pannoniasjön, en konstgjord saltvattensjö mitt i Tuzla
Foto: ©bhtourism.ba

– måste man besöka åtminstone en gång i livet. Men har man
väl varit där en gång är det lätt
att det blir fler besök, här finns
så mycket att se och uppleva!
Historiska monument som Colosseum och Forum Romanum,
konst i världsklass i bl a Sixtinska kapellet och Villa Borghese,
liksom Peterskyrkan och Vatika-

Den vackra parken Villa Borghese med tillhörande konstmuseum Foto: Vito Arcomano, Fototeca ENIT

nen är självklara besöksmål –
och visste du att det finns över
2500 fontäner i Rom?
Flanera längs alla vackra gator
och torg, njut av italiensk mat
och dryck när den är som bäst
– och det mesta ligger faktiskt
inom gångavstånd från varandra! Italiensk fotboll lockar säkert många – eller motionera

själv genom att gå uppför de
510 trappstegen i Peterskyrkans kupol. Som sagt, besök
Rom en gång i livet – eller kanske hellre en gång om året…
Flyg från Stockholm Skavsta
med Ryanair till Rom Ciampino 2 ggr/vecka fram till mars.
Från april finns hela 5 avgångar/vecka.

SATSA PÅ DIN HEMMILJÖ!
ker!

Vi önskar alla God Jul & Gott Nytt År!

DI
PGGFSUFS 

Våra öppetider i jul och Nyårshelgen:
Måndag 22 dec 9-18
Tisdag 23 dec 9-16
Måndag 29 dec 9-18
Tisdag 30 dec 9-16
Fredag 2 jan 9-18
Lördag 3 jan 10-13
Måndag 5 jan 9-16
2

mOU

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

GOLV-,
KÖK& BADRUMSBUTIK - ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN
NYK
JULI 2014

För många avbetalningar?
Städa bland dina lån och krediter! Du kan spara
hundralappar varje månad, om du samlar dina
krediter hos oss.
Läs mer och ansök på sormlandssparbank.se/privatlan
eller ring tel. 0771-350 350.

Exempel: Kreditbelopp: 100 000 kr, återbetalningstid: 5 år, exempelränta: 5,47 %. Uppläggningsavgift 650 kr, effektiv ränta: 5,89 %. Totalt belopp att betala
under lånets löptid: 115 174 kr, vilket motsvarar 1909 kr per månad. Det här är en förenklad kalkyl och avvikelser kan förekomma i det enskilda fallet.

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

peugeot.se

NYA PEUGEOT 308 SW

ÅRETS BIL 2014

NU SOM KOMBI
Experterna älskar Årets Bil.
Prova den du också!
” Lägst CO2 -utsläpp.”
”Vi har en ny klassvinnare.”
Teknikens Värld 17/2014

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

NYA PEUGEOT 308 SW
PRIS FRÅN

KOSTNAD/MÅN

169.900 kr 1.375 kr *

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

VÅRA NYA SNÅLA OCH EFFEKTIVA MOTORER – PureTech & BlueHDi
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 ﬁnansiering 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.

NYA PEUGEOT 308 SW
• AUX/USB-ingångar
• Xenon-strålkastare
• Strålkastarspolning

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

RÄTT VÄG
TILL SUBARU

NYKÖPING, Ringvägen 58
0155-764 40, stenbergsbil.com
Mån–Tor 9–18, Fre 9–17, Lör 10–14

Bränsleförbr bl körn 5,9–7,6 l/100 km, CO2-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.

OXD DECEMBER 2014

17

ANNONS

Gilla Oxelösunds
kommun du också!
Använder du Facebook? Då är du i gott säll-

i landet som hade mer engagemang än gillare

Syftet med sidan är att vara en mötesplats för

skap. Nästan 70 procent av svenskarna an-

(107%), vilket spelar en hög aktivitet på sidan.

2[HO|VXQGDUHRFKDOODDQGUDVRPlUQ\¿NQDSn
staden.

vänder Facebook, och det är det i särklass
populäraste sociala mediet. I förhållande till

- Jätteroligt, säger Ylva Sanfridsson, informa-

andra sociala nätverk är Facebook helt do-

tionsstrateg på Oxelösunds kommun och den

'HW¿QQVI|UVWnVUHJOHUI|UYDGPDQInUVNULYDSn

minerande trots att många andra nya nätverk

som drog igång sidan för 3 år sedan. Vi är ett

sidan. Kommentarer som är kränkande, innehåller

lanserats. Instagram är ett ex-

nätverk internt som jobbar med

reklam eller personuppgifter plockas bort. Sidan är

empel på ett sådant. Twitter

sidan och alla gör ett kanonjobb

inte heller avsedd för politiska diskussioner.

är ett annat.
När det kommer till snabb information är sociala medier överlägsna. Gillar du Oxelösunds
kommun på Facebook får du
XSSQ\KHWHUQDGLUHNWLGLWWÀ|GH
och behöver inte aktivt söka
upp sidan. För dig som inte är
medlem i Facebook går det naturligtvis bra att se sidan ändå.
Du skriver bara in www.face-

”Oxelösund
är den enda
kommun i
landet som
har mer
engagemang
än gillare!”

för att hitta bra saker att lägga ut
och skapa engagemang.

8W|YHUGHQNRPPXQ|YHUJULSDQGHVLGDQ¿QQVHWW
antal olika verksamheter som har sina egna sidor

Två av tre kommuner har en

på Facebook, se några exempel längst ner på

kommunövergripande sida på

den här sidan. Observera att det bara är ett ur-

Facebook. Om man även räk-

YDO3nZZZR[HORVXQGVHVRFLDODPHGLHU¿QQV

nar de kommuner som enbart

en förteckning över vilka andra sidor och andra

har sidor för exempelvis tu-

sociala medier kommunen är aktiv på.

ristbyrån är det ungefär nio av
tio kommuner som använder

Visit Oxelösund Oxelösunds turistbyrå
www.facebook.com/visitoxelosund

Facebook i sin kommunikation
med medborgarna.

book.com/oxelosundskommun
i din webbläsare.

Koordinaten
www.facebook.com/koordinaten

Facebook och andra sociala medier är viktiga
kanaler för information och marknadsföring av

Oxelösunds kommun har funnits på Facebook

kommunens verksamheter. På Oxelösunds

sedan 2011 och det är en mycket aktiv sida.

kommunövergripande Facebooksida kan du få

Engagemanget bland Oxelösundare är också

snabb information och tips. Det kan handla om

stort för sidan som nu har över 900 gillare. En-

allt från utställningar och evenemang till snöröj-

gagemang hänger delvis ihop med antalet gil-

ning och vattenläckor. Du kan vara med i diskus-

lare, men inte helt och hållet. I en kartläggning av

sioner genom att kommentera eller bara läsa

Dalgångens förskola

Sveriges kommuner på Facebook som gjordes

vad andra skriver. Du kan också tipsa dina vän-

www.facebook.com/dalgangensforskola

av Kreafon i år var Oxelösund den enda kommun

ner genom att dela inläggen på din egen sida.

Musikskolan
www.facebook.com/oxelosundsmusikskola
Ramdalens förskola
www.facebook.com/ramdalensforskola

ÖPPETTIDER
under Jul och Nyår
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Kommunhusets
UHFHSWLRQ

2UGLQDULH|SSHWWLGHU0nQGDJIUHGDJ
$YYLNHOVHUXQGHU-XORFK1\nU

Koordinaten

23/12
24/12-26/12
27/12
28/12
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9.00-18.00
stängt
10.00-14.00
12.00-15.00

30/12
31/12-1/1
5/1
6/1

9.00-18.00
stängt
9.00-14.00
stängt

ANNONS

Oxelösunds
musikskola
har en egen
Facebooksida.

Framtidsspaning!

Catharina Fredriksson
Kommunstyrelsens ordförande
För ett par veckor sedan var jag på en föreläsning
om framtidsspaning. Det får mig att fundera på vad
har vi att vänta oss av framtiden och kan vi påverka
utvecklingen? Framför allt kanske det handlar om att
förstå hur snabb utvecklingen är. Men det handlar
också om att tillåta sig att fantisera och våga testa
nya idéer.

Koordinaten
¿QQVRFNVnSn
Facebook.

Om vi bara tittar på utvecklingen sedan mitten på
60-talet då jag är född så har vi sett en oerhörd
förändring, inte minst på den tekniska utvecklingen. Då trodde nog ingen att vi 50 år senare skulle
gå med en kombinerad dator, telefon och kamera i
¿FNDQ'HWKDGHYLQRJVHWWVRPUHQVFLHQFH¿FWLRQ
Idag är det verklighet!

Oxelösunds komPXQVRI¿FLHOOD
sida har över 900
gillare.

3n9LVLW2[Hlösunds FaceERRNVLGDInUGX
WLSVRPHYHQHmang.

Då, när vi gick från svart-vit TV till färg TV tyckte
vi att det var ett stort steg. Idag kan vi via digitala
överföringar se vilka TV program vi vill, när vi vill och
utbudet är enormt.
Vi kommunicerar inte längre via handskrivna
brev, åtminstone inte merparten av oss. Vi använder oss av mail, sms och sociala medier. Där kan vi få
svar med vändande post inom ett par sekunder och
behöver inte längre vänta i dagar på att få svar. Våra
kontakter med resten av världen har plötsligt kommit
nära. Vi spelar spel och chattar med människor från
världens alla hörn. Vi kan ha koll på vad som händer med gamla klasskamrater och släktingar fastän vi
inte träffas så ofta.
Vi går runt med en scanner och sköter våra dagliga inköp. Vi sköter våra bankärenden via datorn. Vi
kan legitimera oss elektroniskt. Vi bokar tid till läkare,
bilbesiktning och gymmet via datorn.
Hur kommer det att se ut om ytterligare 50 år? En
sak är jag rätt säker på! Vad vi än föreställer oss om
framtiden idag kommer vi inte att kunna förutse den.
De som är unga idag kommer säkert att sitta där och
fundera på hur omodernt det var på 2010-talet.

En region
Ett magasin

Från tabloid till magasin. Nu tar vi nästa steg
eg i
XD
utvecklingen. Våra två magasin NYK och OXD
ionen
”gifter sig” och blir ett magasin för hela regionen
efter nyår.
Ett magasin där alla artiklar och annonser
når hela Nyköping-Oxelösund med en
upplaga på 34.000 ex.
Vi kommer självklart att fortsätta berätta om
Nyköping och Oxelösund under rubrikerna
”Dåtid, Nutid och Framtid. Men också om
det som rör hela regionen.

TÄVLING! Vad ska magasinet heta?
Vi tänkte ta hjälp av er, kära läsare!
Har du ett förslag, maila till
tobbe@media-mix.nu eller skicka till
Mediamix, Höjdgatan 24, 613 30 Oxelösund eller
Östra Kyrkogatan 24, 611 33 Nyköping.
ƤÚǨ

Med varma hälsningar
Torbjörn Dahlström, Ansvarig utgivare NYK & OXD

Mediamix
event & media

www.media-mix.nu
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Vi ﬁnns här
Vårdcentralen Oxelösund 0155-24 70 01
Biblioteksgatan 2
Vi önskar er god jul och gott nytt år!
Våra öppettider är alltid vardagar kl. 8-17.
För rådgivning eller tid till vårdcentralsjouren
under helgdagar ringer du 1177.

www.landstingetsormland.se/oxelosund

Välkommen till Campus Oxelösund
Vi ﬁnns för dig också!
Nu är det dags att söka till vårens kurser på Campus
Ansökan
Din ansökan behöver vi ha senast 12 januari 2015.
Kursstart
26 januari 2015.
Utbildningar
Läs mer om hela vårt utbud på vår hemsida www.oxelosund.se/campus
eller kom och besök oss.
Kontaktuppgifter
campus@oxelosund.se, syvcampus@oxelosund.se

www.oxelosund.se/campus
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Historiska bilder - Oxelösund
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– berättar en historia, del 3

Vi fortsätter vår forskning kring annonsuppslaget från år 1925 som hittades i Sjömanskyrkan av familjen Larsson. I detta nummer berättar vi
om aktörerna i en fastighet som tidigare fanns på Föreningsgatan 12 (där
kommunhuset idag ligger) – Rodénska huset.

Flora Frukt- och Blomsterhandel fanns i början
av 1900-talet i ett hus på Föreningsgatan 12.
Fastigheten kallades Rodénska huset, namngivet
efter den kände Oxelösundsprofilen målarmästare
F O Rodén som hade sin målerifirma i källarplanet. Blomsterhandelns lokaler togs sedan över av
Westlings Elektriska med installationsverksamhet.

Fotograf okänd
I Rodénska huset, granne till Flora Frukt- och
Blomsterhandel, fanns också Emmas affär där det
såldes charkuterier. I bakgrunden syns Herrgården.

Fotograf okänd

Fotograf okänd

Fritz Franzén, frisör och populär hobbysnidare,
bodde i fastigheten tillsammans med sin familj.
Han hade även sin frisörverksamhet i samma hus.
Franzén var född i Karelen i Finland och växte upp
i Småland, innan han så småningom hamnade i
Oxelösund. Flyttade senare till Kyrkogatan 9.

Fotograf
C:son

Oxelösunds kommunhus finns idag på den plats där Rodénska huset en gång stod.
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

Målarmästare Rodén
avbildad av Fritz Franzén
.

KOM OCH
HÄLSA PÅ!

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

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

Jubileumskväll!
Nu ﬁrar jag 10 år i branschen samt att jag
har ﬂyttat några rum bort på samma adress.
s.
Kom och ﬁra med mig den 18e!

DROP-IN
18e december
kl 15-20
Goodiebag, Mingel,
Bubbel, Snittar
mm

Carina Bergkvist - Hud & Spaterapeut
070-228 52 62 - Höjdgatan 24, Oxelösund
www.sencehud.se

Svårt att hitta på julklappar?
Julpaket från Hårologi
Schampoo/balsam/spray alt mousse
¯QQHFHVVlUNU
Presentkort
3nYDOIULWWEHORSSRFKEHKDQGOLQJ
7DFNDOODJRD¯QDNXQGHUI|UHWWIDQWDVWLVNWnU
gQVNDU(UHQULNWLJW*RG-XO HWW*RWW1\WWcU
/ZB4VOEBTBMPOHFOt4VOETUJHFO0YFMÚTVOEt5FMFGPO

Tack till er som kontaktat
oss med information kring
de
olika
annonserna!
Vi har uppskattat alla små anekdoter och tips! Varmt
välkommen att fortsätta kontakta oss om ni har information om de olika annonserna/företagen.

Kontakta tobbe@media-mix.nu
eller ring Torbjörn på 070-433 433 2

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

MÅLNING
Vi bevarar, förskönar
och förändrar…
Vår yrkeskompetens är hög!
• Alla våra målare har Yrkesutbildning med avslutat gesällprov och
gesällbrev i måleri.
• Vidareutbildning inom materialkännedom genomförs
kontinuerligt via våra
leverantörer.
• Pia Berg innehar Mästarbrev i Måleriyrket.

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

Fotograf okänd
Rodénska huset rivs år
1968 och ger plats
för nuvarande kommunhu
set.

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
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Vi önskar alla kunder

God Jul & Gott Nytt År!

Beställ din jul- och nyårstårta hos oss!
Vi bakar varje dag i eget
bageri! Hos oss kan du köpa
färskt bröd varje morgon.
Öppettider Jul & Nyår
Julafton
Juldagen
Annandag Jul
Nyårsafton
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VI HAR ÖPPET
ALLA DAGAR

8-21

08.00-15.00 Nyårsdagen 09.00-18.00
8.0
00
09.00-18.00 Övriga dagar 08.00.21.00
1.00
.0
00
08.00-21.00
08.00-18.00
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