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Nyfiken på

Thomas Ravelli

En luttrad arrangör kör vidare...
Att vara arrangör för utomhuskonserter är en ständig prövning.
Vädret bestämmer allt. Och då
menar jag verkligen allt. Vi svenskar påverkas av väder mer än
något annat. Man skulle
kanske kunna uttrycka
sig lite drastiskt och
säga att vårt humör pendlar mellan
hög- och lågtryck
efter väderleken. Lika
underbart som det är
när värmen och solen
kommer, lika jobbigt är det
när det regnar och blåser kyliga
vindar.
Jag har arrangerat Visor Vid Vattnet
i sex år på den underbara platsen
vid Femöre Kanal, med vattnet
och skärgården som bakgrund. De
fem första åren hade jag tur med
vädergudarna, strålande sol och
varmt väder. Underbara kvällar
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med mycket folk som satt i gräset
med sina picknick-korgar och njöt
av musiken. Kvällar som gav mersmak. Förra året var turen slut,
regn och blåst förstörde
känslan och publiken
valde att stanna
hemma.
Nu är det snart dags
igen. Lördag 8 juli är
årets datum för Visor
Vid Vattnet. Så här
dags börjar jag oroligt
följa väderrapporter, och
hoppas på det bästa. Om vädergudarna gör sitt kan jag garantera
en fulländad musikalisk upplevelse.
I år är temat ”Närproducerat”, fem
lokala akter bjuder på fyra timmars
underhållning av olika karaktär.
Den pånyttfödda gruppen ”Gott &
Blandat” inleder när solen är som
starkast och spelar sina underbara
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visor. Tomas Björklund och Kenneth
Karlsson, numera förstärkt med
Gullmar Bergman.

professionella och har redan skapat ett starkt varumärke med sin
musik.

Henning Ejnefjäll kom sent in i
programmet, men efter att ha
lyssnat på hans senaste skiva
”Egentligen 22”, kändes det angeläget att få med honom. Avskalat
med endast gitarr och Hennings
känsliga röst.

Sist ut för kvällen är Oxelösundssonen Jonathan Fröberg som går
från klarhet till klarhet med sin
musik. Egen-skrivna låtar framförs
med fullskaligt band i ryggen. När
mörkret börjar lägga sig över den
stora gräsmattan är det han och
bandet som står för kvällens drag
på scenen.

Jag har sagt det förr, och står gärna fast vid det, Lotta Malmström
har regionens starkaste röst. Hon
bjuder också på avskalade versioner av personliga favoriter. Klas
Liljegren står för den nostalgiska
känslan under kvällen, då han
tolkar bland annat Pugh Rogefeldt
och John Holm.
Miss Winter behöver numera inte
någon närmare presentation. De
tre tjejerna har hittat sin nisch
inom country-pop, är fantastiskt

med omnejd samt finns i ställ i
Nyköping och Oxelösund. Magasinet
är politiskt- och religiöst oberoende.

LEIF ”DALA” DAHLSTRÖM

Ansvarig utgivare/Försäljning
070 433 43 32
tobbe@media-mix.nu

Försäljning
070 722 04 19
dala@media-mix.nu

SATSA PÅ DIN HEMMILJÖ!
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Torbjörn Dahlström

TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Vid utebliven tidning, ring SDR
på 011-19 72 50.

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

Juni ut kan du köpa din biljett till
reducerat pris. Gör som jag, var
optimist och tro på vädergudarna
så ses vi på Visor Vid Vattnet
lördag 8 juli.

Glasögon
kompletta från:

995:-

Kostnadsfri delbetalning
Dela upp ditt köp på 10 månader.
Ingen ränta eller extra avgifter tillkommer.

4 0 kr i uppläggningsavgift
4 0 kr i aviavgift
4 0 kr i ränta.

Gratis synundersökning
Värde 395:-

Boka din synundersökning enkelt på:

Synundersökningen avser
glasögon och utförs av legitimerad
optiker. Inget köptvång. Intyg,
recept remiss etc. debiteras.
Gäller t.o.m. 2017-08-12.

www.glasogonmagasinet.se

NYKÖPING
Västerport Köpcentrum
0155-28 88 53
Kvalitet & service till rätt pris!

Mer info
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Effektiv ränta vid 10 000 kr är 0%
vid 10 månaders återbetalning.

Vid köp av progressiva, får du
ett par läsglasögon för bara:
Ord. pris
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Nygatan 33
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Königs kåseri

Läroverk
pande ofelbart riskerar att trilla av cykeln.
Det är ett verk professorer värkt fram.
Hjortensbergsbadet. Våghalsigt kommunalt
Nationalencyklopedin.
bygge som läcker skattepengar.
Ett uppslagsverk – för den som inte vet.
Hårresande. Bankstyrelsens representationsTill exempel att utbildningsdepartementet förr
vanor på sörmländsk provinsiell sparbank
i världen hette ecklesiastikdepartementet.
Inflation. Omsättning på styrelseledamöter i
Vad man nu har för nytta av den vetskapen?
provinsiell sparbank i Sörmland.
Historien lär oss att vi en gång i tiden tuktades
Jogersö. Sörmländsk riviera. Befolkad av burgtill visdom och goda kristna genom ett antal
na fastboende, infödda koloniodlare,
sedelärande skrifter:
husbilscampare och tillskyndande
Bibeln, psalmboken och katekesen.
soldyrkare medförande kaffetermos,
Det var dåtiden. Nu är det nutiden.
brassestol samt trendig solhatt av Ian
Det var det i och för sig då också.
Wachtmeister-modell.
Vi lämnar det sekundära för att komJordgubbe. Arkeolog.
ma till det primära. Här nedan har jag
Jubileumsår. Idol-idol på Stora torvärkt fram en egen uppdaterad version
Det
var
get, starköl i plastmugg och tillfällig
av Nationalencyklopedin:
utrymmesbrist i polisarresten.
Alpha. Prisat högstadium som väldåtiden.
Järnkoll. SSAB Oxelösund.
komnar alla, inte minst polisens och
Nu är det
Järntorget. (alt.) Hjärntorget. Här
räddningstjänstens utryckningsstyrkor.
dryftas allt från valresultatet i SeneAnsvarig utgivare. Publicist som annutiden.
gal till priset på Ettans Lössnus.
svarar för att utgivningen av publikatioKulturrecensent. Hyllar oreserverat
nen upphör jämte inköp av gravöl.
lokala amatörskådespel som om alla
Artificiell handprotes. Smartphone.
dessa hörde hemma på Dramatens stora scen.
Barnvakt. Stötttålig surfplatta.
Landshövding. Hemförlovad riksdagspolitiker
Bo i Nyköping. Hermansson, allmänt bekant
satt på undantagsstuga (läs: residens).
stadsprofil och överkucku i Röda Korset.
Landstingschef. Tjänsteman inom hälso- och
Caddie. Klubbchef.
sjukvården med huvudsaklig uppgift att få tyst
Cykel. Fler och fler tar cykeln. Vem tog min?
på den allmänhet som ifrågasätter landstingsD-skolan. Lärosäte i nära 100 år för arbetets
chefers måttlösa löner och excesser.
söner och döttrar i Oxelösund samt en och anMangrant. Dressmans herrmodeller.
nan tjänstemannaunge som skiljde ut sig med
Målvakt. Tillsynsuppgift för tjänstgörande
gott läshuvud, god ordning och gott uppförande.
lärare i skolans matbespisning.
Esplanaden. Oxelösunds ryktbaraste esplanad,
Nyköpings gästabud. Folklig inriktad scenisk
därtill hamn- och industriortens enda esplanad.
underhållning, merendels kallad bondkomik.
Esse non videri. Att vara utan att synas. Devis
Nyköpingsmodellen. Höga skolambitioner,
som Oxelösunds kommuns hulda kommunalråd
låga skolbetyg.
Catharina Fredriksson (S) tagit till sitt hjärta.
Oppositionsråd. Lam anka arvoderad med
Estradör. Lasse Lindberg. Mannen, myten och
allmänna medel (läs: välgörenhet).
musikern som innovativt införde den kycklingguOrtsblad. Lokalt nyhetsorgan som vid nyhetsla mjukisbrallan bland herkuliska tatuerade
torka fyller sidorna med återpublicering av artiklinnebeklädda unga män på ett gym nära dig.
lar om rovdinosauriern Tyrannosaurus rex.
Finanslandstingsråd. Finansierar via landsOstlänken. Utopisk höghastighetsjärnväg.
tingsskatten försörjningen och pensionsförmåParkbänk. Pausplats där man kan vila sina
ner för ett dussin landstings- och oppositionströtta fötter på en mjuk bädd av cigarettfimpar.
råd och gruppledare inom landstingsledningen.
Parkeringsgarage. Tillbommat nybygge på
Fysiker. Personlig tränare, så kallad pt.
ödetomt vid Å-kroken. Förväntas tas i bruk samGripen. Anhållen hockeysupporter.
ma dag som dygnet utökas till 25 timmar.
Gångfartsgata. Trafiklösning där den cyklist
Queer. Definition på odefinierad.
som håller angiven hastighetsbegränsning på 7
Rigida. Svenskfödda män födda 1951 eller
kilometer i timmen vid sådant långsamt tram-

tidigare som föredrar falukorv framför falafel.
Resecentrum. Planerad kommunikationsknut i
Nyköping motarbetad av boende runt knuten.
Rondell. Cirkulationsplats för trafikanter som
alla vet bäst och koleriskt delar med sig av sina
trafikkunskaper på ortsbladets insändarsidor.
Rosvalla. Idrottsarena och anläggning på elitnivå utan tillstymmelse till idrott på elitnivå.
Rökruta. Nyköpings lasarettsentré.
Sjukvård. Sjuk vård.
SN. Snart Nedlagd.
Solsidan. Malmbryggshage.
Sommarjobbare. Robotgräsklippare.
Sportreporter. Som regel mer supporter än
reporter. Håller i alla väder på de sina och
förklarar sina favoriters uteblivna framgångar på
olyckliga omständigheter och urusla domare.
Talman. Manlig matematiklärare.
Turistbyrå. Kommunal serviceinrättning och
anvisare av offentlig bekvämlighetsinrättning.
Urbanisering. Oxelösundsbor som flyttar in till
metropolen Nyköping.
Urolog. Klockspecialist.
Villaidyll. Bryngelstorp, där ingenting hänt sedan 1970-talet när en älgko klev in
på en villatomt och blev på fyllan
på fallfrukt.
Villervalla. Valpkurs i lydnad.
X-krok. Tavelspik som fått namn
efter målaren Sven X:et Eriksson
(o.b.s. artikelförfattarens eget
antagande).
Yttrandefrihet. Var och ens
rätt att hysa en åsikt – under
förutsätttning att åsikten överensstämmer med den uttalade
politiska korrektheten.
Zkhrt. Ålderdomlig serbisk
ordstam med okänd innebörd.
Åh tusan! Spontant utrop
istället för kraftig svordom.
Äsch. Uttrycker missnöje
med vardagens förtretligheter.
Exempelvis när man glömt köpa
kaviar till frukostäggen.
Öh! Vanlig tilltalsform i svenska
språket.
TEXT LEIF KÖNIG
E-POST leifkonig@telia.com

LÄSTIPS 1 – Conny Svensson

LÄSTIPS 2 – Kristina Lindhe

LÄSTIPS 3 – J. Stål/H. Appelkvist

”Plaskdammen som försvann”.
Författaren berättar folkhemsminnen
från sin barndomsstad Nyköping
under uppväxtåren på 1940 och
1950-talen och decennierna därefter.

”Living with Lexington”. Den makalösa
historien om hur Kristina och Tommy
Lindhe med sina rötter i Nyköping byggde upp livsstilsbolaget Lexington till ett
svenskt och internationellt storföretag.

”Vi har ingenting att göra” – en bok om
musiken, artisterna och ungdomen på
Oxelösunds fritidsgård 1965 till 1979.
Hundra procent nostalgi för alla som var
tonåringar i kuststaden på den tiden.

&

t
Skonsam
ljövänligt
Mi

Gilla oss!
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Du väljer själv hur mycket biltvätten
får kosta. Allt biltvättmedel ingår!

Vi har alltid
öppet!

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

T VÄT TA
SJÄLV DIN BIL
från 20:Betalterminal
för kort
eller kontantbetalning

Vi är en sparbank som skickar vidare
till fördel för oss alla här i Sörmland.

Skickar vidare
- Kunskap

Friends

Vi tycker kunskap är både kul och viktig.
Till grundskolorna i våra kommuner har
vi sedan 1999 beviljat över 20 miljoner
kr till olika skolprojekt.

Skickar vidare
- Ungdom
Ett antidrogprojekt för
att stödja ungdomar i
högstadiet till ett drogfritt
liv och en bättre ekonomi.

Skolan ska vara en trygg plats för alla
barn, ingen ska bli utsatt för mobbning.
För att skapa en tryggare skolgång
erbjuder vi alla grund- och friskolor utbildningspaket från Friends under tre år.

Ung Ekonomi

Ung Entreprenör

Föreläsning i gymnasieskolorna för att lära och
inspirera ungdomarna
om privatekonomi.

Vi hjälper ungdomar att
starta och driva företag
under sommaren. Startbidrag, utbildning, mentor
samt tips och råd får de
från oss!

Läs mer på
sormlandssparbank.se/skickarvidare
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Nyfiken på - ett samtal med

THOMAS RAVELLI
Han har spelat 430 allsvenska fotbollsmatcher,
143 A-landskamper, vunnit 8 SM-guld och blivit
utsedd till världens näst bästa målvakt
1994. När 1900-talets bästa
målvakter skulle utses rankades
han på plats nummer 19.
Thomas Ravelli föddes
1959 i Vimmerby. Som
femåring kom han för
första gången i kontakt
med fotbollen då familjen
flyttade till den klassiska
fotbollsorten Åtvidaberg.
- Jag hängde på träningar och
matcher och utanför vårt hus
hade vi en alldeles egen plan som
kom att kallas “Ravelliplan” Pappa var
lagläkare i Åtvidabergs FF.

”Jag skapade mitt
varumärke genom att
slänga mig åt rätt håll
vid rätt tillfälle”

1969 flyttade familjen till Växjö. Thomas och
hans tvillingbror Andreas hamnade tillsammans
med äldsta brorsan Stefan i Östers IF.
- Mina bröder var givna i laget, men jag hade det
jobbigare, minns Thomas. Jag fick mest sitta på
bänken.
Som så många gånger var det slumpen om
spelade in.
- Vår ordinarie målvakt kom inte till en match, så jag
fick chansen och efter det var det aldrig något snack,
jag blev kvar i målet.
Thomas utvecklades snabbt i sitt målvaktsspel.
Som 15-åring fick han debutera i Östers B-lag.
- Vi vann med 3-0 och två år senare, som 17-åring, fick
jag vår tränare Gunnar Nordahls förtroende att vakta
målet i en UEFA-Cup match. Vi vann med 4-1 och gick
vidare. Så småningom ledde det till en ordinarie plats i
Östers A-lag, från 1980.
Som smålänning får Thomas ofta höra att han är
envis. En egenskap som ofta hjälpt honom. Vid
ett landslagsläger i unga år fick han rådet av en
tränare att sluta med fotbollen.
- Du kommer ändå aldrig att bli något, var hans
budskap. Tur att jag inte följde hans råd, säger
Thomas och ler.
Landslagskarriären inleddes borta mot Danmark
1981.
- Det stod mellan mig och Thomas Wernersson.
Wernersson blev skadad så jag fick debutera, sedan
blev det några landskamper till…
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Totalt spelade Thomas 143 landskamper från
start. Det är bara Anders Svensson som gjort
fler.
- Men inte från start, det är lite fusk, säger
tävlingsmänniskan Thomas med glimten
i ögat.
Inför VM 1994 var det dystra
tongångar i svensk press.
I de flesta tidningar kunde
man läsa om Sveriges
målvaktsproblem i allmänhet
och Thomas Ravelli i
synnerhet.
- Jag gjorde en usel vårsäsong i IFK
Göteborg, och släppte bland annat in
fyra mål mot både Malmö och Halmstad.

Thomas och hans tvillingbror Andreas har gjort
det mesta tillsammans. Andreas är en halvtimme
äldre.
- Andreas var den som först spelade i Östers A-lag,
den som först gick till IFK Göteborg och även den som
först skaffade barn. Men jag har följt i hans fotspår
hela tiden…
Thomas och Andreas driver tillsammans med
Verner Hemmingsen, varumärket “Ravelli”
- Konceptet går ut på att skolklasser och idrottslag
säljer Ravelliprodukter. Vi har ett sortiment som
spänner från underkläder till träningskläder,
svensktillverkade sängkläder och köksredskap. 55
kronor av varje sålt paket, ett paket kostar 200
kronor, behåller klassen eller laget. Gå gärna in på
www.ravelli.se för mer info.

Men när det var som tyngst plockade Thomas
fram sin envishet och inställning, som hjälpt
honom så många gånger.
- Jag skulle åka till VM och göra den perfekta
turneringen. Jag skulle ta straffar och frilägen och
skott upp i krysset. Sedan skulle vi åka hem som
hjältar och möta våra fans. Det var bilden jag målade
upp.

Verksamheten har gått bra, vilket innebär att
en stor summa går tillbaka till skolklasser och
föreningar.
- Det känns bra att ge tillbaka till idrottsrörelsen på
något sätt, säger Thomas. Man gör ett fantastiskt
jobb i föreningarna. Ser till att barnen rör på sig och
att de har ett fritidsintresse. Inte minst när det gäller
integration, som är viktigt nu.

En drömbild som kanske blev mer än sann.
Alla fotbollsälskare minns VM-sommaren 1994,
Sveriges fantastiska framgångar, och inte
minst straffräddningen som blev utsedd till
“Århundradets Idrottsögonblick”.
- Jag brukar skämsamt säga att “jag skapade mitt
varumärke genom att slänga mig åt rätt håll vid rätt
tillfälle”, säger Thomas.

Mentaliteten från idrottslivet, viljan att vinna, går
igen i företagandet.
- Ja, man vill lyckas. Det är ett driv alla idrottsmän som
ligger på elitnivå har.

VM-brons, landskamper och
hyllningar, men det kommer
en vardag när idrottskarriären
är över. Dags att tänka på
yrkeskarriären.
- Jag hade en dröm om att få berätta
och föreläsa om det jag upplevt. Tankar
och känslor om att vara omskriven i media,
att man ska våga ta sig ur sin komfortzon och
utnyttja hela sin kapacitet. hur fort saker svänger och
om hur idrotten påverkat mitt liv, säger Thomas.
Drömmen blev verklighet när Thomas startade
det företag han äger och arbetar i idag.
Dessutom har han startat ett företag tillsammans
med sin bror.
- Han bor i Växjö och jag i Göteborg, men vi har kontakt
med varandra varje dag. Jättekul att vi jobbar ihop igen.

Men det är mycket arbete bakom.
- För att lyckas som idrottsman krävs otaliga timmar
av träning. Samma sak gäller för att lyckas
i affärslivet. Många timmar och stort
engagemang.
Och kanske att vara på rätt plats vid
rätt tillfälle.
- Som för mig, att jag tog straffen i VM,
istället för i allsvenskan, avslutar Thomas
Ravelli vårt samtal.
Lördag 19 augusti kommer Thomas Ravelli till
Oxelösund och Folkfesten på Jogersö. Då spelas
Ravelli Cup på eftermiddagen och på kvällen blir
det en Grill- och Musikfest där Thomas självklart
finns med. Missa inte det!

Thomas Ravelli
Aktuell
Kommer till Oxelösund och Folkfesten på Jogersö lördag 19 augusti.
Då spelas Ravelli Cup och på kvällen blir det en stor Grill- och Musikfest
med Robert Wärn och Smalare än Thord.

Intressen vid sidan av fotbollen
- Trädgårdsarbete. Ett sätt att koppla av. När jag får jobba
i trädgården blir jag lugn och harmonisk. Jag trivs bäst med
högtryckssprutan när jag får spola rent och göra snyggt...
- Musik. Har alltid gillat musik, gärna mycket nostalgi med exempelvis
Bee Gees och Chicago.
- Bilar. Har en Citroen från 1973 och en BMW 23 i garaget.
- Golf och tennis. Har handicap 10. Spelar tennis tre gånger i veckan,
oftast tillsammans med gamla målvaktskompisen Tonmas Wernersson.
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Unga idrottstalanger belönade

Stipendiater 2017 Kurt och Inggärd Lindgrens fond. Från vänster; Erik Skoglund, tidigare pristagare och prisutdelare, Gustav Magnusson, Tim Svantesson, Fanny
Söderberg, Dennis Kernen, Agnes Halvardsson, Abdi Malic Mohamed, Farhad Anosheh och Fardin Anosheh.
Erik Holmer var inte på plats och saknas på bilden.
1999 fick Curt Eriksson på Sörmlands Sparbank besök av ett äldre
par, Kurt och Ingegärd Lindgren.
- De ville ha råd om hur de skulle
hantera sin kvarlåtenskap, de hade inga
bröstarvingar och inga arvingar i övrigt,
säger Curt.
Kurt och Ingegärd hade ett intresse
som de brann för.
- Båda hade ett enormt idrottsintresse,
fortsätter Curt. Ingegärd främst för
gymnastik och Kurt var hängiven AIK-are
och medlem i Äldre AIK.
Tillsammans med banken kom
paret överens om att bilda en fond
som varje år skulle dela ut stipendier till unga lovande idrottare.
- Vi startade år 2000 och sedan dess
har vi delat ut närmare 700.000 kronor
ur fonden.
Årets stipendiater samlades i slutet
av maj och fick motta stipendiet
från Erik Skoglund, som själv fått
stipendiet
- För mig var det betydelsefullt att få en
uppmuntran i början av karriären och
självklart ett tillskott i kassan när man
ägnar mycket tid åt träning, berättade
Erik.
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Följande idrottare fick motta
stipendier ur Kurt och Ingegärd
Lindgrens fond

LEDIGA LOKALER

Agnes Halvardsson, fotbollsspelare i
IFK Nyköping
Fanny Söderberg, Handbollsspelare,
från och med nästa säsong i Guif
Abdi Malic Mohamed, fotbollsmålvakt
i IFK Nyköping.
Dennis Kernen, kanotist som tävlar för
Nyköpings KK.
Farhad Anosheh, brottare som tävlar
för BK Atlas.
Fardin Anosheh, äldre bror till Farhad
som även han tillhör BK Atlas.

NYKÖPING
Kontorslokaler
400-1000 kvm

Gustav Magnusson, friidrottare som
tävlar i hoppgrenar men även mångkamp.
Tim Svantesson, friidrottare med
tresteg som specialgren. Även han
mångkampare.
Erik Holmér, kanotslalom.

Idbäcksvägen 12 • 611 38 Nyköping
0155-15 01 00 • 070-398 56 32
jurgen.vilhelmsson@sormlandsporten.se
www.sormlandsporten.se
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I SOMMAR SKRIVER VI OM HISTORIEN
NY VERSION AV SVERIGES STÖRSTA SOMMARSPEL

SPELAS UNDER JULI 2017
UPPLEV MEDELTIDEN PÅ NYKÖPINGSHUS

TIS-FRE 18.00 • LÖR 16.00
BILJETTER:
GASTABUDET.NU • 0155-24 82 00
TURISTBYRÅN I RÅDHUSET NYKÖPING - ROSVALLA NYKÖPING
CULTURUM NYKÖPING - KOORDINATEN OXELÖSUND
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Boka bort på 0155-21 63 05 • Fruängsgatan 28, Nyköping
olivertwist.nykoping@gmail.com • facebook.com/olivertwistnykoping

TEXT ANNA BLÅDER

SUMMER

SALE

IDAG STARTAR

50

Upptäck Bibeln
i sommar!
I sommar fylls S:t Nicolai kyrka av över 450 föremål
som speglar Bibelns historia ända från Dödahavsrullarna till Mangabibeln. Välkommen att minnas, känna
igen, lära och upptäcka nytt!
I år uppmärksammas 500-årsjubileet av reformationen i lutherska kyrkor världen över. Tack vare
Martin Luther översattes Bibeln
till en mängd olika språk, och
läskunnighet blev viktigt i Sverige
och andra lutherska länder. Det
sägs att Martin Luther översatte
Nya testamentet på endast 50
dagar! Det publicerades första
gången 1522. I Sverige kom Nya
testamentet ut på svenska 1526
och hela Bibeln 1541. I utställningen ”Tusen och en Bibel – i

Nyköping” kan du följa Bibelns
historia under 2000 år och se allt
från kopior av Dödahavsrullarna,
faksimilsidor av Silverbibeln och
ett slitet original av Gustav Vasas bibel till ett 50-tal biblar för
barn, biblar på andra språk och
nya biblar som till exempel Mangabibeln. Du kan också ta del av
människors personliga bibelminnen, du kan bidra med ditt eget
favoritbibelord och du kan svara
på tipsfrågor om Bibeln och vinna ett fint pris!

%

PÅ ALLA REAVAROR

VÄLKOMMEN IN!

VÄSTERPORT - NYKÖPING
www.svenskakyrkan.se/nykoping
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TEXT ARNE ANDERSSON

Minnen från förr

Folkskola, 1953-1961
Inför skolstarten på Öster Skola, fick jag reda på vilken lärare jag skulle
få. Mina äldre kamrater sa - Med den här “gamla” fröken får du det inte
lätt, hon är jättesträng, nästan elak! Jag höll på att bryta ihop så ung som
jag var. När skolan väl startade gick allt bra. Inga örfilar delades ut fast
de sagt att det kunde man få när som helst, och helt utan orsak! Efter
någon vecka sa fröken att jag skulle stanna kvar efter lektionerna var slut,
och jag började ana det värsta. Men fröken berättade bara att hon som
nyutexaminerad haft min far som elev - Vad det nu betydde?
(För övrigt träffade jag aldrig på någon lärarinna som använde aga).

Det var även lite spänt att första gången gå till matsalen för att äta
bland många andra elever då man bara ätit tillsammans med familjen
hemma. Inte blev det bättre när det visades sig att det var fisk
vi skulle få, och det var ingen djupfryst, benfri fisk! Fisk var inget
som sjuåringar åt, åtminstone inte jag. Jag funderade på hur jag
skulle slippa, men det verkade inte lätt när det fanns matvakter som
kontrollerade tallriken innan den fick ställas i diskvagnen. Blev tallriken
inte godkänd var det bara att gå tillbaka för att äta upp maten!
Det här hade kanske inte varit något problem om man själv lagt upp mat på
tallriken, men det gjorde ett par “tanter”, och det hjälpte inte att säga att man
ville ha lite. Det gick heller inte att breda ut maten på tallriken, så att det skulle
se ut som att man ätit upp. Jag fann ingen annan utväg än att stoppa fisken i
fickan, och klämma fast den allt för stora smörgåsen under bordet!
I 3:an blev en del av oss förflyttade till Väster Skola. Nu hade vi fått en viss
vana hur allt fungerade, så det var inte så oroande. Men oroad blev jag när det
även här serverades fisk! När man stod i matkön och kom fram till mattanterna
bad man åter om att få lite fisk. Men det inträffad sällan att man blev bönhörd.
Det verkade nästan som om att de var programmerade att fylla matskopan
full, och tömma den på tallriken. Det värsta var ändå att det var en massa
ben i “fiskröran” man fick. Inte var det bättre på lördagar vid de tillfällen då vi
fick vattgröt med lingon! (Man ska naturligtvis vara nöjd att man har tillgång till
mat, men jag förstår varför det i dag inte severas i skolan.)
En gång i 6:e klass var vår fröken sjuk och vi skulle få en vikarie. Kanske
var det redan då svårt att få tag i en vikarie då det på morgonen kom in en
pensionerad, glad och nästintill frånvarande lärare. Under första lektionen stod
han bredvid katedern och “predikade”. Det började viskas i klassen - Kolla
skona! Han hade en mörkbrun- och en ljusbrun sko! Till slut kunde “någon” inte
hålla sig utan började skratta varvid allt fler i de främre bänkraderna börja
de skratta. Läraren frågade - Vad skrattar ni åt, men vi sa inget. Däremot
sa läraren - Det är roligt med en glad klass! Och vi skrattade ännu mer, och
läraren förstod ingenting.
Om man var för högljudd, eller på annat sätt störde ordningen i klassrummet
kunde man bli utkörd i korridoren. De gånger det hände mig kom naturligtvis
läraren som ofta använde aga förbi, och man fick ytterligare ett straff,
bestående av en rejäl örfil! Olika lärare hade sina egna specialiteter att straffa
busiga, uppstudsiga ungar - Rycka i örat - Lugga håret - Ta tag under hakan
och lyfta uppåt så man var tvungen att stå på tå. Vanligast var nog ändå
örfilen. Vid ett tillfälle hade vi startat ett “Evighetskus med en tennisboll” Då vi
sprang genom en korridor då en av deltagarna kastades bollen efter en annan
elev, men snabb som han var slog han igen dörren och bollen träffade en
glasruta.
Tidigare nämnda “agaläraren” som var inne i kartförrådet kom snabbt ut, såg
mig och antog att det var jag som kastat bollen. Han drog in mig i kartförrådet
och gav mig en rejäl örfil så jag for i golvet, trots att skolaga nu (1958) var
förbjuden, men han var väl så van vid sina metoder att det var svårt att sluta!
Jag låg kvar på golvet ett tag och spelade död! Läraren blev nog rädd för
vad han gjort då han böjde sig ner och frågade med mild röst hur jag mådde.
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Först svarade jag inte, men sen ställde jag mig upp och väntade på nästa
smäll, men den kom inte. I stället sa läraren att jag fick ledigt resten av dagen!
Undra om inte även han fick sig en läxa?
Under skolgången kan jag inte minnas att jag skolkade, däremot fanns det lite
sena ankomster, bortsett från en gång i 6:an. Då jag, Leif R och Bernt G, innan
lunchrasten åkt till Leifs föräldrars kolonistuga i Ängstugan för att bygga en
koja i den närliggande skogen. Efter ett par timmar kom dock samvetet ikapp,
och vi beslöt att åka tillbaka till skolan. Men vad skulle vi säga till fröken? Leif
kom på en som vi tyckte bra förklaring. Väl inne i klassrummet frågade
en upprörd fröken - Var har ni varit alla tre? Leif svarade - Vi var tvungna
att åka till stugan för mamma hade glömt stekpannan när vi var där
igår! Vi fick sätta oss ner i bänkarna, men det blev även en timmes
kvarsittning!
I 7:an blev det åter Öster skola, men då fick inte pojkar och flickor gå i
samma klass, antagligen efter dåtidens syn, att pojkar och flickor vid den
ålder kunde bli för mycket intresserade av varandra! Nu fick vi även en lärare
från Växjö som nog uppfattade sig som en “engelsman”, då han oftast gick
klädd i kostym med vidhängande väst, samt att engelska var hans favoritämne.
Han “slängde” sig ofta med engelska glosor, och troligen var han även lite
åt det religiösa hållet! För när uppgifter skulle tas upp inför konfirmationen,
och det blev min tur svarade jag - Ingen konfirmation för mig! Han replikerade
blixtsnabbt
- Telefonnummer till föräldrarna! Men det hade han inget för då vi inte hade
någon telefon! (Trodde han kanske att han fått en hedning i klassen?) En dag
senare kom han med en nyinköpt bil, som naturligtvis var en engelsk Hillman.
En klasskamrat bad honom att öppna motorhuven så vi fick se hur motorn såg
ut. Han gjorde det, troligen av stolthet, och ett antal grabbar började rycka i
tändkablar och andra ledningar under lärarens protest. När han sen skulle åka
hem fick han till att börja med inte igång bilen, medan vi snabbt försvann från
skolan!
I sjuan kom det även elever från Sjösa till Östra skolan. De åkte varje dag med
tåg från Sjösa station. Vid samtal med skolkamraten Curt Ericsson, nämner
han att tåget punkligt kom in till Sjösa stationen varje dag 7.55, vare sig det
var sommar eller vinter, vilket är annat än vad som sker idag. En av grabbarna
från Sjösa hade lite svårt med matematik, varför han ofta fick hemläxa, vilken
han inte brydde sig särskilt mycket om. Till slut tröttnade “engelsmannen” och
sa till på skarpen. - I morgon måste du ha med hemläxan!
På morgonen frågade läraren - Har du hemläxan med dig? (till saken hör att vi
under dagen skulle åka skridskor) Eleven svarade mycket sävligt
- Njaa, Jag hade så mycket
hockeygrejor i väskan att boken inte
fick plats! Svaret följdes av ett allmänt
gapskratt från oss andra elever.
Läraren blev både förlägen och arg,
medan den aktuelle eleven satt helt
oberörd!
Under senare tid har jag träffat en
kvinnlig klasskamrat från ettan och
tvåan som sa - Kommer du ihåg hur
elak vår fröken var? Men det gjorde
jag inte! Efter ett tag kom tanken upp
om jag blivit särbehandlad av en lärare
redan i första klass, och i så fall var det
första och sista gången jag blev det!

Arne Andersson
Gästskribent

När namnen inte noterades på skolfotot är det idag inte så lätt att minnas alla namn. Men jag har tillsammans med Hans “Hadar” Johansson, ändå fått fram
nedanstående klasskamraters namn. Om något namn inte stämmer helt ska man ha i åtanke att det förflutit 60 år sedan kortet togs.
Högst upp: Fröken Gerd Griberg. Rad 1. Maud Andersson - Ingegerd Johansson - Ann-Charlotte Andersson? - Inger Eriksson? - Margareta / Maud Johansson? - Berit
Andersson. Rad 2. Elisabeth Wägnell - Birgitta Larsson - Pia Linderhielm? - ? - Kjell Törnvall - Thomas Andersson. Rad 3. Tommy Hultquist - Bernt Grentzelius Håkan ? (- ? -) Curt Blixt - Erling Karlsson. Rad 4. Bengt Blomkvist - Hans Johansson - Leif Rigbrandt - Carl-Gunnar Grip - Bo-Lennart Lundgren - ? - Rad 5. Göran
Selander - Roger Nilsson - Bo Sjövall - Arne Andersson.
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Tävla och vinn 4 biljetter till
”Visor Vid Vattnet” lördag 8 juli
LÅTER
ANDRA
VISA UPP
SIG

ÖVERHUVUD

TAS
(S)-MÄRKTA MÅSTE
ÖVERBJÖRKLUND FÖR
LEVNAD

KAN EN
HÖGER VARA

Närproducerat 2017

FRÄMLINGSFLICKA
ELVORNA

Gott & Blandat

BITER I
GRÄSET
OBALANSERAD

KÖPER
KRAFT
ÖBOR
SMÖRA

TAS I
GEORGIA SIMHALL
VET HUR
MAN FÖR SIG
ÄMNAD FÖR

DEN
MÖJLIGGÖR
ÅTERSEENDE

DEN KAN KAN KÖER
VERKA
PÅ REA
UPPLYFKAN
TANDE

BERÄTTANDE
DIKT

WESTERNEPITET
OLJUD

FN I NY
APLIKT
HAR
VÄXANDE
BRUKARE

NÄRING
SLOTTSTOFF

Janne ”Loffe” Carlsson är

BLIR
GAMLA
LADOR

ÄR MÄN
ALDRIG
SINA FÖRÄLDRARS

FÖRSTÅ
BIBRINGAS

HAMMARVIKT
BILDAR
RÖTT PÅ
VÄG

STYR I VÄST

”KING”
COLE
KAN KRÄVA
VISUM

Kanal. Men han är även
en duktig ... och har spelat
med bl.a. Jimi Hendrix och

FÖR
MYCKET

Dexter Gordon

VANSTYRE
HAVERERA

KAN
KOMMA DAGEN EFTER
KAN EKA

FLICKAN
I VISAN

HABIT

REDSKAPEN FÖR
JOXSUGNA

GER OSS
MYCKET
TID

GOABRÖD

Miss Winter

VALRESULTAT
MALAGAJA
GICK MED
TEMPO
TALLIUM

MÄTTAR
MÅNGA
FICK EN
HIT MED
AFRICA

Klas Liljegren & Lotta Malmström

NYFIKENFÄRG
ÄDELGAS

TAS MED
OGJORT

omtyckt för sina roller i
bl.a. Repmånad och Göta

BLUESJAMES
SMALT
SUND

Henning Ejnefjäll

BLIR
TILLTALAD

PLUMP

Musikvärlden

HAR
LEVT EN
LOVANDE
TILLVARO

BAKPLATSEN

Jonathan Fröberg

APART

SVANTE
DREJENSTAM

Mer info kring Visor Vid Vattnet,
se annons sidan 20

©MEDIAKRYSS, FOTO: FOTOAKUTEN.SE

VINNARE korsordet 05/maj 2017: Marianne Axelsson, Nyköping, som vann en ballongdekoration från Pia Ölvestad och Iloveballonger.se
Lösningen utgörs av orden i de gula rutorna i krysset. För att vara med och tävla, skicka dessa ord samt en motivering till varför just du skall vinna till
info@media-mix.nu eller till Mediamix, Ö Kyrkogatan 24, 611 33 NYKÖPING (märk kuvertet med “tävling”). Vi vill ha ditt svar senast 5 juli, Lycka till!

Folkfesten
o Jogerso Havsbad i Oxelosund
Sommarens storsta
Grill&
Musikfest
pa
"
"
"

Köp din biljett till Folkfesten
på ICA Kvantum i Oxelösund eller ICA Supermarket Oppeby
så får du ett presentkort på 75:- att handla för i den
butik där du köper din biljett för 150:-.

75:-

Gäller de 500 första (per butik) som
köper biljetter. Biljettsläpp 1 juli.
(För mer info, se annons sid 22)
Ett samarbete mellan:

Mediamix
Din projektpartner inom Media, Event & Konferens

O P P E BY
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På Scen

Superfredag
Varje fredag kör vi Superfredag men fullspäckat
schema från 11.00 - 01.00

Du vet väl om att vi byggt en scen på Qvarnen och
kör livemusik varje fredag & lördag från 21.30
All info, lunchmeny, eventkalender, bordsboking
m.m hittar ni enkelt på vår hemsida:
www.restaurangqvarnen.se

Alltid fri entré

Q

11.00 till 14.00 -

Grillbuffé “All You Can Eat”
Nöt, fläsk, kryddiga korvar, vegetariska
alternativ, tillbehör & såser
95:- inkl. dryck, kaffe & kaka

16.00 till18.00

AW - “Funky Friday”
DJ som spelar Funk & Soul
på lagom volym. AW-priser på alkoholfritt,
öl, vin, cider & champagne
Handla något i baren så bjuder vi på Gulasch

17.00 till 01.00

Mat & Bar (á la carte & drinkbar)

21.30

Livemusik
Gilla & följ oss gärna på Facebook

Västra Kvarngatan 64
Nyköping

Qvarnen Restaurang
0155 - 21 22 60

Välkommen till Piren i sommar!

... med hamnens
bästa läge!

Här kommer ett axplock ur sommarens prisvärda meny:
Förrätt:

Rökta räkor 400g, serveras med vitlöksaioli 189kr.

Varmrätt: Torskrygg med sauterad potatis, pepparrot och
skirat smör 209kr.
Dessert:

Tartufo al Limoncello 59kr.

Luncher serveras
måndag till fredag.
Vattensportens Hus • 0155-28 77 00 • info@piren.nu
Öppet må-fr från 11.00, lö-sö från 12.00
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BOKA
BORD
0155-28 77 00

Följ och gilla oss på Facebook!

ANNONS
TEXT HARRIET NILSSON, Verksamhetsansvarig NYSAM

Nyköping i samverkan
I denna ljuva sommartid
Härliga sommar – varmt välkommen
med sol, ledigheter och en massa
roliga evenemang i Nyköping. Det
ska sägas – att mångfalden av olika
aktiviteter är stor i denna härliga
sommarstad. Från PRIDE till Festvecka. Rix FM Festival och Swedish
Beachvolley Tour till allehanda mötesplatser i sommarens tecken.
Vi i NYSAM är stolta att återigen få
”The Italian Village” att göra en visit
mitt under bästa turistsäsongen, där
man som ”lillebror” till den stora
International Street Market bjuder
på Italiensk mat, delikatesser och
andra godsaker. Extra kul är det
att Automobilklubben valt Italientema på onsdagens bilutställning i
hamnen och att de tjuvstartar redan
när marknaden öppnar med några
ekipage i anslutning till marknaden
på Västra Storgatan. Boka in den 2629 juli för denna härliga företeelse.

Fredagsmys på stationen
NYSAM samlar aktörer i Nyköping
för gemensamt ”Fredagsmys” på
tågstationen. Detta för att ge alla
pendlare lite uppmärksamhet
om vad som händer i Nyköping

tillsammans med lite enkel förtäring.
Första gången var i samband med
”Turista hemma dagarna” i mitten av
maj. Andra gången i samband med
starten av Scandinavian Street Music

Festival. Detta är nu en tradition och
är du en av de som pendlar….så
kanske vi ses!

Integrationssatsning
Under sista delen av augusti och
början av september genomför ONYX
Innebandy sin stora integrationssatsning ”En tröja för alla” – Innebandytour runt om i Nyköping och
Oxelösund, på ett antal bostadsområden där den kulturella mångfalden
är stor, för att ge barn och ungdomar
en chans att mötas i idrottens härliga gemenskap. NYSAM är delaktig
liksom delar av näringsliv, fastighetsbolag och kommunerna i samverkan.

TURNÉPLAN
24 augusti Oppeby
26 augusti Rosvalla Elitcup
27 augusti Rosvalla Elitcup
29 augusti Brandkärr
31 augusti Arnö
2 september Järntorget Oxelösund
5 september Brevik Oxelösund

Nyköping har ett eget

PRESENTKORT!

Enkelt att ge - lyxigt att få!

www.nysam.se/presentkort
Året s
fö re ta gs es en t!
Vad pr
händer

i sommar? Ta
del av alla evenemang på
www.nykopingsguiden.se

www.nysam.se
No.6 MAGASINET 2017
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Öster Malma
WILDLIFE PARK • VILTRESTAURANG • GÅRDSBUTIK • HOTELL • VILTVÅRDSSTIG

arboen
Sommni–aug
ju

de

lrum
Dubbe95:1.0 t.

kos
inkl fru 50 kr
6
m
u
lr
Enke

• LUNCH Alla dagar kl 11.30 – 14.
• SOMMARMIDDAG och VILD GRILLBUFFÉ

Läs mer på hemsidan.

• WILDLIFE PARK Se skogens vilda djur på

nära håll. För öppettider: ostermalma.se.

• KONFERENS fr 1.335:- ex moms/pers.

Hyr kanot och upptäck natur och djurliv från
vattnet eller låna en cykel och ta en tur till den
vackra badplatsen.

0155-24 62 28 • www.ostermalma.se

Välkommen till det proffsiga
byggföretaget med glimten i ögat!

Ring mig för
en gratis offert!
Peder Fransson
070-776 88 57

& inredning.ab

peder@pederfranssonbygg.se, Kumminvägen 20, Nyköping

www.pederfranssonbygg.se
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Missa inte sommarens höjdpunkter!
Nyköping Pride
30 juni – 1 juli

Linda Bengtzing

Sommaren 2017 går
världshistoriens första
Nyköping Pride av stapeln.
Det blir en tvådagarsfestival
på Stora Torget med föreläsningar, föreställning med
Mark Levengood (29/6) och
prideparad.
Linda Bengtzing, Fristaden,
Tony Ejremar och Syster
Sol är några av artisterna.
Mer info på
nykopingpride.se

Nyköpings Festdagar 29 juli – 5 augusti 2017
Jubileumssommarens stora händelse pågår
i år en hel vecka! Festival från Hamnen upp
till Stora Torget. Höjdpunkterna är Familjefest i
Hamnen, Rix FM Festival med artister som
Darin, Mariette, Rhys och Benjamin Ingrosso, barnshow med Babblarna, Scensommarkväll på Nyköpingshus och artistshow med bland
annat Ace Wilder och Panetoz.
Swedish Beach Volley Tour i city 9 – 12 augusti
Swedish Beach Volley Tour är en av sommarens hetaste sporthändelser
då en stor arena med 200 ton sand byggs upp på Stora Torget. Var
med om dagar fyllda av spänning, duktiga spelare och beachhäng. Mer
info på swedishbeachtour.se
Swedish Beach Volley Tour i Nyköping sponsras av

Här ser du mer av vad som händer i år
Juni
• 30 juni–1 juli Nyköping Pride
Juli
• 1–29 Gästabudsspelen, Nyköpingshus
• 6 Allsång - 2njoy, Träffen, Folkets park
• 28–29 Veteranbåtar i Hamnen
• 26–29 Italian Village
• 29 juli–5 augusti Nyköpings Festdagar
Augusti
• 5 Nyköping Swimrun
• 5–6 Gästabudsbollen
• 12 Veteranflottiljen på besök i Hamnen
• 9–12 Swedish Beach Volley Tour

September
• 2 Restabudet – festen för mindre matsvinn
• 3 Flyg & Motordagen
• 7–9 FORUM Nyköping på Stora Torget
• 16 Gästabudsloppet – löpartävling
• 30 En magisk afton med Baltic Harmony på
Nyköpings teater
Aktiviteter på Nyköpingshus
• Kampen om Kronan – dramatiserad historievandring i tre akter. Ons-fre hela juli, samt 1-5
aug, kl 13 och 15.
• Jakten på Gästabudsnyckeln – äventyrsvandring för barn. Hertigbröderna Erik &
Valdemar sitter i fängelsehålan, vi behöver hjälp

att hitta en nyckel! Rek. ålder 5-11 år. Ons-fre
hela juli, samt 1-5 aug, kl 11, 12 och 14.
• Hantverksbyn. Försäljning och workshops.
Ons-fre kl 10-17 hela juli, samt 1-5 aug.
Aktiviteter vid Stora Torget
• Länge leve Köpingen - dramatiserad vandring
genom Nyköpings historia. 29 juni till 20 augusti
tors–sön 11.00 & 14.30
Programmet för Gästabudsåret tas fram
i samverkan med föreningar och företag.
Du hittar detaljer och allt som händer på
nykopingsguiden.se

HUVUDSPONSORER
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Lördag 8 juli kl 19.00 vid Femöre Kanal
Mediamix Event & Media presenterar

Köp din
biljett i m
aj
eller juni
endast
150:-
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C-HR 1,8 HYB
Premiärerbjud

Klas Liljegren &
3.495 kr/m
Lotta Malmström
MED TOYOTA FLEX PRIVATL

OBS! Köp din biljett tidigt och få rabatt! Biljettpris Maj-juni 150:-, juli 250:-. Biljettsläpp 1 maj. Serviceavgift tillkommer.

*TOYOTA FINANCIAL SERVICES: EXEMPEL MED FLEX
BILEN. UPPLÄGGNINGS- OCH AVIAVGIFT SAMT SKA
CO2-UTSLÄPP 86-87 G/KM. MILJÖKLASS EURO6.ME

Biljetter: www.visitoxelosund.se • Koordinaten • ICA Kvantum, förbutiken • ICA Oppeby, förbutiken
Ingen servering på konsertområdet, medtag egen picknick-korg med mat och dryck.
Mer info på: www.media-mix.nu
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*TOYOTA FINANCIAL SERVICES: EXEMPEL MED FLEX PRIVATLEASING, MÅNADSKOSTNAD

mån*

LEASING

INKL. SERVICE, BASERAD PÅ FAST RÄNTA, 36 MÅNADER, 4.500 MIL, OCH GARANTERAT
RESTVÄRDE. ÖVERMIL (10 KR/MIL) OCH SKADOR UTÖVER NORMALT SLITAGE DEBITERAS
VID ÅTERLÄMNING AV BILEN. UPPLÄGGNINGS- OCH AVIAVGIFT SAMT SKATT OCH AVGIFTER FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN TILLKOMMER. MED RESERVATION FÖR EV. TRYCKFEL
OCH PRISÄNDRINGAR. ERBJUDANDET GILTIGT TOM 31 MARS 2017. BRÄNSLEFÖRBRUKNING BLANDAD KÖRNING 3,8-3,9 L/100 KM, CO2-UTSLÄPP 86-87 G/KM. MILJÖKLASS
EURO6.MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER, PRISÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL. BILEN PÅ
BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD.

C-HR 1,8 HYBRID
Style & Executive

PREMIÄRERBJUDANDE FRÅN

3.495 kr/mån*
MED TOYOTA FLEX BILL ÅN

Pris från 244.900 kr

X PRIVATLEASING, MÅNADSKOSTNAD INKL. SERVICE, BASERAD PÅ FAST RÄNTA, 36 MÅNADER, 4.500 MIL, OCH GARANTERAT RESTVÄRDE. ÖVERMIL (10 KR/MIL) OCH SKADOR UTÖVER NORMALT SLITAGE DEBITERAS VID ÅTERLÄMNING AV
ATT OCH AVGIFTER FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN TILLKOMMER. MED RESERVATION FÖR EV. TRYCKFEL OCH PRISÄNDRINGAR. ERBJUDANDET GILTIGT TOM 31 MARS 2017. BRÄNSLEFÖRBRUKNING BLANDAD KÖRNING 3,8-3,9 L/100 KM,
ED RESERVATION FÖR AVVIKELSER, PRISÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD.
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Industrigatan 10, Nyköping 0155-21 71 70 Öppettider: Bilförsäljning: Mån-Fre 10-18. Sommarstängt: Lördagar
Verkstad och Reservdelar: Mån-Fre 07-17. www.toyotanykoping.se

Folkfesten
o Jogerso Havsbad i Oxelosund
Sommarens storsta
Grill&
Musikfest
pa
"
"
"

2017

v33

Boka plats
i VIP-tältet!

g
Lörda
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Garanterat höstens bästa Kick-off!
Eftersnack med Thomas Ravelli.
Robert Wärn underhåller.

sti
Augu

Oxelösund

• Grillbuffé med måltidsdryck
• Egen plats i VIP-tältet
• Egen toalett i VIP-tältet
• Entré
Pris 595:- + moms.
Kontakta Torbjörn Dahlström
070-433 433 2 eller Leif ”Dala” Dahlström
070-722 04 19.

Conny Steisjö erbjuder en
fantastisk Grillbuffé!

Ett av Sveriges
hetaste patyband
”Smalare än Thord”
rockar loss!

Program
15.00-17.00 Ravelli Cup
Åtta mixade fotbollslag gör upp om
den åtråvärda titeln ”Ravelli Cup”
15.00-18.00 After game
Lättgrillat samt bar på konsertområdet
18.00 Entré samt VIP-tält öppnar
20.00 Robert Wärn värmer på stora scenen
Prisutdelning Ravelli Cup.
21.00 Kvällens partyband
”Smalare än Thord” drar igång
på stora scen
Försäljning av Grillbuffé samt öl
och vin på konsertområdet

22
22

Thomas Ravelli
finns på plats
när åtta lag gör
upp om titeln
”Ravelli Cup”.

Oxelösundssonen
Robert Wärn
värmer upp
publiken.

Biljetter: www.visitoxelosund.se • Koordinaten • ICA Kvantum, förbutiken
ICA Oppeby, förbutiken. Mer info på: www.media-mix.nu.
150:- plus serviceavgift. Biljettsläpp 1 juli.
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Arrangörer:
Mediamix Event & Media samt
Restaurang Källan. I samarbete
med Oxelösunds kommun

Sommarfint!

Tyger & markisväv till sommarstugan, båten och husvagnen!

PRESENTERAR
PRESENTERAR

LIVEBAND,
LIVEBAND,OCH
NÖJESSOMMAREN
TRUBADURER
NÖJESSOMMAREN
TRUBADURER
OCH
DJ:S
VARJE HELG
NÖJES2016
DJ:S 2016
VARJE HELG

SOMMAREN
2017

PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
19-20 JUNI
PROGRAM
3-4
JUNI

MIDSOMMARFEST
RIP OFF
MIDSOMMARFEST
ISTERBAND
COVERS 99

19-20
JUNI
26-27
10-11
JUNI
3-4
JUNI
RIP OFF
26-27
JUNI
ISTERBAND
17-18
FULL KOLL
3-4 JULI
LUDMILLAZ
10-11
JUNI
COVERS
99
253-4
JUNI
VI 3 KOLL
17-18
JUNI
FULL
JULI
LUDMILLAZ
10-11
JULI
STEREO
1-2
JULI
ISTERBAND
25
JUNI
VI
3
10-11
JULI
STEREO
17-18
NO COMMENTS
PROGRAM
8-9 JULI
HITSVILLE
1-2
ISTERBAND
17-18
JULI
NO
COMMENTS
24-25 JULI
FULL
KOLL
15-16
NO
COMMENTS
8-9 JULI
HITSVILLE
22 Juli
STHLM
25
Juni JULI
Midsommar- FULL
24-25
KOLL
31 JULI
- 1 AUG
KARNEVALKVÄLL
22-23
JULI
RABALDER
15-16
NO
COMMENTS
Coverband
dagen V13
31
JULI
- 1 AUG
KARNEVALKVÄLL
29-30
JULI
LUDMILLAZ
27RABALDER
Juli
Torsdags29
Juni
Torsdags22-23
7-8
AUG
PARTYCONCEPT
klubben
klubben
12-13
AUGUSTI
40+
HELG
29-30
JULI
7-8
AUG
PARTYCONCEPT
14-15
40+28LUDMILLAZ
HELG
Juli
30
Juni AUG
Isterband
19-20
AUGUSTI
VI
3 Ludmillaz
12-13
2940+
Juli HELG
Ludmillaz
01
Juli AUG
Isterband
14-15
40+
HELG
28-29
AVSLUTNINGSKVÄLL
26-27
AVSLUTNING
19-20
06 Juli AUGUSTI
Torsdags03VI
Aug3 Torsdags28-29 AUG
AVSLUTNINGSKVÄLL
klubben
klubben
26-27 AUGUSTI
AVSLUTNING
Festdagarna
07 Juli
Lalles Bodega 04 Aug
VARJE
VECKA
VARJE
VECKA
08
Juli
Lalles
Bodega 05 Aug
Festdagarna
13
Juli
Torsdags11 Aug
TBA Band
VARJE
VECKA
VARJE
VECKA
TISDAGAR
MUSIC QUIZ
TISDAGAR
klubben MUSICQUIZ
12 Aug
TBA Band
TISDAGAR
MUSIC
14
Juli
Full Koll MUSICQUIZ
1828/6
AugQUIZ
VI3
ONSDAGAR
ALLSÅNG
START
TISDAGAR
19 Aug
VI3
15 Juli
Full Koll
ONSDAGAR
ÄNTLIGEN
ONSDAG
ONSDAGAR
ALLSÅNG
START
28/6
TORSDAGAR
TORSDAGSKLUBBEN
20
Juli
Torsdags25 Aug
AvslutningsMED
2NJOY skiva
ONSDAGAR
ONSDAG
klubben ÄNTLIGEN
TORSDAGAR
TORSDAGSKLUBBEN
26
Aug
Avslutnings21 Juli
STHLM
TORSDAGAR
TORSDAGSKLUBBEN
MED
2NJOY
Coverband START 16/6 skiva
TORSDAGARFÖRTORSDAGSKLUBBEN
MER INFO:
START 16/6
FÖR MER INFO:
www.hamnmag.se
FÖR
MER PROGRAM
INFO BESÖK
www.hamnmag.se
FÖR
SÄSONGENS
OCH MENY.

FÖR
MER PROGRAM
INFO BESÖK
WWW.HAMNMAG.SE
FÖR
SÄSONGENS
OCH MENY.
WWW.HAMNMAG.SE
ÖPPET TILL 02
ONSDAG-LÖRDAG
ONSDAG
TILL
LÖRDAG
ÖPPET
TILL
02
ONSDAG-LÖRDAG
ÖPPET TILL
02 – HELA
SOMMAREN
HELA
SOMMAREN
ONSDAG TILL LÖRDAG
ÖPPET
TILL
02 –PÅ
HELA SOMMAREN
BOKA
BORD
9292
92 92
BOKA
BORD
PÅ 0155-26
0155-26
HELA
SOMMAREN
BOKABORD
BORD PÅ
PÅ 0155-26
9292
92 92
BOKA
0155-26

SKEPPSBRON 1, NYKÖPING
SKEPPSBRON 1
SKEPPSBRON
1, NYKÖPING
0155-26 92 92
NYKÖPING 1
SKEPPSBRON
NYKÖPING

0155-26 92 92

Markisväv
ÄNTLIGEN
PIZZA
ÄNTLIGEN
PIZZA
:
8
9II HAMNEN!
HAMNEN!
/meter

•• PIZZA
PIZZA
•• PASTA
PASTA
•• BAR
BAR
SOMMARENS
•• CAFE
CAFE
BÄSTA
PRISER!
2.995:3.995:•• GLASS
GLASS

Sommartider: Lördagsstängt 8/7-5/8
Lunchstängt kl 13.30-14.30 26/6-26/8
Öppet vardagar kl 10-18.
V:a Trädgårdsgatan 35, Nyköping • 0155-28 89 10

Båtservice & Reparation • Båtförmedling • Båttillbehör • Reservdelar
Försäkringsärenden • Vinterförvaring • Gräsklipparservice

Pizza med ekologiska bottnar
Pizza med
ekologiska
bottnar
Vår egna
lasagne
Vår egna
Hemlagade
pajerlasagne
samt sallader
BÄSTSÄLJARE
Hemlagade pajer samt
sallader
Park & Garden DYM1660
Park & Garden DYM1656

6.0 hk 4-takts motor, 51 cm kniv, självgående, ”3-1 funktion” med uppsamlare,
sidoutkast eller mulch/bioklipp.

Vi har även takeaway!
Vi har även takeaway!

4-takts motor, 4.5 hk, 46 cm kniv,
självgående, uppsamlare.

VÄLKOMMEN!
VÄLKOMMEN!

Öppettider:
Välk
Vardagar: 10-18
omn
a!
Lör: 10-13, Sön: Stängt
Sommarstängt v26.

0155-219600Timmermansgatan 7, Oxelösund
www.marinexpert.se - 073 91 222 43
0155-219600
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OX E L Ö S U N D S F Ö R SA M L I N G
Nu är den efterlängtade

sommaren här!

I skrivandes stund känns det ändå
lite tveksamt huruvida den är här eller inte, med endast 13 grader och
blåst känns det trots allt lite sisådär.
Körsbärsträdet visar dock sitt tydliga
språk, att sommaren är i antågande.
S:t Botvids kyrka är öppen,
som vanligt, varje dag mellan kl 9-16. I kyrkan finns
guideband, möjlighet att
tända ljus eller bara sitta en
stund i lugn och ro. Det finns
också möjlighet att se en väldigt
fin utställning som deltagarna i kyrkans målargrupp har skapat. Utställningen hänger fram till och med 31
augusti.
Vi vill påminna om att Kaffedralen
fortsätter som vanligt på onsdagseftermiddagarna där det serveras fika
till självkostnadspris. Alla är varmt
välkomna, ung som gammal.
Nytt för i år: är pokemonpromenaderna. De två första promenaderna
startar redan i juni 14/6 och 21/6.
Kommande ”Pokenader” är onsdagarna 12/7 och 16/8. Vi utgår från
församlingshemmet kl 12:15, där vi
först gör vår lunchmacka och fyller

vår medhavda vattenflaska. Sen tar
vi oss gemensamt till ett pokestop
och sätter en ”lure”, äter vår lunchmacka och hoppas på god skörd.
”Pokenaden” avslutas ca 13:30 i
församlingshemmet på Kaffedralen,
där vi fikar tillsammans. Lunchmackan och fikat är gratis för
alla som deltar i Pokenaden.
Som tidigare somrar erbjuder vi gratiskonserter ”Musik i Sommarkväll”. I år blir
det sju lördagskvällar med start
sista lördagen i juni 24/6
och avslutas första lördagen i augusti 5/8. OBS! Första 24/6 och sista
5/8 äger rum i Stjärnholms kyrka.
Övriga lördagar är konserterna i
Frösängskapellet som ligger i anslutning till Oxelösunds kyrkogård, nedanför Frösäng.
På Högsten, ute i skärgården, finns
en kolerakyrkogård där vi varje år firar en friluftsgudstjänst med mässa.
I år firar vi den, söndagen den 2 juli.
Vid uppehåll avgår båtarna från Läget kl 9:00. Varje familj ser till att
barnen har flytvästar. Det går att
låna en flytväst på Koordinaten mot
en deposition på 100 kronor. Från

kl
18.00

Gudstjänster

24/6 kl 11:00 Mässa, Midsommardagen Sebastian Söderberg, Maria Rasmussen
25/6 kl 18:00 Mässa – Johannes Döparens dag. Mattias Bähr,
Maria Rasmussen.
2/7
kl 11:00 Friluftsgudstjänst med mässa, Högsten
Mattias Bähr, Maria Rasmussen, Gunilla Östberg, Therese Cambrant
Berg. Avslutning på ”Barndagarna” – uppvisning med sång, dans, musik
och teater. Avresa från Läget kl 9:00. Hemresa från Högsten kl 13:00.
Vid regn blir gudstjänsten i S:t Botvid istället.
9/7
kl 18:00 Mässa – 4 e tref. Mattias Bähr, Bengt Fridén.
16/7 kl 18:00 Mässa – Apostladagen
Sven Björkborg, Bengt Fridén, Gunilla Östberg.
23/7 kl 18:00 Mässa – 6 e. tref. Sven Björkborg, Bengt Fridén.
30/7 kl 18:00 Mässa – Kristi förklarings dag. Sven Björkborg, Tony Larsson,
Eva Henriksson.
6/8
kl 18:00 Mässa – 8 e. tref. Sven Björkborg, Maria Rasmussen.
13/8 kl 18:00 Mässa – 9 e. tref. Mattias Bähr, Maria Rasmussen, Åsa Sjölund.
20/8 kl 18:00 Mässa – 10 e. tref. Sebastian Söderberg, Bengt Fridén, Eva Henriksson.
27/8 kl 18:00 Mässa – 11 e. tref. Ingvar Lindetun, Bengt Fridén.

KAFFEDRALEN

Onsdagscaféet för alla åldrar i
församlingshemmet 13.30-16.00.
12/7 Pokenad kl 12:15
16/8 Pokenad kl 12:15

Följ och gilla oss på Facebook!

FAMILJEFRUKOST

kl 9-11
i församlingshemmet

7/7

MUSIK I
SOMMARKVÄLL

24/6 ”Folkmusik i sommartid”,
Stjärnholm
1/7 Calle Hellström, Maria Rasmussen, Frösängskapellet
8/7 Familjen Diederichsen,
Frösängskapellet
15/7 Bengt Torsek & Tony Larsson,
Frösängskapellet
22/7 ”Gesantes visor”,
Frösängskapellet
29/7 Manskören Phontonerna,
Frösängskapellet
5/8 ”Tillsammans”, Stjärnholm
Fri entré, lämna gärna frivillig kollekt som går till Räddningsplankan.

Kyrkans expedition 0155-293400, Öppet juni till augusti må, tis, tors kl 9-12. Kyrkogårdens expedition Kyrkogårdsv 4,
0155-293420.
En sevärd kyrka
som är öppen alla dagar 9-16. Guideanläggning finns på olika språk.
24
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Högsten avgår båten kl 13:00. Ta
gärna med egen fika/matsäck. Vid
regn firas gudstjänsten i S:t Botvids
kyrka kl 11:00.
Expeditionens öppettider under juniaugusti är, måndag, tisdag och torsdag kl 9-12. / Ylva Sjöberg, Eva Lund

Önskar alla
en riktigt
fin sommar!

PREMIÄR
Vi öppnar vår

Delikatessbutik

på Varvsvägen 7, Oxelösund
lördag 1 juli kl 10.00!

Du kommer väl
ihåg att det är
kyrkoval i år!

● Rökta räkor
● Rökt fisk

Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval.
I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra
kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i församlingen, till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet
på den nationella nivån.

● Egengjord aioli
● Röror
● Inläggningar

Får jag rösta? För att du ska få rösta ska du senast på valdagen
fylla 16 år, du ska vara medlem i Svenska kyrkan och kyrkobokförd
i en församling i Sverige den 18 augusti 2017.
Mer information
Har du några frågor?
kommer närmare valdagen.
Var god kontakta valnämnden i
Oxelösunds församling:
Birgitta Gustafsson, ordf.
birg.gustafsson@telia.com
Ann Svensson, vice ordf. ann@snuffe.se
ANNONS

Oxelösundin
Ruotsinsuomalainen
seurakuntatyö
27/6, 4/7, 11/7 12:15

31/531/8

Hartaushetki lounasaikaan S:t

SOMMARUTSTÄLLNING

kahvila Sjötångenissa.

S:t Botvid. Konstutställning av
målargruppens tavlor,
visas dagligen 9-16.

Fiskehamnen i Oxelösund
070-213 40 61 • 0155-317 92

sailorkickis.se • info@sailorkickis.se

Femöredagen

Lördagen
Augusti
Lördag 2627augusti
kl10.00-15.00
10.00-15.00i iFiskehamnen
Fiskehamnenpå
påFemöre
Femöre
 Fisketävling
 Musikunderhållning
 Marknad och Loppis

 Rundturer med
våra veteranbåtar
 Tändkulemotorer mm.

Botvidin kirkko
27/6, 4/7, 11/7 9.30 Kesä-

28/6, 5/7, 12/7 9.30 Kesäkahvila Björntorpissa.
24/8 18-20 Naisten Sauna,

Intresserad att köpa någon tavla?
– var god kontakta expeditionen.

Stjärnholm
Ke 28/6 Kesäretki Norrköpin-

FAIRTRADE
Försäljning i
församlingshemmet,
Öppet exp.tider,
se tider nedan.

Arrangör: Fiskebåtens Vänner

kiin. Lähtö kirkolta 16.00.
Ilmottautuminen.
18-20/8 Perheleiri
ilmottautuminen
viim. 26/6 070-784 34 07

www.oxelösundsförsamling.se

Femöre
Rökeri
No.6 MAGASINET 2017

25

TEXT & FOTO TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Sailor-Kicki har tagit över
rökeriet i Fiskehamnen
Nu har Kicki Orha, som driver
Restaurang Sailor på Femöre,
utökat sin verksamhet.
- Jag har fått möjligheten att köpa
Rökeriet i Fiskehamnen på Femöre,
säger en sprudlande glad Kicki.

Det gamla Rökeriet i Fiskehamnen
är närmare 60 år.
- Det är ett gammaldags Rökeri, med
stora ugnar, som är vedeldat och har
stor kapacitet. Vi kan till exempel röka
60 kilo lax per ugn, säger Kicki.

Den tidigare ägaren, Kjell-Åke
Karlsson, kommer att vara kvar i
verksamheten.
- Det är värdefullt för mig att Kjell blir
kvar och delar med sig av sina stora
kunskaper inom branschen.

Så mycket av råvororna som möjligt
hämtas från lokala fiskare.
- Självklart jobbar vi så ”närproducerat”
vi kan. Jag ser fiskebåten komma in på
morgonen med färsk fisk som vi sedan
röker. En häftig känsla, säger en exalterad och mycket motiverad Kicki.

Kicki har stora planer för Rökeriet.
- Den 1 juli öppnar vi en Delikatessbutik
i Fiskehamnen. Där kommer vi att sälja
Rökt Fisk, Rökta Räkor, fina Ostar och
andra spännande produkter som exempelvis Marmelader och Safter.
Menyn på Restaurang Sailor kommer att kompletteras med varor
från Rökeriet.
- Restaurangen kommer att kunna
erbjuda egen nyrökt fisk och rökta räkor
och mycket annat. Över tiden är min
ambition att hitta andra fasta kunder,
företag och restauranger som kanske
vill ha sin egen speciellt rökta fisk eller
speciella röror.

OXELÖSUND

Kicki har redan fått mycket positiva
signaler över förvärvet av Rökeriet.
- Många kunder har hört av sig och är
mycket positiva, det känns jättebra.
Vi kommer självklart att lyssna på våra
kunder om de har några speciella önskemål kring utbudet i Delikatessbutiken.
Rökeriet är en långsiktig
investering.
- Man skulle kunna uttrycka sig som;
”Jag har sått ett frö, som ska bli en
vacker blomma över tiden”, avslutar
Kicki lite poetiskt.

3 för 2
på semesterapoteket

Kicki Orha framför de gamla ugnarna i Rökeriet som eldas med alved.

Fint besök på invigningen
Landshövding Liselott Hagberg gästar invigningen av Rökeriet den 1 juli och inviger
formellt öppnandet genom att klippa bandet och hålla tal.

”3 för 2” på alla
kalsonger från
Salming!
Gäller tom 8/7.

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

Öppettider
mån-fre 09.30-18.00
lör 10.00-13.00

Vi söker snickare,
trädgårdsmästare,
och städpersonal
Pensionär och
sugen på att jobba
på dina egna villkor?

Ring 0155-400 409
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0155-302 10
Järntorget, Oxelösund

Vi möter dig
med omtanke!
Torggatan 13, Oxelösund
Tel. 0155-316 60
www.tandlakareherbring.se

Höstens artister klara
för Oxelösund
Den som fått äran att inleda höstens
konsertprogram är ingen mindre än den
oefterhärmlige M A Numminen. Med
sin legendariska falsksång och avantgardistiska tolkningar av allt från pophits
till jazzstandards står han för både det
finskt kärva, hjärtinnerlighet, humor och
vemod på en och samma gång. Vid sin
sida har han sin ständiga vapendragare,
dragspelsvirtuosen Pedro Hietanen.
Konserten är en del av stadens firande
av Finlands 100 årsjubileum.

Klättervägg och
saltotrampolin

Folklustspel
Röda Rosor och Gulligull
Spelas fre, lör, sön 15 –30 juli
på Skärgårdsmuseet i G:a Oxelösund
För 4:e året i rad blir det teater i
museets trädgård. Årets folklustspel
bjuder både på gamla och nya synder,
men även på kärlek, skratt, gråt, sång
och musik.

Himmelskt vackert lär det bli när acapellagruppen Irmelin gästar kuststaden.
Irmelin består av tre välrenommerade
folksångerskor som tar den svenska
vistraditionen till nya höjder med kraftfull stämsång. Här blir de dessutom
förstärkta av stadens körer. Konserten
är förlagd till St Botvids kyrka för akustikens skull.

Sörmländsk fotosalong 2017

Koordinaten 17 juni – 27 aug
En jurybedömd fotoutställning med tema Party. Salongen visas i Oxelösund
hela sommaren och i Gnesta och Eskilstuna under hösten.

Kammarmusikdagarna

Anders Lundin behöver knappast en
närmare presentation. I visföreställningen Expedition Livet! blir publiken huvudperson när Anders Lundin vänder, vrider
och snurrar på frågorna; vart kommer vi
ifrån? Vart skall vi? Hur hamnade vi här?
Tillsammans med kontrabasisten Jonas
Olofsson låter han sina funderingar
komma till uttryck i en brokig samling
berättelser och visor om äventyrare,
emigranter, neanderthalare och sin
snickrande pappa.

Biljetterna till höstens kulturarrangemang
i Oxelösund släpps den 11 augusti.

Läs mer på visitoxelosund.se

Gästhamnen 1–31 juli 11–19
Under hela juli månad har Boda Borg
klättervägg och saltotrampolin i gästhamnen för alla 11–19. Måndag 3 juli
har oxelösundsbarn, 6–15 år, chansen
att testa gratis. Hämta ut en blankett
vid #ungioxelosund-flaggan och lämna
in som betalning. Drop-in gäller!

Även om sommaren är på sin höjdpunkt finns det de är i full gång med
att förbereda hösten. Magasinet har
tjuvkikat i Koordinatens planering
inför höstens biljettsläpp.

Hösten avslutas i S:t Botvids kyrka där
Anna Stadling, Staffan Hellstrand
och Idde Schultz ger en julkonsert
med amerikanska förtecken. Det blir
klassiska jullåtar, lite mer okända
låtskatter och sånger som kanske
inte alls hör julen till men som fångar
julens viktigaste budskap – ensamhet,
utsatthet och gemenskap. Intäkterna för
konserten går till Räddningsplankan som
stöttar utsatta familjer i Oxelösund.

På gång i Oxelösund i juli

26 juli Barnteater med pannkaksfrossa
15.00 på Jogersö, kallanrestaurang.se

Stjärnholms Slott 30 juni – 2 juli
30 juni kl 19.00
Linn Persson, saxofon och
Christopher Hästbacka, piano
1 juli 15.00
WE– Windemo ensemble
1 juli 19.00
Johannes Held (baryton),
Daniel Beskow (piano)
2 juli 17.00
Dan Laurin och Anna Paradiso med
flöjter & cembalo.

Håll koll på koordinatens facebooksida
för fler sommarlovsaktiviteter!

För mer info se nykopingsguiden.se

Sommarlov

3–7 juli Sommartennis
För barn från 5 år. oxelosundstk.se
10–14 juli Prova-på-vecka
korthållsskytte
Från 12 år. Oxelösunds skyttegille

Dessutom:
Tappa bort med Boulevardteatern,
för barn 2-4 år, 3 september 13.00
En häxas dagbok med Pygméteatern, för barn 4-10 år, 28 oktober
13.00.
Världens barn kombinerat med
firandet av Finland 100 år - en
familjedag på Koordinaten den 30
september.
Se visitoxelosund.se för allt som
händer i Oxelösund.

Se Robotbåten R142 YSTAD i Oxelösund
9 juli ca 10.30 – 11.20 i Oxelösunds hamn
Passa på att se Robotbåten R142 YSTAD i Oxelösund. Du kan även boka in
dig på en häftig tur längs ostkusten. För mer information: visitoxelosund.se

Ha koll på vad som händer! Följ Visit Oxelösund i sociala medier:
www.facebook.com/
visitoxelosund

annons_100x264_magasinet 201706.indd 1

www.instagram.com/
visitoxelosund

2017-06-12 16:11:06
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Uffe Bertilsson

Tacka vet jag den svenska sommaren
Nu är det sommar, nu är det sol, nu är det koskit i hagen…
Nja, den där lilla Rasmus-på-luffen-sången speglar väl
kanske inte längre svenskarnas sommardrömmar. Nu när
man ska sticka iväg så långt bort från Sverige som möjligt
för att vara hipp.
du än sätter ned.
Det slår aldrig fel. I februari/
”Jaså, du gillar klänningen?
mars varje år kommer min fru
Det säger du bara för att vi
hem från jobbet med andan i
inte ska bli sena. Ser du inte
halsen.
att jag ser ut som en
Hennes arbetskamstoppad korv?”
rater har minsann
”Jaså, du ogillar
redan planerat in
klänningen? Vad ska
varenda semesterdag
med flygresor hitan
... få fatt jag ha på mig då?
Jag har ju inget anoch ditan och hon
i den där
nat! Du får gå själv!”
bubblar om Spanien,
Hej och hå…
Island, Aruba, Mykyunderbara
Numera när
nos och allt mellan
känslan...
hustrun får den där
himmel och jord och
vi-har-ju-som-vanvi har som vanligt
ligt-inte-bokat-en-eninte planerat någonda-semesterresa-paniken drar
ting och hustrun har därmed
jag mig undan ett tag. Gör
inget annat att göra än att
mig ett ärende till vedboden
som vanligt mumla något om
att vi ska vara hemma och fixa för att fylla på korgen. Fyller
bilen med sopor och åker till
med huset och tomten varvat
återvinningsstationen. Eller
med några dagar då och då
något annat viktigt.
i vårt lilla familjetorp utanför
Tills de hela blåst över.
Vimmerby.
Vilket kan gå fort. Eller långsamt. Och då trycks jag förr
Samma panik, varje år. Alla
eller senare upp mot väggen
män som någon gång bott
ihop med en kvinna vet att det och avkrävs en förklaring till
varför vi är den enda familjen
då och då uppstår klockrena
på jorden som inte bokat en
moment 22-lägen. Det vill
semesterresa till Tjottahejti.
säga tillfällen då det inte
Man kan ju tappa målföret
spelar någon roll vad man än
för mindre…
säger.
Snygg klänning eller ful
klänning? Perfekt kryddat eller Jag vet inte men är man
inte lite trött ibland på oss
smaklöst? Ja eller nej? Du är
människor och vårt flockinmålad i ett hörn och du vet
djursbeteende. Att vi alltid
så väl att det blir fel vilken fot

måste rangordna oss utifrån
karriärer, bilmodeller, märkeskläder, köksinredningar och så
vidare.
För tillfället känns det som
att utlandsresor är den nya
stora statusklättraren. Över
allt droppar folk vilka uuunderbaaara stränder det var
på Makarska, och hur faaantastiiiskt det ska bli att åka till
Pangkor.
På tåget, över häcken till
grannen, innan mötet börjar…
Överallt detta droppande av
resmål. Och de flesta pratar
tillräckligt högt för inte bara
samtalspartnern ska höra
utan även så många som möjligt runt omkring.
Se mig! Hör mig! Jag är så
lyckad och framgångsrik att
jag har råd att resa både hit
och dit, upp och ned, fram
och tillbaka…
Bah! Osäkra töntar. Tänker
jag. Och har jag någon gång
försökt säga till min fru när
hon kommer hem panikslagen
fullmatad med utlandsreseskryt.
Nåväl. När sommaren och
semestern äntligen kommer
är plötsligt rollerna ombytta.
Hustrun landar genast i färgburken och i hängmattan vid
torpet, medan jag har väldigt
svårt att slå om knappen från
på till av.
– Här händer ju absolut ingenting! Ska vi åka till Öland?
Ta smalspåret mellan Hultsfred och Västervik? Åka till
Halmstad och hälsa på äldste

sonen?
Men efter ett tag, när det
gått några dagar, då stillnar
även jag. Och får fatt i den
där underbara känslan att det
faktiskt kan vara trivsammare
och mer avkopplande att sitta
och filosofera i ett gammalt
mysigt utedass än i en kliniskt kaklad lyxtoalett invid
Medelhavet.
Gott folk! Nu är den här!
Den underbara svenska sommaren!

TEXT Ulf Bertilsson
MEJL ulf.bertilsson@uffeskrivare.se

Vi får din trädgård att blomstra
– Låt oss klippa gräs, rensa, klippa häcken & köra till
tippen. Eller något annat på din att-göra-lista.
Ring oss idag 0155-400 409
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www.veteranpoolen.se

ANNONS

Sortera även under sommaren
Oxelö Energi jobbar med att utöka möjligheterna till
sortering och genom det förenkla vardagen för Oxelösundarna. Vi hoppas på sätt kunna minska mängden
avfall som går till förbränning.

Sommarhämtning varje vecka
Som ett led i att förenkla Oxelösundarnas vardag hämtar vi hushållssopor
hos våra villa- och radhuskunder
varje vecka under sommaren.
Ute med båten?
Nu har det blivit lättare att återvinna
när du är ute på sjön. Du kan sortera ut glas och metall, på vissa ställen
också engångsgrillar och pantflaskor, på
följande platser: Jogersö, Ramdalshamnen,
Kanalen- Stenvik, Gästhamnen, Östersviken, Västra
Femöre, Södra
Femöre och Sandviken. Det här gör vi
för att få en bättre
natur i skärgården och vid våra
badplatser.

Sommarholkar
För att underlätta sortering under sommaren testar vi med så kallade Sommarholkar bland sommarstugeområdena. Här kan du hämta nya biopåsar
så du kan hålla igång din sortering av
matavfall även under sommaren. Sommarholkar finns nu på prov i Sandviken,
Vivesta gård, Jogersö koloni, Lastudden
och vid Djursvik.
Utbyggd ÅVC med plats
för mer sortering
Återvinningscentralen har byggts ut
dels för att få ett bättre bilflöde men även
för att få plats med en utökad sortering.
Till exempel kan du nu bättre sortera
ut plast, för att på så sätt ytterligare
öka möjligheten till återanvändning av
plasten.

Plats med utökad sortering av avfall.

Sommarhämtning!

Vi hämtar dina sopor varje vecka
under sommaren.
Har du frågor? Ring oss på 0155 - 388 40
www.oxeloenergi.se

Trevlig sommar!
No.6 MAGASINET 2017
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Oxelösund

Jogersö - Sörmlands största havsbad

Vivesta - mysigt och pittoreskt

Ta en tur med Lions-tåget
30
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Jogersö havsbad

Stenviksbadet - litet familjebad

ANNONS

— en riktig sommarstad!
Oxelösund har många badplatser och vi vågar lova att det
finns något för alla smaker. Duka upp picknicken och njut
av utsikten över öppet hav på klipporna vid Femöre, bygg

havsbad. Med 85% av gränsen mot havet är det inga problem att hitta bra badställen. Det finns också många öar
som det går bra att bada från, de flesta med klippbad. Ön

ett sandslott på stranden vid Stenvik, spela beach volleyboll och sola på Jogersö eller ta ett morgondopp vid Vivesta

Beten kan även erbjuda en härlig vit sandstrand, där man
kan se horisonten.

JOGERSÖ - Jogersö är Sörmlands bryggor, gungor samt toaletter och det ligstörsta havsbad naturskönt beläget med ger på gångavstånd från centrum.
sandstrand, klippor, stora gräsytor för fotboll, frisbee och andra
Badplatser VIVESTA - Vivesta är ett mysigt
aktiviteter, bryggor, hopptorn,
och pittoreskt litet havsbad, vackert
för alla
gungor, toalett och omklädbeläget invid klipporna. Här finns
smaker!
ningsrum. Här finns det även
sandstrand, klippbad och gräsytor
minigolf, möjlighet att hyra båt
för solning och aktiviteter. Områoch kanot, strandcafé, restaurang, cam- det bjuder även på vackra omgivningar som
ping, motionsspår, hundbad.
gjorda att promenera i.
STENVIKSBADET - Stenviksbadet är det
lilla familjebadet med sandstrand, klippor,

riktigt nära håll utan att behöva ha tillgång
till båt. Klipporna inbjuder till sol, bad,
picknick - ej barnvänligt. Utsikten och naturen är såväl magnifik som unik hela året.
Badvattenkvalitén i kommunen kontrolleras regelbundet på Jogersö och Stenvik.
Resultaten hittar du på
havochvatten.se/badplatsen

FEMÖRE - Femöre är en ö med många
möjligheter. Här kan du uppleva havet på

www.oxelosund.se

Trött på att bada? Här kommer tips på
annat att göra i Oxelösund i sommar.

Din checklista!
Gå på bakluckeloppis på Jogersö

Picknick på
Femöre
Paddla
kajak

Besöka veteranjärnvägen

Åka Lions-tåget

Äta glass på piren i färjeläget

Gå en etapp på
Sörmlandsleden

Åka med badbåten till ön Beten

Se på folklustspel i Skärgårdsmuseets trädgård
Besöka den tidigare topphemliga
anläggningen Femörefortet

Gå på guidad tur
på Kulturstigen
i Gamla
Oxelösund

Spana in Sjöfartsmuseet
Stå vid statyn Ståltheten och spana på
stora fartyg i hamnen
Besök Sörmländsk Fotosalong
på Koordinaten.
Gå en runda i Skulpturparken i Stjärnholm

Hyra roddbåt och ro ut till Furön
Fågelskådning i Våtmarken
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Vi välkomnar alla våra

Sommarjobbare!

Vi är glada över att kunna hälsa cirka 40 ungdomar välkomna att
jobba hos oss i sommar. De håller ställningarna när vår ordinarie personal har semester. Genom sin energi och sitt nytänkande

bidrar de med en härlig anda och ungdomlig entusiasm under sin
tid hos oss. För en del är det dessutom en inkörsport för kommande anställning.

ICA Kvantum — mycket mer än bara mat!
Har ni upptäckt vår stora bredd i sortimentet?
Till sommaren har vi laddat butiken med massor av
varor och produkter som hör sommaren till.

Stort sortiment av solskyddsprodukter
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VI HAR ÖPPET
ALLA DAGAR
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Sommarkul för alla åldrar
Vårlek för alla barn.

.com
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Brassestol, kylväska och ett
stort utbud av grilltillbehör

