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Nytt besoksmal

Oxelösund har drygt 11.500 
invånare och ligger vid kusten 
en timme söder om Stockholm. 
Oxelösund är kontrasternas 
stad där det småskaliga och 
storskaliga möts. 
Industri möter natur. 
Välkommen till Oxelösund!

www.oxelosund.se
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Ta dig ut i skärgården

Badbåtsturer till Beten 
och Äspskär
Dagliga båtturer 10.00 och 15.30 

med M/S Fiskeskär från gästhamnen 

vid Badhusviken till de badvänliga

öarna Beten och Äspskär under 

perioden 1 juli till 15 augusti.

www.femoremarina.nu

Kultur- och naturresor 

till Hävringe
Följ med på guidad skärgårdstur till 

ett mästerverk – Sveriges äldsta träbåk 

som i mer än 250 år dirigerat sjöfarare 

rätt. Boka på www.trosarederi.se

Mästerlotsens skärgårdsrum och utflykter till Ålö
Hyr en roddbåt i G:a Oxelösund och ta en roddtur i skärgården. Kan även kombineras med möten och övernatt-ningar på Mästerlotsens skärgårdsrum. Hembygdsföreningen kommer också att erbjuda dagbesök och övernattningar på Ålö och Ålö skärgårdshemman under sommaren. För mer info: visitoxelosund.se och

www.hembygd.se/oxelosund

Sol & Bad
Jogersö havsbad
Vid Jogersö hittar 
du Sörmlands störs-
ta havsbad. Det ligger 
naturskönt med sandstrand, klippor 
och hundbad. Här finns även hopptorn, 
beachvolleyplan, minigolf, café/restau-
rang/glasskiosk, motionsspår, camping, 
stora grönytor för spel och lek.

Stenviksbadet
På gångavstånd från centrum och 
gästhamnen ligger det lilla famil-
jevänliga badet Stenvik. Bygg fina 
sandslott på stranden eller gör våg-
halsiga hopp från de nyrenoverade 
bryggorna. Det finns även fina bad-
klippor, gungor och toalett.

Vivesta havsbad
Ett mysigt litet havsbad, vackert 
beläget invid klipporna. Här finns 
sandstrand, klippbad, gräsytor för 
solning och aktiviteter.

Femöre
Bada från Femöres klippor! Upplev havet 
på rikti gt nära håll utan båt. Runt hela 
Femöre finns fina badklippor som lock-
ar med sol, bad och picknick.

Badplatserna hittar du på kartan 
på sidorna 16-17.

T/S Constantia
Skolsegelfartyget 

Constantia seglar åter 

i Oxelösunds skärgård i 

sommar. Den 4-6 juli stan-

nar Constantia med besättning 

till vid Oxelösund med möjlighet till 

segling för allmänheten. Mer info 

kommer på visitoxelosund.se

Kajak & Fritid
Hyr havskajak eller följ 
med på en guidad tur! 
Kajak & Fritid finns på 
Jogersö havsbad (bakom 
strandcaféet) under sommaren. 
Här kan du hyra kajak och paddla på 
egen hand eller delta i guidade turer 
och kurser. Kom gärna och prova på att 
paddla i 30 min under juli månad: 50 kr 
för vuxna, 25 kr för barn. Kombinera 
gärna en härlig paddlingstur med yoga 
eller mindfulness, lett av erfarna in-
struktörer. Även för nybörjare! Skapar 
även gärna skräddarsydda event och 
paket för företag och privatpersoner 
tillsammans med våra samarbetspart-
ners. Läs mer på www.kajakochfritid.se

Sälsafari i 
Oxelösunds skärgård
Under maj och juni kan du 
följa med Trosa Rederi 
på en naturskön resa i 
Oxelösunds ytterskärgård och få chansen att möta sälar på riktigt nära håll. Turerna utgår från gästhamnen i Badhusviken. Stopp för fika görs på Hävringe eller någon annan trevlig skärgårdsö. 

Boka på www.trosarederi.se

Bris af Femöre

Upplev den fantastiska 

skärgården! Bris av 

Femöre är en nyrenove-

rad K-märkt gammal segels-

kuta från 1910. Varje skärgårds-

tur skräddarsys efter behov och 

väder. Det finns en handikappramp, 

så även du med funktionshinder 

kan följa med. För mer information 

kontakta: Lajla Menon 070-242 44 07 

eller info@tommyjonsson.se

i al la vader
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Lördag 22 augusti blir en dag fylld av tävlingsaktiviteter 
och mycket folk i Oxelösund. Dessutom en musikfest under 
kvällen på Jogersö.

Arkö Runt, SM i Kanotmaraton och Ox-
elöloppet går av stapeln under dagen. 
Dessutom arrangeras Nostalgiresan på 
Järntorget och SM i Surfski i Oxelö-
sunds skärgård under söndagen. 

Allt är upplagt för en riktig folkfest 
den 22 och 23 augusti. Besökarna 
kommer att kunna följa både Ox-
elöloppet och SM i Kanotma-
raton på nära håll och även 
starten för Arkö Runt. Start 
och mål för Oxelöloppet 
blir som vanligt på Järn-
torget. 

SM i Kanotmaraton kommer att paddlas 
på en 4,2 kilometer lång bana, delvis 
längs Femöre Kanal. Start och målgång 
för Arkö Runt blir utanför Restaurang 
Sailor och OXSS-tornet.

Folkfesten
Handelserik helg i Oxelosund 

 ©Bengt Sundelin

SM i Kanotmaraton

Oxeloloppet Musikfest  pa Jogerso Arko Runt

Hitta mer info om hela dagens aktiviteter på www.media-mix.nu
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Guideanläggning finns med 
information på olika språk. 
Kyrkans aktiviteter finns på
www.oxelösundsförsamling.se

På klippan ovanför torget i Oxelösund står 

S:t Botvids kyrka 
En sevärd kyrka som är öppen för besök 
alla dagar 9-16. Välkommen in!

Midsommar-
dagen
Susanne Forslund, 
Ola Ringshagen Granrot, 
Janne Johansson, 
Tompa Bäckström

Musik i sommarkväll
Frösängskapellet vid Oxelösunds kyrkogård 
Fri entré. Kollekt till Gungbrädan, församlingens 
akutkassa för barnfamiljer i Oxelösund.

   Musik i  
   

Sommarkväll

FrösängskapelletLördagar kl 18.00

13/6 Hasse 
Appelkvist, 

gitarr och sång

27/6 

Linda Widner och
Lina Björkborg sång

Skymningstoner
Jenny Ros flöjt, Elisabeth 
Hermansson piano, 
Emma Svensk fiol

11/7 
Sommarsalig 
blandning av finskt 
och svenskt. 25/7 

22/8 Söndagskvartetten, 
stråkkvartett, Anne Holmer, Maria 
Jansson, Barbro Westergren, 
Tomas Hänström
29/8 Manskören Pontonerna

Patrik Ahlberg flöjt, 
Staffan Sjögren gitarr

15/8

4/7

20/6i S:t Botvid

8/8 Åsa Camara och 
Carin Melin sång

 Ellinor Karlsson och Ulla 
Börjars sång

1/8

18/7 
Emma 

Fagerstedt 
sång, Per 

Christoffersson 
piano

Therese Cambrant Berg, Jocke Forss, 
Greger Hillman och Lars Borg.

Kesäisiä sävelmiä



– Vi är som en familj som träffas och 
umgås vid internationella mästerskap, 
världscuptävlingar och regattor världen 
över, säger den 25-åriga sörmländskan.

Josefin Olsson är inför säsongen 2015 sexa 
på världsrankingen i Laser Radial, den en-
mansjolle som är OS-klass för damerna, 
men är en doldis utanför seglarkretsen.
Hon har tränat och tävlat på heltid sedan 
hon gick ut seglargymnasiet i Motala och 
ingår i det topp- och talangprogram som 
finansieras av SOK, Sveriges Olympiska 
Kommitté.
 
Josefin Olsson är uppväxt i stadsdelen 
Arnö utanför Nyköping och intresset för 
segling vaknade när hon som åttaåring 
kajkade runt i en optimistjolle vid den 
seglarskola som årligen anordnas av moder-
klubben OXSS, Oxelösunds Segelsällskap.  
― Vi höll till vid Österviken från det isen 
släppte vid påsktid till dess höstmörkret 
stoppade oss från att segla. Det är ju 
också ett bra ställe för segling eftersom 
man kommer direkt ut på öppet hav. Vi 
seglade, badade vid klipporna och hitta-
de på olika aktiviteter på Femöre, minns 
Josefin barn- och ungdomsåren i Oxelö-
sundsklubben. 

Josefin Olsson blev världsmäs-
tare i E-jolle i Portugal 2008. 
För övrigt Oxelösunds Segelsäll-
skaps första och enda världs-
mästare hittills. Segern gav eko 
internationellt.
― Det var en jättegrej. 
Tv-reportrarna trängdes kring 
mig och jag fick göra min för-
sta intervju på engelska. Det 
kändes stort och var helt nytt 
för mig, säger hon idag.

Strax efter VM-titeln bytte 
Josefin Olsson båttyp från 
E-jolle till den något mer svårbemästra-
de Laser Radial, samtidigt utgick E-jollen 
ur OS-programmet och ersattes av just 
Laser-klassen. En ny utmaning för den 
nyblivna världsmästaren.

Det är inget för en sillmjölke att hantera 
Laser Radial-båten vid högre vindstyrkor.
― Nej, det är en fysiskt krävande båt. 
Jag har längden och rätt kropp för 
att segla laser medan kortare och lättare   
tjejer väljer en båttyp med flera personer 
i besättningen, säger Josefin Olsson som 
tränat och tävlat på heltid sedan hon gick
 

Hon reser jorden runt. Det brukar bli 200 dagar om året 
i kappsäck. Josefin Olsson tillhör världstoppen i Laser 
Radial-klassen i segling.

För fulla segel 
mot Rio

ut seglargymnasiet i Motala och ingår 
i det svenska landslaget, SWE Sailing 
Team, sedan 2008. 

Sörmlandstjejen är Sveriges största med-
aljhopp vid OS-seglingarna i Rio de Janeiro 
2016. Den här säsongens viktigaste mål är 
för-OS i den brasilianska karnevalstaden i 
augusti.
― Det blir en generalrepetition och en möj-
lighet att testa ett upplägg inför nästa års 
OS på samma plats och vid samma tidpunkt, 
säger Josefin som även deltog vid olympis-
ka spelen i London 2012, då med en blygsam 
18:e placering i Laser Radial som resultat. 

Ljungholmsvägen 3 • 0155 - 308 27 • oxelosundsvarv.se

Miljö- och kvalitetssäkrat för Din båt

www.oxelosundsvarv.se Ljungholmsvägen 3, Oxelösund 0155-308 27

Slipkapacitet 200ton • Krankapacitet 30 ton
Försäkringsarbeten • Målningsarbeten

Stål & aluminuim • Plastreparationer • 3st spolplattor

OxelösundsBåtvarv_sommar_2013.indd   1 2013-04-17   11:13

Nyöppnad butik!
Tillbehör och underhållsprodukter

● Vinterförvaring ● Försäkringsarbeten 
● Kranlyft upp till 30 ton ● Slip upp till 200 ton

Öppet hela sommaren!
Både butik och verkstad! 

Vardagar 07.00 - 17.00, 
Lördagar under säsongen 10.00 - 13.00
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Josefin Olsson började sin seglarkarriär i Oxelö-sunds Segelsällskap. Foto: SFF/Dan Ljungsvik.
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Den pittoreska småbåtshamnen Marina 
da Glória och Guanabarabukten några 
mil öster om Rio de Janeiro är centrum 
för OS-seglingarna. Guanabarabukten är 
långt ifrån ett förförande vykortsparadis. 
Mängder av burkar, petflaskor, bajs, dör-
rar, djuravfall och plastpåsar flyter om-
kring i vattnet i bukten.

Laser Radial-stjärnan Josefin Olsson har 
redan varit på plats och bekantat sig med 
förhållandena vid Guanabarabukten. Det 
var vid en mindre regatta förra somma-
ren. Hon har hört snacket om att det kan 
bli den skitigaste seglingen i olympiska 
spelens historia.
― Det är nog mest att man är försiktig 
med småsår på händerna som i värsta fall 
skulle kunna ge infektioner. Hälften av 
seglingarna avgörs annars utanför bukten där 
det är öppet hav med stora vågor, till skillnad 
mot i bukten där det är platt vatten.

Förra året knep Josefin Olsson silverme-
daljen i Laser Radial vid VM i spanska 
Santander och utsågs av Svenska Seglar-
förbundet till ”Årets Seglare 2014”.
Nu ligger allt fokus på en OS-medalj i 
Rio om drygt ett år. Josefin Olssons för-
beredelser handlar om för-OS i augusti, 
världscuptävlingar, segellandslagets olika 
träffar och konditions- och styrketräning 
på Bosöns elitidrottscentrum. Plus upp-
följande fystester.

Vad händer med Josefin Olsson efter 
olympiska spelen i Rio de Janeiro? 
― Jag har en längre tid försökt varva seg-
lingen med ekonomistudier på Handels-
högskolan i Stockholm och hoppas kunna 
plugga klart det sista efter OS. Hur det 
blir med en eventuell fortsatt satsning på 
segling får jag fundera på då.

Josefin Olssons mål är en OS-medalj i Laser 
Radial-klassen vid  Rio de Janeiro 2016. Den 
svenska seglarstjärnan tillhörde i barn- och 
ungdomsåren Oxelösunds Segelsällskap. 
Foto: Richard Langdon/Ocean Images.

I KUNGLIGT SÄLLSKAP
• Josefin Olsson tävlar för Kungliga 
Svenska Segelsällskapet, KSSS, landets 
största och äldsta segelsällskap med 
säte i Saltsjöbaden.
• Vid sina vistelser i Sverige bor den 
i världen kringflackande Josefin i en 
lägenhet i stadsdelen Fredhäll i 
Stockholms innerstad.
• Den svenska seglartjejens favorit-
ställe är Australien, såväl väst- som 
ostkusten. ”Vacker natur, skönt klimat 
och fina seglingsvatten”, beskriver 
Josefin landet down under.

Josefine siktar 
pa OS-medal j!
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Butikerna med de ekologiska alternativen. 
Hantverket & kunskapen.

Välkommen!

Blomster Design
Järntorget 4 , Oxelösund • 0155 310 52 
Öppet: mån-fre 09.00 - 18.00 lör 10.00 - 14.00 

Trädgårdsbutiken Hälsoträdgården Lunden
Kyrkogårdsvägen 2, Oxelösund 

073 655 49 82

Trädgårdsbutiken

Vi öppnar 22 april
Ons-Fre 10-16

from 9 maj lördagar 10-13

Upplev skärgården!
Båtturer från Nyköpings  

hamn hela sommaren. 

Hoppa iland på en ö  
och njut av naturen eller 

kom med på en rundtur!

073-655 18 21
trosarederi.se

Köp biljetter 

online, på turist-

byrån eller på 

båten!

Upplev skärgården!
Båtturer från Nyköpings  

hamn hela sommaren. 

Hoppa iland på en ö  
och njut av naturen eller 

kom med på en rundtur!

073-655 18 21
trosarederi.se

Köp biljetter 

online, på turist-

byrån eller på 

båten!

073-655 18 21
trosarederi.se

SÄL- OCH SKÄRGÅRDSSAFARI
30, 31 maj och 6, 7 juni kl 08.00 till ca 12.00.
660 kr/p, 1-16 år 490 kr/p. I priset ingår båttur, flyt-
väst, guidning och fika. Unika och populära turer med 
spaning efter gråsäl och rödlistade fågelarter.

KULTUR- OCH NATURRESA 
TILL HÄVRINGE, TAXIBÅT
7, 14, 21 och 28 juli kl 11.00 till ca 16.00
660 kr/p, 1-16 år 490 kr/p. I priset ingår båttur, 
guidning, flytväst och fika på Hävringe.
Guidad skärgårdstur till ett mästerverk 
– Sveriges äldsta träbåk som i mer än 250 år 
har dirigerat sjöfarare rätt. Upplev Hävringe som en 
natur-, kultur- och arbetsplats.

Bokning: www.trosarederi.se eller på info@trosarederi.se

SKÄRGÅRDSTURER NYKÖPING
24/6 till 15/8, ons-lör kl 10.00-12.30 samt 1500-17.30.

Erbjudandet finns i butik tom 2/8 2015.  Med reservation för tryckfel och slutförsäljning.

MARINERADE  
SPARERIBS
Köttmästaren | Sverige | ca 1kg

5995
/kg

För aktuella veckoerbjudanden 
och hitta din närmsta Nettobutik, 

gå in på www.netto.se

Svenskt grillkött 
hela sommaren

#GILLA  
GRILLA
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På Stjärnholm, mellan Nyköping och
Oxelösund, finns förutsättningarna för
andhämtning,
äventyr och
lek.

Telefon 0155-22 27 00  www.stjarnholm.se

Stjärnholm
med slotts-
park och
havet inpå
knutarna
HOTELL

RESTAURANG

KONFERENS

SKULPTURPARK

PAKETERBJUDANDEN
GOLFPAKET • FAMILJEPAKET • KOLMÅRDENPAKET

Telefon 0155-22 27 00  
www.stjarnholm.se

Telefon 0155-21 66 17
www.nykopingsgk.se

Stjärnholms slott
Hotell - Restaurang - Konferens

Stjärnholm_NYKGolf_sommar2013.indd   1 2013-04-19   10:51

• Gjuta iläggssulor
• Ultraljudsdiagnostik
• Stötvågsbehandling
• Företagshälsovård

• Leg naprapat
• Leg kiropraktor
• Leg sjukgymnast
• Cert massör
• Akutbehandlingar

Öppet hela sommaren!

Du kan boka 
på nätet!

Välkommen till 
Apoteket Ejdern

Apoteket med personlig service

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

Öppettider
mån-fre 09.30-18.00
lör 10.00-13.00

På vår familjecamping finns det tid för 
både lata dagar och händelserika stunder! 

Nävekvarns camping är en liten pärla 
vid havet med bruksbebyggelsens 
charm in på knuten! 
Här kan man strosa och njuta av fiske, bad och 
sommarens lugn. Vår camping ligger vid den genuina 
gästhamnen och bredvid en av landets äldsta och bäst 
bevarade folkparker.

Jogersö Camping & stugor
0155-304 66 | jogerso.se
info@jogerso.se 

Nävekvarns Camping
076-781 66 34 | jogerso.se
info@navekvarnscamping.se

Vi har stugor, campingplatser/ställplatser för husbilar, 
husvagnar och tältplats. Bland annat hittar du Sörmlands 
största havsbad i vår vik och under sommaren anordnas 
allt från bakluckeloppis till kajakpaddling, motionspass 
och livespelningar. Erbjudande: Var 7:e natt gratis - 
gäller på Jogersö och/eller Nävekvarn.

Boka bord på 0155-365 40 • www.kallanrestaurang.se
info@kallanrestaurang.se • facebook kallan.restaurang

Här är Källan till god mat 

MIDSOMMAR LUNCH 
med sillbuffé 11.30-14.00

ALÁ CARTE varje kväll 
17.00, 22 juni-16 aug.

RÄKFROSSA från kl 19.00 
varje onsdag från 17 Juni-12 
aug med livemusik. 

GRILLKVÄLLAR från kl 19.00 
varje fred-lörd (ej 11 juli). 
Livemusik från den 26 juni.

STRANDCAFÉT öppnar den 
22 juni-9 aug med undantag 
vid dåligt väder.

– vid stranden där vägen slutar på Jogersö!
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Svante hade varit i Oxelösund tidigare 
genom sitt arbete, men för Gisela var för-
sta besöket samma dag som de tittade på 
Oktaven.

―  Det var kärlek vid första ögonkastet, 
både med huset och med Oxelösund, be-
rättar Gisela. Vi ser det som en ära att få 
förvalta den här fina byggnaden, och vi 
hoppas att det vi gjort bidrar till att huset 
får stå kvar i minst hundra år till. 

Att Svante och Gisela tillsammans med 
barnen Viktor och Therese trivs i sin nya 
hemstad går inte att ta miste på. De 
pratar sig varma om närheten till havet, 
den vackra naturen och all potential 
som finns inom såväl näringsliv som bo-
stadsexploatering. 

― Det mesta finns ju här i den lokala 
handeln i Oxelösund, den vill vi gärna 
värna om, säger Gisela och tillägger att 
närheten till Nyköping och Stockholm gör 
att man egentligen aldrig behöver sakna 
något - det är ju nära till allt!

När Svante och Gisela Larsson 
upptäckte att den gamla sjömans-
kyrkan Oktaven i Oxelösund var 
till salu, så såg de direkt möjlig- 
heten till ett unikt boende. De köpte 
fastigheten 2012 och påbörjade 
en omfattande renovering som 
skulle förvandla den gamla kyrkan 
till ett varmt, ombonat och minst 
sagt spektakulärt hem.

Familjen Larsson
hittade hem i Oxelösund

År 1919 togs beslutet om att bygga Sjömanskyrkan. Ett år senare var grunden lagd på en 
tomt skänkt av Järnvägsbolaget. Bygget engagerade många församlingsmedlemmar, och år 1922 
kunde Sjömanskyrkan invigas. Verksamheten i Sjömanskyrkan bedrevs av Oxelösunds Baptist-
församling fram till år 1978. Därefter köpte Oxelösunds kommun byggnaden vilken användes 
inom kör- och musikverksamhet. Sjömanskyrkan fick då också namnet “Oktaven”.
Källa: Oxelösundsarkivet www.koordinaten.se

Gisela tillsammans med sonen Viktor.

Sjomanskyrkan
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Harrys Oxelösund   
I GOTT SÄLLSKAP

JÄRNTORGET 6, 613 30 OXELÖSUND | 0155-313 00 | WWW.HARRYS.SE

Husbil & Båt
Välkommen till vår värld - i Oxelösund!

Vi har nu utökat vår båtverksamhet 
med husbilar från både Carado och 
Kama. För att vara kompletta har 
vi tillbehörsbutik för både båt 
och camping, verkstad och 
vinterförvaring. Givetvis har 
vi fortfarande segelbåtar, 
motorbåtar och motorer.
Kom och titta på begagnat, 
både inbyten och försälj-
ningsuppdrag.

Besök vår utställningshall 
för att upptäcka vår värld 
- till sjöss och på land!

 0155-319 00 • www.oxbom.se

– Vi älskar 
friheten med 
att alltid ha 

huset med oss! 
/ Örjan Berg

0155-32800                          www.ekolagan.com

Vi  n
ns i F

rösän
g!

Handla picknickmaten hos oss i sommar
eller besök oss för att fika
och äta mat på vårat café.

Passa även på att besöka vår välfyllda loppis!

Oxelösundshandduken
endast hos oss!

Även Nyköpingsmotiv

Järntorget 1, Oxelösund - 0155 358 20

Astrids
Väv &Garn

Marina presenter • Garner • Handarbeten
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0155-302 10
Järntorget, Oxelösund

för en marin 
sommar.

SEBAGO-KLÄDER 

Kanot 
Prova på v 25 
(15-17/6, måndag-
onsdag) 17.30–19.30 
vid kanotklubben 
För vuxna och barn 10 år och uppåt. 
Testa havskajaker, kanoter etc. och 
lär dig grundläggande paddelteknik. 
Vi avslutar varje kväll med korvgrill-
ning och lekar. Ingen kostnad. 

Kanotskola v 32-33 (3-14/8, vard), 
10.00 –12.00 vid kanotklubben 
För barn 10 år och uppåt, krav är att 
man skall kunna simma minst 200 m. 
Kursen leds av erfarna kanotungdomar 
som är minst 18 år och innehåller 
teknikträning, utflykter till öar och 
lek. Deltagaravgift 500 kr/barn (för 
dig som redan är medlem 300 kr). I 
avgiften ingår försäkring och med-
lemsavgift året ut. 

Plaskis och Skvättis, v 33 (10-14/8), 
10.00 –12.00 vid kanotklubben 
Du skall vara 7-9 år och inte vara 
rädd för att bli blöt. Kursen innehåll-
er i huvudsak teknikövningar i form 
av lekar. Deltagaravgift är 200kr/
barn. Medtag badkläder, överdrags-
kläder och ombyte. Välkomna! 
Thomas Kronhelm 070-375 78 28

Allsång
Torsdagar i juli 
fortsätter tradi-
tionen med allsång på 
Järntorget för både stora och små. 
Varje allsång inleds med en halvtimmes 
allsång för barn. Välkända sånger 
blandas med tävlingar och uppträd-
anden. Start 17.30, slut cirka 19.00. 
Välkomna! Arrangemanget är gratis.

Orientering
Vill du prova 
orientering eller ha 
en utmaning på dina promenader? 
OK Måsen erbjuder Naturpasset som 
pågår mellan 18/4-30/9. I Natur-
passet ingår två kartor på Danvik 
med många kontroller som sitter i 
skogen under den här tiden. Natur-
passet finns att köpa på Team Sportia, 
Astrids Väv & Garn samt Koordinaten 
och kostar 100 kr.

Äventyrsvecka
Vill du lära dig om orientering, spela 
kärrfotboll, vara med på vassrace? Var 
med på OK Måsens Äventyrsvecka! Är 
du 6 år eller äldre är du välkommen 
till Vita Villan på Jogersö den 10-14/8 
mellan 17:00 – 20.00. För 300 kr får 
du förutom allt roligt också en 
ordentlig kvällsmat. Allt du behöver 
ha med dig är ett glatt humör och 
oömma kläder. Anmälan senast 5/8 
till Cecilia Janzon 070 - 741 44 35, Pia 
Westlin 070-312 42 89, eller via mail 
cecilia2masen@gmail.com.

Oxelö 
Sommarcamp
22 juni - 26 juni 

9.00 - 16.00. Kultur- och 

fritidsförvaltningen har sommarläger 

vid Ramdalens IP för dig som är född 

01-05. Prova på roliga aktiviteter med 

våra föreningar! Pris: 250 kr/per-

son inklusive aktiviteter, lunch och 

frukost. Bokning och betalning på 

Koordinaten. 0155-383 50, 383 70,  

www.visitoxelosund.se

Paintball & 
(från 13 år) 

Splatmaster 
(8-12 år) 

Jämna veckor på söndagar 

09.00 - 12.00 juni-augusti. 

Föranmälan krävs. Kontakta oss ett 

par dagar innan. Wipeoff står för 

utrustning för ungdomar men ni 

kommer behöva köpa boll på plats 

(pris 100 kr). Föräldrars godkännan-

de krävs (skriftligt). Kontakta Tommy 

Englund 070-545 84 62, Jimmy Karls-

son 072-713 77 17, info@wipeoff.se

Badhus
Medley Ramdalens 
Sportcenter, öppet 
hela sommaren. 
För öppettider och övrig information 

besök gärna vår hemsida:

www.medley.se/ramdalens-sportcenter

  Barnens   Oxelösund

Skytte
Vecka 29 11.00.-14.00. 

Välkommen till korthålls-

skytte gevär kaliber 22, 50 m på 

Oxelösunds skjutbana. Pris: 50 kr, 

från 12 år. Kontakt: Jari Tupasela 

076-233 82 15

Sommarkollo 
för ungdomar 
med funktions-
hinder Ålder 12-21 år. 

15-18/6 måndag - onsdag 9.00-

16.00, tors 9.00-19.00. Testa 

drama, musik och idrott med 

Oxelösunds olika föreningar. 

Anmälan senast 22/5, 150 kr. 

Info: anette.cadiz@oxelosund.se, 

dick.lundberg@oxelosund.se

Besök stallet
Kom och besök vårt 
stall på Stjärnholm.
Vi har öppet 07.00-21.00 
varje vardag fram till midsommar. Sedan är ridskolans hästar på sommar-bete fram till 2 augusti. Öppet igen från 3/8, 07.00-17.00.

Tennis
Från 5 år och uppåt. 
Vecka 25: 15/6 – 19/6 
och vecka 27: 29/6– 3/7, 
på OTKs tennisbanor (Ramdalens IP).
Avgift: 550 kr/vecka. Betalas vid 
starten, BG nr: 326-5436. Utrustning: 
Utomhusskor, caps, vattenflaska, 
egen racket om det finns.
Kontakt: Oxelösunds Tennisklubb, 
Tobias Lagerberg 073-723 37 00 eller 
Patrik Njuki, 073-521 13 13.

Segling
Lär dig segla 
med Oxelösunds 
Segelsällskap!
Information: www.oxss.nu

Friidrott
Välkommen på 
Friidrottsskola!
För barn och ungdomar 
från 6 år. Vecka 33, månd-torsd 
17.00–18.30, fredag 17.00 – 19.30 
(avslutas med grillning).
Plats: Ramdalens IP. Anmälan: 
slk-oxelosund@hotmail.se, pris 150 kr 
till PG 799699-4 senast 31 juli.

1600-tals Krog i naturbacke vid havet!
Vi serverar delikata bakverk och hemlagad mat 

med havsanknytning. Fullständiga rättigheter! Även 
dagkonferenser, lunch- och middagsbeställningar

0155-304 22 • www.oxelokrog.com • facebook.com/Bygdegarden.OxeloKrog

Oxelö Krog
(Bygdegården)

1600-tals Krog i naturbacke vid havet. 
Vi serverar delikata bakverk och hemlagad mat med havsanknytning.

Fullständiga rättigheter! Även dagkonferenser, lunch- och middagsbeställningar
Välkomna! • Tel. 0155-304 22 • www.bygdegarden.com

facebook.com/Bygdegarden.OxeloKrog

Café- Sjökrog- Butik
Gamla Oxelösund
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Varvstjänster med en personlig prägel
   Den kompletta fullserviceanläggningen

• Specialister på plastskador och plastarbeten.
• Ombyggnationer
• Elinstallationer
• Snickeriarbeten på interiör och exteriör
• Auktoriserade återförsäljare 
  och verkstad för Vinterförvaringav allt från småjollar upp till stora båtar och segelbåtar t.o.m  

80 ton. Vi har 3000kvm varmhall och 1000 kvm kallhall på området.

Tel. 0155-329 30 • Fiskehamnen • info@saltomarin.se

SaltöMarina_turistkarta.indd   1 2013-04-17   11:13

Kanot 
Prova på v 25 
(15-17/6, måndag-
onsdag) 17.30–19.30 
vid kanotklubben 
För vuxna och barn 10 år och uppåt. 
Testa havskajaker, kanoter etc. och 
lär dig grundläggande paddelteknik. 
Vi avslutar varje kväll med korvgrill-
ning och lekar. Ingen kostnad. 

Kanotskola v 32-33 (3-14/8, vard), 
10.00 –12.00 vid kanotklubben 
För barn 10 år och uppåt, krav är att 
man skall kunna simma minst 200 m. 
Kursen leds av erfarna kanotungdomar 
som är minst 18 år och innehåller 
teknikträning, utflykter till öar och 
lek. Deltagaravgift 500 kr/barn (för 
dig som redan är medlem 300 kr). I 
avgiften ingår försäkring och med-
lemsavgift året ut. 

Plaskis och Skvättis, v 33 (10-14/8), 
10.00 –12.00 vid kanotklubben 
Du skall vara 7-9 år och inte vara 
rädd för att bli blöt. Kursen innehåll-
er i huvudsak teknikövningar i form 
av lekar. Deltagaravgift är 200kr/
barn. Medtag badkläder, överdrags-
kläder och ombyte. Välkomna! 
Thomas Kronhelm 070-375 78 28

Allsång
Torsdagar i juli 
fortsätter tradi-
tionen med allsång på 
Järntorget för både stora och små. 
Varje allsång inleds med en halvtimmes 
allsång för barn. Välkända sånger 
blandas med tävlingar och uppträd-
anden. Start 17.30, slut cirka 19.00. 
Välkomna! Arrangemanget är gratis.

Orientering
Vill du prova 
orientering eller ha 
en utmaning på dina promenader? 
OK Måsen erbjuder Naturpasset som 
pågår mellan 18/4-30/9. I Natur-
passet ingår två kartor på Danvik 
med många kontroller som sitter i 
skogen under den här tiden. Natur-
passet finns att köpa på Team Sportia, 
Astrids Väv & Garn samt Koordinaten 
och kostar 100 kr.

Äventyrsvecka
Vill du lära dig om orientering, spela 
kärrfotboll, vara med på vassrace? Var 
med på OK Måsens Äventyrsvecka! Är 
du 6 år eller äldre är du välkommen 
till Vita Villan på Jogersö den 10-14/8 
mellan 17:00 – 20.00. För 300 kr får 
du förutom allt roligt också en 
ordentlig kvällsmat. Allt du behöver 
ha med dig är ett glatt humör och 
oömma kläder. Anmälan senast 5/8 
till Cecilia Janzon 070 - 741 44 35, Pia 
Westlin 070-312 42 89, eller via mail 
cecilia2masen@gmail.com.

Oxelö 
Sommarcamp
22 juni - 26 juni 

9.00 - 16.00. Kultur- och 

fritidsförvaltningen har sommarläger 

vid Ramdalens IP för dig som är född 

01-05. Prova på roliga aktiviteter med 

våra föreningar! Pris: 250 kr/per-

son inklusive aktiviteter, lunch och 

frukost. Bokning och betalning på 

Koordinaten. 0155-383 50, 383 70,  

www.visitoxelosund.se

Paintball & 
(från 13 år) 

Splatmaster 
(8-12 år) 

Jämna veckor på söndagar 

09.00 - 12.00 juni-augusti. 

Föranmälan krävs. Kontakta oss ett 

par dagar innan. Wipeoff står för 

utrustning för ungdomar men ni 

kommer behöva köpa boll på plats 

(pris 100 kr). Föräldrars godkännan-

de krävs (skriftligt). Kontakta Tommy 

Englund 070-545 84 62, Jimmy Karls-

son 072-713 77 17, info@wipeoff.se

Badhus
Medley Ramdalens 
Sportcenter, öppet 
hela sommaren. 
För öppettider och övrig information 

besök gärna vår hemsida:

www.medley.se/ramdalens-sportcenter

  Barnens   Oxelösund

Skytte
Vecka 29 11.00.-14.00. 

Välkommen till korthålls-

skytte gevär kaliber 22, 50 m på 

Oxelösunds skjutbana. Pris: 50 kr, 

från 12 år. Kontakt: Jari Tupasela 

076-233 82 15

Sommarkollo 
för ungdomar 
med funktions-
hinder Ålder 12-21 år. 

15-18/6 måndag - onsdag 9.00-

16.00, tors 9.00-19.00. Testa 

drama, musik och idrott med 

Oxelösunds olika föreningar. 

Anmälan senast 22/5, 150 kr. 

Info: anette.cadiz@oxelosund.se, 

dick.lundberg@oxelosund.se

Besök stallet
Kom och besök vårt 
stall på Stjärnholm.
Vi har öppet 07.00-21.00 
varje vardag fram till midsommar. Sedan är ridskolans hästar på sommar-bete fram till 2 augusti. Öppet igen från 3/8, 07.00-17.00.

Tennis
Från 5 år och uppåt. 
Vecka 25: 15/6 – 19/6 
och vecka 27: 29/6– 3/7, 
på OTKs tennisbanor (Ramdalens IP).
Avgift: 550 kr/vecka. Betalas vid 
starten, BG nr: 326-5436. Utrustning: 
Utomhusskor, caps, vattenflaska, 
egen racket om det finns.
Kontakt: Oxelösunds Tennisklubb, 
Tobias Lagerberg 073-723 37 00 eller 
Patrik Njuki, 073-521 13 13.

Segling
Lär dig segla 
med Oxelösunds 
Segelsällskap!
Information: www.oxss.nu

Friidrott
Välkommen på 
Friidrottsskola!
För barn och ungdomar 
från 6 år. Vecka 33, månd-torsd 
17.00–18.30, fredag 17.00 – 19.30 
(avslutas med grillning).
Plats: Ramdalens IP. Anmälan: 
slk-oxelosund@hotmail.se, pris 150 kr 
till PG 799699-4 senast 31 juli.

Uthyrning av 
lägenheter, kontor, 
butiker och garage!

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



Tanken var att skapa en mysig oas där det 
skulle serveras belgiska våfflor med goda 
tillbehör. Så blev det – och framgången 
för Skärgårdsvåfflan var smått osannolik. 
Caféet besöktes av hundratals lokala och 
långväga gäster dagligen.
– Vi trodde att vi skulle servera omkring 
50-60 våfflor per dag – den siffran steg till 
800-900 våfflor, säger verksamhetsansva-
riga Sandra Hallblom med ett skratt.

För Sandra och hennes personal var det 
bara att kavla upp ärmarna och göra allt 
för att möta den ständigt växande efter-

frågan. Mer personal, 
fler våffeljärn, 

utökat möble-
mang – och 

den 

semesterstängda fabriken i Belgien 
fick kalla in ledig personal för att leve-
rera extra våffelmix till Oxelösund.
– Det var svårt att greppa hur mycket 
gäster som besökte oss. Vi är jätteglada 
att vårt koncept blev så omtyckt!

Sommaren 2015 har öppettiderna utökas 
och ett antal förbättringsåtgärder har 
genomförts. Bland annat har uteköket 
byggts ut för att kunna öka produktionen 
– så mycket det går utan att störa natur 
och skärgårdsatmosfär.
– Vi är väldigt måna om den fantastiska 
miljö som vi har här. Men samtidigt har 
vi givetvis gjort vad vi kunnat för att ge 
våra gäster ännu bättre och snabbare ser-
vice denna sommar.

Gäster som tidigare besökt caféet kom-
mer att känna igen sig. Både söta och 
matiga våffelfavoriter, samt möjligheten 

att välja egna smakkombinationer på 
tillbehör finns kvar. Skärgårdsvåfflan 

är ett utflyktsmål väl värt att besöka 
såväl soliga som regniga dagar. Här 

finns badplats och brygga och 
inne i den gamla barnkolonin 
finns mer än 100 sittplatser 
samt en värmande öppen spis.

Sandra rekommenderar gärna en pro-
menad eller cykeltur på den nyanlagda 

Förra sommaren fick Oxelösund ett nytt besöksmål – ett 
rustikt våffelcafé på Västra Femöre som visade sig bli en 
riktig dundersuccé. Sommaren 2015 fortsätter historien 
om Skärgårdsvåfflan.

Skärgårds-
våfflan

SKÄRGÅRDSVÅFFLAN 2015
Öppet 20 juni – 16 augusti 11.00-20.00
Mer information på 
www.skargardsvafflan.se
Se kartan på sid 16-17, nummer 9

gång- 
och cykel-
banan ut till 
Västra Femöre, även 
om det självklart går att ta bilen också. 
Och ha inte för bråttom…
– Ett besök på Skärgårdsvåfflan är mer än 
bara goda våfflor. Kom hit, ta en kölapp 
och passa på att njuta en stund i vår vack-
ra skärgårdsmiljö innan det är din tur att 
beställa. Varmt välkommen!

Mums...

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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0771-350 350 - sormlandssparbank.se 
Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelsöund Vingåker

- Du vet väl att 
mäklaren och 
banken sitter 

under samma tak!
Vaccinationsbussen (eller vaccinationstältet eller vaccinationsbåten)

kommer till XXXX

Datum, tid            
Datum, tid

Ett fästingbett kan räcka
Du kan vaccinera dig mot TBE
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Vaccinationsbussen (eller vaccinationstältet eller vaccinationsbåten)

kommer till XXXX

Datum, tid            
Datum, tid

Ett fästingbett kan räcka
Du kan vaccinera dig mot TBE
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Vaccinatörens logga

+ webbsida el. telefon el adress

Datum, tid            
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Datum, tidBetala 

gärna med 
kort!

KLIPP UT OCH SPARA ANNONSEN!

Vaccinationsbussen (eller vaccinationstältet eller vaccinationsbåten)

kommer till XXXX

Datum, tid            
Datum, tid

Ett fästingbett kan räcka
Du kan vaccinera dig mot TBE
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Vaccinera dig mot TBE
Vaccinbilen kommer till dig!

Vaccinationsbussen (eller vaccinationstältet eller vaccinationsbåten)

kommer till XXXX
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Datum, tid
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Du kan vaccinera dig mot TBE
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+ webbsida el. telefon el adress
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För turlista, tider och mer 
information: 
www.vaccinkliniken.se 
www.fasting.nu  






Alla Nyköpingsstopp datum och tider 2015 

Vi finns på plats för dig 48 gånger i vår och sommar:
Vaccinkliniken i Nyköping har öppet på sin fasta mottag-

ning (Norrköpingsv 13, Biostaden) alla tisdagar 
t.o.m. 7/7 kl 18-20. Drop-in, ingen tidsbeställning.

lördag  25 april   10-12 ICA MAXI
tisdag 28 april 18-20 Kliniken
tisdag 5 maj 18-20 Kliniken
torsdag 7 maj 16-18 ICA MAXI
lördag  9 maj 9- Oxelö marknad
tisdag 12 maj 18-20 Kliniken
torsdag 14 maj  15-17  ICA MAXI
fredag  15 maj 9-14 Oppeby marknad
lördag  16 maj 9-12 Oppeby marknad
tisdag 19 maj 18-20 Kliniken
torsdag 21 maj  16-18 ICA MAXI
fredag  22 maj 16-18 ICA Oxelösund
lördag  23 maj 9- SN bollen
söndag  24 maj 9- SN bollen
tisdag 26 maj 18-20 Kliniken
onsdag  27 maj  18-20   Nyk.hamn, vetbil
torsdag 28 maj  16-18 ICA MAXI
fredag  29 maj 16-18 ICA Oxelösund
tisdag 2 juni 18-20 Kliniken
onsdag 3 juni 18-20 Nyk.hamn, vetbil
torsdag 4 juni 16-18 ICA MAXI
fredag  5 juni 16-18 ICA Oxelösund
tisdag 9 juni 18-20 Kliniken
onsdag 10 juni 18-20 Nyk.hamn, vetbil

torsdag 11 juni 16-18 ICA MAXI
tisdag 16 juni 18-20 Kliniken
onsdag 17 juni 18-20 Nyk.hamn, vetbil
torsdag 18 juni 16-18 ICA Oxelösund
tisdag 23 juni 18-20 Kliniken
onsdag 24 juni 18-20 Nyk.hamn, vetbil
torsdag 25 juni 16-18 ICA MAXI
fredag  26 juni 16-18 ICA Oxelösund
tisdag 30 juni 18-20 Kliniken
onsdag  1 juli  18-20  Nyk.hamn, vetbil 
torsdag 2  juli 16-18 ICA MAXI
fredag  3 juli 16-18 ICA Oxelösund
tisdag 7 juli 18-20 Kliniken
onsdag 8 juli 18-20 Nyk.hamn, vetbil
torsdag 9  juli 16-18 ICA MAXI
onsdag 15 juli 18-20 Nyk.hamn, vetbil
torsdag 16  juli 16-18 ICA MAXI
fredag  17 juli 16-18 ICA Oxelösund
onsdag 22 juli 18-20 Nyk.hamn, vetbil
torsdag 23 juli 16-18 ICA MAXI
torsdag 30 juli 16-18 ICA MAXI
fredag  31 juli 16-18 ICA Oxelösund
söndag  9 aug   15-17   ICA MAXI
tisdag 11 aug 18-20 Kliniken
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Dåtidens Oxelösunds Järnverk ingår idag 
i den globala stålkoncernen SSAB. Det 
svenskägda storföretaget har säljkontor 
runtom i världen och tillverkning och vi-
dareförädling i bland annat Sverige, USA, 
Kanada, Finland, Ryssland och Kina.

SSABs slitplåt Hardox är världens mest 
kända varumärke när det gäller stål. Och 
här har alla i Oxelösund anledning att 
sträcka på sig lite extra. Hardox utveck-
las och produceras nämligen i stål-, vals- 
och härdverken i Oxelösund.

Hardox används i skopor och på flak, på 
byggen och i gruvor jorden runt. Plåten 
tar upp till tre gånger så lång tid att slita 
ned än vanlig plåt, trots att den är tunna-
re och lättare och därmed minskar drifts-
kostnaderna och ökar lastkapaciteten. 

― Hardox är verkligen en framgångsaga. 
Många har försökt att kopiera vårt 
Hardox-konceptet, men ingen har lyckats 
fullt ut, säger Lena Westerlund, informa-
tör på SSAB i Oxelösund.

Få svenska kommuner, om ens någon, 
är så beroende av ett enda företag 
som Oxelösund. SSAB är Sörmlands 
största privata arbetsgivare med sina 
2300 anställda i Oxelösund. Företaget 
är dessutom Nyköpings största privata 
arbetsgivare. 

Oxelösund är kontrasternas kommun. Å ena sidan sol och hav och 
salta bad. Å andra sidan en industriort med ett globalt stålföretag 
och en av Sveriges främsta djuphamnar.
– Skärgården i all ära. Men utan SSAB stod sig Oxelösund slätt, säger 
Douglas Heilborn, Oxelösunds hamns affärsutvecklingschef.

SSAB lyser 
upp Oxelösund

SSAB, här i form av Masugn 2, är fundamentet varpå Oxelösunds kommun vilar. 

De 1200 SSAB-medarbetarna som bor 
och betalar skatt i Oxelösund genererar 
95 miljoner kronor varje år i kommu-
nalskatt. Det motsvarar en femtedel av 
kommunens totala skatteintäkter och 
halva Utbildningsnämndens budget.
― Lägg därtill alla våra underleveran-
törer som skapar arbetstillfällen och 
skatteintäkter så förstår man att vi är 
en viktig aktör för kommunen och oxelö-
sundsborna. Ja för hela regionen, säger 
Lena Westerlund.

Douglas Heilborn på Oxelösunds hamn 
understryker SSABs betydelse. Hamnen 
ägs av SSAB och kommunen, hälften var, 
och har i dag 200 anställda. 

Oxelösunds hamn har de senaste tio åren 
flyttat fram sina positioner undan för un-
dan. Nu tittar man på att sälja koncept 
vidare till en hamn i Stockholm, i sam-
arbete med en kund.
― Men man får aldrig glömma att SSAB står 
för 60 procent av allt det vi sysslar med. 
Jag hoppas att alla förstår hur viktiga de är 
för oss och för Oxelösund, säger han.

SSAB sover aldrig!

Ha

rd
ox-bänkarna i Gästhamnen.
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Torggatan 24 Oxelösund
0155-304 25, www.comfort.se

22/6 – 16/8
Måndag – fredag kl 9-17

Sommartider: 

Brunelius färg
Ö. Längdg. 5, Nyköping 0155-21 00 08

Mån-Fre 7-18, Lö 9-14 
www.bruneliusfarg.se

Demidekkare målar gärna. 
MEN INTE SÅ OFTA.

Ända sedan 1972 har Demidekk skyddat svenska trähus. Under lika lång 
tid har vi skaffat oss praktisk erfarenhet av hur Demidekk klarar av det 
skandinaviska klimatet. Detta har skett genom egen testverksamhet 
och genom kontakter med tusentals nöjda Demidekkare.

Välj Demidekk nästa gång, så kan du njuta av den känslan länge. 
För det kommer att dröja länge tills du behöver måla om huset igen.

Läs mer på www.demidekk.se eller hämta en färgkarta hos en 
auktoriserad Demidekk återförsäljare.  

BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ

Ända sedan 1972 har Demidekk 
skyddat svenska trähus. Under 
lika lång tid har vi skaffat oss 
praktisk erfarenhet av hur Demi-
dekk klarar av det skandinaviska 
klimatet. Detta har skett genom 
egen testverksamhet och genom 
kontakter med tusentals nöjda 
Demidekkare. Välj Demidekk 
nästa gång, så kan du njuta av 
den känslan länge. För det kom-
mer att dröja länge tills du behö-
ver måla om huset igen.

Demidekkare 
målar gärna.
MEN INTE SÅ OFTA.

25 kr rabatt
Välkommen till Nyköping-Oxelösund!

Taxi – Bud – Buss
www.taxinyox.se

Välkommen till Nyköping-Oxelösund!

Det är vi som kör Turisttaxi i Oxelösund.
25 kr rabatt

på taxiresa 

Erbjudandet gäller en gång mot kupong t.o.m. 2010-12-31. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller bytas mot kontanter.

Förarinfo: Kundnr=205560, Kredittyp=10, referens=25, Använd bokningsnr på körordern! 
kvittot skall fästas på taxichecken och lä upp till kontoret för ersättning.

Välkommen till Nyköping-Oxelösund!

Taxi – Bud – Buss
www.taxinyox.se

Välkommen och beställa på 0155-21 75 00
gäller mellan juni-september

25 kr rabatt
Välkommen till Nyköping-Oxelösund!

Taxi – Bud – Buss
www.taxinyox.se

Välkommen till Nyköping-Oxelösund!
Taxi - Bud - Buss

www.taxinyox.se

Taxi_sommar_2013.indd   1 2013-04-17   15:20

Fiskehamnen, Oxelösund, www.femoremarina.nu, 0155-317 92, 070-213 40 61

Båtturer •Bastuflotte • Restaurang • Gästhamn • Stuguthyrning

Restaurang

med ostkustens 
VACKRASTE 

UTSIKT!
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Välkommen 
och avnjut en 

god måltid i en 
unik skärgårds-

miljö i 
Oxelösunds 
Fiskehamn 
på 5-öre!

Sailor
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Museer i Oxelösund
Ett nytt besöksmål gör entré i 
Oxelösund sommaren 2015! I 
maj inviger Klubb Maritim ett 
sjöfartsmuseum i det nyreno-
verade föreningshuset Bruna 
villan vid Badhusviken.

Klubb Maritim är en nationell organi-
sation som bildades i Helsingborg år 
1963. Oxelösundsfilialen kom till år 1984 
och har idag cirka 125 medlemmar. 
Klubben har en stor samling av bland 
annat filmer, fotografier och båtmodeller 
som nu kommer att kunna beskådas även 
av allmänheten.
– I och med hamnen och det fina läget i skär-
gården har Oxelösund en rik sjöfartshist- 
oria, denna vill vi bevara och även dela 

Skulpturparken bjuder på en 
vacker, spännande och tanke-
väckande konstupplevelse.
Parken ska vara en bro och en 
utvecklande dialog mellan konst 
och kyrka. Undersöka, pröva 
och ifrågasätta – det är samtids-
konstens uppgift. Att besöka 
Skulpturparken är kostnadsfritt, 
men du kan också boka en guidad 
visning. Info & bokning: 
0155-222700, info@stjarnholm.se

Runt om i Oxelösund finns nu 
26 röda stolpar med vimplar    
– utomhusutställningen Hist-
orien i Sörmland om människor 
som seglat, lotsat, vaktat fyrar, 
fiskat, sjörövat och gått på 

grund. Och om varför Oxelö-
sund blev en av landets stora 
hamnar. Ett samarbete mellan 
Sörmlands museum och Oxelö- 
sunds kommun. Läs mer på 
www.sormlandsmuseum.se

Skulpturparken STJÄRNHOLMS SLOTT

Kustliv & SjofartFemorefortet

16 maj till 14 juni
öppet lördagar-söndagar
Fyra visningar per dag, 
första 11.00, sista 14.30. 

24 juni  till 16 augusti
öppet dagligen
Nio visningar per dag, 
första 11.00, sista 15.00.

22 augusti till 11 oktober 
öppet lördagar-söndagar 
Fyra visningar per dag, 
första 11.00, sista 14.30. 

www.femorefortet.se

Upplev en topphemlig kärn-
vapensäker kustartilleri-
anläggning från kalla kriget!
Guidade turer 20 meter under 
marken samt kafé och butik.
Gruppvisningar för privatper-

soner, företag, myndigheter, 
föreninga och skolklasser kan 
bokas hela året och kan kom-
bineras med Fyrvaktarbostaden 
för konferenser, övernattningar, 
möten mm.

med oss av till andra, säger Håkan Beckius, 
ordförande i Klubb Maritim Oxelösund.

Som besökare kan man förvänta sig uppleva 
många intressanta historier, både i form av 
utställningar och berättade av klubbens 
engagerade medlemmar. Sjöfartsmuseet 
invigs den 3 maj 2015 och håller sedan 
öppet för allmänheten utvalda dagar i juni, 
juli och augusti – samt övriga tider efter 
överenskommelse. Varmt välkomna!

Sjofartsmuseum

Skargardsmuseet

Öppettider Sjöfartsmuseum 2015
Juni – augusti: Måndag, fredag och lördag 11.00–15.00 
(Övriga dagar öppet för visning efter överenskommelse)
Enklare caféservering finns på plats. 
Mer info: www.klubbmaritim.com, välj därefter “Oxelösund”

Ett av konstverken i Skulpturparken.
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Vi ses!

Oxelösund Biblioteksgatan 2 • 0155-24 70 50
Nyköping Ekensberg • Hälsovägen 1 • 0155-24 55 80
Nyckeln • Västra Trädgårdsgatan 41 • 0155-24 70 80

Östra Kyrkogatan • 0155-24 56 40

Tandvård
nära dig!

VI HAR ÖPPET
HELA SOMMAREN

folktandvardensormland.se

KALENDARIUM 2015
26 april  Tågsläpp. Öppet hus 10-16 i Oxelösunds Lokstall.
9 maj  Oxelö Marknad. Veterantåg Oxelösund-Nyköping.
7 juni  Öppet lokstall 11-15
28 juni  FSVJ 5 år! Veterantåg Oxelösund-Nyköping, 
 Lokstallsaktiviteter, tipspromenad, 
 hamburgare, 50-talskläder, TGOJ buss.
5 juli  Öppet lokstall 11-15
1 augusti  Café, veterantåg till Vagnhärad med fikabuffé 
 och besök i kungliga väntsalen. Förboka gärna.
2  augusti  Öppet lokstall 11-15
5 september  Vrenadagen. Veterantåg med aktiviteter i Vrena.
6 september  Öppet lokstall 11-15
3 oktober  Norrköping – Åby 100 år. Jubileumsresa 
 med veterantåg. Förbokning rekommenderas.

(Med reservation för inställd trafik, ändrade tider och 
händelser utanför FSVJs kontroll)

FÖRENINGEN SÖRMLANDS 
VETERANJÄRNVÄG

Oxelösunds gamla lokstallar 
berättar om en svunnen tid i 
stadens nära 150-åriga järn-
vägshistoria. För uppdaterad 
information om tider och 
priser: www.fsvj.se

Veteranjarnvag

Skargardsmuseet
Välkommen till Grantorpet 
i Gamla Oxelösund! Upp-
lev kontrasten mellan den 
vackra miljön och det hårda  

skärgårdslivet förr. Året är 
1944 och berättelsen om 
familjen Eriksson fortsätter.

Öppettider 2015:
30/5 - 14/6 lör-sön 12.00–16.00
16/6 - 16/8 tis-sön 12.00–16.00. (Måndagar stängt)
Grupper: 15/5 - 13/9 Efter överenskommelse.
Det är fri entré till museet men vi tar tacksamt emot 
alla bidrag som oavkortat går till drift och underhåll av 
museet och dess byggnader. 
Läs mer på www.skargardsmuseet.se G:a Oxelösundsv. 2 • 0155-330 20 • www.hotellankaret.se

Låga priser på hotellrum och 
förmånliga Boda Borg-paket under hela året.

Välkommen till
Hotell Ankaret

Styrmansgatan 7 • oxelösund

Amerikanska Hamburgare, 
Milkshakes, Puttemackor, 
Fika, Korv med bröd... 
i en Amerikansk diner-miljö!

öppet hela 
sommaren!

welcome
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Våra bästa 
solglasögon!

Oxelösund • 0155 36 220

Upplev skärgården med

Bris af Femöre

Skräddarsydda turer i K-märkt 
segelskuta från 1910. 

Handikappramp finns.

Välkommen att kontakta oss! 
Lajla Menon 070-242 44 07 

eller info@tommyjonsson.se

Öppet året runt! 
Open all year 
around!

Esplanaden 17  
0155-339 39
076-88 14 527

Vandrarhem
Hostel

Hos oss kan du hyra 
tandemcyklar och cyklar för barn 
och vuxna för att lätt och smidigt 

kunna ta dig dit du önskar!

www.poppeln.nu

En minnesvard upplevelse for hela famil jen!

Boda Borg
Boda Borg i Oxelösund har 24 
olika Quests (banor), fyllda med 
nervkittlande utmaningar som du 
och ditt lag ska klara er igenom. 

Spänningen stiger för varje sekund ni 
kämpar er framåt. Questarna prövar 
alla sinnen och passar såväl ung som 

gammal. Ingen speciell kunskap eller 
speciell utrustning krävs för att anta 
utmaningarna på Boda Borg. 

Möjligen ett lekfullt och kreativt sinne 
som älskar äventyr. Tre till fem personer 
hjälps åt att övervinna utmaningarna 
och kämpar mot samma mål. På Boda 
Borg kan du mäta din grupps framgångar 

mot dina kollegor, klasskompisar eller 
motståndarlagets backkedja. 

Under det senaste året har Boda Borg i 
Oxelösund utökat sin verksamhet med 
tre nya Quests, Memory, Galenpanna och 
Fängelset. Välkommen till Oxelösund 
och Boda Borg!

FO
LK

FESTEN 2015

22 AUGUSTI

FO
LK

FESTEN 2015

22 AUGUSTI

OXELÖ-
LOPPET

KONSERT
JOGERSÖ

SM I 
KANOT

ARKÖ

RUNT

Oxelöloppet
Nostalgiresan 

Arkö Runt 
Musikfest på Jogersö
SM i kanotmaraton

Mer info på
www.media-mix.nu
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Lindqvist Gummiverkstad

www.lindqvistgummi.se

Däck till rätt pris!

Kom in och 
prata däck 
med oss! 

Lindqvist Gummiverkstad • Båggatan 14, Oxelösund • Tel 0155-329 00

•  Personlig service och kvalitet

•  Komplett däckverkstad

•  Alltid däck i lager

•  Skottkärredäck och slang

•  Fyrhjulsinställning

•  Bilbatterier

•  Torkarblad

•  Lampor

Kundtjänst:
0771-22 40 00

www.lanstrafiken.se
för oss som är på väg

Ta bussen på 
din resa i vackra 

Sörmland!
Samla alla funktioner du behöver 
för ditt resande i mobilen med 
Länstrafikens App.

Tidtabeller, hållplatsinformation, 
reseplanerare och mycket mer.

Scanna QR-koden och få 
en genväg till att ladda 
ner Appen.

Kundtjänst:
0771-22 40 00
www.lanstrafiken.se– för oss som är på väg

•	Enkelt att komma igång 
• Betala med kort/faktura

• Busstider, hållplatser, karta

 Köp biljett direkt i appen

Skanna!

sMs-biljetten förändras
Från och med den 1 feb träder en ny lag i kraft vilket innebär att sms-biljetten i sin nuvarande 
form försvinner. Därför har vi utvecklat våra mobilbiljetter som du köper direkt i appen eller via 
kod. Sök på Länstrafiken sörmland i din app-butik eller skanna koden nedan. 

Det är enkelt att komma igång med Mobil-biljetterna! Läs mer på www.lanstrafiken.se 
eller ring Kundtjänst 0771-22 40 00 så hjälper vi dig.

Välkommen ombord!

På Länstrafikens hemsida hittar du 
mer information om din buss i 
Sörmland. www.lanstrafiken.se

140327_90x132mm.indd   1 2014-03-27   16:18:37

Kom och upplev vår stora omtyckta 
lunchbuffé med smaker från Kina och 
Thailand.  Välj bland favoriter som tex.  
Kyckling i Thailänsk panang curry,  
friterade räkor och fläsk på japanskt 
vis.  Varje dag finns det nio olika varm-

rätter att välja mellan. På buffén hittar 
du alltid sallad,  stekta nudlar, stekt ris, 
friterad banan,  sötsursås och andra 
tillbehör.  Kom och njut på vår härliga 
uteservering.  Vi har fullständiga rättig-
heter!  Välkommen!

Restaurang och mat för avhämtning 
Båggatan 12 - 613 33 Oxelösund - 0155-315 01

Öppet:  Mån-Tors 11 - 21
Fre 11 - 22,  Lör 12 - 22

Sön 12 - 21

Populär Lunchbuffé
I vår meny hittar du fantastiska orien-

taliska, asiatiska och exotiska rätter 
som Pilgrimsmusslor mm. Smaka vår 
egna sushi och välj bland rätter som 

Lax, Räk-maki och Sushi Delux.

Restaurang och mat för avhämtning Båggatan 12 - 613 33 Oxelösund - 0155-315 01
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Visor vid vattnet

Uno Svenningsson Shirley Clamp
Patrik Isaksson

En sommarkväll fylld av musik! Lördag 11 juli kl 19.00 vid Femöre Kanal

Miss Winter

ARRANGÖR

Mediamix
event & media

Biljetter: www.visitoxelosund.se • Koordinaten • ICA Kvantum, förbutiken. 
Pris: Maj 300:- / Juni-Juli 350:- Serviceavgift tillkommer. 

Ingen servering på konsertområdet, medtag egen picknick-korg med mat och dryck. 

Kvällens värdinnaMartina Dahlström
Robert Wärn

Mediamix Event & Media presenterar

www.media-mix.nu
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Maj
Onsdag 6 maj
Konsert med Solala
Koordinaten 6 maj 19.00. Himmelsk 
stämsång i en avslappnad konsert med 
tre göteborgare som fann varandra vid 
ett köksbord för snart tre år sedan. De 
slog snabbt igenom via sociala medier 
med deras videos och är ensamma i 
Sverige, och kanske i världen, i sin genre. 
I vår släpper de äntligen ett album och 
turnerar till Oxelösund!

Lördag 9 maj
Oxelö Marknad
Oxelösunds Centrum 
09.00-17.00. Knallar, 
tivoli, musik och 
underhållning hela 
dagen. Arrangör: 
Lions club Oxelösund. 
www.oxelosund.lions.se

Veterantåg på Oxelö Marknad
Under Oxelö Marknad kan du åka vete-
rantåg med Föreningen Sörmlands 
Veteranjärnväg till och från marknaden.
Från Nyköping går tåget från gamla 
Nyköping Södra (Parkeringen på Järn-
vägsgatan). Från Oxelösund avgår tåget 
från stationen på Torggatan. Mer info 
och tidtabeller: www.fsvj.se

Lördag 30 maj
Kundaliniyoga-workshop
På Källan, Jogersö. Workshop med 
yogapass, meditationer, workshop/
inspiration och fika - samt vegetarisk 
lunchsoppa på Restaurang Källan. 
Pris: 550 kr. Anmälan och frågor till 
Eva Arvidsson: 0706-24 09 31, 
ekvilibria@telia.com, Susann Wass: 
073-201 52 75, susann.w8@gmail.com.

Kulox – en minifestival på Koordinaten
Vi fyller Koordinaten med kultur av alla 
dess slag, kom in och prova, lek, lyssna, 
titta eller bara ta en fika. Passa på att 
också tycka till om hur du vill att kultur-
livet ska utvecklas 
i Oxelösund på 
vårt klotterplank!

OK Måsens Ungdomstävling
Ungdomarna står i centrum men det 
finns även klasser för vuxna. Tävlingen 
går lördagen den 30 maj med start 11.00 
vid OXSS klubbstuga på Femöre. 
www.okmasen.se

Skärgårdsmuseet öppnar för säsongen!
Välkommen till Skärgårdsmuseet 12.00 
då vi öppnar för säsongen! Vad händer i 
fiskarfamiljen Erikssons liv? Året är 1944 
och utställningen heter Mörker och ljus. 
En trappa upp visas Sven Ginstmarks akva-
reller. Nytt för i år: liten loppis i Fyrhuset.        

Mer info och fler evenemang på 
visitoxelosund.se 

Evenemang under hela sommaren!

Säl och skärgårdssafari
30, 31 maj och 6, 7 juni 08.00 till ca 
12.00. 660 kr/p, 1-16 år 490kr/p. I priset 
ingår båttur, flytväst, guidning och 
fika. Unika och populära turer med 
spaning efter gråsäl och rödlistade 
fågelarter. Bokning: www.trosarederi.se

Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg
26 april Tågsläpp. Öppet hus 10.00-16.00 i Oxelö-
sunds Lokstall.
9 maj Oxelö Marknad. Veterantåg Oxelösund-Nyköping.
7 juni Öppet lokstall 11.00-15.00
28 juni FSVJ 5 år! Veterantåg Oxelösund-Nyköping, 
Lokstallsaktiviteter, tipspromenad,hamburgare, 
50-talskläder, TGOJ buss.
5 juli Öppet lokstall 11.00-15.00.
1 augusti Café, veterantåg till Vagnhärad med fika-
buffé och besök i kungliga väntsalen. Förboka gärna.
2 augusti Öppet lokstall 11-15

5 september Vrenadagen. Veterantåg 
med aktiviteter i Vrena.
6 september Öppet lokstall 11.00-15.00
3 oktober Norrköping – Åby 100 år. 
Jubileumsresa med veterantåg. 

Förbokning rekommenderas.
(Med reservation för inställd trafik, 
ändrade tider och händelser utanför 
FSVJs kontroll). www.fsvj.se

Sommaryoga
Måndagar 25/5, 1/6, 8/6 
och 15/6, 18.30 – 19.45. 
Pris 140 kr/gång eller 
480 kr för alla fyra 
tillfällen. 
Med fokus på att 
öppna upp andningen 
och balansera ditt emotionella och 
energimässiga hjärta. Kundaliniyoga, 
meditation & medveten andning.

Sommaryoga utomhus
Tisdagar 26/5, 2/6, 9/6 och 16/6, 
18.30-ca 19.45. Pris: 120 kr/gång eller 
400 kr för alla fyra tillfällen. Gående 
yoga, s.k. breathwalk. Meditativ 
promenad med medveten andning 
tillsammans med ett mantra.
Anmälan och frågor: Eva Arvidsson, 
0706-24 09 31, ekvilibria@telia.com

Med reservation för ändringar. Se visitoxelosund.se för uppdaterad info.

Den röda tråden 
- en konstutställning av Peter LindahlS:t Botvid 22/4-17/5. En utställning med milstolpar från Peters tid i fängelse.
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Juni
Lördag 6 juni
Nationaldagen firas
13.00-14.30. Kom till    
gräsytan vid stranden 
på Jogersö. Oxelökören, 
Oxelö Gille och Musikskolan 
framträder, stipendium delas ut 
och alla får en liten flagga. Lions-
tåget kör mellan Jogersö och Järn-
vägsparken, se visitoxelosund.se 
för tider och mer information.

Lördag 13 juni
Musik i sommarkväll
Sång- och musikunderhållning i Frö-
sängskapellet under juni, juli, augusti. 
Fri entré. Kollekt till Gungbrädan, för-
samlingens akutkassa för barnfamiljer i 
Oxelösund. Hasse Appelkvist, gitarr 
och sång.

Lördag 20 juni
Musik i sommarkväll
Sång- och musikunderhållning i St:Botvid 
under juni, juli, augusti. Fri entré. Kollekt 
till Gungbrädan, församlingens akut-
kassa för barnfamiljer i Oxelösund.
Midsommardagen (OBS i S:t Botvid) 
Susanne Forslund, Ola Ringshagen, 
Janne Johansson, Tompa Bäckström.

Lördag 27 juni
Musik i sommarkväll, Sång- och musik-
underhållning i Frösängskapellet under 
juni, juli, augusti. Fri entré. Kollekt till 
Gungbrädan, församlingens akutkassa 
för barnfamiljer i Oxelösund. Therese
Cambrant Berg, Jocke Forss, Greger 
Hillman, Lars Borg.

Att paddla kan vara en underbar upp-
levelse som blir ännu härligare med 
effektiv teknik och vetenskapen att 
kunna hantera de risker som finns. 
Under 2015 finns tre bokningsbara 
kurser, plus att du givetvis kan gå ihop 
med dina vänner och boka en kurs på 
en tid som passar er.
16-17 juni 17.00 - 20.00
23-24 juni 17.00 - 20.00
7-8 juli 7.00 - 20.00
Rekommenderat pris: 750kr/pers. 
inkl. instruktörer och fullt utrustade 
kajaker. www.kajakochfritid.se

Kajakkurser

Fredag 19 juni

Vid bygdegården, G:a Oxelösund från 11.00 till ca 16.00. Midsommardans, lekar och akti-viteter. Det blir dessutom dans- och musikframföranden.

Midsommarfirande

Fira på Jogersö
Vi börjar 12.00 på stora gräs-mattan. Oxelö Gille kommer och dansar med ringlekar och dansuppvisning.

Gamla Oxelösund: Välkomna till ett traditionellt midsommarfirande!

Sound of Sörmland 
– ett antal ljudkonstverk uppstår 
i flera av Sörmlands kommuner, 
och i Oxelösunds centrum finns 
ett… Konstnären i Oxelösund heter 
Susanne Skog. Utställningsperiod: 
27 juni – 16 augusti.

Mer info på visitoxelosund.se

Med reservation för ändringar. Se visitoxelosund.se för uppdaterad info.

 Utställningar på Koordinaten
Peter Rundström, Skutor! och människor ikring dem 18 april – 18 maj, Galleri O
Kjell Nilsson – måleri och skulptur
9 maj – 26 maj, Galleri K

Du vet att du är från Oxelösund om… 
- fotoutställning 21 maj – 5 juni, Galleri O
Sörmländsk Fotosalong 2015
14 juni – 25 augusti, Galleri K och Galleri O
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Kajakkurser

ALLSÅNG 
för både barn och vuxna 

Järntorget Oxelösund
Alla torsdagar i juli 17.30-19.00

2 JULI  Tema: Gamla Godingar    
 och ”Frost-tema” 
 för barnen
9 JULI  Tema: Sol vind och 
 vatten och tema ”Astrid   
 Lindgren med Sjörövar-  
 fabbe” för alla barn
16 JULI Tema: ABBA och ”Djur-  
 tema” för alla barn
23 JULI Tema: Sol vind och 
 vatten och tema ”Astrid 
 Lindgren” för alla barn
30 JULI Tema: Schlager och
 ”Frost-tema” för barnen

Femörefortet – 
guidade visningar
16 maj till 14 juni
öppet lördagar-söndagar
Fyra visningar per dag, första 
11.00, sista 14.30. 

24 juni  till 16 augusti
öppet dagligen
Nio visningar per dag, 
första 11.00, sista 15.00.

22 augusti till 11 oktober öppet 
lördagar-söndagar Fyra visningar 
per dag, första 11.00, sista 14.30. 

www.femorefortet.se

Äntligen är det dags att förbereda 
sig för den årliga fotoutställning-
en på Koordinaten! Nytt för i år är 
att du även kan ansöka med digitala 
verk! Salongen invigs med vernissage 
söndag 14 juni och pågår till och 
med tisdag 25 augusti. Inlämning av 
verk för bedömning sker mellan den 
11 och 17 maj.
Frågor och funderingar lämnas till 
Elin Andersson, vik. kulturkoordinator: 
0155-383 57 eller 
elin.andersson2@oxelosund.se

Sörmlands Fotosalong 2015

Bakluckeloppis
Tisdagkvällar på Jogersö
Under sommaren anordnas bak-
luckeloppis på stora gräsmattan. 
Det är en garanterad folkfest!
Tisdagar: 23/6, 30/6, 7/7, 14/7, 
21/7, 28/7, 4/8, 11/8 samt 18/8. 

Läs mer på www.jogerso.se

Juli
Lördag 4 juli
Musik i sommarkväll
Sång- och musikunderhållning i Frösängs- 
kapellet under juni, juli, augusti. Fri 
entré. Kollekt till Gungbrädan, försam-
lingens akutkassa för barnfamiljer i 
Oxelösund. 
Linda Widner, Lina Björkborg, sång.

Måndag 6 juli
Mercedesklubben visar sina fina bilar på 
kajen i G:a Oxelösund 18.00.

Tisdag 7 juli
Guidad vandring på Kulturstigen
14.00. I Gamla Oxelösund finns en 
levande skärgårdsmiljö med Sjömans-
krog från 1600-talet, Skärgårdsmuseum 
med båthus, 1800-talshuset Mästerlot-
sen och en kulturstig som visar dig 
Oxelösunds ursprung. Här byggde lotsar-
na under 1870-talet sina egna bostäder 
och det är detta samhälle som nu kallas 
Gamla Oxelösund.

Lördag 11 juli
Visor vid vattnet
Konsert med Uno 
Svenningsson, 
Patrik Isaksson och 
Shirley Clamp vid 
Femöre kanal. 
Se annons sid 24.

Musik i sommarkväll
Sång- och musikunderhållning i Frösängs- 
kapellet under juni, juli, augusti. Fri 
entré. Kollekt till Gungbrädan, försam-
lingens akutkassa för barnfamiljer i 
Oxelösund. Skymningstoner, Jenny Ros 
flöjt, Elisabeth Hermansson piano, 
Emma Svensk fiol.

Tisdag 14 juli
Guidad vandring på Kulturstigen
14.00. I Gamla Oxelösund finns en le-
vande skärgårdsmiljö med Sjömanskrog 
från 1600-talet, Skärgårdsmuseum med 
båthus, 1800-talshuset Mästerlotsen och 
en kulturstig som visar dig Oxelösunds 
ursprung. Här byggde lotsarna under 
1870-talet sina egna bostäder och det 
är detta samhälle som nu kallas Gamla 
Oxelösund.

Med reservation för ändringar. Se visitoxelosund.se för uppdaterad info.

Arrangör: Oxelösunds Centrumförening



7, 14, 21 och 28 juli 11.00 till ca 16.00, 660 kr/p, 1-16 år 490 kr/p. I priset ingår båttur, guidning, flytväst och fika på Hävringe. Guidad skärgårdstur till ett mästerverk – Sveriges äldsta träbåk som i mer än 250 år har dirigerat sjöfarare rätt. Upplev Hävringe som en natur-, kultur- och arbetsplats. Bokning: www.trosarederi.se

Kultur- och naturresa till Hävringe, Taxibåt
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Lördag 18 juli
Musik i sommarkväll
Sång- och musikunderhållning i Frö-
sängskapellet under juni, juli, augusti. 
Fri entré. Kollekt till Gungbrädan, för-
samlingens akutkassa för barnfamiljer i 
Oxelösund. Emma Fagerstedt sång, Per 
Christoffersson piano.

Tisdag 21 juli
Guidad vandring på Kulturstigen
14.00. I Gamla Oxelösund finns en 
levande skärgårdsmiljö med Sjömans-
krog från 1600-talet, Skärgårdsmuseum 
med båthus, 1800-talshuset Mästerlot-
sen och en kulturstig som visar dig Oxelö-
sunds ursprung. Här byggde lotsarna 
under 1870-talet sina egna bostäder 
och det är detta samhälle som nu kallas 
Gamla Oxelösund.

Lördag 25 juli
Musik i sommarkväll
Sång- och musikunderhållning i Frösängs-
kapellet under juni, juli, augusti. Fri en-
tré. Kollekt till Gungbrädan, församling-
ens akutkassa för barnfamiljer i Oxelösund. 
Kesäisiä sävelmia. Sommarsalig bland-
ning av finskt och svenskt.

Folklustspel i Skärgårds-
museets trädgård
Sommarens folklustspel handlar 
om köttbullsfabrikör Hugo Nyström 
som bor tillsammans med sin dotter 
Lisbeth. Ett folklustspel med sång, 
skratt och charm. 
Premiär 15 juli klockan 19.00!
15/7 - 26/7
Torsdag-fredag 19.00
Lördag-söndag 17.00
Biljetter köps på Turistbyrån 
(Koordinaten) telefon 0155-38350. 
Övrig information och biljettbokning 
telefon 0738-468 978. Biljettpris: 
vuxen 150 kr, ungdom 7-15 år 75 kr.

Tisdag 28 juli
Guidad vandring på Kulturstigen 14.00. 
I Gamla Oxelösund finns en levande skärgårds-
miljö med Sjömanskrog från 1600-talet, 
Skärgårdsmuseum med båthus, 1800-talshuset 
Mästerlotsen och en kulturstig som visar dig 
Oxelösunds ursprung. Här byggde lotsarna 
under 1870-talet sina egna bostäder och det 
är detta samhälle som nu kallas Gamla 
Oxelösund.

Läs mer på visitoxelosund.se

Räkfrossa, Trubadurafton och Allsång 

på våra sommarrestauranger!

Med reservation för ändringar. Se visitoxelosund.se för uppdaterad info.
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Augusti
Lördag 1 augusti
Skärgårdslördag
11.00–16.00. Välkommen till Skär-
gårdsmuseets årliga Skärgårdslördag. 
Hembakat bröd, fynda från vårt stora 
bokbord, fynda bland mängder av loppis-
prylar med mera. Museet är öppet så 
passa också på att se årets utställning 
Mörker och ljus.

Musik i sommarkväll
Sång- och musikunderhållning i Frö-
sängskapellet under juni, juli, augusti. 
Fri entré. Kollekt till Gungbrädan, 
församlingens akutkassa för barn- 
familjer i Oxelösund. Ulla Börjars, 
Ellinor Karlsson sång.

Lördag 8 augusti
Musik i sommarkväll
Sång- och musikunderhållning i 
Frösängskapellet under juni, juli, 
augusti. Fri entré. Kollekt till Gung-
brädan, församlingens akutkassa för 
barnfamiljer i Oxelösund. Åsa Camara, 
Carin Melin sång.

Lördag 15 augusti
Musik i sommarkväll
Sång- och musikunderhållning i Frö-
sängskapellet under juni, juli, augusti. 
Fri entré. Kollekt till Gungbrädan, för-
samlingens akutkassa för barnfamiljer 
i Oxelösund. Patrik Ahlberg flöjt, Staffan 
Sjögren gitarr.

Lördag 22 augusti
Folkfesten 2015
Oxelöloppet, Arkö Runt, 
Nostalgiresan, SM i 
kanotmaraton 
och Musikfest på 
Jogersö! Se sid 4.

Musik i sommarkväll 22/8
Sång- och musikunderhållning i Frös-
ängskapellet under juni, juli, augusti. 
Fri entré. Kollekt till Gungbrädan, för-
samlingens akutkassa för barnfamiljer 

i Oxelösund. Söndags-
kvartetten, stråkkvartett.

Lördag 29 augusti
Musik i sommarkväll

Sång- och musikunderhållning 
i Frösängskapellet under juni, 

juli, augusti. Fri entré. Kollekt 
till Gungbrädan, församling-

ens akutkassa för barnfamiljer i 
Oxelösund. Manskören Phontonerna.

Äventyrsvecka 
med OK Måsen 10-14 augusti
Är du 6 år och äldre är du välkommen till 
Vita Villan på Jogersö den 10-14 augusti 
mellan ca 17.00 – 20.00. För 300 kr får 
du förutom allt roligt också en ordentlig 
kvällsmat. Allt du behöver ha med dig är 
ett glatt humör och oömma kläder. Anmäl 
er senast den 5 augusti till Cecilia Janzon, 
telefon 070 - 741 44 35 eller Pia Westlin, 
telefon 070-312 42 89. Det går också bra 
att maila till: cecilia2masen@gmail.com

Naturpasset
Orienteringskontrollerna sitter ute 
perioden april-september och kan be-
sökas när eller hur ofta som helst och i 
den ordning som passar dig bäst. När du 
orienterat klart i ett eller båda Natur-
passområdena kan du delta i OK Måsens 
utlottning av presentkort eller i Svenska 
Orienteringsförbundets slogantävling. 

Obs! Möjlighet finns till GPS-oriente-
ring. I startpaketet får du två uppsätt-
ningar kartor, kontrollbeskrivningar och 
startkort. Naturpasset finns att köpa på 
Team Sportia, Astrids Väv och Garn och 
Koordinaten och kostar 100 kr.
Mer information hittar du under rubri-
ken Naturpasset på www.okmasen.se
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Boda Borg 
Äventyrsbanor för hela familjen. 
Öppettider: Fram till 12 juni 9.00-20.00
13 juni till 24 augusti 10.00-18.00
25 augusti till 31 september 9.00-20.00
Mer info se www.bodaborg.se

Juni – augusti: Måndag, 
fredag och lördag 
11.00–15.00 
(Övriga dagar öppet 
för visning efter över-

enskommelse) Enklare 
caféservering finns på 

plats. Mer info: 
www.klubbmaritim.com, 
välj därefter “Oxelösund”

Sjöfartsmuseum

2015        v34

Lördag22
Augusti

Skärgårdsmuseet 

Öppettider 2015:

30/5 - 14/6 lör-sön 12.00–16.00

16/6 - 16/8 tis-sön 12.00–16.00. 

(Måndagar stängt) Grupper: 

15/5 - 13/9 Efter överenskommelse. 

Det är fri entré till museet men 

vi tar tacksamt emot alla bidrag 

som oavkortat går till drift och 

underhåll av museet och dess 

byggnader. Läs mer på 

www.skargardsmuseet.se

Med reservation för ändringar. Se visitoxelosund.se för uppdaterad info.
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I Oxelösund ska vi 
bygga vår framtid

I yngre år bodde Jimmy tillsammans 
med sin familj i Oxelösund.
― Jag minns närheten till havet och alla 
”smultronställen” i Oxelösund från den 
tiden, säger Jimmy. 

Nu har paret hittat sitt eget smultron-
ställe i Oxelösund. Tomt är inköpt vid 
Trossgränd, planerna är att bygga och 
bosätta sig där om några år när det 
äldsta barnet ska börja förskoleklass.

― När möjligheten kom att köpa en 
havs-nära tomt slog vi till direkt. Här ska 
våra barn växa upp och här ska vi bygga 
vår framtid, säger Jimmy och Elin.

Jimmy menar att attityden till Oxelösund 
har blivit mycket positiv de senaste åren.
― Många pratar mycket gott om kust-
staden och dess fantastiska natur och 
havsnära miljö. Det ska bli spännande 
att flytta in i vårt drömhus.

BOSTÄDER I FRAMTIDENS 
OXELÖSUND
Kustbostäder planerar för 
80-125 nya lägenheter.

Jimmy Fågelqvist driver tillsammans med sambon Elin Lundborg 
tre livsmedelsbutiker, MatXtra och Cityhallen i Nyköping samt 
Hemköp i Västerhaninge. 

Utsikt över vattnet från tomten som Jimmy 
och Elin har förvärvat i Oxelösund

•  Norra Malmgatan 20-25 nya lägenheter
•  Frösäng nyproduktion med 40-80-tal lägenheter
•  Sjögatan nyproduktion med cirka 
 8 vindslägenheter och 20 lägenheter
  Läs mer på www.kustbostader.se

Boka bord / mer info: 0155-334 50
restaurang.laget@mg.com

Nya ägaren Alex 
Castillo hälsar alla 
varmt välkomna 
till säsongen 2015.

TRUBADUR

KVÄLLAR

SOMMARÖPPET JUNI, JULI & AUGUSTI!
Måndag-torsdag 11.00-22.00

Fredag-lördag 11.00-01.00, Söndag 11.00-22.00 

Öppettider maj och september-december,
dagens lunch, erbjudanden mm 
se facebook: Restaurang-Läget

 

BÄSTA  LÄGET  I  OXELÖSUND

Luncher • A lá Carte
Glasskiosk med mjuk-
glass, pinnglass, 
kulglass, kaffe mm.

PROVA VÅR

PLANKSTEK 

SPECIAL

LEDIGA TOMTER
Mer information om tomter 
och bostäder hittar du 
under ”Bygga, bo och miljö” 
på www.oxelosund.se
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Ta dig runt i 
Oxelösund

Al ltid 
 fri parkering i 
hela Oxelosund Tuffa runt med Lions-tåget

Gör en rolig och annorlunda tur med 
Lions-tåget i Oxelösund! Turerna går 
mellan Järntorget i centrum, gästham-
narna i Badhusviken och Femöre samt 
Jogersöbadet. För båtgäster kan tåget 
med fördel användas som transport 
mellan gästhamnarna och centrum.

Tåget körs från och med den 15 juni till 
och med den 8 augusti, med undantag för 
midsommarhelgen och söndagar. Första 
turen börjar vid Järntorget 9.30 och sista 
turen slutar på samma ställe 18.00 utom 
lördag då den slutar 16.00.

Fullständig tidtabell hittar du på 
www.oxelosund.lions.se och vid 
hållplatserna.

Turerna är gratis, men stöd gärna Lions in-
samlingsverksamhet för behövande.

Tag

Lämna bilen och ta 
turisttaxin!
I Oxelösund finns det sommartid möjlig-
het att ta sig mellan de flesta besöksmål 
med turisttaxin. För bara 30 kr per person 
tar du dig under juni till september runt 
hela Oxelösund. 
Turisttaxin kan du använda varje dag  
mellan 9.00 - 22.00 och bokas genom Taxi     
Nyköping Oxelösund på 0155-21 75 00 
eller vid hållplatserna.

Taxi
Hållplatserna för Turisttaxin: 

Vandrarhem Poppeln på Esplanaden

Boda Borg vid Thorsgatan

Ica Kvantum i centrum 

Hotell Ankaret i centrum

Restaurang Sailor i Fiskehamnen

Femörefortets stora parkering 

på Femörehuvud

Restaurang Läget i gästhamnen

Oxelö Krog/Bygdegården 

i Gamla Oxelösund

Jogersö havsbad & camping

Cykel

Oxelösund från cykelsadeln
Oxelösund är ypperligt för dig som vill upp-
leva staden eller naturen på cykelsadeln. 
Det fina och över fyra mil långa cykelväg- 
nätet tar dig genom allt från härlig och 
naturskön skärgårdsnatur till storskalig och 
häftig industrimiljö. Kontrasterna skapar 
upplevelsen! 

Från Stjärnholm kan du ansluta till den 70 
mil långa Näckrosleden som går genom hela 
Sörmlands böljande och vackra natur- och 
kulturlandskap. Andra cykelleder som du 
kan ansluta till i Oxelösund är Sverigeleden 
och Kustlinjen. 

Hyr cykel på Vandrarhemmet 

Poppeln! Även tandem- och barn-

cyklar. 0155-339 39

Cykel & Nyckelservice vid 

Järntorget hjälper dig om cykeln 

krånglar. 0155-45 10 00

Oxelösunds turistbyrå hittar du i allak-
tivitetshuset Koordinaten vid Järn- 
torget. Hos oss får du hjälp med att 
hitta boende, matställen och saker att 
göra i Oxelösund och närmsta regionen. 
Vi säljer biljetter till de flesta evene-
mang och aktiviteter i Oxelösund. Här 
kan du även hyra flytväst. Vill du använda internet finns 
lånedatorer och fri uppkoppling. På Koordinaten hittar du 
även bibliotek, gallerier, café och fritidsgård. 

På visitoxelosund.se hittar du hela utbudet 
av allt som finns att uppleva i Oxelösund

30:-
per person

Välkommen till 
Oxelösunds turistbyrå!

ÖppettiderMånd - tors 9.00-19.00Fredag 9.00-18.00Lördag 10.00-14.00Söndag 12.00-15.00Telefon: 0155-383 50



Välkommen 
TILL DIN NATURLIGA 
matvarubutik!

     
      

      
       

      V
älkommen till din naturliga matvarubutik!

8-21VI HAR ÖPPET
ALLA DAGAR     

      
      

       
        

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

Vi erbjuder ett 
komplett utbud, 

varor av hög kvalité 
och engagerad 

personal! 
Hos oss hittar du 
vardagsmat och 
delikatesser från 

när och fjärran. Plus 
en massa annat. 

Hos oss 
hittar du:

• Nybakat bröd varje dag

• Eget kondis med tårtor, 

kondisbitar samt bakelser

• Spel & Café

• Underbara delikatesser

• Havets läckerheter

• Catering och festmat

• Stor härlig köttavdelning

 

Vi är belägna mitt på 
Järntorget och har gratis 

och stora parkerings-
möjligheter.

Kom och kolla vår fantastiska fiskdisk!


